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‡Â·Ó 

ט החלה החברה היהודית באר� ישראל "במהל� המחצית השנייה של המאה הי

בתהלי� של התיישבות מגוונת ושל יציאה מתחומ� המוגבל של ארבע ערי הקודש 

ה� למקומות יישוב שעד לאותה העת היו , ה ומגורי� חדשי�אל עבר אזורי מחי

 . ה� למקומות שלא היו מיושבי� כלל באותה התקופה, מיושבי� רק בידי לא יהודי�

ובעקבותיה� המרכז ההתיישבותי הגדול באר� , המושבות החקלאיות הראשונות

אול� , התפתחו בסופו של דבר בעיקר באזור מישור החו� המרכזי והגליל, ישראל

להצלחת� ולהתבססות� של מושבות אלו קדמו ניסיונות התיישבות רבי� ומגווני� 

ומה� ממוסדי� , מה� בעלי אופי מקומי וספונטני, באזורי� שוני� באר� ישראל

הביאה במידה , העובדה שניסיונות אלו כשלו בסופו של דבר, אול�. ומאורגני� יותר

  1.רבה לשכחת� ולדחיקת� מדפי ההיסטוריה

במאמר קצר זה ייסקרו וייבחנו שני הניסיונות הבולטי� להתיישב בחבל האר� 

היינו המרחב המשתרע מצפו� י� המלח בדרו� ועד בקעת ', בקעת הירד�'המכונה 

לאחר . 'ט ועד ראשית המאה הכ"למ� המחצית השנייה של המאה הי, בית שא� בצפו�

� מבחינה היסטורית ינותחו מאפייניה� השוני, סקירת ניסיונות ההתיישבות

להבדלי� , ויסורטטו מספר מסקנות היסטוריות אפשריות ביחס לניסיונות השוני�

 . שביניה� ולתוצאותיה� השונות

 –חר� סגולותיו הפיזיות הייחודיות , יש להקדי� ולציי� כי חבל אר� זה

  שנוצלו בימי קד� בידי כמעט כל–מעיינותיו ונהר הירד� הזור� במרכזו , קרקעותיו

היה נטוש ועזוב כמעט לחלוטי� במהל� מאות , שלטו� ריכוזי חזק שמשל במרחב

ובשל היותו מרוחק , במצב זה. ט"עד לראשית המאה הי, שנות השלטו� העותמאני

 
 .תודתי לראוב� גפני על הסיוע בעריכת המאמר *

�אור�' קרק ומ' ר: הלסקירה על ניסיונות התיישבותיי� אלו של בני היישוב היש� רא .1

' עמ, ה"ירושלי� תשנ, È˙Â·È·ÒÂ ÌÈÏ˘Â¯È :ÌÈÚ·¯ , ÌÈ¯ÙÎÂ ˙Â�ÂÎ˘1800-1948‰, נורדהיי�

 .ובמקורות המצויני� ש�, 372�384
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גברה יד� , ממרכזי האוכלוסייה הגדולי� ובהיעדרה של יד שלטונית תקיפה באזור

.  נודע כמרחב פראי ומסוכ�ששמו, של שוסי המדבר וקבוצות הנוודי� בחבל אר� זה

ע� ראשית התרחשות� של , ט"מצב זה החל להשתנות סביב אמצע המאה הי

, שגררו עמ� ג� יכולת אכיפה שלטונית משופרת, תהליכי פיתוח תחבורתי מודרני

בכלל זאת מצד יהודי אר� , ולאחר מכ� א� התעניינות התיישבותית כללית באזור

 .ישראל

"Ô„Ú ˙Ó„‡ ¯ÎÎ :"Â�ÂÈÒÈ�ÂÁÈ¯È· ˙È„Â‰È ˙Â·˘ÈÈ˙‰ ˙ 

עובדה שהשפיעה , יריחו הנה עיר חשובה ובעלת מטע� היסטורי ומקראי עמוק מאוד

 . כפי שנראה בהמש� הדברי�, רבות על השיקולי� לנסות ולהתיישב בה

שמספר מעיינות מצויי� בו , יריחו שוכנת בעמק רחב בדרו� בקעת הירד�

נחשבות לבעלות , וב� אדמות סח�שה� בר, ואדמות עמק יריחו, ובסביבותיו

שכ� היא , מיקומה הגאוגרפי של יריחו משמעותי א� הוא. פוטנציאל חקלאי גבוה

. מצויה על הדר� העולה מי� המלח ומבקעת הירד� לירושלי� ולאזור ההר בכללו

 כמו ג� מ� הממצא 2,מאזכוריה הרבי� באופ� יחסי של העיר ושל סביבתה במקרא

 נית� להסיק כי העיר הייתה בעלת 3,נמצא בה ובסביבתההארכאולוגי המגוו� ש

 . משמעות יישובית של ממש לאור� תקופות ארוכות

ט כתבו עד כה "על ניסיונות ההתיישבות היהודית ביריחו בשלהי המאה הי

 1872 בעוד איל� וגת מצייני� את 6. וצבי איל�5 ב� ציו� גת4,בעיקר מרדכי אליאב

אול� את ניצני , 1871מציי� אליאב את שנת , לוכשנת ההתחלה של ניסיונות א

במכתביה� של יהודי , 1839ההתעניינות להתיישבות ביריחו נית� לזהות עוד משנת 

שבה� ה� מציעי� לו לסייע ברכישת אדמות באזורי� , האר� למשה מונטיפיורי

 . שבה� על פי המלצת� ישנו פוטנציאל הצלחה גבוה, מסוימי�

מצוירת יריחו , למשל, ב� ירחמיאל מרקוס למונטיפיוריבמכתבו של אריה לייב 

כמו ג� כשטח נוח , פרקטית�כמקו� פורה ואידאלי להתיישבות מבחינה כלכלית

לא נענתה בחיוב מצדו של , על כל פני�,  הצעה זו7.יחסית לרכישה מ� הפחה

 .מונטיפיורי

 
 . פעמי�23� "בס� הכול נזכרת יריחו בתנ .2

‡�ˆÈ„ÙÂÏ˜È‰ , )עור�(מזר ' ב: לסקירה קצרה על הממצא הארכאולוגי ביריחו ובסביבתה ראה .3

ÙÁÏı¯‡· ˙ÂÈ‚ÂÏÂ‡ÈÎ¯‡ ˙Â¯È-Ï‡¯˘È243�252' עמ, א"ירושלי� תשל,  א. 

 . 3�5' עמ, ט"תשל, 9 ˜˙„¯‰', חבלי בראשית של פתח תקווה, 'אליאב' מ .4

 . 335�337' עמ, ד"ירושלי� תשל, Ï‡¯˘È ı¯‡· È„Â‰È‰ ·Â˘ÈÈ‰1840-1881 , צ גת"ב .5

 .99�109' עמ, ג"תל אביב תשל, ·˜ÔÂ¯ÓÂ˘‰ Á¯ÊÓÂ Ô„¯È‰ ˙Ú, איל�' צ .6

,  בלונדו��Jews’ college באוס� מונטיפיוריאנה המופקד בc/57472 ,d71, י אריה לייב"מתו� כ .7

קרקעות ותכניות לעיבוד� בימי ביקורו השני של מונטיפיורי , 'קרק' מובא במאמרה של ר

 86�87וראה ש� במפות בעמודי� , 57�92' עמ, ה"תשמ, 33 ˜˙„¯‰', 1839באר� ישראל בשנת 
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. ט"א� בעיתונות התקופה מוזכרת יריחו כבר בשנות השישי� של המאה הי

מתאר ישעיהו גוטליב , 24.9.1863מיו� ) ק"של ישראל ב( הירושלמי ‰Ïˆ·Á˙בעיתו� 

 בידי הרבני� צבי הירש 1860שנוסדה בשנת (' חברת ישוב אר� ישראל'את פנייתו ל

בבקשה להשגת פירמא� להתיישבות ) ר חיי� לוריא"קאלישר ואליהו גוטמאכר וד

 :ביריחו

תושביו מאמיני , כפר אחד נקרא יריחו, עותק ירושלי
 מזרחה מהל� ששה ש"מעה...

; מחוז ההוא רחבת ידי
 ומישור מכל פינותיה. בער� שני מאות בתי אב, מוחמד


מדרומה שני שעות עד , ממזרחה שני שעות עד הירד�, ממזרח וממערב מצפו� ומי

בתוכה כמה , חומה גדולה ובצורה) מהל� שעה מהכפר(בדרומה מזרחה , י
 המלח

, ונקרא קאסר אל יהוד, ומעיי� מי
 חיי
 מתוקי
 בה, מאי� יושבבתי
 חרבה 

לא 'וסמוכה לה בער� חצי שעה לצפונה חומה גדולה ובתי
 חריבי
 ונקרא קאסיר חג

ומערבה מהל� , צפונה מדבר מישור מהל� ארבע שעות, )על שו
 המל� אשר יסדה(

וא ישקו כל השדות מ� המעיי� הה, שמה מעיי� גדול ונקרא עי� אל סולטא�, רבע שעה

וא
 כי המחוז ההוא רחבת ידיי
 ... בדרומת הכפר נטעו יושביה אילנות עושי פרי

הע
 היושבי
 בה , לעלות ארוכה עשרת מיני
 כפלי כפליי
 אמנ
 כ� האר� עזובה

הלא המקו
 ... ורובו ככולו עזובה היינו שכוחה, עצלי
 במלאכה מלאכת עבודה

...  פרי תבואה ולנטוע גנות ופרדסי
 לרובההוא רחבת ידיי
 לזרוע ולעשות

 
והקרקעות האלו המה מובחרי
 לזרוע בה
 צמר גפ� ולנטוע בה
 גנות ופרדסי


ובש
 , ומי
 הרבה, ולבנות בתי
 לישוב הוא בנקל כי אבני
 הרבה בש
... וכרמי

מקומות טובי
 לעשות כבש� אש לעשות סיד להספיק ולא יצטר� להוצאות רק 

 8.ת ופועלי
לבעלי המלאכו

ועל כל פני� , אי� ידוע מה עלה בגורל יזמתו של גוטליב ביחס להתיישבות ביריחו

בקריאתו הנרגשת של ניס� , היא מוזכרת בפע� הבאה רק שמונה שני� לאחר מכ�

והניחה את היסודות לניסיונות , ‰Ïˆ·Á˙שהופיעה א� היא בעיתו� , ק"ב

 :ההתיישבות המשמעותיי� יותר באזור

החריבה (תחפו� למכור העיר הזאת ] ירו
 הודה[= ה " הממשלה הרוממה יר–יריחו 

והמה , בנויות מחמר וענפי ע�, לא נמצא בה כי א
 שתי
 עשרה סוכות, והשוממה

 ורק שליש מהמקו
 ישאר –ע
 כל הככר הסביב לה ) מקו
 מגורי שתי מאות נפשות

ימכר ] דונמי
[= מעס  דונ5000ושני שלישי הככר העולי
 ער� , בעד תושבי יריחו

כי כולה משקה ככר , אנחנו לא נעמול לתאר את הככר הזאת, לכל אשר ירבה במחיר

 

ואת ייחודה של יריחו בהיבט , בעיקר על פי גושי� אזוריי�, את פריסת הנקודות המוצעות

 . זה

ממנה עולה כי ', פדא�'בנושא חישוב שטח ה, 82עוד ראה ש� את הערתה לטבלה בעמוד 

אדמות יריחו היוו את השטח הגדול ביותר מבי� כל האתרי� שהוצעו למונטיפיורי ברחבי 

� !  דונ��12000כ, בנפת שכ�, ח�ששט' פדא� '40 – האר

8. ˙Ïˆ·Á‰ , 24.9.1863(ד "א בתשרי תרכ"י, 3גיליו�.( 
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עדי היתה העיר הזאת , מעינות גדולי
 ותעלות מי
 יוצאי
 בבקעה ובהר, אדמת עד�


 .מבושמת ניחוח, נקראת בש

א
 לא , ה"את חפ� הממשלה הרוממה יר, שימו אל לבבכ
! אחינו יקרי
! ועתה

, באה העת להתקשר לאגודה אחת! תרגישו בנפשכ
 כי רוח ממרו
 הוערה עליה

למע� יעמלו . למקהלת ישראל לצמיתות, ולבקש ולקנות את כל הכיכר ההיא, לשקוד

 9.אחנו ויעבודו ויאכלו לחמ
 כיבול זיעת אפי
 כחפ� האל

ת  דונ� באזור זה נבע כנראה מבעיו4000�רצונו של השלטו� העותמאני למכור כ

ועבור היישוב היהודי הייתה זו שעת , בגביית המס מ� האריסי� הערביי� המקומיי�

  10.כושר נדירה לרכוש שטחי קרקע נרחבי� באזור

פורסמה בעיתו� , ק בעניי� זה"שבועיי� לאחר קריאתו הנרגשת של ניס� ב

˙Ïˆ·Á‰11 מפעסט על הפרת האיסור המקראי לבנות את �מחאתו של שמעו� בכר 

, פולמוס זה. גיליונות הבאי� התפתח פולמוס בנושא מעל גבי דפי העיתו�וב, יריחו

. בנושא ולפרסומה זמ� קצר מאוחר יותר' דעת תורה'ייתכ� שהיה הזרז לגיוסה של 

הרבני� צבי הירש קאלישר ויהודה אלקלעי פרסמו את תמיכת� המפורשת , ואכ�

וחלק מרבניה לפעילות  וכ� נרתמו עסקני ירושלי� 12,בנושא כחודשיי� מאוחר יותר

 .ובתחילה נדמה היה שהמשימה אפשרית ומעשית, זו

בתו� כמה חודשי� הסתבר שעדיי� חסר כס� רב לצור� רכישת הקרקעות , אול�

א� . ומשו� כ� פנה הרב קאלישר למשה מונטיפיורי בבקשת סיוע, המוצעות למכירה

דוגמת , י� אחרי�ועל א� שבינתיי� נאספו תרומות מנדבנ, נראה שזו בוששה לבוא

 על ידי 1872כפי שנכתב באפריל , שכ�, לא היה די ג� בכ�, קלונימוס זאב וויסאצקי

באו זרי� ויוסיפו על מחירה כס� כאפר יפזרו עד כי : "...‰Ïˆ·Á˙מערכת עיתו� 

13".תקצר יד אחינו להוסי� עוד עליה�
 

 נעשה ניסיו� מחודש לקד� את היזמה שהחלה דועכת בשנתיי� 1875�ב

בי� הפעילי� העיקריי� באותה העת נית� למנות את רבה האשכנזי של . חולפותה

בנו של הרב (את בנימי� בייניש סלנט , )'הרב מקאליש'(ירושלי� הרב מאיר אוירבע� 

כל . את יהושע ילי� ואת יואל משה סלומו�, את הסוחר ב� ציו� ליאו�, )שמואל סלנט

בעלי , בירושלי�' היישוב היש�'ת בקרב המעורבי� בדבר היו דמויות מוכרות ובולטו

ארגוני או מנהיגותי מסוג זה , א� ע� זאת בעלי רקע עסקי, אוריינטציה דתית עמוקה

ששנה לאחר ', החברה לרכישת אדמות יריחו'אלו הקימו לצור� זאת את . או אחר

 
9. ˙Ïˆ·Á‰ , 3.11.1871(ב "ט בחשוו� תרל"י, 5גיליו�.( 

טיוטה , 'יזרעאל' ר: ראה עוד, על מניעיו הכלכליי� של השלטו� העותמאני במכירת קרקעות .10

, 10 ˜˙„¯‰', ברוסיה" חיבת ציו�" תנועת מאת יואל משה סלומו� אל מנהיגי" קורא�קול"של 

 .56הערה , 191' עמ, ט"תשל

11. ˙Ïˆ·Á‰ , 19.12.1871(ב "בטבת תרל' ז, 11גיליו�.( 

12. ˙Ïˆ·Á‰ , 16.2.1872(ב "באדר תרל' ז, 19גיליו�.( 

13. ˙Ïˆ·Á‰ , 5.4.1872(ב "ו באדר תרל"כ, 25גיליו�.( 
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ובעיתונות המקומית ,  וגייסו כספי� מחדש14',פתח תקווה'מכ� נקראה בש� חברת 

במסגרת ניסיונות אלו הצליחו היזמי� אפילו . ושא פע� נוספת לדיו� ציבוריעלה הנ

 הפטריאר� הארמני –להגיע להסכמי� ע� המתחרי� שניסו לקנות את הקרקע 

 . ולשכנע� שלא לקנות את הקרקע בסופו של דבר–ומוסא פאשה אל חוסייני 

מנהלי שנבע מטעות� של , אול� עד מהרה הגיע ג� סופה של פרשה שנייה זו

אלו סירבו לרשו� את חברת� ואת . כפי שמספר יהושע ילי� בזיכרונותיו, החברה

והתעקשו לרשו� עצמ� כרוכשי� חר� היות� נתיני� , כספ� על ש� אזרח עותמאני

שכ� בשל זהות� הזרה של ,  החלטה זו הייתה הרת גורל15.זרי� מארצות אירופה

16.הקרקעות עבור הממשלההרוכשי� סירב הסולטא� לאשר את העסקה ורכש את 
 

שהתרחשה במהל� שנות השבעי� של המאה , מקובל לחשוב כי אפיזודה זו

עיו� בעיתונות התקופה מעלה , ואול�. תמה ע� כישלו� הרכישה המקורי, ט"הי

 . תמונה מעט שונה

" העיר החדשה הראשונה" על התארגנות להקמת ‰È‚Ó„ דיווח עיתו� 1882בשנת 

כונה הממשלה לתת לה� את אחוזת יריחו העיר ע� כל ככר נ"ביריחו וא� ציי� כי 

וכ� נכונה לתת הרשות להחזיק , ג� תעזור לה� מכספה לבני� בתי�, הירד� והמישור

  17".' לה� אנשי חיל ובית משפט וכו

וקיבל פירמא� , באותה העת נסע הרב שמואל שולמ� מצפת לקושטא, אכ�

ואול� הפחה הירושלמי הצליח , רד� משפחות בכיכר הי2000�500להקמת מושבה בת 

בהמליצו לסולטא� להתנות את האישור בכ� , לסכל את המהל� פע� נוספת

ומנוסי� בעבודת אדמה , ילידי האר�, שהמתיישבי� יהיו נתיני� עותמאניי�

מאשי� את , מצדו, כששולמ�, כ� ירד העניי� פע� נוספת מעל הפרק. מנעוריה�

 . התגבר על שטנת הפחה מירושלי�שלא הצליחו ל' חיבת ציו�'ראשי 

והפע� הייתה ,  המשיכה יריחו להעסיק את היישוב היהודי באר�1896ג� בשנת 

שחכרה למעלה מאל� דונ� מקרקעותיו של הסולטא� ', חברת יישוב אר� הקודש'זו 

נראה כי הכישלונות שקדמו לניסיו� זה , אול�.  וא� החלה בתכנו� פעילותה18באזור

 
ש� החברה מבוסס על הפסוק בהושע . ו"א באדר תרל"שטר התקשרות החברה נחת� ביו� י .14

ונתתי לה את כרמיה מש� ואת עמק עכור לפתח תקוה וענתה שמה כימי נעוריה : "ז"י', ב

 ".וכיו� עלֹתה מאר� מצרי�

' עמ, ד"ירושלי� תרפ, ÌÈÏ˘Â¯È Ô·Ï ˙Â�Â¯ÎÊ, ילי�' י" (לא נאמי� למסור כספנו על ש� עותמני" .15

68.( 

' מובא במאמרו של ר, ת תיאורו של סלומו� בטיוטת מכתבועל פרשה שנייה זו ראה ג� א .16

שבה� מעלה יזרעאל ספקות , 62�63וכ� בהערות , 191�192' עמ, )10הערה , לעיל(יזרעאל 

 .באשר לנסיבות סיומה של הפרשה וכישלונה

17. „È‚Ó‰ ,15.3.1882(ב "ד באדר תרמ"כ.( 

18. ˙Ïˆ·Á‰ , אזכור נוס� לכ� הופיע ג� בגיליו� ). 22.5.1896(ו "בסיוו� תרנ' י, )26שנה ( 32גיליו�

 ).29.5.1896(ו "ז בסיוו� תרנ"י, )26שנה  (33
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כ� כתב על . וסר ביטחו� בקרב חלק מאנשי היישוב היש� בירושלי�גרמו לרתיעה ולח

שפקפק ביכולת החברה להצליח , יצחק אייזיק ב� טובי�, כ� אחד מעסקני היישוב

 : ממספר סיבות, במקו� זה

מחכירת קרקעות אצל יריחו אי� דעתי נוחה כי זה לא לפי כחכ
 עוד לבד אשר הדבר 

ה אשר האדמה כמו שרופה מאש ומחלות רבות לא יצליח מפני החו
 הרב בהקי� שמ

בכלל אחשוב כי אי� את
 רשאי
 להחל איזה פעולה ממשית עד היות בידכ
 , שמה

וא
 חלילה לא יצליח מפעלכ
 הראשו� תהיינה ידיכ
 ריקות ואסורות ... סכו
 גדול

19.מעשות מאומה
 

,  כשנתיי�וסופה של פרשה זו הגיע כעבור, אול� אזהרתו של ב� טובי� לא התקבלה

, נחיל ארבה נחת על אדמות יריחו וחיסל את כל יבוליה: והיה ככל הנראה מר וטרגי

היישוב היהודי הראשוני ביריחו איבד את משענתו הכלכלית וכנראה נחלש 

שעד כה טרחה לדווח על אודותיו , ויותר אינו מוזכר עוד בעיתונות, משמעותית

 . בפירוט רב

 
19. ˙Ïˆ·Á‰ , 31.7.1896(ו "א באב תרנ"כ, )26שנה  (42גיליו�.( 

 ¯ÙÒÓ ¯ÂÈ‡1 : מתו� אוס�( על ידי הצל� הצרפתי בונפיס 1890יריחו כפי שצולמה בשנת

 ).לשכת העיתונות הממשלתית, התצלומי� הלאומי
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, סיו� מחודש לרכישת קרקעות ביריחו ובעבר הירד� נעשה ני1904בשנת , אמנ�

א� ג� בפע� זו לא , אהרו� אייזנברג ומיכל לייב כ�, ר יצחק לוי"הפע� בידי היזמי� ד

 .עלה הדבר יפה

יש לציי� כי לאור� השני� , מלבד ניסיונות ממוסדי� אלו להתיישבות ביריחו

כ� למשל . ו� פרטני יותרהגיעו ליריחו ג� בודדי� ומשפחות שניסו להיאחז בה בסגנ

מ לונ� על חמש משפחות יהודיות המעבדות את אדמות הסולטא� ועל שני "סיפר א

  1899.20חנווני� יהודיי� הגרי� ביריחו בשנת 

 Ô‡˘ ˙È·· ÌÈ„Â‰È ˙Â·˘ÈÈ˙‰  

נקודה נוספת שבה התיישבו יהודי� בפועל בבקעת הירד� בתקופה הנדונה הייתה 

קילומטרי� אחדי� ממערב לאפיקו , הירד� התיכו�השוכנת בעמק , העיר בית שא�

 . של הירד� ובסמו� למרגלות הרי הגלבוע

החל , בית שא� מוכרת וידועה כמרכז התיישבותי חשוב כבר מהעת העתיקה

רק ע� הכיבוש הממלוכי . מימי הממלכה המצרית העתיקה ועד לתקופה הצלבנית

והיא הפכה לעיירה קטנה , )תכפי שנקראה בערבי, "ביסא�("ירד קרנה של בית שא� 

עד לשלהי , תהלי� זה הל� וגבר במש� מאות השני� הבאות. וחסרת חשיבות

  21.התקופה העותמאנית

א� ידוע שזה היה , ד ידוע מעט"על הקהילה היהודית שהתקיימה בעיר במאה הי

למש� , Á¯ÙÂ ¯Â˙ÙÎמחבר הספר , המקו� שבו בחר להתיישב רבי אשתורי הפרחי

 פרט לכ� אי� בידינו עדויות של ממש על התיישבות יהודית בבית 22.תתקופה מסוימ

 .שא� במאות השני� הבאות

ט ובראשית "בשלהי המאה הי, ג� על ניסיונות ההתיישבות היהודית בבית שא�

אי� בידינו עדויות רבות כמו ביחס לניסיונות ההתיישבות ביריחו וא� לא ', המאה הכ

המקורות היחידי� הקיימי� הנ� פיסות מידע . יתאזכורי� בעיתונות התקופה המקומ

ואנו ננסה לצרפ� לכדי תמונה כוללת , שרשמו חוקרי� או תיירי� שוני� בני הזמ�

 . יותר

 
 .ט"ירושלי� תרנ,  דÏ‡¯˘È ı¯‡ ÁÂÏ, מ לונ�"א .20

: Ï‡¯˘È ı¯‡· ÔÂÂÈ, פוקס' ג: ונות ראה למשללקורותיה של בית שא� לאור� התקופות הש .21

˙ÈÓÂ¯‰Â ˙ÈËÒ�ÈÏ‰‰ ‰ÙÂ˜˙· Ô‡˘ ˙È· ,צפריר' פרסטר וי' ג; ג"ירושלי� תשמ ,

', שינויי� בתפיסות העיר של בית שא� בתקופה הביזנטית והערבית: מסקיתופוליס לביסא�'

 .3�30' עמ, ב"תשנ, 64 ˜˙„¯‰

ירושלי� , א‡Ï‡¯˘È ı¯‡ ˙Â¯ÙÒ ¯ˆÂ , )עור�(ונ� מ ל"א: בתו�, Á¯ÙÂ ¯Â˙ÙÎ, אשתורי הפרחי .22

 .xxxii' עמ, ט"תרנ
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 נראה כי 23,על פי העדויות שבתיאוריה� של הנוסעי� והמבקרי� במקו�

וכי במהל� המחצית , ט בית שא� היה כפר קט� ודל משפחות"בראשית המאה הי

עד הגיעו בשנות החמישי� של המאה ,  של המאה החל המקו� להתפתחהראשונה

 במחצית השנייה של המאה חלה כנראה ירידה מחודשת במספר 24.לכדי עיירה קטנה

 כ� תיארו את בית שא� תיירי� וחוקרי� 25.שהתאזנה שוב בשלהי המאה, התושבי�

 בשנת 26;"כפר עלוב ובו עשרי� בתי� "– 1806בשנת : ט"שוני� במהל� המאה הי

1812 –" 70� תייר אנגלי 28". תושבי�200ק� פושעי� ע�  "– 1818 בשנת 27;" בתי�80

 כתב 1870�וב,  נפשות המתגוררות במקו�500 סיפר על 1852שביקר במקו� בשנת 

29". נפש300�היו� אי� זה אלא כפר דל ובו לא יותר מ"ויקטור גר� על המקו� כי 
 

 על 1896דווח לראשונה בשנת ,  במספר13, על הימצאות� של יהודי� בבית שא�

, עלה'  במהל� ראשית המאה הכ30.אברה� משה לונ�, ידי החוקר והסופר הירושלמי

כחלק מצמיחתה הכללית המחודשת , מספר� של היהודי� בבית שא�, ככל הנראה

בשלב . כפי שמוזכר במפקד הבריטי, 94 למספר שיא של 1932והגיע בשנת , של העיר

31. על בית ספר עצמאי שהפעילה הקהילה היהודיתזה א� ידוע לנו
 

אי� אנו יודעי� רבות על טיב� של היחסי� בי� הקהילה היהודית לבי� 

אול� נית� להניח כי המאורעות שפקדו את , האוכלוסייה הערבית שהקיפה אותה

א החלו להעיב ג� על חייה� של יהודי בית "תרפ�פ"יהודי אר� ישראל בשני� תר

 .בערי� מעורבות אחרותכפי שקרה , שא�

עולה בעקיפי� מתו� תזכיר הדיוני� , עדות מעניינת להרעת היחסי� בימי� אלו

 בי� פנחס רוטנברג לאנשי הממשל הבריטי באר� ישראל ובכלל� 1921שנערכו ביוני 

 
, ט דלי� למדיי בהשוואה ליריחו"בעוד שהמקורות העיתונאיי� על אודות בית שא� במאה הי .23

להרחבה בנושא . הרי שהיא נתברכה לעומת זאת בתיאורי� רבי� יחסית של נוסעי� שוני�

�171' עמ, א"תשנ, 59 ˜˙„¯‰', ט"עי� של המאה הישא� בספרות הנוס�בית, 'שור' נ: זה ראה

180 . 

' ר: על התפתחותה הכללית של בית שא� וצמיחתה בשלהי התקופה העותמאנית ראה עוד .24

מאנית ובתקופת השלטו� 'בית שא� המחודשת בסו� התקופה העות, 'ביגר' ב� נו� וג�מירז

 . 127�132' עמ, ה" תשס,ÈÙ¯‚Â‡È‚· ÌÈ˜ÙÂ‡ 63‰ ',הבריטי

, È¯ÂÒÂ Ï‡¯˘È ı¯‡· Í¯„ ‰¯ÂÓ‰, מ לונ�"א (1891 תושבי� בשנת �500ציי� כ, למשל, מ לונ�"א .25

 ).  בהערה219' עמ, א"ירושלי� תרנ

26. U.J. Seetzen, Reisebeschreibung, 1854) 23הערה , לעיל, שור.( 

27. J.L. Burckhardt, Travels, 1822) 23הערה , לעיל, שור.( 

28. R. Richardson, Travels, 1822 )23הערה , לעיל, שור.( 

 .198' עמ, ד"ירושלי� תשמ, )Ï‡¯˘È ı¯‡ ¯Â‡È˙ ,ÔÂ¯ÓÂ˘‰) 4, גר�' ו .29

 .ל' עמ, ו"ירושלי� תרנ, 2כר� , Ï‡¯˘È ı¯‡ ÁÂÏ, מ לונ�"א .30

 . 1937על פתיחתו מחדש של בית הספר בשנת , ו נובעת מ� המידע המובא להל�עובדה ז .31
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ש� מצוינת , בקשר להקמת תחנת כוח על הירד� בסמו� לבית שא�, הרברט סמואל

  32. שא� לאפשר התיישבות יהודית בעירוהתנגדותו של ראש עיריית בית

א� לאחר זמ� קצר , ט הותקפה הקהילה היהודית וברחה מ� העיר"בשנת תרפ

33.שבה אליה
 

עדות נוספת למצוקת� הביטחונית של היהודי� היא מכתב� של ראשי קהילת 

 שבו ה� מבקשי� מ� המוסדות המיישבי� 1933ל מנובמבר "בית שא� לאנשי קק

ת שא� נקודת התיישבות יהודית נוספת על מנת שלא יהיו להקי� בסמו� לבי

  34.מבודדי�

 1934התערער והגיע בשנת , כמו ג� זה הביטחוני, מצבה הכלכלי של הקהילה

ובכלל , שחייבה את ראשי הקהילה היהודית למכור את נכסיה, לכדי מצוקה ממשית

35.זה את מגרש בית הכנסת
 

 

 
ובהערה , 146' עמ, ג"תשמ, 26 ˜˙„¯‰', החשמל�ומת� להשגת זיכיו� לחברת�המשא, 'אר�' מ .32

78 . 

 .67' עמ, ח"תשמ, Ï‡È¯‡ 55�56', לתולדות ההתיישבות בעמק בית שא�, 'עמיק�' ב .33

 . 817קופסה , 5ל "ארכיו� קק, 17.11.1933, � למרכז החקלאישא�מכתב ארגו� תושבי בית .34

 .�19.4.1934 ומ�19.2.1934מסמכי� מ, KKL5-6905תיק , ארכיו� ציוני מרכזי .35

 ¯ÙÒÓ ¯ÂÈ‡2 : מתו� אוס� (קלוגר זולט� על ידי 1939צילו� אווירי של בית שא� שצול� בשנת

 ).לשכת העיתונות הממשלתית, התצלומי� הלאומי
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 יישוב יהודיי� אחרי� ששכנו בלב אזור בדומה למקומות, זמ� קצר לאחר מכ�, אכ�

 הותקפה הקהילה היהודית במקו� בידי המו� 1939�1936במהל� מאורעות , ערבי

36.ותו� זמ� מועט נטשה את העיר, ערבי
 

שכ� לאחר ,  המדויק של סו� ההתיישבות היהודית בבית שא� לוט בערפלהמועד

שא� , שפחות יהודיות לעיר מ30מתוארת חזרת� של , 1936� היהודי� ממנה במנוסת

 א� כי יש להניח שהייתה זו אפיזודה קצרה 37,פתחו מחדש את בית הספר היהודי

 .שנעלמה ע� המשכ� של המאורעות, בלבד

את אזכוריה השוני� של הקהילה היהודית הקטנה שהתקיימה בבית שא� ננסה 

 :לסכ� ולנתח בעזרת הטבלה הבאה

ÁÂÂÈ„‰ ¯Â˜Ó ‰˜ÂÒÚ˙, 

ÈÏÎÏÎ ÈÙÂ‡ 

ÂÓ‰ È˙„Ú‰ ‡ˆ

 È�· Ï˘ ¯‡Â˙Ó‰

‰ÏÈ‰˜‰ 

 ÌÈ„Â‰È‰ ¯ÙÒÓ

 ÁÂÂ„Ó‰ 

‰�˘‰

38מורה דר�, לונ�
   0 1891 

לוח אר� , לונ�

 39ישראל

 1896  13 ספרדי� מצפת 

סוחרי�   40וילנאי

 וחנווני�

ספרדי� מטבריה 

 ומצפת

 1903  משפחות10

41הפועל הצעיר
 1913  משפחות25   

 1922  41    42מפקד בריטי
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תל , ‡�ˆÏ‡È¯‡ :Ï‡¯˘È ı¯‡ ˙ÚÈ„ÈÏ ‰È„ÙÂÏ˜È', בית שא�'ער� , וילנאי' ז: לפרשה זו ראה .36

 . 829�830' עמ, ב"תשל�ל"אביב תש

 , מ"אצ, 1937, ישראל�שכה המאוחדת של המוסדות היישוביי� באר�וחשבו� הל�די� .37

S25/9848. 

 . 25הערה , לעיל .38

 .30הערה , לעיל .39

 .לא מצוי� מקור נוס�. 36הערה , לעיל .40

41. ¯ÈÚˆ‰ ÏÚÂÙ‰ ÔÂ‡ËÈ· ,79(ו /ה, ג"תרע.( 

 ). 36הערה , לעיל(על פי וילנאי  .42

 .237' עמ, ח"ירושלי� תרצ,  אÏ‡¯˘È ı¯‡· Á¯ÊÓ‰ È„Â‰È, ד גאו�"מ .43

 ). 36הערה , לעיל(וילנאי  .44

 .ש� .45
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ÌÈ�Â˘‰ ˙Â·˘ÈÈ˙‰‰ ˙Â�ÂÈÒÈ� ÁÂ˙È� : ˙Â�˜ÒÓÂ ÔÂÈ„ 

אנסה כעת לעמוד בקצרה על כמה מאפייני� בולטי� בכל אות� ניסיונות 

ולהשוות� , להצביע על מרכיבי� משמעותיי� שהתקיימו בה�, ההתיישבות שנסקרו

 . על א� השוני הרב שבי� שני המקרי� ושני מקומות היישוב, אלו לאלו

הודגש וחזר על עצמו המרכיב , בכלל הניסיונות להתיישבות באזור יריחו

שהיא בעלת , ג� התיאורי� השוני� על אודות העיר. כלכלי שבהתיישבות�החקלאי

פי� את הל� הרוח של משק, תכונות סגוליות בולטות בקרקעותיה ובמקורות מימיה

יצרנית �לפיו המקו� שראוי להתחיל בו את תהלי� ההתיישבות החקלאית, הכותבי�

, מאיד�. שאינו ממומש עדיי� בידי אחרי�, הוא מקו� בעל פוטנציאל משאבי� עשיר

הכירו מ� הסת� ג� את מגבלותיו , ה� העסקני� עצמ� וה� מרבית הקוראי�

ריחוקו הגאוגרפי , בד במש� רוב ימות השנהחו� כ: המשמעותיות של חבל אר� זה

ממקומות יישוב סמוכי� וסכנת נוודי המדבר והשודדי� המאיימת על יושביו בשל 

 אי� אנו יודעי� על 46,מלבד אזכורי� בודדי� בעיתונות התקופה, ע� זאת. כ�

 .התנגדויות משמעותיות שבאו על רקע מגבלות אלו

מגלה , בהיבט זה לפחות, בבית שא� בחינת נתוניה של ההתיישבות האפשרית 

א� כזה שאינו , במקו� יישוב ערבי קיי�: פוטנציאל הדומה דמיו� רב לנעשה ביריחו

 :באזור בעל יתרונות משאביי� דומי� לאלו של יריחו, מפותח לכדי עיר של ממש

שטחי קרקע נרחבי� ופוריי� ואקלי� ח� התור� לגידולי , מקורות מי� איתני�

ריחוק ממקומות : הדמיו� הנו ג� בבעיות השונות במקו�, אול�. �חקלאות מסוימי

 .בעיות ביטחוניות ואקלי� קשה למחיה ולמגורי�, יישוב סמוכי�

הרי , בניגוד לדמיו� הרב בתנאי הפתיחה והשטח של שני היישובי�, אול�

שבחינת מאפייני� נוספי� מעלה הבדלי� עמוקי� באופי ההתיישבות המתוכננת 

 . �והמעשית בה

מאפיי� בולט במיוחד כמעט בכל פרשיות ההתיישבות ביריחו הוא , כ� למשל

החל מהניסיונות לקבל אישורי� או , זאת: האופי הארגוני והממוסד של המהלכי�

דר� המאמ� לגייס סכומי� גדולי� באמצעות הקמת , פירמאני� מ� השלטונות

עד לגייס כספי� א� וכלה בפרסו� בעיתונות שנו, או התאגדויות שונות' חברות'

סיפורה של בית שא� , לעומת זאת. כמוב� ג� לעשות נפשות למהל� במוב� רחב יותר

אי� אנו יודעי� על כל התארגנות ממוסדת בהקשר : שונה בתכלית מ� הבחינה הזאת

לא על ניסיונות לגיוס רחב של כספי� וא� לא על פנייה לעיתונות על מנת , אליה

דומה בית שא� להתיישבות , אגב,  במוב� זה47.להפיצולפרס� ולשווק את המהל� ו

, לוד(יהודית מועטה שהתרחשה בתקופה המקבילה במספר ערי� ערביות נוספות 

 
 .ילהמוזכרת לע, כגו� התנגדותו של אייזיק ב� טובי� .46

ואילו בית ,  פעמי� בהקשר התיישבותי26יריחו נזכרת בעיתונות התקופה , לש� השוואה .47

 . שא� לא נזכרת א� לא פע� אחת בהקשר זה
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ושאופי , שא� עליה� קיימי� יחסית מעט דיווחי�, )באר שבע, ני�'ג, רמלה

  48.לפחות במרבית המקרי�, ההתיישבות בה� היה פרטני ולא ממוסד

. שבי� היהודי� בבית שא� שונה א� הוא מזה של יריחופרופיל מאפייני התו

 –וילנאי וגאו� ,  לונ�–שלושת המקורות המפרטי� את זהות� של היהודי� בעיר 

ואינ� מזכירי� אשכנזי� , ממקומות מוצא שוני�, מצייני� יהודי� מעדות המזרח

א� נתחקה אחר מוצא� העדתי של הפעילי� השוני� בנושא , לעומת זאת. כלל

, הרב מאיר אוירבע�, ק"בניס� , גוטליב: חו נראה כי רוב� המכריע היו אשכנזי�ירי

 .אייזנברג וכ�, שולמ�, ילי�, סלנט, סולומו�, גרינגרט, גוטמ�

הייתה ככל הנראה נחלת משפחות בודדות או , א� כ�, ההתיישבות בבית שא�

שהגיעו לעיר במטרה לפתח בה עסקי מסחר , קבוצות קטנות מעדות המזרח

, העיר הקיימת במקו� סיפקה לה� נוחות תשתיתית. יישב בה באופ� פרטניולהת

, עובדת היות� בני עדות המזרח סייעה לה�. ויתרונותיה היוו עבור� הזדמנות כלכלית

. שעמ� עמדו בקשרי מסחר ומלאכה, בהתנהלות ע� שכניה� הערביי�, יש להניח

אי� אנו מוצאי� , פונטניס�מכיוו� שלא היה מדובר במהל� ממוסד אלא מהל� פרטני

סגנו� התיישבות זה מוכר לנו ג� . לו הדי� דרמטיי� בעיתונות או בספרות התקופה

שאליה� הגיעו משפחות או יחידי� בניסיו� לפתח עסק או , מערי� ערביות אחרות

 .משק פרטי ללא יצירת קהילה משמעותית ע� מוסדות מרכזיי� שמגבי� אותה

 –  ג� א� לא כול�– ישבות ביריחו היו ברוב�הניסיונות להתי, לעומת זאת

�או אידאולוגי, דתי מובהק�כאשר הרקע היה אידאולוגי, מוסדי�בעלי אופי ציבורי

כ� כתב . לוי וכ�, בניסיו� רכישת הקרקעות בידי אייזנברג, ציוני במקרה האחרו�

ו בתאר, 1872מ� הפעילי� המרכזיי� של ניסיו� הרכישה בשנת , לימי� יהושע ילי�

את הרקע האידאולוגי ואת החשיבה הפרקטית והכלכלית המעמיקה שעמדה בבסיס 

 : הפעילות ביריחו

לא רק לרכוש לנו אלו הארבעת . השקפתנו ומטרתנו בקנייתנו זו היתה רחבה מאוד

י קנייתנו זאת במש� הזמ� "אנחנו קווינו לרכוש לנו ע, אלפי� דונמי� היתה מטרתנו

שעל פי החוק , רבי� והשוממי� שעל גבולנו עד הירד�את רבבות אלפי הדונמי� הח

וזה חשבנו ... א� נהפכ� מאדמת בור לאדמה מעובדה, יכולנו לזכות בה� חינ�

לעשות על ידי זה שנמשו� אלינו עשירי� גדולי� בעלי הו� באירופה שישתתפו איתנו 

למע� , בסכומי� עצומי� לקנות בה� מכונות גדולות להעמיד� על הירד� לשאוב מימיו

. או רוב האדמה השוממה הסמוכה לגבולנו עד שפת הירד�, השקות בה� את כל

חשבנו ,  מאוד ורק דורשת מי� להשקותההואחרי שהאדמה בעצמה היא דשנה ופוריי

 
, אלקיי�' מ: לסקירה מסוימת על הנעשה בחלק מ� הערי� הערביות בהקשר זה ראה למשל .48

40‰ÊÚ· È„Â‰È ·Â˘ÈÈ ˙Â�˘  :‰ÓÁÂ¯ ˙ÂÂÁ ˙Ó˜‰Â Ú·˘ ¯‡· ,27' בייחוד עמ, ה" תשננצרי�� 

‰‰ÌÈ�‚ ÔÈÚ : ‰È¯ÂËÒÈ, אורב� ואחרי�' א: ני� ראה'לסקירה על ההתיישבות היהודית בג; 36

‚· ˙È„Â‰È‰'ÔÈ� ,הנוכחות היהודית בבאר , 'פאר�גל' א: על באר שבע ראה. ה"ירושלי� תשס

 . 30�48' עמ, 1985ירושלי� , Â˘ÈÈ1900-1960· ‰�‚· , )עור�(נאור ' מ: בתו�', 1900�1948שבע 
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, אשר עבודתה מרובה וקשה והכנסתה מועטה, שבמקו� להשתמש בה לתבואה

 יספיקו לפרנס משפחה אשר אפילו חמישי� דונ�, נשתמש בה לנטיעת גני� ופרדסי�

כי יתר שאת לאדמת יריחו על כל האדמות שבארצנו בכמות פירותיה , גדולה ברווח

וכ� חשבנו שבמש� הזמ� היו מוצאות לה� אלפי משפחות פרנסה . ובגדל� וטיב�

ומלבד כל זה עוד חקרנו ומצאנו שכל האדמה אשר על שפת הירד� ושפת י� . ברווח

וג� מהעסק הזה היו יכולות , ה מאוד של גפריתהמלח מכילה בקרבה כמות מרוב

49.להתפרנס עוד משפחות רבות
 

 יריחו בדרו� ובית –כי בקעת הירד� על שתי בקעותיה הפוריות , נית� לסכ� ולומר

 משקפת ומייצגת את הפער הגדול שבי� שני סגנונות ההתיישבות –שא� בצפו� 

: בקרב היישוב היהודישהחלו מתפתחי� באר� ישראל באותה העת , השוני� הללו

, ומאיד� התיישבות פרטנית, אידאולוגית ורחבת היק�, מחד התיישבות ממוסדת

 . פרקטית וללא משענת אידאולוגית או מוסדית כזו או אחרת

נית� לומר שג� , על רקע כישלו� ניסיונות ההתיישבות החוזרי� ביריחו, ע� זאת

גדול ומנוסה יותר מאלו שהוקמו  חסרונו של גב ארגוני –  לאור� זמ�– בה� הורגש

לו היה מתגייס להתיישבות ביריחו גו� בקנה מידה גדול . פקטו לצור� העניי��דה

 .יש להניח שג� התוצאות היו שונות ומוצלחות בהרבה, יותר

 
 ).15הערה , לעיל(ילי� ' י .49


