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‚�Ï ÛÒÂÈ 

 

·"‰ÏÓ¯ ¯ÚˆÓ‰ ¯ÈÚ"1 

‰�Â˘‡¯‰ ‰ÈÈÏÚ‰ ˙Â�˘· Â�ÂÏ˘ÈÎÂ È„Â‰È‰ ·Â˘ÈÈ‰ ˘Â„ÈÁ 

)Ó¯˙"‰-Ò¯˙"„( 

 

‡ .‰Ó„˜‰ 

 – ג�נד פלסטי� – כבירת המחוז הדרומי של אר� ישראל 716העיר רמֶלה נוסדה בשנת 

ולימי� , לי� אלוליד לבית אומיה'אחי הח, מאל��בידי מושל לוד סוליימ� ב� עבד אל

הודות .  חול–" ַרְמֶלה"ומכא� נגזר שמה , על החולות שממערב לעירו, לי� בעצמו'ח

לאקלימה הטוב ולאדמותיה הפוריות הפכה רמלה לעיר מרכזית , למיקומה המוצלח

�לגייסות צבא ולעולי , באר� ישראל המערבית ולצומת דרכי� בינלאומית לסוחרי

 במש# 2.ושלי� וליישובי גב ההרומיפו ליר, רגל ממצרי� צפונה אל הלבנו� ודמשק

, ובצדה התקיימו קהילות נוצריות, רוב שנות קיומה הייתה אוכלוסייתה מוסלמית

ומ� המאה העשירית מצויות עדויות על הימצאות� , שומרוניות וקראיות קטנות

 3.יהודי�) צבעי�(ברמלה של בעלי מלאכה 

 יהודי� שברחו חאכ� התיישבו ברמלה�לי� הפאטימי אל'בימי שלטונו של הח

�ובגניזה הקהירית נמצאו תעודות כתובות עברית וערבית המעידות על , מירושלי

נטשו רוב תושבי רמלה ) 1099(ע� הכיבוש הצלבני . קיומה של קהילה יהודית בעיר

 
שסייעה לי ככל שנתבקשה ולמעלה , זיוה גטריידה' ר שמעו� גת על עזרתו ולגב"תודתי לד *

 .מזה

 .238' עמ, א"באייר תרנ' ז, Ïˆ·Á˙', הרמל' .1

ַמיית , 'לוז' נ .2 ', היסטוריי�� היבטי� גאוגרפיי�–ישראל � חידוש עירוני באר�–רמלה הא�

˙Â‡È¯ , גר�' ו: על מיקומה של העיר ועל מועד בנייתה ראו. 22�52' עמ, ו"תשנ, 79 ˜˙„¯‰

ÈÙ‡¯‚Â‡È‚ ,ı¯‡ Ï˘ È‚ÂÏÂ‡ÈÎ¯‡Â È¯ÂËÒÈ‰- Ï‡¯˘È34�37' עמ, ב"שמירושלי� ת, א. 

, ד"תשל,  א˘ÌÏ', על כתובת קבר מרמלה מ� המאה העשירית, "שבת הגדול", 'שרו�' מ: ראו .3

נמצא ברמלה  "– 78�79' עמ, י"תל אביב תש ,·¯‡Â¯Â„‰ È˙, מ מיכלי�"ח: ראו ג�. 1�14' עמ

 דוד) מפורש(עבד הויה ':  הדברי� האלהעליומפותחי� כנע� � אשר בכתבחות� אב� שחורה

�', עשרה�מכתב מרמלה לירושלי� מאמצעה של המאה האחת, 'ד שפירא"א: ראו עוד. "'מל

�' עמ, ג"ירושלי� תשי, ÌÈÏ˘Â¯È – ı¯‡ È¯˜ÁÓ-Ï‡¯˘È, )עורכי�(שלו� ואחרי� �איש' מ: בתו

, 123 ˜˙„¯‰',  כלכלתה של רמלה בימי הביניי�–עיר מוסלמית משגשגת , 'גת' ש; קכב�קיח

 .39�66' עמ, ז"תשס
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אשתורי ' על פי ר. ולאחר הכיבוש הממלוכי נתחדש בה ג� יישוב יהודי, את העיר

 בגבולות אר� 4',גת'שנקראה אז , )עשרהבמאה הארבע (הפרחי נחשבה רמלה 

 5.אול� חגגו בה יו� טוב שני של גלויות, ישראל

, ברוב התקופות שבה� חיו יהודי� ברמלה היא שימשה לה� מקלט זמני מרדיפות

 לכ� תרמה ג� השמועה על איסור 6.ולא נתקיימו בה מסגרות קהילתיות יציבות

 בעקבות 7.בצפת ובטבריה, ברו�בח, קדו� שלא יתיישבו יהודי� אלא בירושלי�

אלא שהכלל , האיסור הזה נמנעו יהודי� מלהתיישב ברמלה ובערי� ערביות אחרות

 בית וחצר 1820 וידוע שהקהילה הספרדית בירושלי� רכשה בשנת 8,הזה לא נשמר

 9.ברמלה סמו� לבניי� הסראייה

, עלתה חשיבותה על זו של רמלה, �1831משכבש איברהי� פחה את יפו ב

 במחצית שנות השישי� של 10.שלה הוכפ� לקיימאק� של יפו) המושל(= שהמודיר 

והתגוררו בה קונסולי� , קהיר�המאה התשע עשרה חוברה רמלה לקו הטלגר� אנקרה

 
לתולדות הישוב היהודי , 'שלו	�איש' מ; 316�317' עמ, ו"ירושלי	 תשכ, ˘‡¯ Â˘È·, צבי�ב�' י .4

-ÌÈÏ˘Â¯È – ı¯‡ È¯˜ÁÓ, )עורכי	(שלו	 ואחרי	 �איש' מ: בתו�', )ז"ט�ד"במאות י(ברמלה 

 Ï‡¯˘Èתשט, ב 	, 'ל"הנ; רא�קצה' עמ, ו"ירושלי 	על ישוב השפלה והשרו� בימי הביניי

ÌÈ¯˜ÁÓÂ ˙Â¯ÈÙÁ –  Ï‡ÂÓ˘ ¯ÂÒÙÂ¯ÙÏ ˘‚ÂÓ, )עור�(אהרוני ' י: בתו�', )הלייסודה של רמל(

ÔÈ·ÈÈ , לרמלה היישוב היהודי . 194�203' עמ, 1973תל אביב 	תלוליא דפלסטיני'לדעתו קד ,'

. שמה תורג	 אפוא לערבית'; חולת המחוז, 'ובשמה האחר, המזוהה ע	 גת שבאר� פלשתי	

 ,’M. Avi-Yonah, ‘Ramleh:ראו, מוני	 ורמתיי	 צופי	רי�יונה נוקב ג	 בשמות גת�אבי' מ

Encyclopedia Judaica 13, Jerusalem 1972, p. 1540 .	לתולדות ישוב , 'צ סגל"ב: ראו ג

, Ó‰ ÛÂÒ· ‰ÏÓ¯· ÌÈ„Â‰È-19‡‰ ‰, גטריידה' ז; יח�יב' עמ, ג"תרצ,  הˆÔÂÈ', היהודי	 ברמלה

 .1991אוניברסיטת תל אביב , עבודה סמינריונית

', מסע באר� הצבי, 'מ סלומו�"י; תרפג' עמ, ז"ירושלי	 תרנ, Á¯ÙÂ ¯Â˙ÙÎ, אשתורי הפרחי' ר .5

ÌÏ˘Â¯ÈÂ ‰„Â‰È :¯ Ï˘ Â�Â˙Ú 'Ï¯˙ Ô‡Ó‡Ï‡˘ ‰˘Ó Ï‡ÂÈ"Ê-Ï¯˙"Á ,, קרסל' ג' מהד 	ירושלי

 . 107' עמ, ו"תשט

 .51�80' עמ, א"רמלה תשכ,  ‰ÏÓ¯–¯·ÚÂ ‰ÂÂ‰ , וילנאי' ז .6

א� למרות זאת התגוררו בה יהודי	 כבר , ות קוללה שכ	 בידי יעקב אבינועל פי מסורות שונ .7

', ר לאר� הקדושה"מסעות החכ	 האבי': ראו. בשנות השישי	 של המאה התשע עשרה

„È‚Ó‰ ,295בעיתו� עצמו נדפס בטעות  [300' עמ, ז"ה באלול תרכ"כ.[ 

-¯"Â‰È‰ ·Â˘ÈÈ‰ı¯‡· È-˙‰ ˙Â�˘· Ï‡¯˘È„, גת' ב: על התיישבות יהודי	 בערי	 ערביות ראו .8

Ó¯˙‰" ‡)1840-1881( ,תשל 	188�191' עמ, ד"ירושלי	וטבלת האוכלוסייה היהודית בשכ  ,

. 67�68' עמ, ו"ד באדר תרכ"י, ‰ÔÂ�·Ï, המבורגר' ראו ג	 את מכתבו של מ. 190' עמ, ש	

נ� לו. מפקפק בקיו	 החר	 ובטוח שכיו	 אי� לו תוק�, 68' בשולי עמ, ל בהערתו ש	"המו

גרס שיהודי	 לא התיישבו ברמלה כי בסו� האל� החמישי ערערו חכמי אר� ישראל כי אינה 

' עמ, א"ירושל	 תרנ, È¯ÂÒÂ Ï‡¯˘È ı¯‡· Í¯„ ‰¯ÂÓ‰, מ לונ�"א(עומדת בתחו	 אר� ישראל 

 .264' עמ, )ע"וילנה תר: צ"ד(ז "ירושלי	 תשל, ·‡¯Á¯ÊÓ‰ ı, ש הירשברג"א: ראו ג	). 83

 .7539' עמ, 1980תל אביב , ח‡�ˆÏ‡È , Ï‡¯˘È ı¯‡ ˙ÚÈ„ÈÏ ‰È„ÙÂÏ˜È‡¯, וילנאי' ז .9

 .17, 2�3' עמ, 2003ירושלי	 , ÂÙÈ – ¯ÈÚ Ï˘ ‰˙ÁÈÓˆ ,1799-1917, קרק' ר .10
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  11.של בריטניה ושל פרס, של אמריקה, של פרוסיה

נקראו , משגברה המצוקה הכלכלית בירושלי�, במחצית המאה התשע עשרה

סיכוי רב למציאת "כי יש בה� , � להתיישב ג� בערי� הערביותתושביה היהודי

לגור "משו� ש, אול� היהודי� לא נענו לקריאה, "פרנסה ראויה ממסחר וקניי�

מיראת� פ� "וכ� , "ומי הדר ע� נחש בכפיפה... יהיה בסכנה מאוד... ביניה� בכפריה�

12".ימעט חלק� בכס� הנדבות הנשלח לירושלי�
 

מרבית� מוסלמי� ,  נפש�3500ה מנתה אוכלוסיית רמלה כערב העלייה הראשונ

תושביה התפרנסו .  נפש�7400 נמנו בה כ1922 ובשנת 13,ובה שתי משפחות יהודיות

מתעשיית סבו� ושמ� זית וכ� מאירוח עולי , תמרי� וטבק, חיטה ושעורה, מגידול צא�

 . כמו כ� חיו בה עניי� רבי�14 .רגל ועוברי אורח במנזרי�

רמלה לא הייתה מחוז חפ� ומושא , לייה הראשונה ולבאי� אחריה�לעולי הע

שמה יצא כעיר מפלט לחולי� אנושי� . וחזו� עבודת האדמה לא חל עליה, געגועי�

 למרות כל אלה שב ועלה רעיו� 15.ולאנשי� שגורשו מיפו וממקומות שוני�

וע� , חא� הניסיו� הזה לא צל, והיו שניסו לייסד בה קהילה, ההתיישבות ברמלה

 בראשית המנדט 16.פרו� מלחמת העול� הראשונה נעזבה העיר כמעט כליל מיהודיה

בתו� שני� . נמנו ברמלה שלושי� וחמישה יהודי� בלבד) 1922מפקד (הבריטי 

 
ירושלי	 , ÙÂÒ ˙Â˙Ú : ˙�˘Ó ÌÈÏ˘Â¯È· ‰ÈÏÂÒ�Â˜‰ È¯˙Ù„Ó ÌÈÏÚ1853 „Ú 1856‰, פי�' ג .11

, ÓÈÏ˘Â¯È‰, א פרנקל"ל:  כלפי יהודי העירסמו� למועד זה דווח על יחס עוי�. 505' עמ, 	"תש

ÚÒÓ‰ ¯ÙÒ ,, אריאל' מהד 	151' עמ, 1999ירושלי. 

, ט"ו באב תר"ט, מונטיפיורי' מתו� מכתב	 של ראשי העדה האשכנזית בירושלי	 אל מ .12

ה טורטשינר ואחרי	 "נ: בתו�', מתולדות הישוב היהודי בירושלי	, 'בארו�' מובא אצל ש

�67' עמ, )8הערה , לעיל(המבורגר ' מ; 303�304' עמ, ז"תל אביב תרצ, ÂÏ˜ ¯ÙÒ¯�Ê, )עורכי	(

 .בהתאמה, 68

 general dealer( –S.M. Samuel, Jewish life(והשני סוחר ) Tikel(ראש המשפחה האחד פחח  .13

in the East, London 1881, p. 31. 

ת אלפי המאמיני	 המוסלמי	 שהשתתפו בזיירה בקבר כ� למשל עברו דר� רמלה עשרו .14

Â·˘ÂÓ‰ ÏÚ ˙Â�Â¯ÎÊ˙ , שייד' א; 3' עמ, ה"ב בחשוו� תרס"י, Ù˜˘‰ 10‰', השבוע'. ראוב�

ı¯‡· ˙ÂÚÒÓ‰Â ˙ÂÈ„Â‰È‰- ‰È¯ÂÒ·Â Ï‡¯˘È1883-1889 ,תשמ 	ב�' י; 31�32' עמ, ג"ירושלי�

, 19 ˜˙„¯‰', עשרה�ישראל במאה התשע�עשר היישובי	 הגדולי	 באר��שני	, 'אריה

 .138' עמ, א"תשמ

ז בתמוז "כ, ‰ˆ·È', מקרב האר�': ראו. גופנית ונפשית, בכלל אלה ג	 חולי	 חסרי ארוכה .15

ט "כ, ‰È‚Ó„', יפו; '63' עמ, ו"ז באב תרמ"י, ‰ÔÂ�·Ï', עוד מודיעי	 מיפו; 'קצה' עמ, ו"תרמ

 .167' עמ, ב"בסיוו� תרנ

תל אביב , Â‰ È˘�‡Â ÔÂÈˆ ˙·‰‡"„ – ı¯‡ ·Â˘ÈÂ ‰È�Ó¯‚ È„Â‰È-È‰ ‰‡Ó· Ï‡¯˘È"Ë, אליאב' מ .16

ז חיו ברמלה חמש משפחות שמנו עשרי	 ואחת "באלול תרע. 116הערה , 325' עמ, א"תשל

�˙ÂÎÓ ¯ÂÎ· –  ¯Ú� Ï˘ Â·È¯‰, קושניר' ש: עיינו. א� בכל זאת פעלה בה אכסניה יהודית, נפש

‰È�˘‰ ‰ÈÏÚ‰ ÈÓÈ· „·ÂÚ ,144' עמ, ו"תל אביב תשט. 
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שבמהלכה , ורק לאחר מלחמת השחרור, פחת מספר� לחמישה) 1931(אחדות 

והוא קיי� עד , היהודיהתחדש בה היישוב , שוחררו רמלה והכפרי� הערביי� סביבה

  17.ימינו

אי� להתפלא על כ� שההיסטוריוגרפיה הציונית התעלמה מהיישוב היהודי 

 ברמלה לא התקיי� 18.כמעט שלא נחקרה) 1884�1904(והתקופה הנדונה , ברמלה

ולא ידוע על , ולכ� לא נותרו בה עדויות המעידות על חיי קהילה, יישוב קבע

 רוב 19.לפחות בתודעת�, אמור היו יושבי ארעישכ, זיכרונות שכתבו מתיישביה

המידע על תולדות היישוב היהודי בעיר מקורו בדיווחי� שפורסמו בעיתונות 

 א� השפע היחסי של הפרסומי� נעו� במגמותיה� של 20,היהודית באות� השני�

 21.שדיווחיה� סתרו לעתי� זה את זה ולא דייקו בפרטי�, העיתוני� ושל תומכיה�

, לארג� את המידע בנושא זה לכלל תמונה מקפת, אולי לראשונה, המאמר זה מנס

ובעזרת המקורות הנוספי� להאיר ככל האפשר את התפתחותו של היישוב היהודי 

 ערבי� 14000מה� ,  נפש�66000המונה כיו� כ, ראויה רמָלה. בעיר ואת חדלונו

 
 .772' עמ, ו"תל אביב תשט, אÂ„ÏÂ˙ ¯ÙÒ˙ ‰‰‚�‰ , )עורכי	(אביגור ואחרי	 ' ש .17

ובספרו של וילנאי , אי� כל התייחסות לתקופה הזו,  לא‡�ˆÈ¯·Ú‰ ‰È„ÙÂÏ˜È˙ב' רמלה'בער�  .18

 .81�83' עמ, הוקדשו לתקופה זו כשני עמודי	 בלבד) 6הערה , לעיל(

בכל המדריכי	 והאנציקלופדיות העוסקי	 באר� ישראל לא נזכרת התקופה ' רמלה'בער� 

, ב� יוס�' ס: ראו. נתוני	 רבי	 בו שגויי	, וג	 כאשר קיי	 תיאור כלשהו, הנזכרת לעיל

˘„Á‰ Ï‡¯˘È ÍÈ¯„Ó 9 , יצחקי' א; 175�177' עמ, 2001תל אביב ,Ï‡¯˘È ÍÈ¯„Ó – 

ı¯‡‰ ˙ÚÈ„ÈÏ ˙È˘ÂÓÈ˘ ‰È„ÙÂÏ˜Èˆ�‡ ,ירו 	רפפורט' רפל וא' י; 657' עמ, 1979שלי ,

ı¯‡ ˙Â„ÏÂ˙Ï ‰È„ÙÂÏ˜Èˆ�‡-Ï‡¯˘Èיוצא מכלל אלה לטובה ספרו של . 809�810' עמ, 1986,  ג

�168' עמ, ג"תל אביב תשמ, È¯˙‡-ı¯‡· ÏÂÈË-Ï‡¯˘È – ÌÂ¯„‰Â ÊÎ¯Ó‰ ¯ÂÊÈ‡Ï ÍÈ¯„Ó, איל�' צ

, גÏÊ‡· „Ú ıÈ·ÂË‡˜Ó , נרקלויז' י: ראו ג	. דיוקי	�הג	 שהוא רצו� אי, 177�178, 171

, ל"הנ: ראו, כמעט ללא הפניות למקורות, לסקירה קצרה. 117�118' עמ, ה"ירושלי	 תשכ

ÔÂÈˆ ÈÎ¯„· :È¯·Ú‰ ¯Â·È„‰ ˙ÈÈÁ˙Â ˙Â�ÂÈˆ‰ ˙Â„ÏÂ˙· ÌÈ˜¯Ù ,תשל 	184�190' עמ, ח"ירושלי .

באתר . 320�321' עמ, נה עמוד ורבעהקדיש לתקופה הנדו) 4הערה , לעיל(צבי �ב�' י

www.telerom.co.ilהוקדשו לתקופה שורות אחדות . 

תל , Ï ˙Â·È˙�·-ı¯‡‰ ˙ÚÈ„È Ï‡ ˙ÂÏÂÏÒ‡, )ברסלבסקי(ברסלבי ' י: יוצאי	 מ� הכלל ה	 .19

א� , )1905�1906(שבו זיכרונות משנה וחצי שהתגורר ברמלה , 113�122' עמ, ד"אביב תשל

ללא , 1888�1892על השני	 ,  ˘�ÙË ˙ÁÙ˘ÓÏ ÌÈ¯100: חוברת�ספרה; הדיוקי	�רבי	 בו אי

 . שמור בארכיו� ראשו� לציו�, וללא שנת הוצאה] נינו של שלמה טפר, טל כה�[ש	 המחבר 

 Ïˆ·Á˙וכנגדו , נסי	 בכר ועזריאל הילדסהיימר,  הרבה לדווח עליו ועל פטרוניו‰ˆ·Èעיתו�  .20

 רב ‰ÔÂ�·Ï ו‰Ïˆ·Á ,„È‚Ó˙ב ברמלה בעיתוני	 המידע על היישו. לא טמ� עטו בקסת חרבה

שכ	 , עזה, לוד: יותר מזה של כל אחת מ� הערי	 הערביות האחרות שבה� התיישבו יהודי	

 .ראו להל�, ל לא נפקד זכרה"ג	 בעיתוני חו. ושפרע	

‰Â�Â˙ÈÚ˙ , ירדני' רמלה אינה נזכרת בחיבורה המקי� והיסודי של ג, למרות האמור לעיל .21

· ˙È¯·Ú‰ı¯‡- ÌÈ�˘· Ï‡¯˘È1863-1904 ,ט"אביב תשכ תל. 
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� ככל שהמקורות המעטי, לחשיפת עברה הקרוב, )כשישי� אחוז מוסלמי�(

 .מאפשרי� זאת

· .‰Î‡ÏÓ Â‡ ˙Â‡Ï˜Á 

המצוקה הכלכלית והצפיפות הרבה בקרב יהודי ירושלי� במאה התשע עשרה הניעו 

א� , בעיקר בגליל, יזמות להתיישבות חקלאית במקומות שוני� ברחבי אר� ישראל

 �1877(בעקבות המלחמה בבלקני� . ה� לא החזיקו מעמד ולא היו לה� ממשיכי�

נבחנו מקומות שוני� ,  מקורות החלוקה והמצב הכלכלי הורעמשנסתתמו, )1878

 22.א� לא הבשילו לכלל מעשה, ובה� ג� רמלה וסביבתה הקרובה, ליישוב יהודי�

ד נגד "אחת הסיבות לכ� הייתה ההתנגדות הנמרצת שהביעו פרנסי כולל הו

23.החקלאות ונגד המלאכות השונות
 

, ")ארד בייאר איל לימו�) ("ונ�כד(=  דוללא� 1940 הוצעו למכירה 1881בשנת 

שושא הסמוכה לרמלה תמורת �ברגהיי� באבו' אדמות החווה של המומר מלוויל פ

 מייסדי –' ועד חלוצי יסוד המעלה'וחברי האגודה ,  לירות טורקיות לדונ�32.5

לימי� ,  ג� מייסדי המושבה עקרו�24. סיירו בחווה ושקלו לרכשה–ראשו� לציו� 

אול� בקידוח ניסיו� למציאת מי� , את אדמות רמלה ליישובבחנו , מזכרת בתיה

25.והרעיו� נדחה, הגיעו לאב� קשה
 

 
כשנודע שמשפחת ברגהיי� מירושלי� ע� הבנקיר סורסוק הרחיבה את גבול , כ� למשל .22

מנהל (קונדר ) קלוד(לויטננט : ראו. ט"הסמוכה לרמלה בשנת תרל, שושא�אדמתה באבו

P.E.F.(' ,ק"עבודת האדמה באה ,'˙Ïˆ·Á ,ב� ' א :או עודר .58�59' עמ, ט"בכסלו תרל' ט

 ותגובת 185�189' עמ, ב"ז בניס� תרמ"כ, Ïˆ·Á˙', מכתב נטר על ישוב אר� ישראל, 'יהודה

בעניי� ארבע המושבות הטמפלריות וגרעיני ההתיישבות , 188' עמ, ש�, כריסטו� הופמ�

 .ברמלה ובנצרת, בביירות

הוספה לגיליו� , ·�Ï‰ÔÂ', ו"ד בירושל� הי"מכתב מראשי כולל הו: שאלת ישוב אר� ישראל' .23

 .ט"באב תרל' ה, 50

ו בתשרי "כ, ‰ˆÈÙ¯‰', ירושלי�, 'גולדמ�' י; 296' עמ, א"ד באב תרמ"כ, Ïˆ·Á˙', מודעה' .24

ייסוד , 'ל"הנ; 53' עמ, ד"תל אביב תרפ,  אÂ�È˙Â·‡ ı¯‡Ï, ד ליבונטי�"ז; 309' עמ, ב"תרמ

. 426' עמ, ז"ירושלי� תש, Â�Â¯ÎÊı-Ï‡¯˘È˙ ‡¯, )עור�(יערי ' א: בתו�', לציו��המושבה ראשו�

' קרק וצ' ר: ראו. �1887שעמד למכירה ג� ב, ג� יהודי� אחרי� ניסו לרכוש את השטח הזה

' עמ, 1984ירושלי� , È‡�ÏÈÂ ·‡Ê ¯ÙÒ, )עור�(שילר ' א: בתו�', חידוש היישוב בגזר, 'שילוני

 .1' עמ, ג"תרע' באדר א' ט, ‰ˆÈÙ¯‰', ממושבות יהודה; '334�336

' מובא אצל ש, ]1883ל "צ [1882 בפברואר 21, ראו מכתבו של שמואל הירש אל איזידור לב .25

תעודה , ב"תל אביב תשמ,  בÈÁ ˙Â„ÏÂ˙Ï ÌÈ·˙Î-ı¯‡ ·Â˘ÈÂ ÔÂÈˆ-Ï‡¯˘È·˙, )עורכת(לסקוב 

שושא �ג חשב יחיאל בריל ג� על אדמות אבו"בתורו אחרי אדמות בתרמ. 83' עמ, 211

 .65' עמ, ג"מגנצא תרמ, ÏÚÓ‰ „ÂÒÈ‰, בריל' י: ראו. � הבריטישעמדו ליפול לידי המיסיו
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התרבו הקריאות להכשיר את , בעיקר בירושלי�, כשהחמיר המצב הכלכלי

לאמני� ללמד� מלאכות "א� רק בודדי� שלחו את ילדיה� , היהודי� לאומנויות

י לשפר את מעמד� החברתי  כד26.כדי שלא ירעבו ללח�" שונות המחיות בעליה�

בסיועה של ) Alliance Israelite Universelle(' ח"אגודת כי'ואת מצב� הכלכלי נחלצה 

ב את בית הספר "הבריטית ופתחה בתרמ) The Board of deputies(' אגודת אחי�'

27.בירושלי� להכשיר בו בעלי מלאכה' התורה והמלאכה'
 

שהציעה כלי� ארגוניי� ', ת ישראלתחיי'באותה שנה נוסדה בירושלי� האגודה 

ולצדה הוקמה אגודת סתרי� , וכספיי� לעידוד התיישבות חקלאית באר� ישראל

יה י במרכזי אוכלוסיהודי�יישב ל שתכליתה ,)' האר�כובשי'(' גואלי האר�'בש� 

 בכל יהודי� ÚÂ¯ÊÏÂלהרבות "כדי , ובעבר הירד� המזרחי ערבית צפופה באר� ישראל

ליישב , ‰ÔÂ�·Ïל העיתו� "מו,  כעבור זמ� הציע יחיאל בריל28."ערי האר� הזאת

29".כי מקו� יש בה למסחר ולמלאכה ואוירה טוב", יהודי� ברמלה
 

לזרוע גרעיני� ראשוני� נועד הוא . היו כוונות פוליטיותמהל� המוצע ל

 את ניסיונ� של לסכללהשתלטות יהודית על כל שטחה של אר� ישראל ו

טחנות קיטור ובתי מלו� ג� בערי� ', מאחזי�'והקימו  ותאדמ ורכשש ,הטמפלרי�

 מהל� זה בא ג� על רקע 30.ערביות ושאפו לתקוע יתדות בצפו� האר� ובדרומה

 
ד "ע: ראו ג�. 34' עמ, ט"ט במרחשוו� תרל"י, Ïˆ·Á˙', ק"עבודת האדמה באה, 'קונדר' ל .26

רוע "שלפיו , כג' עמ, ו"ח בחשוו� תרמ"כ, ‰ˆ·È', י בירושל�"עושי המלאכה מבנ, 'ליפשי�

 ".רע הרבה להעיר הזאתהמצב של עושי המלאכה היהודי� בירושלי� ה

, �" תש,56 ˜˙„¯‰ ', ירושלי�,"התורה והמלאכה"ב מורה לעברית ,יהודה�ב� אליעזר, 'לנג' י .27

דב : ראו. סנדלרי� וחרשי ברזל, א נשתנה המצב וחסרו באר� נגרי�" כבר בתרנ.93�108' עמ

 .85' עמ, א"תרנ' באדר ב' ב, ‰È‚Ó„', רוסיא, ')מכתב מירושלי�(קארולונסקי 

 ˜˙„¯‰', 1881�1886" תחיית ישראל" אגודת ":לכבוש את האר� לפנינו מעט מעט", 'לנג' י .28

שרעיו� דומה ,  הראוי לציי� מ�.78' עמ, )25הערה , לעיל(לסקוב :  ראו.55�90' עמ, ד" תשס,112

 מ"א( יזמה זו להשראהוהוא היה כנראה מקור ,  לונ�מ" חודשי� אחדי� קוד� לכ� אהעלה

הרעיו� הזה לא . )2הערה , 20' עמ, ב"במרחשוו� תרמ'  ד,Ïˆ·Á˙, ' ניירת מלאכבית', לונ�

 �160,000 יהודי� שהתגוררו בקרב כ�225 מיותר לא נמנובשלהי העלייה הראשונה ו, צלח

, ' שלו� ירושל�שאלו',  קרמר'מ: ראו).  ויפוירושלי�ללא (ערבי� בשמונה הערי� הגדולות 

‰Ù˜˘‰, 140' עמ, ג"תרס בשבט 'ט. 

' עמ, ו"ח אלול תרמ"ר, ‰ÔÂ�·Ï', ישוב אר� ישראל, 'ל"הנ; 208' עמ, )25הערה , לעיל(בריל ' י .29

בני תימ� , 'קסו ועל רשימתו של פינס' עמ, ו"ב באב תרמ"י, ‰ˆ·Èבריל מסתמ� על . 78�79

, ו"הצעה זו העלה בריל כבר בשנת תרכ. קנט' עמ, ו"ט באב תרמ"י, ‰ˆ·È', והרחבת הישוב

 .68' עמ, ו"ד באדר תרכ"י, ‰ÔÂ�·Ï, המבורגר' בתשובה למכתבו של מ

, �"כ' י: ראו. ני� ועוד'בג, בשכ�, בנצרת, )�1871כבר ב(הטמפלרי� הקימו בתי מלו� ברמלה  .30

', שכח על א� הדר� לירושלי�בעקבות גלויה ייחודית ומלו� דרכי� נ: ארוחת בוקר ברמלה'

˙Ú- ÏÂÓ197 ,ראו ג� את דברי גברת למלה בהקמת בית לח� הגלילית. 6�9' עמ, ח"תשס ,

‰Ù˜˘‰ ,המער� הפיזי של מושבות , 'ארצי�ב�' י: ראו עוד. 3�4' עמ, ז"בכסלו תרס' כ
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 האגודות 31. ובשכ�לח� בבית ו כברשבה יהודי� ספרדי� התיישב, קיימתמציאות 

שה  א� הרעיו� ע32,לא הצליחו לממש את תכניותיה�' גואלי האר�'ו' תחיית ישראל'

, לו נפשות נוכח הצור� במציאת מקורות מחיה לעולי� העניי� שזה מקרוב באו

33.הסתובבו ברחובות ירושלי� ושימשו טר� קל לשליחי המיסיו�
 

כדי ', חובבי ציו�'שליח ,  ביקר באר� ישראל קלונימוס זאב ויסוצקי1885בשנת 

 למצוא פתרונות תעסוקתיי� לעולי� שלא נית� היה להציע לה� אדמות

) וילהל�(ר זאב "הציע ד, ה"בסיוו� תרמ' בג, בישיבה שקיי� בנושא זה. להתיישבות

להשתדל ', תחיית ישראל'מנהל בית היתומי� בירושלי� ומהמקורבי� ל, הרצברג

ממייסדי פתח , ג� דוד מאיר גוטמ�. ליישב בעלי מלאכה יהודי� בערי� ערביות

שוב יהודי חקלאי סמו� לעיר א� סבר שנכו� יותר לכונ� יי, תמ� בהצעה, תקווה

עד שהערבי� הנחשלי� יתפתחו ויזדקקו לבעלי המלאכה , ערבית ולא בתוכה

שא� יהודי� יתיישבו בערי� ובעיירות כרמלה ,  ויסוצקי הגיע למסקנה34.היהודי�

שמצאה ידו למצוא במלאכתו לח� צר "כש� , והיהודי, "ש� ימצאו מחית�"

שעד כה ,  מ� הראוי לציי�35."'שה ברמלה וכוכ� יע, ווילנא ומינסק, בביאליסטאק

 את הסיבות 36.ניסיונות התיישבות משפחות יהודיות בעזה ובשפרע� לא עלו יפה

 

 ,)עורכי�(אריה ואחרי� �ב�' י: בתו�', )1869�1914(ישראל �הטמפלרי� ומקומו בנו� אר�

˙È¯ÂËÒÈ‰ ‰ÈÙ¯‚Â‡È‚· ÌÈ¯˜ÁÓ-ı¯‡ Ï˘ ˙È·Â˘ÈÈ- Ï‡¯˘È73�94' עמ, א"ירושלי� תשנ, ב. 

, 1934,  ג אÌÈ�Â˘‡¯ ÌÈÓÈÓ ,1815לחודש זיו ' ד,  אל זאב דובנוב'יודילובי�ראו דבריו של דוד  .31

 בה וחשוב שישתקעו , בשכ�תגוררות מותמשפחות ספרדישעל פיה� שתי� עשרה , 51' עמ

שלוש � לעשר משפחות ספרדיות ולשתיי�וח על העזרה הנדרשתבור שנה ד�כע. ג� אשכנזי�

בניס� ' ד, Ïˆ·Á˙', שכ�'(ב ומלמד " נפוליו� לשנה לשכירת שו12אשכנזיות הנתמכות בס� 

 ברו� 'נ, ל' פאניזמ" אדהא� מאת רנסי�' שליחות למהכתב ג� את ראו . )230' עמ, ו"תרמ

ÌÈ··ÂÁÏ ÔÂ¯ÎÊ , ' הישוב בשכ�ד"ע',  גרייבסקי'ל פמובא אצ ,ו"באייר תרמ' ח, אלישרש "יו

 È·ÂËÂ ÌÈ�Â˘‡¯‰È�˜ÒÚÌÏ˘Â¯È· ÌÈ„¯ÙÒ‰ ˙„ÚÏ ¯Â·ˆ‰  ירושלי� : נדפס מחדש (ח"תרפ ,די

 .)183�184' עמ, כר� ב ,ד"תשנ�ב"תשנ

, )שיבת החרש והמסגר(' ו"שה'ויי� חברי האגודה "אחזקת� של הבילהאגודה מימנה את  .32

 הערה , לעיל, לנג ( כשוליות אצל בעלי מלאכה נוצריי� בירושלי�שלמדו מקצועות שוני�

28.(  

המאבק בפעילות המיסיו� בראשית , 'לנג' י :ראו. המיסיונרי� הצליחו ליישב יהודי� בהרטוב .33

' מע, ו" תשנ,80 ˜˙„¯‰, 'והשתקפותו בעיתונות הירושלמית )1882�1884(העלייה הראשונה 

, ‰ˆ·È', י בירושל�"עושי המלאכה מבנ, 'ד ליפשי�" ראו ג� את סדרת רשימותיו של ע.63�87

 .כב' עמ, ו"ח בחשוו� תרמ"כ; יט' עמ, ו"א בחשוו� תרמ"כ

, א"ירושלי� תשמ, ı¯‡ ·Â˘È ÔÈ�Ú· Ì˘ È˘�‡Ï ÂÁÏ˘�˘ ÌÈ·˙ÎÓ ˙ˆÂ·˜-Ï‡¯˘È, ז ויסוצקי"ק .34

תל אביב ,  גÏÂ˙Ï ÌÈ·˙Î˙·ÈÁ ˙Â-ı¯‡ ·Â˘ÈÂ ÔÂÈˆ-Ï‡¯˘È„, )עורכת(לסקוב ' ש; 118' עמ

 .323' עמ, 606תעודה , ד"תשמ

 .323�325' עמ, ו"תרמ' ט באדר ב"י, ‰ıÈÏÓ', חיפו: עזרת סופרי�' .35

: בתו�',  שפרע�–כפר ע� , 'ר מלאכי"א; קג�קב' עמ, ו"ו בניס� תרמ"כ, ‰ˆ·È', שפרע�, 'ז"מפ .36
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 תלו בחוסר 37,מלבד תנאי חייה הירודי� של האוכלוסייה הערבית, לכישלונות הללו

יכולת� של היהודי� יוצאי אירופה להסתגל לתנאי החיי� בסביבה ערבית בלא 

לאלה נוס� הקושי לנהל חיי . פה והכרת אורחות חייה של האוכלוסייהידיעת הש

חדרי , מקווה, בית כנסת, )'בעל תפילה וכו, מלמד, שוחט(' כלי קודש'קהילה בהיעדר 

בהבינו שאי� סיכוי של ממש להיאחזות� של עולי� . לימוד ושאר פריטי� נחוצי�

להקצות ', תחיית ישראל'די ממייס, הטי� יחיאל מיכל פינס, אשכנזי� בערי� ערביות

ליישוב רוכלי� ובעלי מלאכה מילידי האר� ' חובבי ציו�'מכספי החלוקה ומכספי 

 והציע ליישב בה� ג� את מאתיי� העולי� שהגיעו מתימ� 38,דווקא בערי� הערביות

המקצועות שהתמחו בה� בתימ� ,  לדעתו39.לירושלי� ולא מצאו בה מקורות מחיה

ועובדת , תפירת בגדי� מעורות כבשי� ואריגה,  ונחושתכס�, צורפות זהב: כגו�

יאפשרו לה� , היות� רוכלי� שהורגלו לסחור בתוצרת� בי� הכפרי� והעיירות

', כלי קודש'ה� הורגלו להסתפק במועט ואינ� זקוקי� ל. להשתלב בנקל בערי� הללו

� את פינס הזהיר שאי� להצי, בר�. שוחטי� ומלמדי תינוקות, כי ה� בעצמ� חזני�

ושאי� ליישב בה� פחות מעשר , העיירות והכפרי� הערביי� בבעלי מלאכה רבי� מדי

 א� יזמה חדשה מאותו בית מדרש כבר 41, הצעתו של פינס לא נתקבלה40.משפחות

 . קרמה עור וגידי�

 

-�Ó‰ – ‡ È¯Ó‡ÓÓ ‰ÙÂÒ‡.¯ .ı¯‡ È�ÈÈ�Ú· ÈÎ‡ÏÓ‚„ ˙¯‡, )עורכי�(שמאי �ב�' ריינר וח' א

Ï‡¯˘È ,לעיל(בריל : ב ראו"על היישוב היהודי בעזה בתרמ. 518�525' עמ, א"ירושלי� תשס ,

בחשוו� ' ז, ‰ˆ·È(על פי מכתבו של הרצברג ואישורו של ב� יהודה . 209' עמ, )25הערה 

והאיש שהבטיח להחזיק מכונת , יה עוד יישוב יהודי בעזהד לא ה"בתרמ, )יא' עמ, ו"תרמ

על פי עדות אחרת חיו בעזה באותה העת שישה עשר בעלי . טחינה בעיר עזה לא עשה כ�

, ו"בכסלו תרמ' ה, ‰ˆ·È', מסע לעזה, 'מני' ס(שלה� מקו� תפילה ושני ספרי תורה , בתי�

ÊÚ· ˙È„Â‰È‰ ‰ÏÈ‰˜‰ ÏÚ Ë·Ó1870-1929 –  ·ÂË Ô·‡ Â‰ÈÏ‡ ·˙ÎÓ‰ , רובינשטיי�' ש; כז' עמ

Ô· ˜ÁˆÈ Ï‡-È·ˆ ,20.8.1942 , הוברמ�' ח; 1995ירושלי� ,˙ÂÏÂÁ· ÌÈ˘¯Â˘ –  ¯ÂÙÈÒ

Ï·Á· ˙È„Â‰È‰ ˙Â·˘ÈÈ˙‰‰-‰ÊÚ ,40, אלקיי�' מ: ראו עוד). 17�19' עמ, ה"נצרי� תשס ˙Â�˘ 

 ‰ÊÚ· È„Â‰È ·Â˘ÈÈ–¯‡· -‰ÓÁÂ¯ ˙ÂÂÁ ˙Ó˜‰Â Ú·˘ ,ה"רמת ג� תשנ . 

שלמד , ראו מודעת הסנדלר חיי� צבי מבריסק; יה עוד� בסנדלרי� ג� בירושלי�כנראה ה .37

 .6' עמ, ח"ב בסיוו� תרמ"כ, ‰ˆ·È', בפריס והביא עמו המצאה ודבק מיוחד וכו

 .קיד' עמ, ה"ז באייר תרמ"ט, ‰ˆ·È', סחר האר�' .38

 – �ארבעי� משפחות מצנעא הגיעו לירושלי� לפני הפסח ולא מצאו בה מקורות קיו .39

 .181' עמ, ח"באייר תרמ' ז, Ïˆ·Á˙', ירושל�'

על ניסיונות יישוב עולי . קסט' עמ, ו"ט במנח� אב תרמ"י, ‰ˆ·È', בני תימ� והרחבת הישוב' .40

 ' עמ, ח"תשל, 5 ˜˙„¯‰', ד"תרע�ב"ישראל בשני� תרמ�עולי תימ� באר�, 'ניני' י: תימ� ראו

60�73. 

 בחתימת יהודה ‰ˆ·Èת המכתב שנשלח לעור� עיתו� בעניי� ההתנגדות להצעת פינס ראו א .41

 .קעה' עמ, ו"באלול תרמ' ג, ‰ˆ·È', אל כבוד עור� הצבי, 'צ ועוד ארבעה מעולי תימ�"חוטר כ
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‚ . ‰ÏÓ¯· È„Â‰È‰ ·Â˘ÈÈ‰ ˘Â„ÈÁ–‡ ·Ï˘  

תחיית 'מייסדי ומ, ומנהלו' התורה והמלאכה' מייסדו של בית הספר – 42נסי� בכר

 הוא גייס כספי� ממקורות שוני� 43. ניסה להוציא את הרעיו� אל הפועל–' ישראל

בהניחו שקרבתה למושבות ראשו� , ובחר ליישב ברמלה צעירי� יהודי� מבית ספרו

מקובל לתאר� את ראשית יישוב� של תלמידי . לציו� ועקרו� תבטיח לה� פרנסה

מורה בבית , שניסח דוד ילי�' קול קורא'ה א� מטיוטת 44,ו"בכר ברמלה בשנת תרמ

א� עבר זמ� עד , )1885(ה "מתחוור שהמהל� החל בשלהי שנת תרמ, ספרו של בכר

45.שהחלו להתפרס� ידיעות על היזמה בעיתונות היהודית
 

) בשנה הבאה' מוחר�'ה ועד ל"מקי� תרמ(בכר שכר מבנה ברמלה למש� שנה 

 וכ� 46, שני נגרי� ושני סנדלרי� צעירי�בסכו� של שני� עשר נפוליוני� ושלח לש�

 בכר בא בדברי� ע� 47.נגר אומ� שיגור עמ� וילווה אות� במש� חודשי� אחדי�

שהבטיח לבוא בעצמו או לשלוח בא , פקיד הברו� בראשו� לציו�, בוריס אוסובצקי

48.כדי ללוות את קליטת� ולפקח עליה�, כוח מטעמו מדי יו� ביומו
 

 
שב . ח"היה מורה ומנהל במוסדות כי) 1931 ניו יורק � 1848ירושלי
 (נסי
 ב	 אליעזר בכר  .42

ובמקביל שימש כבא ' ורה והמלאכההת' לנהל את בית הספר �1882לירושלי
 מקושטא ב

כאיש אמונו של הברו	 רוטשילד וכעסק	 ציבור חשוב בעדה , ח באר� ישראל"כוחה של כי

ı¯‡· Á¯ÊÓ‰ È„Â‰È , ד גאו	"בערכו אצל מ. ז"הספרדית עד צאתו לארצות הברית בתרנ

Ï‡¯˘Èהתרצ,  ב 
כ� ג
 .  לא נזכרת פרשת רמלה הנידונה להל	151�159' עמ, ח"ירושלי

, 75�76' עמ, 1947�1971תל אביב , ‡�ˆÂÈ�Â·Â ·Â˘È‰ ÈˆÂÏÁÏ ‰È„ÙÂÏ˜È, תדהר' בערכו אצל ד

�84' עמ, ח"ירושלי
 תשל, Ô·Ï ÂÓ„˜˘ ‰˘ÂÏ˘-‰„Â‰È, הרמתי' ובעקבותיו ג
 בספרו של ש

 . )על בכר( 134

צידד בכר בטיפוח יחסי , Ï˜È�Â¯Î ˘È‡Â'‚ב, כנראה, שפורס
' העברי
 והערבי
'במאמרו  .43

גאו	 : ראו; נות טובה ע
 הערבי
 והמלי� להכניס את ילדיה
 לבתי הספר היהודיי
שכ

 .155' עמ, )42הערה , לעיל(

' עמ, ב"ירושלי
 תשמ,  ב�Â˘‡¯‰ ‰ÈÈÏÚ‰ ¯ÙÒ‰, )עורכי
(הראל ' אליאב וח' מ: ראו למשל .44

 .אינו נוקב בתארי� ייסודה של רמלה) 6הערה , לעיל(וילנאי . 85הקדמה לתעודה , 160

הצופה לבית ': ראו. 135/110/2Aמ "אצ, )9.9.1885(ה "ט באלול תרמ"כ', קול קורא'טיוטת ה .45

המסתמ� על פרסומי העיתוני
 הצרפתיי
  ,4' עמ, ו"ד באב תרמ"כ, ‰ˆÈÙ¯‰', ישראל

Archives Israelites)  גיליונות השנה השש עשרהבספרייה הלאומית 
 ) 1886 – לא נמצאי

. ח"לא נמצא כל אזכור לפרשה בראשיתה בביולטיני
 שפרסמה כי. �Universelle Israeliteו

 .1885�1887לשני
  ,Bulletin de Lalliance Israelite universelle: ראו

ב "י, ‰ˆ·È (1896שלימד רצענות בבית הספר למ	 פתיחתו ועד , מתלמידיו של שיימא הסנדלר .46

 . קסו	 המורה למכניקה'ג' ושל מ, )4' עמ, ו"באלול תרנ

ירושלי
 , )תרגו
 ועריכה, איסו� מקורות(לסקוב ' ש, ÏÈ·‰ „Á‡ ˙ÂÓÂ˘¯Ó"ÌÈÈÂ, חיסי	' ח .47

 ). נשלחו לרמלה חייטי
 וסנדלרי
, 1887 באפריל 30על פי רישו
 מיו
  (175' עמ, א"תשנ

ובצקי להתגורר ברמלה וממנה לנהל את ראשו	 לציו	 ואת בשל מצב בריאותו ביקש אוס .48

 .223' עמ, 567תעודה , )34הערה , לעיל(לסקוב , 20.3.1885, ארלנגר אל הירש: ראו; עקרו	
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די "מתו� כוונה שלאחר שימצאו , ידיו לחיל חלו�בכר ייעד את ארבעת תלמ

יַישב בעלי מלאכה ג� , "בעלי מלאכה מצויי� מחית� בעיר הזאת אשר אי� בה

 הוא התכוו� לשלוח לרמלה עוד שישה צעירי� מבית 49.בערי� ובכפרי� אחרי�

 ואכ� כעבור זמ� קצר שלח בכר בחשאי 50,כדי שיוכלו לקיי� תפילה במניי�, ספרו

 עד 51.'חצר היהודי�'ושיכ� אות� ב, הפע� ג� נשואי�, ד בעלי מלאכהלרמלה עו

, מהרה ד�וח שהתושבי� החדשי� שמחי� ושאי� יו� שבו אי� ה� מתפללי� במניי�

52.הואיל ורמלה סואנת ויהודי� רבי� עוברי� דרכה מדי יו�
 

', האגדי'כבר בשלב זה נחלקו הדעות בי� אלה שראו בבכר ממשיכו של קרל נטר 

 לבי� אלה שחשדו בטוהר כוונותיו וריננו עליו שמש� 53,סד החינו� באר� ישראלמיי

וכאילו היישוב ברמלה אינו אלא אוס� של ילדי� , את הצעירי� לרמלה' חבלי נוע�'ב

ואת , כדי שיהיה לו פתחו� פה לבקש נדבות, אחדי� מתלמידיו שהושיב� במקו�

54.הכספי� הללו הוא לא ישקיע ברמלה
 

התעכבו הברו� רוטשילד ופמלייתו ) 1887(שו� באר� ישראל בביקור� הרא

רעייתו , ובהגיע� לירושלי� תרמה עדה, ברמלה והתרשמו לטובה מניסיונו של בכר

שטח אדמה , בהסכמתה,  בכס� הזה רכש בכר55.אל� פרנק לבית ספרו, של הברו�

 
, ו"ב במנח
 אב תרמ"י, ‰ˆ·È', רחובות'במאמרו , ממייסדי האגודה, מ פינס"ראו עדותו של י .49

�"אס; כשהציע ליישב יהודי
 ג
 ברמאלה, קסג' עמ' ,
, )ל הלבנו	"מכתב למו(' ירושל

ÔÂ�·Ï‰ ,כתגובה על הביקורת שנמתחה על בכר בכתב העת , 69�70' עמ, ו"ד באב תרמ"כ

˙ÈÓÏÂ˘‰ 29 ,ו"תרמ. 

 Bulletin de Lalliance Israelite:ראו, 20 ועד גיל 8בבית ספרו של בכר למדו תלמידי
 מגיל  .50

universelle המלאכה נקנית באר�; '36' עמ, 1885�1886 לשנת 	שבה 
, ‰ˆ·È', ישראל�הדרכי

 .קס�קנט' עמ, ו"במנח
 אב תרמ' ה

51. 
, ז"ח בניס	 תרמ"כ, ‰ˆ·È', דברי ימי השבוע'(שני חייטי
 ושני רצעני
 , ביניה
 שני נגרי

אחד מהנגרי
 . בעלי משפחה) ?גוטמ	(בכר תכנ	 להוסי� שני חרשי ברזל וסתת ). כח' עמ

בהמש� נודע לבכר שיושבי רמלה הנוצרי
 והמוסלמי
 שמחי
 . אירס אישה באותו שבוע


הכל יודעי
 "על חצר היהודי
 ש. והוא יז
 מהל� דומה ג
 בערי
 ערביות אחרות, ביהודי

, ‰ıÈÏÓ', ק"באה; 'צב' עמ, ז"ד באלול תרמ"י, ‰ˆ·È', רמלה, 'יודילובי�' ד: ראו!] ?" [היכ	 היא

 . 568' עמ, ח" בניס	 תרמ'ז

52. '
 .קסו' עמ, ו"ב במנח
 אב תרמ"י, ‰ˆ·È', מרמלה מודיעי

על הצלחתו של . היה מייסד בית הספר החקלאי מקווה ישראל) 1826�1882(נטר ) יעקב(קרל  .53

. 4' עמ, ו"ד באב תרמ"כ, ‰ˆÈÙ¯‰', הצופה לבית ישראל': בכר במקו
 שנטר נכשל בו ראו

שבטעות נזכר כבית , יקורת
 של האורתודוקסי
 על בית ספרו של בכרהמחבר היה מודע לב

 .אחותו של בכר, שניהלה פורטונה' אוולינה דה רוטשילד'הוא , הספר של ליונאל רוטשילד

 . 5' עמ, ט"ו בסיוו	 תרמ"ט, ‰ÈÓÀ‡Ï', מעשה נסי
, 'צ נתנזו	"ב .54

55. 
 הוא שכר בעלי מקצוע היה מי שטע	 ששבועיי
 לפני ביקורו של רוטשילד בירושלי

', מסתרי ירושלי
, 'הירושלמי(והעסיק
 זמ	 קצר בבית ספרו כדי להרשי
 את הפמליה 

ÈÓÀ‡Ï‰ ,3' עמ, ט"ח באייר תרמ"כ.( 



 "עיר המצער רמלה"ב

53 

 וג� ,כדי לחסו� בעלות ההשכרה הגבוהה, ברמלה לבניית בית מגורי� ובית מלאכה

56.שישמש ג� כמלו� אורחי�, שלח יהודי לפתוח בעיר בית אוכל לצעירי� ולאורחי�
 

' בני ברית'נציג לשכת , סמו� לביקורו של הברו� ביקר ברמלה זיגמונד זימל

בעקבותיו ניסח דוד ילי� מכתב . והבטיח לסייע להרחבת היישוב היהודי בה, בברלי�

 א� זו ,  את עזרת יהודי גרמניהר עזריאל הילדסהיימר ובו ביקש"אל הרב ד

57.התעכבה
 

הסכו� הנכבד שמסר הברו� רוטשילד ותרומתו הצנועה , מהלכיו של בכר ברמלה

 לא הספיקו לבסס את היישוב היהודי 58,סלוונדי) אדול�(ר יעקב אריה "של הרב ד

שנאבק בשיטת החלוקה והאמי� בצור� ביישוב יהודי� , אליעזר ב� יהודה. ברמלה

וטע� , הציע בעקבות פינס לנצל את כספי החלוקה הקטנה לש� כ�, י�בקרב הערב

,  לדבריו59. פרנק בשנה יאפשרו ליישב ברמלה כעשרי� משפחות מדי שנה15000�ש

אבל ליזמתו יש כבר , בכר מתקשה לייצב את היישוב עקב חוסר במשאבי�

 60.ובעלי מלאכה הגיעו למסקנה שרצוי לה� להתיישב מחו� לירושלי�, ממשיכי�

בעיקר בשל , הוא הודה שקיימי� קשיי� לא מעטי� לביסוסו של היישוב ברמלה

נשות רמלה העשירות מורגלות : ההרגל רב השני� להיעזר בבעלי מלאכה מיפו

ולפיכ� יש , והעניות מסתפקות במוצרי� הפשוטי� של חייטי העיר, לתפור ביפו

61.להתאזר בסבלנות ולשנות את גישת�
 

 
תר
 , )8הערה , לעיל(על פי לונ� . 160' עמ, ז"בסיוו	 תרמ' ג, ‰È‚Ó„', אזיע	', 'יודילובי�' ד .56

‰‰˙Â·˘ÂÓ‰Â ÔÂ¯‡·‰ –  ˙Â·˘ÈÈ˙, אהרנסו	' מובא ג
 אצל ר(ס� לבית כנסת הברו	 כ

ı¯‡· ˙È„Â‰È‰-‰˙È˘‡¯· Ï‡¯˘È, 1882-1890 , 
בעיר פעל כבר מלו	 ). 89' עמ, 1990ירושלי

בית יחיאל מיכל פינס , ')מ פינס"בתו של י(ראו עדותה של איטה ילי	 . שהיה שיי� לגרמני


, ש אלישר"י: ראו ג
. 403' עמ, )24הערה , לעיל(ı¯‡ ˙Â�Â¯ÎÊ- Ï‡¯˘È: בתו�', בירושלי

, 	"ב באייר תר"י, Ïˆ·Á˙', רמלה, 'נ"א; 146' עמ, ש
', ראשית התחדשות הישוב היהודי ביפו'

 .211�212' עמ

קלויזנר ' י: נדפס בתו�, 153/110/2Aמ "אצ, ז"בתמוז תרמ' ו, הילדסהיימר' ילי	 אל ע' ד .57

נספח , מובא במלואו להל	 (40�41' עמ, 28איגרת , ו"ירושלי
 תשל,  דÔÈÏÈ „Â„ È·˙Î, )עור�(

 ).א

דברי ימי '( מרק עבור רמלה 240מה
 ,  מרק990לבכר ) 1837�1914( שלח סלוונדי 1887במאי  .58

יסוס היישוב היהודי א� שתרומה זו לא הספיקה לב). עו' עמ, ז"באב תרמ' ח, ‰ˆ·È', השבוע

דברי ימי '(שבכר כונ	 את היישוב בעזרת סלוונדי , ב	 יהודה' בכל זאת טע	 א, ברמלה

 ). 51הערה , לעיל', השבוע

', החלוקה הקטנה, שופר לבית ישראל; 'ע' עמ, ז"ג בתמוז תרמ"כ, ‰ˆ·È', החלוקה הקטנה' .59

È·ˆ‰ ,עג' עמ, ז"ח באב תרמ"כ' ;
 .צג' עמ, ז"ד באלול תרמ"י, ‰ˆ·È', ועד כל הכוללי

 .פז' עמ, ז"באלול תרמ' ו, ‰ˆ·È', דברי ימי השבוע' .60

 .צא' עמ, ז"ד באלול תרמ"י, ‰ˆ·È', דברי ימי השבוע' .61
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 62, די� וחשבו� על היישוב היהודי ברמלה‰ıÈÏÓסי� בכר בח פרס� נ"באביב תרמ

ביניה� שבעה בעלי , ועל פיו במתח� היהודי שייסד מתגוררות עשרי� ותשע נפשות

ונוס� לה� שבעה חנווני� מיפו שהתיישבו בעיר קוד� לכ� , מלאכה ושני חנווני�

לוונדי בכר שיבח את ס. והמתינו לבניית המקווה כדי להביא לש� את משפחותיה�

בית חרשת "שבאמצעותה נבנה במקו� , )1887באפריל (על תמיכתו הכספית הנדיבה 

הוא מסר ). רעסטויראציא�(ועל סכו� כס� נוס� שתר� על מנת לפתוח פונדק , "ברזל

א� בשל , שהכול נשמעי� לו, גוטמ�' את ניהול הפונדק לאד� בא בימי� בש� ע

. ל דר� המל� כפי שראוי היה לעשותמחסור בכס� מוק� הפונדק בתו� העיר ולא ע

בחדר אחד מתגוררת משפחתו והחדר השני משמש מסעדה , לפי אותו התיאור

. הבאי� לשוק של רמלה ולני� במקו� מדי פע�, לעוברי� ושבי� ולאיכרי המושבות

כיוו� שהפרנסה מהפונדק הייתה מועטה נאל� גוטמ� לעבוד כחוצב אבני� והותיר 

 מרק לבניית מקווה 300 שלח סלוונדי 1887 בספטמבר 63.יתואת ניהול הפונדק לרעי

ועל פי אותו הדיווח הגיע שוחט לעיר ממזכרת , וסכו� נוס� לרווחת המתיישבי�

שבו ג� , והקהילה הזעירה התפללה מדי יו� בחדר שיועד לכ�, בתיה פעמיי� בשבוע

 .ספר תורה

אכילה תחילה העמיד בכר לבעלי המלאכה חדר אחד ששימש לה� כחדר 

מחדרי עבודה ומכלי , א� כיו� נהני� בעלי המלאכה מחדרי מגורי�, וכמקו� לינה

, כי אי� דורש לעבודת�, פרנסת� של חרשי הברזל עדיי� בעייתית. עבודה מתאימי�

. כי אי� דרישה עדיי� לרהיטי�, ולעומת� הנגרי� עסוקי� מאוד בעיקר בבניי�

ואילו ', מקווה ישראל' ולתלמידי הסנדלרי� מתקיני� נעליי� לאיכרי המושבות

כדי להעמיד חדר עבודה לכל בעל מלאכה . החייטי� עושי� חיל כי תוצרת� נקנית

 .א� בלא סכו� מובטח לא יתחילו בבנייה, נחוצי� עוד שני חדרי� לפחות

, למרות תמונת המצב האופטימית הזאת היישוב היהודי ברמלה לא הארי� ימי�

כישלונו הצורב של היישוב  .שו אותו רוב מתיישביול נט"וע� צאתו של בכר לחו

שעטו עליו כמוצאי שלל רב ונפרעו ממנו , ברמלה נפל כפרי בשל לידי יריביו של בכר

  64.ח"על דר� התנהלותו למ� שובו לירושלי� בפסח תרמ

הוא הודה שהיישוב ברמלה בוטל מפני . פטרונו, ב� יהודה נחל� להגנתו של בכר

, לדבריו. א� ציי� שזהו ביטול זמני, יבות הכרוכות בכל התחלהומס" משגות אחדות"

 
 �Â˘‡¯‰ ‰ÈÈÏÚ‰ ¯ÙÒ‰: שב ונדפס בתו�. 845�846' עמ, ח"ג באייר תרמ"י, ‰ıÈÏÓ', ק"באה' .62

"! נסי
 בכר"הדברי
 מובאי
 ש
 תחת הכותרת . 160�161' עמ, 85תעודה , )44הערה , לעיל(

 .1886שנזכר לעיל לשנת ' קול קורא'בהקדמת
 לתעודה ייחסו העורכי
 בטעות את ה

 .77הערה , ראו להל	. לא נמצאו פרטי
 על גוטמ	 וייתכ	 שהכוונה לטפר .63

היריבות נגדו החלה ע
 פתיחת בית הספר שלו . בכר נסע לשאת אישה לאחר פטירת רעייתו .64

' עזרת נדחי
'ב והמשיכה מאוחר יותר בגי	 ענייני
 שוני
 כגו	 פרישתו מהחברה "בתרמ

 .ועוד
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כבר לפני שנה רכש בכר שטח אדמה לבנות עליו מבני� אחדי� כדי לשכ� בה� את 

א� בשל נסיעתו ומחוסר ממו� התעכבה , המשפחות שתסכמנה להתיישב ברמלה

מאליהו  בכר אכ� השיג 65.מקווה כשר וחדר תפילה, ובקרוב ייבנו ש� מבנה, הבנייה

 פרנק עבור מקווה ובית 1500, בא כוחו של הברו� רוטשילד באר� ישראל, שייד

 . א� הביקורת על התנהלותו הכושלת לא שככה66,כנסת

ישוב של איזה נערי� שובבי� "טע� שרמלה הוא , יריבו של בכר, אלעזר רוקח

 ,הנערי� ננערו מש�, פרח כלו באויר, אשר אמרו בעלי פינה בישראל ליסד ש�

ג� הוא ומשפחתו כבר יצאו , אליעזר אשר הושיבו ש�' ובעלי המשפחה האחת ר

מי ומי , כי א� דאגה אחת וקשה היא עד למאד, ולא יחסר עתה. וידיה� על ראש�

 ".ה מהכס� שטובי המאספי� אוספי� לש� זאת"ירח� ש� בהמקוה אשר תבנה אי

,  עולה68ישל רוזנצווייג מדיווחו של פ67.ביפו רוקח הציע שהכס� הזה יושקע במקווה

לא היה "א� מקווה , שהחל בו בכר, ט עוד התקיי� יישוב קט� ברמלה"כי באביב תרמ

, לטענתו". נזכרי� ונעשי� ה� עומדי�' נסי�'ורק במעשה , ולא נברא אלא משל היה

וראוי ג� לדעתו , "צינור ומכונה המריק כיסי נדיבי� אל צלחת"בכר אינו אלא 

שמראשית השנה ועד , שיש בה בית הכנסת אורחי�, ללו ליפולהפנות את הכספי� ה

ועדיי� מתגוררות בו עשר נפשות , היו� מצאו בו מחסה יותר מחמישי� יהודי�

  69.מאחינו

, הביקורת על אחריותו של בכר לכישלו� הוחרפה בסדרת רשימות צולפניות

טוב בעיניו עושה כ, אכזר המתעמר בתלמידיו ובמוריו" דירעקטאר"שבה� הוא הוקע כ

,  לטענת הכותב70.בתרומות המגיעות לידיו ומדווח דיווחי כזב למעסיקיו בפריס

ירושלי� שונאיו יסרבו להתיישב ברמלה לפני ' בטלני' בכר הבי� ש71,יעקב מוהילנסקי

 
באות
 ימי
 התיישב בלוד ישראל . א' עמ, ט"ד בתשרי תרמ"י, ‰ˆ·È', דברי ימי השבוע' .65

 .בתקווה שבכ� יתחדש היישוב היהודי ש
, רג והקי
 בה בית בדפיינב

66. '
 .עו' עמ, ט"ז באייר תרמ"י, ‰ˆ·È', דברי ימי השבוַעי

ראו ביקורתו . קמח�קמז' עמ, ט"ג בשבט תרמ"כ, Ïˆ·Á˙', מהמושבות ומהעירות, ']רוקח[ר "נ .67

ג "י; ח"טבת תרמב ב"כ, Ïˆ·Á˙', בי	 האול
 למזבח'החריפה של רוקח על בכר במאמריו 

 .ח"בשבט תרמ

ח ליפו לרגל מסחרו וגילה עוינות לב	 "הגיע בשלהי תרמ, סוחר בביירות, פישל רוזנצווייג .68

' הצבי'ובו ביקורת על , ד"ורשה תרמ,  א‰‡ÛÈÒ', ועלו מושיעי
, 'ראו מאמרו. יהודה ולבכר

: יו על ב	 יהודהראו איומ". אחינו שונאינו המבטלי
 כבוד התורה ונאבקי
 בחלוקה"ועל 

 .224�225' עמ, ט"בניס	 תרמ' ד, Ïˆ·Á˙', יפו'

 .197�199' עמ, ט"תרמ' באדר ב' ח, Ïˆ·Á˙', למע	 ציו	, 'רוזנצווייג' פ .69

ח "כ, Ïˆ·Á˙', ירושל
, 'ראו למשל קובלנת ועד העדה המערבית נגד בכר ונאמנו ב	 יהודה .70

 . 84�85' עמ, ט"בכסלו תרמ

היה חבר , �1883עלה לאר� ב, ויי
"מראשוני הביל, ו של דיי	 ממינסקבנ, יעקב מוהילנסקי .71

ואחר כ� הצטר� לגדרה וסולק ממנה על ידי שמואל ) שיבת החרש והמסגר(' ו"שה'באגודת 
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, ימנה שוחט וידאג לשאר צורכי הקהילה, ישלח ספר תורה, שיבנה במקו� מקווה

שחששו מנחת זרועו ולא הקפידו על , ידיוומשו� כ� העדי� לשלוח לש� את תלמ

ירושלי� ה� שגרמו להרס היישוב ולחורבנו ' בטלני, 'לדעתו. אורח חיי� דתי

, ה� פרסמו דברי רכיל ולפיה� הנערי� אינ� שומרי מצוות. בהוציא� את דיבתו רעה

ה� הפיצו ברבי� שהנערי� . ולכ� אינ� מקבלי� עבודה, אינ� בקיאי� במלאכת�

. ועוד סיפרו שבכר שלח לקחת מה� את כלי עבודת�,  ועזבו את העירהולכי� בטל

רי� שנהגו לעצור ברמלה הוציאו לה� ש� "שד; א� לא רק ה� דיברו סרה בצעירי�

שייסד בית , )בלא שנקב בשמו, ידידו של הכותב(ואפילו יוס� פיינברג , רע בי� הגויי�

 אלה הניעו את בכר לחסל  כל72.בד בלוד העליל עליה� שאינ� בעלי מקצוע ראויי�

73".ברצותו עשהו וברצותו החריבו"שהרי , את היישוב
 

ולפיה הוא , עדות שונה השופכת אור על מצב� של יהודי רמלה מסר דוד גיסי�

נס להסעת 'דיליז�הפעיל עגלה, ח"היהודי הראשו� שהתיישב בעיר שכולה גויי� בתרמ

 74.ו מלו� ליהודי� העוברי� בעירוכשרווח לו שכר בית וייסד ב, נוסעי� מרמלה ליפו

וב� יהודה כינה אותו , גיסי� אכ� זכה לשבחי� רבי� על חריצותו ועל שקדנותו הרבה

לאמר עגלת תמיד הולכת הל� ושוב ממקו� למקו� בזמני� (אבי כל תופש דיליזנש "

 גיסי� דיווח שלאחר שנודע על תרומתו של שייד לבניית בית כנסת 75)".קבועי�

התורה 'גיסו של בכר ומנהל הכספי� בבית הספר , ע לעיר דוד אריההגי, ומקווה

 

והוא נשלח בהמלצת פינס ללמוד שפות , )דיפלומט(חבריו ניסו להכשירו כשתדל	 . הירש

 Ïˆ·Á˙פרס
 מאמרי שטנה נגד
 ב. ולבכרח "ח ופיתח איבה לכי"בבית ספרו של בכר בתרמ

, ÏÈ·‰"ÌÈÈÂ', פרשת מוהילנסקי, 'לסקוב' ש: ראו עליו. ה ואביה"אבי, יעקב אזרח: בשמות

 .יציב נפשית�לטענתה היה מוהילנסקי בלתי.  ועל פי המפתח270�274' עמ, 	"ירושלי
 תש

', ק"באה'( בית בד כדי לפתוח בה' ו השתקע בלוד כימאי עשיר בש
 ישראל נימצבי�"בתרמ .72

ıÈÏÓ‰ ,א הייתה יזמה משותפת של מרדכי מדליה וערבי "בתרנ). 515' עמ, ו"באייר תרמ' ה

, א"ח בשבט תרנ"כ, ‰‡Â¯', מכתבי
 להעור�, 'אחד מבני ש
(נוצרי להקי
 בלוד טחנת קמח 

 ).סה' עמ

בניס	 ' ד, ·ˆÁ˙Ï', )אורח מבקר בית הספר(בימי והוא רחו
 הארו� , ']מוהילנסקי' י[ה "אבי .73

, ט"תרמ' ד באדר א"י; 144�146' עמ, ט"ג בשבט תרמ"כ, ש
: ראו עוד. 221�225' עמ, ט"תרמ

ילי	 עזב בכעס . 246�249' עמ, ט"באייר תרמ' כ; 229�230' עמ, ט"א בניס	 תרמ"י; 175�177' עמ

 .והוא ודאי לא הגיב על הדברי
 החמורי
, 1889את בית הספר בינואר 

ג ונחשד "עלה לירושלי
 בתרמ) ה" ראשו	 לציו	 תרס�ב "רוסיה תקצ, ברדיאנסק (דוד גיסי	 .74

' ד; 181' עמ, ג"ז בסיוו	 תרמ"י, Ïˆ·Á˙', מפרסמי	 את החנפי
'(שנהנה מכספי המיסיו	 

שימש בה , ז עבר לראשו	 לציו	"בתרמ). 245' עמ, ג"ז בתמוז תרמ"כ, ‰È‚Ó„', אזיע	, 'בוימגרט	

' ח באדר ב"כ, ‰ˆ·È(נסי
 מראשו	 לציו	 ליפו 'הפעיל שירות דיליז. 'דוד' ר'רב ומוהל ונודע כ

ÌÈ˜¯Ù ', מ פינס במערכות המלחמה במיסיו	"רי, 'ר מלאכי"א: ראו ג
). נו' עמ, ט"תרמ

Ô˘È‰ ·Â˘È‰ ˙Â„ÏÂ˙· ,369' עמ, )42הערה , לעיל(תדהר ; 333' עמ, א"תל אביב תשל. 

 .נו' עמ, ט"תרמ' ח באדר א"כ, ‰ˆ·È', דברי ימי השבוַעי
, ' יהודהב	' א .75
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א� אריה כפוי . ורק בעזרתו הושג הרישיו�, לבקש רישיו� לבנות בית', והמלאכה

בהשכירו את הבית ליהודי אחד לפתוח ש� בית מלו� , הטובה קיפח את פרנסתו

יה למערת בית התפילה ה. ותמ� בו בהסעת נוסעי� בי� יפו ורמלה, ובית מרזח

76.ושיכורי� הלומי יי� מבלי� בו, פריצי�
 

ט חיו ברמלה "תרמ�ה"שבשני� תרמ, מ� העדויות הללו ונוספות עולה בבירור

כ� למשל העיד חיי� . יהודי� אחדי� שהגיעו לעיר ג� לאחר עזיבת� של הירושלמי�

טפר . אבא היו היהודי� הראשוני� שהתיישבו ברמלה�שהוא ואביו אברה�, טפר

). השוק של היו�(קומתי סמו� לאכסניית עולי הרגל �דירת שני חדרי� בבניי� דושכר 

, הוא ואביו הסתתי� עבדו תחילה ביריחו ואחר כ� ברחובות וביקב של ראשו� לציו�

77.ג השתקעו בנס ציונה"ובתרנ
 

, למרות המשבר הקשה הצליח בכר לגייס סכומי כס� לשיקומו של היישוב

שנתנה זריקת עידוד , מגרמניה' למע� ציו�'רה ומעתה הצטרפה ליזמתו החב

 . משמעותית ליישוב היהודי ברמלה

„ . ‰¯·Á‰ ˙Ó˜‰'ÔÂÈˆ ÔÚÓÏ' 

 חברה חדשה בש� 78,ר עזריאל הילדסהיימר"ביזמת הרב ד,  נוסדה בברלי�1888במאי 

. 'היהדות המס�רה'המבוססת על עקרונות ', תורה ע� דר� אר�'ברוח ' למע� ציו�'

להתנער מכספי החלוקה המשחיתי� , לעודד יהודי� לעבודה יצרניתתכלית החברה 

שלה חתמו עשרי� ואחד ' קול קורא'על ה. ולטפח את החינו� בלא הבדל בי� העדות

 
 .114�116' עמ, 	"בשבט תר' י, Ïˆ·Á˙', !שמעו הרי
 ריבי, ')דוד גיסי	' בנו של ר(דוידזו	 ' מ .76

77. 100¯ÙË ˙ÁÙ˘ÓÏ ÌÈ�˘ ) . 372' עמ, )42הערה , לעיל(תדהר ; 6' עמ, )19הערה , לעיל 	הדמיו

, לעיל(על פי תדהר . לבי	 טפר מעלה את האפשרות שמדובר באותו האיש) לעיל(בי	 גוטמ	 

שהקי
 , חיי
 טפר התיישב ברמלה במסגרת שייסד יוס� פיינברג, )2024�2025' עמ, 42הערה 


בטבת ' נולד בח(שה הוא הילד היהודי הראשו	 ברמלה בנו מ. בה בית חרושת לשמני

˜È‡�˙ ‡ÏÏ ‰Ó„‡ : È„‡Â È„ÒÈÈÓ ˙Â¯Â, גרא' ג: ראו. מקור המידע הזה לא הוברר). ג"תרנ

ÔÈ�‡Á ,Ô·Â‡¯ ˙ÏÁ� ,Ï˙ ·È·‡ ,‰�ÂÈˆ Ò� ,על .  ולפי המפתח212�213' עמ, ט"נס ציונה תשמ

 .פיינברג ועל בית הבד שייסד בלוד ראו לעיל

,  רב ודוקטור מאוניברסיטת האלה–) 1899 ברלי	 � 1820הלברשטאט (ל הילדסהיימר עזריא .78

 ,בברלי	 ומייסד בית המדרש המרכזי לרבני
 בעיר' עדת ישראל' רבה של קהילת �1869מ

מנהיגה של האורתודוקסיה בגרמניה ומתומכיה המרכזיי
 , Judische presseמייסד העיתו	 

תמ� בהקמת בתי ספר ובתי יתומי
 שבה
 ילמדו . ראלשל ההתיישבות היהודית באר� יש


על פי , )16הערה , לעיל(אליאב : ראו. 'למע	 ציו	' ייסד את �1888ב. תורה ולימודי
 חיצוניי

 ,M. Eliav, ‘Hildesheimer( לא נזכרת תמיכתו ברמלה ‡�ˆÈ‡„ÂÈ ‰È„ÙÂÏ˜È˜‰ב. המפתח

Azriel’, Encyclopedia Judaica 8, Jerusalem 1972, p. 477.( 
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 ופרסומו בעיתוני 79,מבריטניה ומצרפת, מאוסטריה, אישי ציבור מגרמניה, המייסדי�

80.ישראלהימי� הה� נתקבל באהדה רבה ובתקווה לשינוי המציאות באר� 
 

 הוצגו מטרות החברה Ïˆ·Á81˙שפרס� ' קול קורא'בנוסח המקוצר של ה

; "החפצי� לרכוש למו הכשרו� לחיות מיגיע כפיה�. "א: והזכאי� לתמיכתה כדלקמ�

מפעלי חסד שהצטיינו כבר בפעולותיה� להטבת . ג; סוחרי� ובעלי מלאכה בפועל. ב

', בתי יתומי� בתי חולי� וכו, כמו בתי ספר, המצב החומרי והמוסרי באר� הקודש

בחולי� ובאלו שאינ� מסוגלי� , החברה תתמו� בזקני�. בלא הבדל בי� העדות

ובתלמידי חכמי� המצטייני� , החיי� זמ� ידוע באר� ישראל, לפרנס את עצמ�

ובערי אר� ישראל יקומו ועדי� שיקבלו , הנהגת החברה תהיה באירופה. בלימודיה�

 פורס� בו ביו� ג� ' קול קורא'ה. החלטות ההנהגהבקשות ויוציאו לפועל את 

.  אול� הנוסח שלו היה ארו� יותר ורצו� בדברי שבח חמי� למייסדי החברהÈ·ˆ‰,82ב

ב� יהודה העור� ג� דיווח על התגובות בירושלי� בעקבות ייסוד החברה וציי� שהע� 

גיע כל הרוצי� להתפרנס מי". הללו שמחי� והללו עצבי�: "התפלג לשני מחנות

החיי� חיי , ואילו הרוב, כפיה� ובעיקר הצעירי� שמחי� ומקווי� לעתיד טוב יותר

ייסוד� של המושבות חולל תמורה עמוקה , לדעתו. חוששי� שבא עליה� הק�, בטלה

המבקשי� לתת בידיה� את היכולת לחיות בכבוד , ג� בקרב אנשי ירושלי�

. ל להמציא פרנסה לאנשיוהיה פוע' ועד כל הכוללי�'ולו הבי� זאת , מעבודת�

ועד כל 'לאחרונה התארגנו כחמישי� צעירי� בירושלי� לתבוע זאת מ, לדבריו

אול� השמועה על החברה החדשה , ולא להרפות מדרישת� עד שתתמלא' הכוללי�

, בלית בררה, הסכי�' ועד כל הכוללי�'ואילו , מנעה אות� מלנקוט צעדי� חריפי�

 
79. 
בנימי	 ;  פריס–ארלנגר ' מ;  וינה–עמנואל סימונסו	 ;  ברלי	–הילדסהיימר ' ע: על החתו

 –ליהמא	 ;  לונדו	–פרנקלי	 ושמואל מונטגיו ' הנרי א; )פיורדה(=  פירטה –פויכטוונגר 

 –מרצב� ' פאזע	 וא' א, י מיכאל"ע, ר סינמו	"ד, זליגמ	 גולדשמיד, אלפרד גייגר; פירטה

 –הרמ	 לעמא	 ;  הלברשטאט–בנימי	 הירש ;  המבורג–הרמ	 גומפר� ; נ מיי	"פרנקפורט ע

;  דירקהיי
–ר סלפנדי "הרב ד;  ברעסלוי–אשינסקי . מה;  קניגסברג–גיאורג מרקוס ; שטטי	

 312' עמ, )16ה הער, לעיל(אליאב : השוו.  קרלסרוה–שמואל שטרויס ;  ברלי	–זיממעל . ס

 !).הרשימה אינה זהה(

ולאחר כמה ימי
 דיווחו עליו בכמה , Ò¯Ù Ú˘È„ÂÈ ,19.5.1888‰פורס
 ב' קול קורא'ה .80


חברה , למע	 ציו	; '156' עמ, ח"ד בסיוו	 תרמ"י, ‰È‚Ó„', למע	 ציו	, 'ש פוקס"י: ראו. עיתוני

 –השופר לבית ישראל ; '218�219' עמ, ח"ו בסיוו	 תרמ"ט, Ïˆ·Á˙', ק"להביא עזר לאה

הנוסחי
 בעיתוני
 השוני
 שוני
 זה . פז�פו' עמ, ח"ו בסיוו	 תרמ"ט, ‰ˆ·È', התקוה באה

 .זהי
' קול קורא'א� שעיקרי ה, מזה

 .80הערה , לעיל .81

82. 
 .ש
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בו בעזה במימו� חלקי של שכר מלמד לתמו� במשפחות הבודדות שהתייש, בררה

83.ושוחט
 

ועד כל "שלראשונה בעת החדשה נוסד , ציי� ב� יהודה' קול קורא'בהקדמתו ל

יחסל את הריקבו� שעליו חי היישוב היש� עד כה : שיפתח תקופה חדשה" ישראלי

84".עיקר העיקרי� ושרש השרשי�"וזהו , ויעמיד לאנשי� מקור פרנסה
 

Ú˘È„ÂÈ הודה את מכתבו של הרב הילדסהיימר מ� העיתו� כעבור שבוע פרס� ב� י

‰Ò¯Ù85לפיה החלוקה הייתה בראשיתה הכרח שלא יגונה,  וציר� לו את פרשנותו ,

באות� שני� כספי . הואיל ורק זקני� עלו לאר� הקודש ולא יכלו להשתכר למחיית�

צת אול� התפתחותה המוא, החלוקה ניתנו בהגינות ולא השחיתו את רוח מקבליה�

, כספי החלוקה אינ� מספיקי� עוד, של אר� ישראל העלתה את יוקר המחיה

היא להפו� את ' למע� ציו�' מטרת הוועד 86.והיישוב היש� נאל� להזדקק לשנוררות

והתמיכה בתלמידי החכמי� , אר� ישראל לעומדי� ברשות עצמ�  יהודי40000

ב� יהודה הצהיר . כי ה� יידרשו ללמד בתמורה לה, המצטייני� תביא לה� כבוד

 מהצד ' למע� ציו�'שאר� ישראל תיבנה מעתה מ� המושבות מצד אחד ומוועד 

  87.השני

שבמש� שני� נאבק במשטר החלוקה , ועורכוÏˆ·Á˙ ל "מו, ישראל דב פרומקי�

רבי� מאחינו היושבי� "ביר� תחילה על היזמה וקיווה ש', ועד כל הכוללי�'וב

הבלתי נושבות , ט מעט מושב� בערי� אחרותק יקבעו מע"צפופי� בארבע ערי אה

 89, אלעזר רוקח הוסי� משלו דברי שבח כהנה וכהנה88".עוד מאחינו בני ישראל

, )ד"נוסדה בתרמ(' עזרת נדחי�'עמד בראש חברת , יש לדעת, ואול� פרומקי�

ולכ� חשש מאוד לגורלה א� ', למע� ציו�'שמקצת ממטרותיה היו זהות לאלה של 

 
המתנגדי
 חוששי
 שכוונת החברה . פה' עמ, )80 הערה, לעיל (‰ˆ·È', דברי ימי השבוע' .83

הרוצה להשמיד את , ר הילדס"וכי הד, ס ללכד ילדי ישראל ברשת האפיקורסות"לייסד בתי"

כבר ). 238�239' עמ, ח"ה באב תרמ"כ, ‰È‚Ó„', פארטה, ענגלאנד', 'רפאלובי�' ש..." (ו"הדת ח

הערה , ראו להל	(� לשכור בזול בתי מלאכה ומסחר ליהודי
 בעזה "כז פעל מיכל "בסו� תרמ

דברי ימי '(הוצע אז שלא להציפה בבעלי מלאכה אלא להשתקע בה בקבוצות קטנות ). 123

 ). צט' עמ, ז"באלול תרמ' כ, ‰ˆ·È', השבוע

84. È·ˆ‰) ערביות כתריס מפני ). 80הערה , לעיל 
כעבור שני
 הומל� על אכלוס יהודי
 בערי

  ).2' עמ, ז"בניס	 תרנ' ז, ‰ˆ·È', מחזה מול מחזה, 'יחיאל' ב(השפעת המיסיו	 

 –" יידישע פרעסע"ה, 'אליאב' מ: של הילדסהיימר ושל עיתונו ראו' ציוניות'על עמדותיה
 ה .85

', ) של עתו	 חרדי בגרמניה למע	 יישוב אר� ישראלפעלו(עתונו של הרב עזריאל הילדסהיימר 

È�ÈÒרלג�רכא' עמ, ט"תשכ,  סה. 

 .צא�פט' עמ, ח"ב בסיוו	 תרמ"כ, ‰ˆ·È', למע	 ציו	 – השופר לבית ישראל' .86

 .צד�צג' עמ, ח"ט בסיוו	 תרמ"כ, ‰ˆ·È', למע	 ציו	 – השופר לבית ישראל' .87

 .89' עמ, 	"ח בטבת תר"י, Ïˆ·Á˙', רמלה' .88

 . 235�239' עמ, ח"ט בסיוו	 תרמ"כ, Ïˆ·Á˙', בי	 האול
 למזבח, 'רוקח' א .89
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יפנה מעתה ואיל� את הכספי� ', עזרת נדחי�'ומכיה הנאמני� של מת, הילדסהיימר

' עזרת נדחי�' פרומקי� מיהר להודיע על הרישיו� שקיבלה 90.שאס� לחברה החדשה

 פרס� בעיתוני 91,מקושטא לבנות עוד שלושי� יחידות דיור לתימני� ולספרדי�

 משגב 'ושל בית החולי� ' עזרת נדחי�'חות הכספיי� של "הזמ� את הדו

 ובמקביל 93, פנה אל הילדסהיימר ואל סלוונדי שיחלצו אות� מחובותיה�92',לד�

ח התפרס� " כבר באלול תרמ94.ועל העומדי� בראשה' למע� ציו�'מתח ביקורת על 

בלא שנקב ', למע� ציו�'ובו ביקורת נוקבת על כוונתה של , )רוקח. (= מאמר מאת נ

נקט בכר לא נועדה אלא להכריז היזמה ש, לטענתו. לחדש את היישוב ברמלה, בשמה

כי מיטיב� הזניח , א� ה� נטשו את המקו�, שישנ� יהודי� המתגוררי� ברמלה

לטובת "ל שלחו כספי� "א� שנדבני� מחו, "שכח להמציא לה� את הדרוש"אות� ו

הובאו שמה בחבלי "הסיבה הנוספת לעזיבת� נעוצה בעובדה שה� ". היא רמלה, גת

95.נדבני� לבל יתמכו במצגי שוואהכותב הזהיר את ה!". שוא
 

 
; ה"ו בחשוו	 תרמ"כ�ט"י, Ïˆ·Á˙', ירושל
, 'ראו את הערת התודה להילדסהיימר ולסלוונדי .90

'
 מרק 400ח העביר סלוונדי "בתרמ. 311' עמ, ו"ט בסיוו	 תרמ"כ, Ïˆ·Á˙', חברת עזרת נדחי

 ).קא' עמ, ח"ג בתמוז תרמ"י, ‰ˆ·È(רק לנסי
 בכר  מ�200ו' עזרת נדחי
'ל

 ' עמ, ח"ד באייר תרמ"י, Ïˆ·Á˙', ירושלי
'(ו "בנוס� לעשרי
 היחידות שנבנו בתרמ, אלה .91

 .יוס� ביי נבו	 סייע בהשגת הרישיו	. בי	 התורמי
 סלוונדי וונציאני). 185�186

 פורס
 79באותו גיליו	 בעמוד . 78' עמ, ט"א בכסלו תרמ"כ, Ïˆ·Á˙', חדשות לבית ישראל' .92

להצלת ;  גרוש4541= לעשרה לומדי מלאכה : ולפיו שולמו', עזרת נדחי
'חשבו	 חברת 

לעובדי
 בשעה שלא ;  גרוש2524= לשכירת בתי
 לעניי
 ;  גרוש992= עשרי
 מהמיסיו	 

ר בית לשעב(' משגב לד�'ח הכספי של בית החולי
 "על הדו. ' גרוש וכו1082= ימצאו מלאכה 

עזרת ': ראו ג
. 245' עמ, ט"באייר תרמ' ב, Ïˆ·Á˙', ירושל
': ראו) החולי
 על ש
 רוטשילד


, ט"ג בטבת תרמ"כ, ‰È‚Ó„', עזרת נדחי
; '4' עמ, ט"ז בטבת תרמ"י, )ניו יורק (‰ÈÓÀ‡Ï', נדחי

 .599' עמ

 .2642' עמ, ח"ט בכסלו תרמ"י, ‰ıÈÏÓ', ק"באה' .93

�119' עמ, ט"ו בטבת תרמ"כ ,Ïˆ·Á˙', ירושל
, 'ל"ז ז"ג חש"� בההברו� יפה צור: ראו למשל .94

; 277�282' עמ, א"בסיוו	 תרנ' כ, ש
', שיחת חולי	, 'ה"א; 123' עמ, ט"בשבט תרמ' ב; 120

'
 שני Ïˆ·Á˙לאחר פטירת הילדסהיימר פרס
 . 81�82' עמ, א"בטבת תרנ' ח, ש
', ירושלי

ולא את ' למע	 ציו	' ולא הזכיר את האגודה פרומקי	 המעיט מפועלו. מאמרי הספד בלבד

ראויי
 לציו	 , ע
 זאת). 273' עמ, ט"בתמוז תרנ' ה, Ïˆ·Á˙', שר וגדול נפל בישראל'(רמלה 

', אמעריקא'(בניו יורק במלאות להילדסהיימר שבעי
 שנה " שוחרי שפת עבר"ברכת
 של 

˙Ïˆ·Á ,"ג בתמוז תר"י	במלאות להילדסהיימר ',  הדרדליות ע�, 'ח"ושירו של מו, )279' עמ, 

במקו
 הילדסהיימר ). 137' עמ, ז"ט בשבט תרנ"י, Ïˆ·Á˙(חמישי
 שנה לקבלת הדוקטורט 

 311�316' עמ, 16הערה , לעיל, אליאב(עמד בראש החברה הרב מרדכי הורבי� מפרנקפורט 

 ).וההערות

 .344' עמ, ח"תרמט באלול "כ, Ïˆ·Á˙', מהמושבות, '.נ .95
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' למע� ציו�'ל התעורר חשש שמא כינונה של "בקרב חוגי� ביישוב היש� ובחו

ה� מתחו עליה . א� הכספי� שתאסו� יופנו לצרכי� יצרניי�, יפגע אנושות בחלוקה

 במקביל נוסדה 96.הביעו הסתייגויות ממטרותיה ותקפו את אישיה, ביקורת חריפה

עד אשר יצלח ", לתמיכה בעניי�' ת ירושלי� ותפארת ישראלחב'חברה חדשה בש� 

97".לשנות סדרי בראשית' למע� ציו�'ביד החברה 
 

פרס� מאמר ובו תיאר את התנגדות� של ראשי הציבור , בתגובה, סלוונדי

. ‰ˆ·Èכפי שלמד לדעת ממאמרו של ב� יהודה ב', למע� ציו�'בירושלי� לפעילות 

שהסתמ� , ר ליהמ�"ד,  במגנצא‡ËÈÏÚ‡¯ÊÈ העיתו� הדברי� עוררו את חמתו של עור�

, ל ויעקב שאול אלישר'רפאל מאיר פאניז, על מכתב� של הרבני� שמואל סלאנט

שהביעו דאגת� לגורל שמירת אורחות החיי� הדתיי� כתוצאה מפעילות הוועד 

שהתעורר פחד שמא היזמה החדשה תעודד ,  הגיעו הדברי� לידי כ�98.'למע� ציו�'

ולכ� ניסו למנוע זאת ולהזהיר את , עלות ארצה והחלוקה תפחת עוד יותריהודי� ל

99.היהודי� שלא ימהרו לבוא בלא שיבטיחו לה� אמצעי קיו�
 

ונמסר שיש בכוונתה , במהל� השנה נפוצו שמועות שונות על מבנה החברה

א� לא כ� , ל"למנות לוועדי הערי� באר� ישראל אנשי� מטעמה שיישלחו מחו

100.היה
 

 –) מיוחס(את מרדכי אדלמ� ' למע� ציו�'ט מינה הוועד המרכזי של "תרמבאדר 

 נוכח יכולותיו 101, לבא כוחו בירושלי� ובשאר ערי האר�– ששהה אז בגרמניה

 
דברי ': ראו, על המגיד מפרירוסלה המוסי� לשפו� חמתו ומקלל ואורר את הצדיקי
 מברלי	 .96

ג באדר "י, ‰È‚Ó„', מחשבונו של עול
 הישוב; 'א' עמ, ט"ד בתשרי תרמ"י, ‰ˆ·È', ימי השבוע

 אי	 אנו! ועד למע	 ציו	: "אנשי
 מכולל אונגרי	 התבטאו לאמור. 50' עמ, ט"תרמ' א

). ט' עמ, 	"ח בחשוו	 תר"כ, ‰ˆ·È', דברי ימי השבוַעי
'!" (מתחברי
 לפושעי ישראל אלה

 .312' עמ, )16הערה , לעיל(אליאב : השוו

 .4' עמ, ט"ד בטבת תרמ"כ, ‰ÈÓÀ‡Ï, )ל"מכתב למו(' לישוב אר� ישראל, 'צ נתנזו	"ב .97

 .נה' עמ, ט"תרמ' ד באדר א"י, ‰ˆ·È', הועד למע	 ציו	' .98

קורא לעצור את זר
  – 207�208' עמ, ט"תרמ' ב באדר ב"י, Ïˆ·Á˙', למע	 ציו	, 'רוזנצווייג' פ .99

 .'עזרת נדחי
'העולי
 שיפלו בפח ומציע לתרו
 דווקא ל

, שנה שלישית, "Ó¯˙ ÌÈ�˘‰ È˙˘Ï ÁÂÏ"¯˙Â Ë" ÂÏ ‰ÂÂÏ�Â Ô"Ï‡¯˘È ı¯‡ ˙Â�Â¯ÎÊ, אדלמ	' מ .100

ד באלול "כ, Ïˆ·Á˙', הזוכר למזכיריו, 'R)(וראו ביקורתו של אלעזר רוקח , ח"רמירושלי
 ת

 .332�334' עמ, ח"תרמ

. בירושלי
' בני ברית'היה בוהמיי	 וחבר ) ב" ברלי	 תרפ�ז "ליטא תר(מיוחס �מרדכי אדלמ	 .101

 ועוד והוציא לאור בפריס יחד ע
 ‰È‚Ó„ב, ‰ıÈÏÓפרס
 ב, ‰˘Á¯עבד כעוזר לסמולנסקי	 ב

 
שנועד להוציא לאור כתבי יד של חכמי ישראל , )ט"תרל (ÌÏÂÚ ÈÈÁבר גולדברג ירחו	 בש

, במסגרת מחקריו התוודע למשכילי אירופה כדוגמת הילדסהיימר. הקדמוני
 שטר
 נדפסו


ונתמנה על ידי זאב הרצברג למחנ� בבית ) 1881(ב "עלה לאר� בתרמ. סלוונדי ואחרי

 מורה ראשי וממלא מקומו של הרצברג כמנהל בית ו שימש"בתרמ. היתומי
 שייסד


', לבעל המגיד, 'בוימגרט	' ד(באותה שנה הוציא לאור את לוח השנה הראשו	 שלו . היתומי
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נתמנה לצדו Ïˆ·Á˙  לפי הפרסו� ב102.וניסיונו להכשיר סתתי� יהודי� בירושלי�

ריאיו� עמו סיפר ב. מנהל בית הספר בבית היתומי� הפרנקפורטי, רייס�אפרי� כה�

למכר� , שמנהלי החברה מתכווני� לפתוח חנות של כלי מלאכה שוני�, אדלמ�

103".לשל� מחיר� מעט מעט", לאומני העיר בהקפה
 

חודש לאחר שובו לירושלי� פתח אדלמ� בביתו חנות למכירת כלי עבודה 

 פתיחת החנות החדשה 104.בתשלומי� ובמחיר השווה לכל נפש על פי טבלה מחייבת

שלה עוררו יהודי� רבי� לפנות אליה ' קול קורא'הבטחות שפרסמה החברה בוה

וג� ועד החברה בברלי� לא , אדלמ� התקשה לעמוד בפר�. בבקשות לעזרה ולתמיכה

הילדסהיימר נאל� לבקש מ� הפוני� לנסח את בקשותיה� בקצרה ולהימנע . עמד בו

 אול� זר� הבקשות 105,"התוספות תהיינה להרע ולא להיטיב"כי , מלהרבות במלל

 הגביל את קבלת הפוני� אליו לשעות – על דעת הוועד בברלי� –ואדלמ� , לא פחת

106.מסוימות בכל יו� ומאוחר יותר לשלושה ימי� בשבוע בלבד
 

ובאספה הראשונה של הוועד המרכזי , הצלחתה של החברה הייתה רבה

פורסמנה  מרק ושבקרוב ת8000�שנאספו כ, נמסר)  באוקטובר28(בפרנקפורט 

 פרנק לתמיכת בעלי 10000� א� כבר באותה שנה הוציאה החברה כ107.תקנותיה

ש "לבית חרושת לברזל ביפו ולבית זיכו� ליי, מלאכה ובחורי� בירושלי� וברמלה

שאינו (מ לונ� שהחברה נתקלת בקשיי� שוני� "בדווחו על פעלה ציי� א. בחיפה

אי� כל כוונה להפסיק תרומות וביקש להסיר את החששות כשציי� ש, )מוכ� לפרט�

, שהתמיכה תינת� רק לאומני�, ע� זאת הבהיר. רגילות על חשבו� הפעילות החדשה

 

„È‚Ó‰ ,' ר': ראו). 262' עמ, ו"ח באב תרמ"י	מרדכי אדלמ ,'ÌÂÈ‰ ¯‡„ ,26 פ; 1922 במרס '

 ÌÈ�Â˘‡¯‰ ÌÈ··ÂÁÏ ÔÂ¯ÎÊ ÌÏ˘Â¯È· ¯Â·ˆ‰ È�˜ÒÚ È·ÂËÂ', מרדכי אדלמ	' ר, 'גרייבסקי

‰�˘‰ ‰‡Ó ˙ÙÂ˜˙Ïתשנ: נדפס מחדש (13�21' עמ, ח"תרפ,  ז 
' עמ, כר� א, ד"תשנ�ב"ירושלי

נוסדה על ידי אדלמ	 ובעזרת ידידיו ' למע	 ציו	'על פי תיאור זה האגודה ). 345�353

הערה , יללע(תדהר : השוו). „‡¯ ‰ÌÂÈגרייבסקי התבסס על הנקרולוג ב(בפרנקפורט ובברלי	 

 .הוקמה ברוח הצעותיו של אדלמ	' למע	 ציו	'האגודה , לדברי תדהר. 151�153' עמ, )42

וש
 על רעיונו של , 3' עמ, ז"באב תרס' כ, ‰˘˜Ù‰', מכתבי
 אל העור�, 'אדלמ	' מ: ראו .102

 .פינס ועל ביצועו בידי נסי
 בכר

103. '
 .209' עמ, ט"תרמ' דר בב בא"י, Ïˆ·Á˙', ירושל

104. 
 .ש

 .202' עמ, ט"תרמ' ב באדר ב"י, Ïˆ·Á˙', מודעה' .105

בחשוו	 ' ה, Ïˆ·Á˙', מפלט, 'ל"הנ; 56' עמ, 	"ג בכסלו תר"י, Ïˆ·Á˙', מודעה, 'אדלמ	' מ .106

 " להמציא עובדי
 למבקשיה
"', המודיע, 'לימי
 ייסד הוועד משרד מיוחד. 24' עמ, ב"תרנ

)Arbeitsnachweisbureau( – ¯Â‡‰ ,תרע"ט 	1' עמ, ג"ז בחשוו. 

ג
 ב	 יהודה הודיע על פרסו
 . 78' עמ, ט"א בכסלו תרמ"כ, Ïˆ·Á˙', חדשות לבית ישראל' .107

ט בכסלו "י, ‰ˆ·È', ועד למע	 ציו	'(אול
 לא עשה כ	 , Ò¯Ù Ú˘È„ÂÈ‰התקנות שפורסמו ב

 ).ל�כט' עמ, ט"תרמ
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החברה תעדי� אומני� שיתיישבו , לדבריו. לבעלי מלאכה ולסוחרי� ורק כהלוואה

א� היא תתמו� ג� במוסדות חסד , בערי האר� שלא נאחזו בה� יהודי� עד כה

ברה החדשה ותסייע לילדי� עניי� הלומדי� בבתי קיימי� הפועלי� ברוח הח

נמנו פעולותיה בעידוד צעירי� ) 1889(ח השנתי הראשו� של החברה " בדו108.הספר

בהשתדלות במת� סעד רפואי , בתמיכה בבעלי מלאכה עניי�, ללמוד מלאכות

א� היישוב ברמלה לא נזכר , לנצרכי� ובחלוקת בגדי� לתלמידי� ממשפחות עניות

 למשימותיה הגלויות פעלה החברה לנטרל את פעילותו של המיסיו� בנוס�. בו

בהקמת בתי מרקחת ובמימו� , בהקימה שירות רפואי חינ� לאוכלוסיות במצוקה

109.תרופות לנזקקי�
 

כדי להרחיב את היישוב היהודי באר� ישראל כולה תמ� אדלמ� בשמונה דייגי� 

 שנתמכה תחילה 110',לי דגי�חברת שו'ח אגודה בש� "שהקימו בתרמ', סובותניקי�'

א� היא לא הצליחה להתבסס ונטשה את עיסוקה כבר ', ועד כל הכוללי�'בכספי 

והוא ,  ידיו של אדלמ� לא רפו112 למרות כישלונו של הניסיו� הזה111.�"בשבט תר

� ד�וח "בכסלו תר. הפעיל את מלוא כובד משקלו לתמיכה ביישוב יהודי� ברמלה

ושהוא מנהל משא ומת� ', עושי מלאכה'חת משפחות שאדלמ� שלח לעיר שלושי� וא

  113.ע� משפחות נוספות

פרס� ב� יהודה ' למע� ציו�'לקראת תו� השנה הראשונה לפעילות הוועד 

נדבות מעטות . שהנחילה אכזבה גדולה, ביקורת חריפה על התנהלותו של אדלמ�

ל הרחק במיוחד כשהוועד פוע, אדלמ� מחליט לבדו ועלול לטעות, יחסית נאספו

חלוקת מכונות תפירה ": איזה עניני� קטני�"והוא תומ� ב, בגרמניה ומד�וח בדיעבד

עזרה מעטה ליישוב ברמלה ובגדי� ונעליי� ליתומי בתי היתומי� , מיותרות

הציע ב� יהודה למנות ליד אדלמ� מזכיר , מאחר שזו שנת ניסיו� בלבד. בירושלי�

 
 .218�219' עמ, ט"ירושלי
 תרמ,  גÌÈÏ˘Â¯È, מ לונ�"א .108

ח השנתי "פוקס התייחס לדו. 113�114' עמ, ט"בניס	 תרמ' י, ‰È‚Ó„', למע	 ציו	, 'ש פוקס"י .109

 .רמלה אינה נזכרת בו. שבו דווח שמספר חברי החברה הוא כשבע מאות, של החברה

ז "י, ‰ˆ·È', דברי ימי השבוע': על קבוצת הדייגי
 ובראש
 נחו
 ב	 יעקב ואליהו סוסיי� ראו .110

 .מד' עמ, ט"ז בשבט תרמ"ט, ‰ˆ·È', דברי ימי השבוַעי
; 'לה' עמ, ט"בטבת תרמ

', למע	 ציו	'שנעזר מעט ב', ועד כל הכוללי
'היזמה הייתה של , ÂÒÈ‰ „ÒÂÓ„לטענת הספר  .111

ÂÒÈ‰ „ÒÂÓ„ , ]עור�[הורובי� ' א(והכישלו	 נעו� בסיבו� ידוע שנפל בי	 שני הארגוני
 האלה 

–Â˙ ÍÂ˙Ó ˙ÈˆÓ˙ ÌÈÏ˘Â¯È Ï‡¯˘È ˙Ò�Î ÈÏÏÎ‰ „ÚÂ ˙Â„Ï , Ï˘ ˙Â„ÏÂ˙‰ È¯˜ÈÚ ÌÈÏÂÏÎ Â·

‡· Ô˘È‰ ·Â˘È‰"È, תשי 
, ש
(מחברי הספר הגדירו את אדלמ	 כצורר ). 39' עמ ,ח"ירושלי

אי	 בתיאור
 כל , )96הערה , 323' עמ, 16הערה , לעיל(לטענת אליאב ). 22הערה , 285' עמ

, די' מג10 ב	 יהודה נתמכו הדייגי
 ג
 בוועד כל הכוללי
 שתר
'  א� לפי דיווחו של א;ממש

 ). 110הערה , לעיל', דברי ימי השבוַעי
'(חצי לירה  – 'עזרת נדחי
'וב, נפוליו	 – בהרצברג

112. '
 .יז' עמ, 	"בשבט תר' י, ‰ˆ·È', דברי ימי השבוַעי

 .3' עמ, 	"בכסלו תר' ג, ‰ıÈÏÓ', יא החדשה רמלההקולונ' .113
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 אדלמ� נפגע 114.העדות הספרדית והאשכנזיתהמורכב מנציגי , וסופר וועד חסר פניות

 א� לא חל� 115,וב� יהודה ניסה להסביר את כוונותיו כדי לרצותו במעט, מ� הביקורת

מורשה החברה נכו� לקבל באהבה : " מודעה כדלקמ�‰ˆ·Èזמ� רב ואדלמ� פרס� ב

] אחינו בני ישראל[= י "מכל איש עצה טובה להטבת מצב החומרי והמוסרי של אחב

  116."ק"באה

‰ . ‰ÏÓ¯· È„Â‰È‰ ·Â˘ÈÈ‰ ˘Â„ÈÁ–· ·Ï˘  

, לא ברור מתי החל אדלמ� ליישב יהודי� ברמלה ומדוע נבחרה דווקא עיר זו

ככל הידוע היה זה הבנקאי הירושלמי המומר . שהניסיו� ליישב בה יהודי� לא צלח

 לקראת 117.פול ברגהיי� שהציע לאדלמ� לרכוש אדמות ברמלה וליישב עליה� יהודי�

חמש משפחות אשכנזיות ברמלה ' למע� ציו�'ט הושיב אדלמ� בתמיכת "רמסו� ת

 בעקבות ההתעוררות הזו פרס� משה גיסי� את המודעה 118.והחל לפעול בה במר�

 :הבאה

כי פתחתי בית , אתכבד להודיע להנוסעי� בי� ירושלי� ויפו – בית אורחי� בראמלה

ומזו� ככל אות ] תה[= י ג� טי, אורחי� בראמלה בו ימצא הנוסע מקו� טוב לנוח

ועל , ביתי כנגד הרחוב אשר בה עומדות העגלות לנוח. נפשו במקח השוה לכל אד�

  119.בנו של דוד גיסי�, משה דאווידזאה�: קיר הבית יראה העובר על השלט כתוב

 ‰ˆ·Èביר� ) 1889ספטמבר (� "בראשית תר". בית משה ברמלה"במקו� אחר קרא לו 

סוכ� , וראוי לתהלה האדו� אדלמ�,  ברמלה הול� ומתכונ�הישוב: "את אדלמ� לאמור

שעזר מקופת הועד לבעלי מלאכה אחדי� למע� יוכלו להשתקע , הועד למע� ציו�

  120".בעיר הזאת

דיווח על המניי� הראשו� שהתפלל בה , �"פלוני שעשה ברמלה בתשרי תר

ספר תורה ביו� הזה הובא לראשונה . בגלגולה הנוכחי של הקהילה מיו� היווסדה

גיסי� קיבל אותו והביא אותו לביתו , כפי ששמע ודאי מגיסי�, ולדבריו, מירושלי�

התפילה נערכה , לדבריו. שבמלו� לאחר השתדלות� של אדלמ� והרב חיי� הירשנזו�

 
 .כב�כא' עמ, �"ד בשבט תר"כ, ‰ˆ·È', במש� השנה" למע� ציו�"פעולת הועד ' .114

 .כה' עמ, �"באדר תר' ח, ‰ˆ·È, '"למע� ציו�"אודות מאמרנו בדבר הועד ' .115

 .לז' עמ, �"באייר תר' ה, ‰ˆ·È', מודעה מועד למע� ציו�' .116

לדבריו כ� ). מפי אהרו� חיות(נז �נו' עמ, ט"ירושלי� תרצ,  גÂÓÏÂÚ ‰˘Ï˘ ¯ÙÒ˙, המבורגר' ח .117

 .עשה אדלמ� ושלח לש� שוחט

118.  ‰Ò¯Ù Ú˘È„ÂÈ43 ,1889 , 94הערה , 323' עמ; 314' עמ, )16הערה , לעיל(מובא אצל אליאב. 

 .366' עמ, ט"ט באלול תרמ"כ, Ïˆ·Á˙', מודעה' .119

 .ה' א והמודעה בעמ' עמ, �"ד בתשרי תר"י, ‰ˆ·È', ברוכי� הבאי�' .120
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ונטלו בה חלק , היושב ברמלה כחצי שנה ופתח בה מלו� לאורחי�, בבית משה גיסי�

121.ו� לציו�בני משפחת אביו דוד שהגיעה מראש
 

חמש עשרה (כעבור חודשי� אחדי� מנו יהודי רמלה חמישי� ושבע נפשות 

 בשורת היישוב החדש 122.רוב� התפרנסו ממלאכה ומיעוט� ממסחר, )משפחות

ולפיה הכול שמחי� שאפשר לעצור בה וללו� , ‰È‚Ó„המתכונ� ברמלה פורסמה ג� ב

 כנסת ואת יתר הדברי� אדלמ� תומ� במתיישבי� בכס� וָ$ַכר בית. במלו� יהודי

  123.�"הנחוצי� בעזרתו של מיכל כ

� ותואר "טקס חנוכת הבית שבנה בכר ברמלה נער� בשביעי של חנוכה תר

חובבי 'נציג , אטינגר: לבד מיהודי רמלה, לאירוע הגיעו. בפירוט על ידי ב� יהודה

 אריה וב� דוד, מ פינס"י: ומירושלי�, בוריס אוסובצקי מראשו� לציו� ועוזריו', ציו�

וקראו בספר , הנאספי� התפללו באחד מארבעת חדרי הבית שיועד לתפילה. יהודה

שתר� , בסיו� התפילה בירכו הנוכחי� את הברו� רוטשילד. תורה ששלח סלוונדי

שלמרות כישלו� ניסיונו הראשו� , ואת נסי� בכר, את הכס� לקניית הקרקע למבנה

בכר . ויש לקוות שייבנו בה בתי� נוספי�, הוא מוסי� לתמו� ביישוב היהודי ברמלה

�גיסי� וגרינברג, ביר� את המשפחות המעטות החיות בעיר ואת שני בעלי האכסניות

  124.ברט

תיאר מציאות שונה לחלוטי� ולפיה , �"שביקר ברמלה בשבט תר, אלעזר רוקח

קנקני יי� ומספוא , שבו מאחסני� כלי� שבורי�, בית הכנסת שוכ� במבנה עלוב

וספר התורה , אשר מסוגל להכיל בתוכו לא יותר מעשרה מתפללי�,  חיי�לבעלי

125".מושל� בחור חשו�"מחולל ו
 

 
הוא ביקר ברמלה ביו� . ה' עמ, �"ד בתשרי תר"י, ‰ˆ·È', אחרי כלות העריכה, 'עובר אורח .121

 ' עמ, �"ט בתשרי תר"כ, ‰È‚Ó„', אזיע�, 'לא ראשו� ולא אחרו�: ראו ג�. הראשו� לסליחות

327. 

122. ‰Ò¯Ù Ú˘È„ÂÈ 28 ,1890, 94הערה , 323' עמ; 314' עמ, )16הערה , לעיל( מובא אצל אליאב. 

הכוונה כנראה למיכל . 366' עמ, �"בכסלו תר' ה, ‰È‚Ó„', הצופה פני ירושלי�, 'בוימגרט�' ד .123

ששלט בערבית והיה מעורב , ממייסדי פתח תקווה) ג"א בתשרי תרפ" י�ו "תר(� "לייב כ

הוא סייע להשיב לאיכרי� . בקידו� תעשיית הסוכר ובמיזמי� נוספי�, ישת אדמותברכ

). כ' עמ, ט"א בחשוו� תרמ"כ, ‰ˆ·È', לאחר כלות העריכה'(מגדרה את סוסיה� שנגנבו לעזה 

ÂÒÈÏ ‰�˘ ÌÈ˘ÓÁ ˙‡ÏÓÏ Ï·ÂÈ‰ ¯ÙÒ„ , ]עור�[יערי ' י(בערכו בספר היובל של פתח תקווה 

Á˙Ù-‰Â˜˙ ,Ï¯˙"Á-Ù¯˙"Á, על לייב כ. לא נזכרת רמלה, קלד�קל' עמ, )ט" אביב תרפתל" �

ירושלי� , Á‰ ˙Ú· ÂÙÈ· È„Â‰È‰ ·Â˘ÈÈ‰ – È�ÂÈˆ ÊÎ¯ÓÏ ˙È„¯ÙÒ ‰ÏÈ‰˜Ó„˘‰, ר�' ח: ראו ג�

 .328 והערה 152' עמ, ו"תשנ

כנראה על ידי , ‰ˆÈÙ¯‰דיווח זהה פורס� ב. יג' עמ, �"ה בטבת תר"כ, ‰ˆ·È', דברי ימי השבוע' .124

 ).108' עמ, �"א בשבט תר"כ, ‰ˆÈÙ¯‰', חדשות בישראל'(רושלי� חיי� מיכל מיכלי� סופרו בי

 .138' עמ, �"באדר תר' א, Ïˆ·Á˙', ירושל�, ']אלעזר רוקח. [נ .125
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מתו� , ברמלה' למע� ציו�'התגברה פעילותה המעשית של , כנראה, מכא� והלאה

ובתקווה שההצלחה הפע� לא תאחר , הערכת חשיבות המהל� שהחל בו בכר

ואחריו הקפיד , חילה לרמלה רצע� אחדשלח ת, בשונה מבכר, אדלמ�,  ואכ�126.לבוא

קנה כלי , הוא שכר חנויות ובתי�. כדי להבטיח את אחיזת� בה, לשלוח רק משפחות

  127.ב"שלח ספר תורה והבטיח לשלוח שו, מלאכה

� התחוללו שינויי� בעלי משמעות רבה לגורלה של ההתיישבות היהודית "בתר

משנודע על כוונת , הבחור� אותה השנ. באר� ישראל בכלל וברמלה בפרט

חל גידול מרשי� במספר , )1882" (גזירות מאי"השלטונות ברוסיה להחמיר את 

גורשו ) 1891 במרס 29(א "בניס� תרנ. היהודי� שברחו מרוסיה לאר� ישראל

, סוחרי� זעירי� ובעלי מלאכה שלא הייתה לה� זכות ישיבה, ממוסקבה רוכלי�

 גורשה 1892 ביולי 128.מקומות נוספי�והתחוללו פרעות ביהודי יקטרינוסלב וב

  129.ממוסקבה האריסטוקרטיה היהודית

 והבאי� לאר� ישראל, מרבית המגורשי� פנו ליעדי הגירה באירופה ובאמריקה

אוגוסט � בחודשי� ינואר130. הגיעו ליפו כפליטי� חסרי כול– 'העלייה המבוהלת '–

אסרו השלטונות ובאותו הקי� , רוב� מרוסיה,  יהודי�3000�2000 באו 1891

  131.העותמאני� את העלייה ואת רכישת אדמות

וה� נחשפו למחלות ולזיהומי� בשל , הללו חסרה קורת גג' יוצאי החיפזו�'ל

כסני� הוועד ', הוועד הפועל ביפו'� נוסד "באייר תר. התנאי� הסניטריי� הירודי�

ה השנה בתמוז אות. א נתמנה זאב טיומקי� לעמוד בראשו"ובכסלו תרנ, האודסאי

ומנהליה חיפשו פועלי� , נוסדה המושבה רחובות על אדמות הכפר הערבי דורא�

רבי� מ� העולי� החדשי� נהרו אל המושבה . לנטיעות ולבניית הבתי� הראשוני�

, ובתו� זמ� קצר התיישבו ברמלה כעשרי� משפחות פועלי�, הזקוקה לידיי� עובדות

סיכ� , מנהל העבודה במושבה, נברגאהרו� אייז. שלא נמצאו לה� מגורי� ברחובות

 
  Lemaan Zion 2, Bericht:ח השני של למע� ציו�"בדו. Ò¯Ù Ú˘È„ÂÈ 48 ,1890‰, אדלמ�' מ .126

 . לא נזכרת רמלה,1890

 .ב הוא עשרי� פרנק לחודש"שכרו של השו. 89' עמ, �"ח בטבת תר"י, Ïˆ·Á˙', רמלה, 'אורח .127

128.  ÏÊ‡· „Ú ıÈ·ÂË‡˜Ó)14�16' עמ, )18הערה , לעיל. 

 .5�24' עמ, א"תשל,  יח‰Ú·¯', רשמי� וזכרונות: גרוש מוסקבה, 'ורמל' ש .129

גירוש , 'פלדמ�' א (�140,000 ל20000 נתוני� שוני� בי� על מספר המגורשי� התפרסמו .130

 ).60' עמ, ]129הערה , לעיל [‰Ú·¯', חות של השגריר האנגלי ברוסיה" בדו1891מוסקבה 

מוראד אל (על פי דיווחו של סג� הקונסול הגרמני ביפו חיות ברמלה משפחות אחדות  .131

 –ı¯‡· È„Â‰È‰ ·Â˘È‰- ˙È�Ó¯‚‰ ˙ÂÈ�È„Ó‰ È‡¯· Ï‡¯˘È, אליאב' מ, 10.8.1891, טישינדור�

 ÌÈÏ˘Â¯È· ˙È�Ó¯‚‰ ‰ÈÏÂÒ�Â˜‰ ÔÂÈÎ¯‡Ó ˙Â„ÂÚ˙ ¯Á·Ó1842-1914 ,תעודה , ג"תל אביב תשל

 ).117' עמ, 145
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 וועד המושבה 132,ע� עגלו� שיסיע מדי יו� את הפועלי� מרמלה לרחובות ובחזרה

 ג� פועלי שאר מושבות דרו� יהודה 133.עשה חוזה ע� ספק בשר כשר מרמלה

הואיל והברו� אסר להשכיר דירות לפועלי� , התגוררו באותה תקופה ברמלה

  134.במושבותיו

טקס חנוכת הקטע הראשו� ) אזור(נער� בכפר יעזור ) 31.3.1890(� "בניס� תר' בי

מפעל רחב היק� שהצרי� פועלי� רבי� ופתח , של מסילת הרכבת מיפו לירושלי�

 135.פתח לתקופה חדשה בהתפתחותה הכלכלית של אר� ישראל ושל רמלה במיוחד

 ,כעבור ימי� אחדי� ד�וח על ארבע עשרה משפחות יהודיות החיות בה בשמחה

ויש מה� העובדי� , שפרט לשניי� העוסקי� במסחר השאר ה� בעלי מלאכה

ורוב ', למע� ציו�'מכלל המשפחות רק שלוש נתמכות בכספי . בסלילת מסילת הברזל

, ב"שו: החסרי� צרכי� בסיסיי� לקיומה של קהילה, התושבי� ה� עניי� מרודי�

, )בכר(ח "ה בכספי כיבית הכנסת האורחי� הקיי� שנבנ. מורה ובית הכנסת אורחי�

המבנה הקט� שנועד לבית כנסת . הושכר לאד� פרטי המשכיר חדרי� לבעלי יכולת

ובשל כ� , חתנו של נסי� בכר בירושלי�, ומפתחותיו מצויי� בידי דוד אריה, סגור

 בתמוז 136.ועשו כ� בימי שבת ומועד, )גיסי�(= נאלצו להתפלל בביתו של דוידזו� 

המונות חמישי� ושבעה , מרבית� אשכנזיות מרוסיה, חות משפ17��15 דווח על "תר

והשאר , )שכר� שני פרנק ליו�(שחלק� מועסקי� בבניית מסילת הברזל , איש

137.עובדי� ביפו ובמושבות
 

 
' עמ, ז"תל אביב תש, Ô¯‰‡ '‚¯·�ÊÈ‡ – ÂÈ˙Â¯Â˜ ,˙È·Â˘È‰ Â˙ÙÂ˜˙Â ÂÈ·˙Î ‡, )עור�(הדני ' ע .132

לפיו . 19' עמ, י"רחובות תש, Â·Á¯ – ‰ÈÈÁ ˙Â�˘ ÌÈ˘˘ ,¯˙"Ô-˘˙"È˙, לנסקיסמי' מ; 50, 45

 .עבדו במושבה שלושי� פועלי� מרמלה

סמילנסקי ; 1105' עמ, א"בטבת תרנ' ה, ‰ˆÈÙ¯‰', ק"במושבות ארצנו באה, 'עובר אורח .133

 .21' עמ, )132הערה , לעיל(

מרו� , 'ניימא� ממזכרת בתיה על המשפחות החדשות שהגיעו לרמלהראו עדותה של רחל  .134

Â„ÏÂ˙Ï ˙Â„ÂÒÈ˙ , טרופה' א: ראו ג�. 18' עמ, א"בשבט תרנ' ו, ‰È‚Ó„', אגרות בי� בנות ציו�

Á˙Ù-‰Â˜˙ ,86' עמ, ט"פתח תקווה תש. 

ל אב� הראשה למסלת הברז' ;כט' עמ, �"ט באדר תר"כ, ‰ˆ·È', מסלת הברזל מירושל� ליפו' .135

א ד�וח שהמסילה כבר הגיעה "בתרנ. לח�לז' עמ, �"באייר תר' ה, ‰ˆ·È', מיפו ירושלימה

' עמ, א"בסיוו� תרנ' כ, ‰‡Â¯', דברי ימי השבוע'(לרמלה והקטר נוסע מדי יו� בי� יפו לרמלה 

 ).קלו

או ור, ב"על פי דיווח זה טר� נשלח שו. 211�212' עמ, �"ב באייר תר"י, Ïˆ·Á˙', רמלה, 'נ"א .136

 .7' עמ, �"בסיוו� תר' ד, ‰ıÈÏÓ', ק"באה, ')מחבצלת(

, ‰È‚Ó„', הצופה פני ירושלי�, 'בוימגרט�' ד; רסז�רסו' עמ, �"בתמוז תר' ה, Ïˆ·Á˙', רמלה, '.נ .137

 .314�315' עמ, �"ט באב תר"כ, Ïˆ·Á˙', רמלה, ']תושב רמלה. [נ; 221' עמ, �"ט בתמוז תר"כ
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גיסי� , כזכור. בית הכנסת האורחי� שימש עילה למריבות קשות במש� זמ� רב

ה� ביקשו . עמידו לדי�ושאי� בכוח� לה, ובנו קבלו על בכר שנישל אות� מפרנסת�

138.מאות� נדיבי� ששלחו תרומות לבכר לאסור עליו לפגוע בפרנסת�
 

ופרס� מאמר , אלעזר רוקח התייצב באופ� טבעי לצדו של גיסי� שנפגע מבכר

את דבריו פתח בתקווה שהיהודי� יצאו מארבע ערי הקודש הצפופות . תמיכה בו

חרות שבי� היהודי� המביאה א� הוא קבל על הת, ויתיישבו בערי� הלא נושבות

ובביקורו , הצליח להרוויח את לחמו מבית המלו� ברמלה, לדבריו, גיסי�. להרס

לפיכ� אי� הוא מבי� מדוע החליט בכר . במקו� נכח לראות שכליו נאי� ונקיי�

שנפתח , להקי� מלו� נוס�) סלוונדי(ל "להתחרות בגיסי� ואס� תרומות מנדיבי� בחו

 ביקש להיפרע מבכר והזכיר לקוראיו כיצד ניסה בכר להתחרות רוקח. בחגיגיות רבה

כשרק התערבותו של חיי� יעקב הנגר , באומני ירושלי� ע� תלמידי בית ספרו

בלונדו� לאסור על בכר להתחרות ' אגודת אחי�'הצליחה להטות את לבות ראשי 

 את  הוא קורא לצוות על בכר שיחדל מלהתחרות בגיסי� ולהצר139.באומני ירושלי�

140.ובכ� יביא שלו� לעיר, רגליו
 

È·ˆ‰ ,מיהר לתקו� את כתב השטנה הזה וטע� שכולו , שופרו הנאמ� של בכר

דוד . ורק סכו� מועט נשלח לבניי� חדר תפילה, הכס� נשלח לבניית בית סת�. שקר

אריה השכיר . ומארבעת החדרי� שבנה הפריש חדר לתפילה, אריה עשה כפי שצ�וה

באות� .  בתקווה שזו תעודד עוד שתי משפחות להתיישב בעיר,את הבית לאכסניה

ולאלה שפנו אליו השיב כי זה , עוד לא הייתה לגיסי� אכסניה, טע� ב� יהודה, הימי�

141.ועל כ� יוכל להעיד ג� פינס, לא עסקו ואי� בכוונתו לכונ� אכסניה
 

ת האמת ניסה להשיב את כבוד אביו ולהעמיד א, בנו של דוד גיסי�, משה דוידזו�

, לדבריו". הנחמס התובע רצחוני הרגוני דורש משפט צדק, אני הנעלב: "על דיוקה

נס 'דיליז�עשה לו עגלה, הוא הראשו� שהתיישב בעיר שכולה גויי� לפני כשנתיי�

להסיע אנשי� מרמלה ליפו וכשרווח לו שכר בית וייסד בו מלו� ליהודי� העוברי� 

הוא היה , למעשה. קו על ידי הערבי�ובכ� עשה חסד ע� היהודי� שנעש, בעיר

142".אשר יסדתי ישוב רמלה בלי כל עוזר ותומ� מאחינו"הראשו� 
 

. מאוחר יותר חזר אלעזר רוקח ותק� את בכר על בית המלו� שבנה ברמלה

כי כל חפצ� להתחרות את ", בביקורו ברמלה אמרו לו בעלי המלו� בפירוש, לדבריו

 
 ).76הערה , לעיל(דוידזו�  .138

הכוונה לתחרות שניהל בכר בעזרת תלמידיו נגד האומני� היהודי� שלדעתו הפקיעו מחירי�  .139

 ).91�92' עמ, ז"ח באדר תרמ"כ, ‰È‚Ó„', הצופה פני ירושלי�, 'בוימגרט�' ד(

 .89' עמ, �"ח בטבת תר"י, Ïˆ·Á˙', רמלה, 'אורח; 83' עמ, �"א בטבת תר"י, Ïˆ·Á˙', ירושל�' .140

 .כא' עמ, �"ד בשבט תר"כ, ‰ˆ·È', דברי ימי השבוַעי�' .141

 ).76הערה , לעיל(דוידזו�  .142
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מלו� זה הסב , לטענתו, ואכ�". � בתו� העיר הזאתהמחזיק בית מלו� לאורחי, גיסי�' ה

143.שספק א� יוכל להתאושש ממנה, ")מיתה רוחנית("לגיסי� פגיעה כה אנושה 
 

טענותיו של רוקח , לדבריו. ב� יהודה שב להג� על בכר כמענה לדבריו של רוקח

את הבית לשני השוכרי� ) שליחו של בכר(שכ� בשעה שהשכיר דוד אריה , מופרכות

בטקס . לא הייתה עדיי� לגיסי� אכסניה בעיר רמלה, פי� שהפכו אותו למלו�השות

ואז , חנוכת המלו� קבל גיסי� על כ� ששני השותפי� רוצי� להעמיד תחבורה ליפו

ואול� מאוחר יותר בא . כדי למנוע מה� זאת) ב� יהודה(התערב ג� הוא בעצמו 

כי גיסי� בעצמו הסיג גבול , שאי� למנוע מהשותפי� להפעיל עגלה ליפו, פינס וטע�

למרות זאת הציע ב� יהודה . כשפתח אכסניה לאחר שהשניי� כבר פתחו את שלה�

 הפולמוס הזה ביטא את הפוטנציאל 144.א� הוא סירב, לגיסי� שיפנה לבוררות ביפו

400�כ(הצפוי לרמלה מ� הגידול בבאי� ליפו �א� ג� את פוטנציאל , ) איש בשבוע500

 .ההרס העצמי

יז� אדלמ� את שיכונ� הארעי של , כשגבר זר� הפליטי� מרוסיה ליפו, א"בתרנ

וניסה להשיג לפליטי� מגורי� ועבודה , הוא פתח ביפו בית תמחוי. הפליטי� העניי�

ני� לכעשר ' הוא החל לייסד יישוב יהודי בג145.ביישובי� שכני� ואפילו בשכ�

לעוברי אורח ושיכ� רכש מבנה גדול שישמש מלו� חינ� , משפחות של בעלי מלאכה

שמנתה באדר ,  אול� אדלמ� התקשה להפנות עולי� חדשי� לרמלה146.בו שוחט

לדעת המדווח יש לעיר נתוני� . בלא מסגרת חינוכית, א עשרי� משפחות"תרנ

ולכ� רבי� , הכול זול בה והפרנסה מצויה, הברכה שרויה בה, אווירה טוב: מבטיחי�

והילדי� החלו ללמוד ,  יוס� משה הורבי�זה עתה הגיע המלמד. באו להשתקע בעיר

דאג , לפי אותו דיווח, אדלמ�. לקרוא ולכתוב ומצטיינת בכ� בתו בת העשר של טפר

תשתדל "' למע� ציו�'ד�וח ש‰ˆÈÙ¯‰ ב. לכיסאות ולספסלי� לבית הספר, לשולחנות

בכל עוז להרבות את מספר התושבי� פה ולבד משניי� השאר נהני� מתמיכת 

, בהושיבה ברמלה בעלי מלאכות שוני�' למע� ציו�'שיבח את È‚Ó„ ‰ 147".החברה

 
 .138' עמ, �"באדר תר' א, Ïˆ·Á˙', ירושל�, ']אלעזר רוקח. [נ .143

 אריה והאדו�, כי חפצו לתת בעד הבית הנזכר חמשה עשר נפוליו� לשנה, וידענו לנכו�" .144

דברי '" (למע� תאחזנה שתי משפחות בעיר הזאת, כמעט חנ�, השכיר בארבעה נפוליו� לשנה

 ).כה' עמ, �"באדר תר' ח, ‰ˆ·È', ימי השבוַעי�

ד חיו בשכ� "בתרנ.  נסב סביב פעולות ההצלה1891לשנת ' למע� ציו�'ח של "עיקר הדו .145

מכתבי� , ']ברזילי' י[בית הלוי (' למע� ציו�'כחמישי� איש אשכנזי� בעלי מלאכה בזכות 

ר משה "לשכ� את ד' למע� ציו�'ו שלחה "בתרנ). 6' עמ, ד"באייר תרנ' ב, ‰ıÈÏÓ', ק"מאה

יצחק שוואר� (שלא כקודמיו , המקיי� אורח חיי� דתי) ר רוטשטיי�"במקו� ד(קרישבסקי 

 ).178' עמ, ו"א באדר תרנ"כ, Ïˆ·Á˙', שכ�, 'ב"שו

 .קלז' עמ, א"בסיוו� תרנ' כ, ¯‰‡Â', דברי ימי השבוע' .146

 .105' עמ, א"בטבת תרנ' ה, ‰ˆÈÙ¯‰', ק"במושבות אחינו באה, 'עובר אורח .147
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היא תומכת בה� ביד נדיבה בכל . ובהכינה את כל הדברי� הדרושי� לקיו� היישוב

, בעלי המלאכה אינ� יודעי� מחסור". ותהי מעוז לדל ומחסה לאביו�", עת מצוא

ה בימי� האלה חיי� חדשי� תרא! האח. "ידיה� מלאות עבודה וכלכלת בית� ברווח

קול הכשיל והפטיש "נשמעי� עתה , ולאחר התוהו ובוהו שהיה בה, "במקו� הזה

יראו נגד עינינו , ובתי� בנוי� בגאוה, ושריקת המשור מבית חרש הע�, מבית הנפח

 כנגד הדיווחי� האופטימיי� הללו פרס� עובר אורח 148".ולבנו ישמח אלי גיל

שהלוואי ותצליח יותר , ה היא כזאתברמל' למע� ציו�'שהצלחתה של , Ïˆ·Á˙ב

149.במקומות אחרי�
 

כשהחמיר המצב התברואתי חשש ועד העיר יפו לגורל התושבי� ופעל לסילוק 

הוועד תמ� כספית באלה שהתיישבו ברמלה ולקראת החגי� סיפק . הפליטי� מגבולה

דדו עו, פינס וב� טובי�', הוועד הפועל ביפו'ג� חברי . יי� ושאר מצרכי�, לה� מצות

 גידולה של האוכלוסייה היהודית ברמלה בעקבות 150.יהודי� להתיישב ברמלה

אדלמ� שכר ארבע חצרות והושיב . ההגירה הכפויה מיפו החמיר בה את הצפיפות

אלא שג� ה� חיו , והללו פתחו לבאי� מיפו את בתיה�, רוב� עניי�, בה� יהודי�

 . תות ורפתות מהערבי�בלית בררה נאלצו הבאי� מיפו לשכור בק. בצפיפות רבה

למע� 'הרוקח מטע� , הורבי�. א פרצו ברמלה מגפות קדחת וחררה"בקי� תרנ

. המחלות הוסיפו לעשות בה� שמות – חילק לתושבי� תרופות א� ללא הועיל', ציו�

נמסרו נתוני� על ) השלישית(באותה השנה ' למע� ציו�'ח שפרסמה אגודת "בדו

 
הכותב . 216�217' עמ, א"בתמוז תרנ' ג, ‰È‚Ó„', ירושלי�, 'ר מיכל הכה� סופר"ישראל ב .148

 .ני�'משבח את החברה שבימי� אלה קנתה כברת אר� ג� בג

לדברי המדווח הוא מתגורר במקו� . פא' עמ, א"תרנ' ו באדר א" כ,‰‡Â¯', כתבו לנו מרמלה' .149

. ולכ� אדלמ� מתקשה לייצב את היישוב, דור הול� ודור בא, התחלופה רבה. חמישה חודשי�

' למע� ציו�, ')238�239' עמ, א"באייר תרנ' ז, Ïˆ·Á˙', רמלה, 'עובר אורח(על פי דיווח אחר 

המועסקות במושבות ובעיקר , ות עניות מרודותשכרה ארבעה מגרשי� והושיבה בה� משפח

לבעלי מלאכה קשה למצוא עבודה . ברחובות תמורת פרנק אחד עד פרנק וחצי ליו� עבודה

יש עתיד . בשבוע שעבר בא סוחר מיפו לפתוח חנות לממכר כל צרכי האד�! ברמלה

קעו בה וא� רק ישת, מדי פע� מגיעי� סוחרי תבואות מיפו ומירושלי�! לסוחרי� ברמלה

וכבר רואי� , בעוד ימי� אחדי� יניחו מסילת ברזל סמו� לרמלה. ירימו את קר� המסחר

ב "שו, מקווה, ויש לה� כבר בית כנסת, כיו� חיות ברמלה שלושי� משפחות. באזור פועלי�

 .הקהילה נגועה בסכסוכי� מתמידי�. ומורה

ט באייר "י, Ïˆ·Á˙', ו"פו תק י"י בעיה"חשבו� הכנסה והוצאה מאת ועד מנהל קהל עדת ב' .150

תרומות נתקבלו , ח"על פי הדו. 256�258' עמ, א"ו באייר תרנ"כ, ש�; 249�251' עמ, א"תרנ

, תרומה למשפחת ריפיטור מרמלה: בי� ההוצאות. מהילדסהיימר ומסלוונדי', למע� ציו�'מ

למשפחת החייט ולמשפחת הזגג ששלח ב� טובי� , למשפחה גדולה ששלח פינס לרמלה

 100(יי� ובשר לבני המושבות ולבני רמלה , וכ� מצות, ליוס� גאנאוויטש מרמלה, רמלהל

 ).רוטל
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 151, הנפשות החיות בעיר168ברה לעזרת סכומי הכס� המרשימי� שהעבירה הח

 . אול� המצב הרפואי בקרב היהודי� לא השתפר

ודרשו מהמושל של יפו לסלק מ� העיר את היהודי� " קראו עצרה"ערביי רמלה 

בביקורו בעיר הודיע הקיימקא� שהיהודי� שבאו לאחרונה מרוסיה . מחוללי המגפות

קיבל מברק מהפחה שאסר על יהודי� הוא , באב' בב, וכעבור זמ� קצר, חייבי� לצאת

152.מרוסיה לבוא ליפו
 

הרופא הממשלתי , שטיי�) מרק(ר מנח� "אדלמ� מיהר לשלוח לרמלה את ד

נאל� להעביר את החולי� , בלית בררה, וזה, כדי לבחו� את המצב, ורופא המושבות

הוציא מ� העיר משפחות חסרות דיור ושיל� לה� סכומי כס� , הקשי� ליפו

הוועד 'על , השפיע על ועד העיר יפו, שחזה את המתחולל,  אדלמ�153.הדר�להוצאות 

בבית ארעי שכור את ) ב"בקי� תרנ(לפתוח מחדש ' בני ברית'ועל לשכת ' הפועל ביפו

אדלמ� הוסי� . ובו חמש עשרה מיטות עבור חולי יפו ורמלה' שער ציו�'בית החולי� 

 א� בכל אלה לא היה 154,תיה�לתמו� בפליטי� הרבי� ולסייע לאחרי� לשוב לארצו

אול� ה� לא נקלטו , הוא הפנה פליטי� אחדי� לשכ� ולערי� ערביות נוספות. די

 .בה�

הגיע מאנגליה לאר� דר� מצרי� רוברט סקוט ) 1891ספטמבר (א "באלול תרנ

 Society for relief of persecuted(' האגודה לעזרת יהודי� נרדפי�' שליח 155,מונקרי�

Jews (שבא לבחו� , מייסוד� של הלורד שפטבסרי ואליזבת א� פי�,  בלונדו�הנוצרית

 
מובא אצל , Ò¯Ù Ú˘È„ÂÈ  24 ,1891‰;311�312' עמ, א"ב בתמוז תרנ"כ, Ïˆ·Á˙', רמלה, '.ה .151

 . 315' עמ, )16הערה , לעיל(אליאב 

' עמ, )18הערה , לעיל(על פי קלויזנר ; קנה' עמ, א"ח בתמוז תרנ" כ,‰‡Â¯', דברי ימי השבוע' .152

 .באותה עת הוחל� רשאד פחה באברהי� חאקי ביי והדברי� נעשו באישורו, 118

 .311�312' עמ, א"ב בתמוז תרנ"כ, Ïˆ·Á˙', רמלה, '.ה .153

, Ïˆ·Á˙', שלמי תודה, 'ל"הנ; 324' עמ, א"רנבאב ת' ח, Ïˆ·Á˙', יפו, 'שמרלינג ואחרי�' ח .154

על הכס� , גדליה' שלוחו של הגביר ח, א ברכה"התודות לרב יש. 341' עמ, א"ד באב תרנ"כ

לרב הילדסהיימר ולרב נפתלי הכה� אדלר שהעבירו , ח"לכי, לחובבי ציו�, למע� הפליטי�

ועד , 'רלינג ואחרי�שמ' ח: ראו ג�. כספי� להחזיר פליטי� שלא מצאו מקו� לארצותיה�

. 284' עמ, ב"באב תרנ' ה, Ïˆ·Á˙', יפו; 'קסט�קסו' עמ, ב"ט באדר תרנ"י, Ïˆ·Á˙', העיר ביפו

' עמ, ב"ורשה תרנ,  בÌÏ˘Â¯ÈÓ, יעב�' ז: בתו�', שאר ישוב, 'גולדמ�' י: על בית החולי� ראו

,  א ı¯‡‰ ÔÂ‡‚ – ˘Ù� ÏÎÏ ¯ÙÒÏ‡¯˘È ˙È· ÏÎÏÂ, יעב�' ז: בתו�', שאר ישוב, 'גולדמ�' י; 14�15

' עמ, ד"באלול תרנ' א, יא� ב יÏ‡¯˘È ı¯‡Ó ·˙ÎÓ, ]ברזילי' י[בית הלוי ; 25' עמ, ג"ורשה תרנ

א ועד "מתרנ, על פי מקור זה. 6' עמ, ד"באלול תרנ' כ, ‰ıÈÏÓ', ק"מכתבי� מאה, 'ל"הנ; 5

הערה , לעיל(ר� : ראו ג�. ביפו שבעה עשר רמלאי�' שער ציו�'ד אושפזו בבית החולי� "תרנ

 .110�111' עמ) 123

', יפו, 'המיצר בצרת עמו וארצו: ומונקרי� למע� יהודי יפו ראו' למע� ציו�'על פעולות  .155

˙Ïˆ·Á ,50�52' עמ, ג"בכסלו תרנ' י. 
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' אגודת אחי�' במונקרי� תמכו כנראה ג� ראשי 156.את מצב� של הפליטי� מרוסיה

 בהיותו 157.שהפקידו בידיו כספי� לחלוקה לפליטי� מרוסיה, היהודית בלונדו�

ע לה� במעט סיי, שלא הורשו לרדת בחו� יפו, במצרי� נפגש ע� פליטי� יהודי�

158.שנרכשו בכספי חברה אנגלית, והציע לה� להתיישב באדמות אבוכיר
 

ויחדיו נחלצו לעזרת , בהגיעו ליפו הצטר� אליו עוזר יהודי ושמו דוד ווידלר

 ה� יסדו ביפו בית תמחוי 159.במושבות וברמלה, בירושלי�, הפליטי� ביפו

� המושבות שבה� פשטו ובה� ג� לאלה שהגיעו ליפו מ, לכמאתיי� פליטי� מדי יו�

 מונקרי� בח� את מצב� של הפועלי� בנס ציונה במטרה 160.ושחפת" קדחת מורי"

מצב היהודי� הותיר בו רוש� . ג� לרמלה) 1891(והגיע בראשית דצמבר , לסייע לה�

. קשה והוא תמ� כספית בהעברת חמישה עשר חולי� לבית החולי� הבריטי ביפו

שנת� לה� תרופות , לח לה� רופא מדי יו� ביומומונקרי� דאג לשכנ� ולהאכיל� וש

בהיותו ברמלה הגישו לו עשרי� ושש משפחות מכתב בקשה לסיוע . חינ� אי� כס�

והוא סיפק לה� לח� מדי יו� ודאג למגורי� בשכירות לשמונה משפחות , הומניטרי

161.עניות במיוחד
 

, אליהו חז�ולכ� הצטייד במכתב המלצה מ, מונקרי� נחשד מראש כשליח המיסיו�

 ויהודי� 162,אול� המכתב לא הניח את דעת רבני ירושלי�, רבה של אלכסנדריה

 
156. �È�ËÈ‰ ·¯, מ חיימסו�"א: השוו. ו' עמ, ב"ד בתשרי תרנ"י, ‰‡Â¯', מכתבי� להעור�, 'מונקרי

Âˆ¯‡· Ï‡¯˘È ˙ÈÁ˙Â ‰ÏÂ„‚‰,אור�' א; 27' עמ, ט" ירושלי� תרע , ‰È�ËÈ¯·· ÔÂÈˆ ˙·ÈÁ1878-

על . 'הקר� ליישוב אר� ישראל וסוריה'על פי אלה מדובר ב. 21' עמ, 1974תל אביב , 1898

מושבה , 'הראל' י: תרומת אגודה זו להתיישבות יהודי� בלטקיה כעשר שני� קוד� לכ� ראו

 .62�67' עמ, ה"תשנ, 74 ˜˙„¯‰', ופת העלייה הראשונהנשכחת מתק

יעקב צבי : ראו. מונטיפיורי�סמואל מונטגיו ויוס� סבאג, ראשי האגודה ה� קולונל גולדשמיד .157

, ב"ח בתשרי תרנ"כ, ש�', ירושלי�; '382' עמ, א"ט באלול תרנ"כ, Ïˆ·Á˙', יפו, 'זיסילמא�

 .47' עמ, ב"ו� תרנח בחשו"כ, ש�', חדשות לבית ישראל; '9' עמ

158. ÏÊ‡· „Ú ıÈ·ÂË‡˜Ó) 172�174' עמ, )18הערה , לעיל. 

שלט בשפות . בת מרדכי לנדאו מקושאט, בא לאר� ע� רעייתו אטל, נתי� שווייצרי, ווידלר .159

: ראועליו ועל מונקרי� . סי�, מאוחר יותר עזב והשתקע בשנחאי. רבות ובנה את ביתו ביפו

 .111�124' עמ, 1935,  בÌÈ�Â˘‡¯ ÌÈÓÈÓ', רוברט סקוט ועוזריו באר�', 'יודילובי�' ד

, Ïˆ·Á˙', יפו, 'ווידלר' ד; 99�100' עמ, ב"ו בטבת תרנ"ט, Ïˆ·Á˙', יפו, ']יעקב גולדמ�[י "עמ .160

 .135' עמ, ו"ד בשבט תרנ"י

�ודש היו כחשל מונקרי� ל וי הוצאות.טנ' עמ, ב"בטבת תרנ'  א,‰‡Â¯,  סמאלאקאיסר ישראל .161

 ליו�  גרושעלות הלח� שסיפק לתושביה העניי� של רמלה היא כשמוני�.  פרנק4000

, )123הערה , לעיל(ר� : ראו ג�. ר לור�"של יפו היה ד) העירייה(= רופא הבלדיה . למשפחה

 . 98' עמ

', ירושל�'. 382�383' עמ, א"ט באלול תרנ"כ, ·ˆÁ˙Ï, ראו מכתבו של אליהו חז� מנוא אמו� .162

שמונקרי� הוא אח לשר בממשלת , מדברי הרב חז� עולה. 9' עמ, ב"ח בתשרי תרנ"כ, ש�
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 163.מקצת� חסרות שחר ומרבית� חצאי אמתות, טפלו עליו האשמות שונות ומשונות

 וסייע לא רק לפליטי� 164,מונקרי� התעל� מ� השמועות שנפוצו על אודותיו

שלא , יהודי� תימני� בירושלי�הוא שחרר ממעצר . אלא ג� לספרדי� ביפו, מרוסיה

רכש קרקעות סביב ירושלי� לשכ� עליה� יהודי� ונקט עוד , שילמו את מס האסכריה

 א� כל אלה לא הניחו את דעת� 166.'אוליפנט השני' שהקנו לו את התואר 165,יזמות

 167.שטענו כי כל מעשיו מכווני� להרחיב את גבול דת� של הנוצרי�, של הקנאי�

שפרס� את , ה הלוי"הרב נ, נקרי� לרהבילטציה מרבה של יפוב זכה מו"בטבת תרנ

נסי� בכר ואחרי� , ח ההכנסות וההוצאות של הכספי� שנאספו בידי מונקרי�"דו

  168.ואישר כי הכספי� טהורי� ומונקרי� ח� מכל חשד

הניסיו� . א התברר שג� בעלי מלאכה מתקשי� למצוא עבודה ברמלה"בקי� תרנ

שנוצל על ידי סוחרי , רי� מזומ� בה כר פעולה נרחבשדווקא לסוח, הקצר לימד

באשר למאות פועלי המושבות תושבי . תבואות מיפו ומירושלי� שעשו בה חיל

 נראה 169.מצב� היה סביר וה� השתכרו פרנק אחד עד פרנק וחצי ליו� עבודה, רמלה

שיועסקו בתו� זמ� קצר בעבודות , היה אז שעתיד טוב יותר צפוי לחסרי התעסוקה

שלושי� משפחות היהודי� , א� דא עקא. מסילת הברזל הסמוכה לרמלהב

170.המתגוררות ברמלה עדיי� נותרו מסוכסכות בינ� לבי� עצמ�
 

 

נ "א: ראו עוד. בריטניה וכי עמד בקשר ע� חברי הוועד המיוחד לעזרה לפליטי רוסיה ופולי�

 .3' עמ, א"ג בתמוז תרנ"כ, ‰ıÈÏÓ', חו� לארצנו, 'אבלזו�

�285' עמ, ב"באב תרנ' ה, Ïˆ·Á˙', !מאנקרי�' מכתב גלוי להאדו� הנכבד ה, פתח תקוה': ראו .163

, Ïˆ·Á˙', יפו, 'אייזיק ב� טובי�; 3' עמ, ב"בכסלו תרנ' ב, ‰ıÈÏÓ', ק"באה, 'ב� טובי�' ז; 286

 84' עמ, ש�', ל"מכתב למו, 'ב� טובי�' ז; )מתנער מהשמצת בנו (83' עמ, ב"בטבת תרנ' א

 ).נצל על דברי� הראשוני�מת(

הרב אדלר שלח , על פי האמור ש� .3' עמ, ב" בטבת תרנג"י ,‰ˆÈÙ¯‰, 'ירושלי�',  מיכלי�מ"ח .164

הגברת  שליח מחברה של נוצרי� שבראשה מונקרי� הואש ובו כתב ,להיילפרי� ביפו מכתב

 A.M. Hyamson, The British consulate in Jerusalem in relation to the Jews:ראו ג�. פי�

in Palestine II, London 1941, pp. 480, 567.אברה�כר�',  אגודתה של אליזבט א� פי� ' ,

, לעיל(, גת: ראו'  על כר� אברה� וכד.'להצלת יהודי� נרדפי�האגודה ' � לימי� בשנודעה

 . 67�68' עמ, )8הערה 

', ירושלי�, ']ש בלומנטל"א[צ "מש; 82' עמ, ב"ח באדר תרנ"י, ‚Ó‰„È', ירושלי�, 'א טיקטי�"ש .165

˘„Á‰ „È‚Ó‰ 7 ,4' עמ, ג"ח אדר תרנ"ר. 

 .אצ' עמ, ב" תרנו�וסי ח" ר,‰‡Â¯, כ� לדברי ווידלר .166

 .146' עמ, ב"ח בשבט תרנ"כ, Ïˆ·Á˙', ירושל�' .167

 4518.50,  הכספי�מס� כל. סה' עמ, ב"ו בטבת תרנ"ט, ‰‡Â¯', ד דיפו"ג אב"תעודת הרה' .168

 !לא הועברה במישרי� ליהודי רמלה א� לא פרוטה אחת, פרנק

תל אביב , È˙Â�Â¯ÎÊ, אפשטיי��ז הלוי לוי�"א( פועלי� �500א עבדו ברחובות כ"בקי� תרנ .169

 ).163' עמ, ב"תרצ

 .238�239' עמ, א"באייר תרנ' ז, Ïˆ·Á˙', רמלה, 'עובר אורח .170
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בשבט . וג� הוא לא היטיב ע� יהודי רמלה, לאחר הקי� הקשה הגיע החור�

במכתבו של אחד מתלמידי בית . ב בא אדלמ� לביקור בעיר ונתקבל בשמחה"תרנ

קריאה נכתב שאדלמ� התרש� מרמת הלימודי� שכללו , ‰ˆ·Èבהספר שפורס� 

והוא העניק , " רצו� מאתוהפיקוורוב התלמידי� " ,עברית וערביתשל וכתיבה 

 ואול� ביקורו לא שינה מהותית את מצבה הקשה של 171,�ה לילדי� ולמוריותתשור

 מ� 172.הקהילה וחבריה פנו לעזרת בכר שיסייע לה� לקיי� סדר פסח בכבוד

לא היה אית� ' למע� ציו�'שמצבה הכלכלי של , וחי� שפורסמו בעיתונות עולההדיו

, בעזרה רפואית:  ושהחברה מעדיפה להשקיע את כספה דווקא בירושלי�173,כבעבר

בשכירת רופאי� ורוקחי� להצלה מפני המחלות וכתריס נגד פעילותו הרפואית של 

ביגוד לילדי� , עו לעיר ובמציאת פתרונות דיור לפליטי� מרוסיה שהגי174,המיסיו�

  175.עניי� ועזרה לנשי�

לא היה . ג החמיר המצב ברמלה וכבר לא היה מי שיסעד את החולי�"בחור� תרנ

 ג� 176.ואדלמ� הוציא ממנה את החובש שהיה לעזר רב, בה רופא וא� לא רוקח

מתו� כוונה , מלמד לא נשאר בה עד שאדלמ� הביא מלמד לשלושה חודשי� בלבד

באותה שנה מנתה הקהילה . � יגלו יזמה וישכרו מלמד בכספ�שהתושבי� עצמ

וגיסי� יז� הקמת ועד קהילה ב� שבעה , היהודית ברמלה כמאה ושמוני� תושבי�

ופנה לוועדי , שהחליט להשית מסי� כדי לשכור מלמד ולדאוג לשירות רפואי, חברי�

לייצובה  נדמה היה שיש בכ� מהל� משמעותי 177.המושבות הסמוכות לגייס תרומות

 בשלב הזה 178.שהצליחה להסתיר כלפי חו� אירועי� פנימיי� קשי�, של הקהילה

 
 .סט' עמ, ב" בשבט תרנד"י ,‰‡Â¯,  פרשטטב" ד– בית הספראחד מתלמידי  .171

 .בכר סייע ג� ליהודי עזה ויפו. עה' עמ, ב"ב באדר תרנ"י, ‰‡Â¯', דברי ימי השבוע' .172

173. D-d R-r ,ברלי� ,„È‚Ó‰ ,למע� 'מציי� את הסדר בפעולותיה של : 174' עמ, ב"בתמוז תרנ' ה

 מרק 29300 – היו נמוכות מדיא� מוסי� שהכנסותיה בשנה זו , חות שלה"בהתייחס לדו' ציו�

 . מרק�31245בעוד שהוצאותיה הגיעו ל

' למע� ציו�'ח החברה "דו – 290�291' עמ, א"ז בסיוו� תרנ"כ, Ïˆ·Á˙', חדשות לבית ישראל' .174

, עשרי� וארבע מכונות תפירה, שכרו של הרופא שנשלח לירושלי�: שפורס� בפרנקפורט

, ת בגדי� ונעליי� לילדי שני בתי ספר בירושלי� פרנק לקניי600, "מכונה לדריסת ענבי�"

 . פרנק לרופא ביפו500, תמיכה לרמלאי�

הבתי� להכנסת אורחי� שנועדו  – 24' עמ, ב"בחשוו� תרנ' ה, Ïˆ·Á˙', מפלט, 'אדלמ�' מ .175

 .לפליטי רוסיה ה� בשכונת מאה שערי� ודר� המל� עוברת מעליה�

 .דל' עמ, ג"בכסלו תרנ' ו, ‰‡Â¯', רמלה' .176

 . מח' עמ, ג"ט בכסלו תרנ"כ, ‰‡Â¯', רמלה, 'אחד מהתושבי� .177

קרה ) פועל במסילת הברזל(' ג' שבבית א, הגיעו הדברי� לידי כ�). 176הערה , לעיל(' רמלה' .178

בעל , פועל במושבות(כשהוא שיחק ברובהו נפלט כדור שפצע את ישראל פרבר , אסו�

שהצילו , רופא בראשו� לציו�, א"מ מזי"ר א"הפצוע הובהל לד).  ארבעה ילדי�משפחה ע�

 .אול� הוחלט שלא למסור על המקרה לשלטונות ולפצות את פרבר, ממוות
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ובכל , שסיכויי הצלחתו של היישוב קלושי�' למע� ציו�'הוברר לאדלמ� ולמנהלי 

,  הקטטות179.סבלנות רבה ומשאבי� כספיי� ניכרי� כדי לבססו, מקרה דרושי� זמ�

 אחת הסיבות 180.על ענייני� קלי ער�ורוב� , התחוללו ג� ע� השלטונות, כ� מסתבר

פי עשרי� , למתיחות בקהילה הייתה הגעת� לאר� ישראל של בעלי מלאכה רבי�

, "ותרבה העניות ותגדל מיו� ליו� עד כי באמת כשל כח הסבל", יותר מהנדרש

 ההחמרה במצב היישוב 181.ומנהיגי היישוב קראו לשכמות� שלא לעלות ארצה

ולא הועילו לא התארגנותה של הקהילה , � הפנימיי�ברמלה גרמה לריבוי הסכסוכי

, משפחות שנזקקו לתמיכה פנו לוועד הקהילה ביפו. ולא ניסיונותיה להיעזר באחרי�

  182.וזה סייע לה� ככל יכולתו

א� הוא לא ש� ק�  183,אדלמ� נאל� לתוו� בי� הנצי� ולהשכי� שלו� ברמלה

ו הילדי� ללא מסגרת לימודי� וכתוצאה מכ� נותר, המלמדי��בי�"ליריבות בי� השו

א� , תמכה אמנ� בסכו� של עשרי� פרנק לחודש' למע� ציו�' .והתרוצצו ברחובות

וזה שהגיע בפורי� הפסיק ללמד , לא היה בו די אפילו להעסיק מורה או מלמד פשוט

 .אחרי פסח בגלל הסכו� העלוב

: ה�וב, ה נמנו ברמלה תשע עשרה משפחות שמצב� הנואש חייב עזרה"בתרנ

משפחה אחת , שני חנווני�, שוחט, טוח�, שני נגרי�, שני סתתי אב�, צובע, חייט

 לתשע משפחות 184.ללא תעסוקה קבועה ועוד שמונה משפחות פועלי� במושבות

אנשי המושבות הוסיפו להתנכר ליהודי . היו חמישה עשר ילדי� הזקוקי� לבית ספר

אבדו את האמונה באפשרות והובע החשש שה� י, רמלה ולא גילו עניי� בגורל�

, כדי לחל� ולו במקצת את הקהילה ממצבה העגו�. לחיות באר� על יגיע כפיי�

אחד  185.מראשו� לציו� לתרו� אל� פרנק לשנה לבית ספר' הציע מנשה מאירובי�

הכחיש כאילו ילדי רמלה סובבי� ', מתושבי רמלה נפגע מתיאורו של מאירובי�

נפתלי הר� ,  תורה שנשלח על ידי הרב של יפוודיווח על מלמד בתלמוד, בחוצות

 
הכוונה ג� לשאר היישובי� שנתמכו . פט' עמ, ג"ט באדר תרנ"כ, ‰ˆ·È', ירושל�, 'ב� יהודה' א .179

 .'למע� ציו�'בכספי 

 .1' עמ, ד"בכסלו תרנ' א,  ב בÏ‡¯˘È ı¯‡Ó ÌÈ·˙ÎÓ, ]יליברז' י[בית הלוי  .180

חזות ; '2�3' עמ, ד"ט בחשוו� תרנ"י, ‰ıÈÏÓ', מכתבי� מאר� הקדושה, ']ברזילי' י[בית הלוי  .181

 .184' עמ, ו"בסיוו� תרנ' ל, ‰È‚Ó„', )ע שוני�"שימת עי� במכ(הכל 

' לח' יו� א, פרוטוקול הוועד – יהודי רמלה פוני� אל ועד העיר יפו בבקשה לקמחא דפסחא .182

 .ארכיו� היסטורי תל אביב, ד"ניס� תרנ

 שניה�בחפצ� להשתמש " ,ה� ג� המלמדי�ש השוחטי�בי� שני הממושכת מריבה על ה .183

 .141' עמ, ה"שבט תרנב ב" י,Ïˆ·Á˙, 'יפו': ראו, "בכתר אחד

העֶֹפר : ראו. בלה לצפות במחזה זרוב"אחדי� מה� הגיעו לרחובות בחול המועד פסח תרנ .184

' ח, ‰È‚Ó„', !ק"האינקוויזיציה בא; 'נב�נא' עמ, ה"ה בניס� תרנ"כ, ‰ˆ·È', רחבות, ']'יודילובי�[

 .137�138' עמ, ה"באייר תרנ

 .פג' עמ, ה"ב בסיוו� תרנ"כ, ‰ˆ·È', אדות הישוב ברמלה', ' מנשה מאירובי�– האכר .185
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, לדבריו. א� ג� הוא הודה שהמצב קשה ושאדלמ� סובל מתושבי רמלה, הלוי

אדלמ� בנה מקווה ובית . למלמד ולרוקח, ב"שכר לשו: הוצאותיו של אדלמ� רבות

בנוס� לכל . קנה ספר תורה וארו� קודש ורכש ספרי לימוד וכלי כתיבה לילדי�, כנסת

ואול� מחרחרי הריב ברמלה גירשו את . 'שכר חנויות וכו, וא בנה בתי�אלה ה

, כ�. והמחלוקות בי� חברי הקהילה מוציאי� ש� רע לרמלה, הרוקח ואת המורה

אפשטיי� שנקלע �לוי�' ורק התערבותו של א, בחור� אשתקד הוכה המורה, למשל

 ורבה ביניה� ילדי רמלה כהוריה� נוח לה� בהפקרות. למקו� הרגיעה את הרוחות

186.ואלמלא השלטונות איש את אחיו חיי� בלעו, שנאת חינ�
 

וארבעה , תושבי רמלה האשכנזי� לא יכלו לשאת את המצב החינוכי הירוד

באר (= בקסטינה ' ישיבת אורח חיי�'הורי� שלחו את ילדיה� אל התלמוד תורה 

ה יהודי� כשהגיעו אלי, ניכרת בכל זאת התאוששות מה בעיר,  ע� זאת187).טוביה

 188.נולדו בה ילדי� ונראה כי מתגוררי� בה ג� בעלי הכרה ציונית, אחדי� מירושלי�

והסנדלר ישראל נתנזו� נאל� לבקש את , אול� המצב הכלכלי לא בא על פתרונו

 מ� הראוי לציי� שבביקורו של הרצל 189.תמיכת הוועד האודסאי לקנות לו כלי עבודה

ושני , הודי� ספרדי� מרמלה להגיש לו ברכהברחובות באו לקראתו דווקא חבורת י

190.זקני� נפלו על ברכיה� ונישקו את עקבותיו בחול
 

שעד כה התנהלו , כתוצאה מ� הסכסוכי� הפנימיי� הורעו היחסי� ע� הערבי�

בניית הגדר נסתיימה באביב . והוחלט להקי� גדר סביב בתי היהודי�, ברוח טובה

ביניה� ,  מנתה הקהילה חמש עשרה משפחותעל פי אותו דיווח). 1897(ז "שנת תרנ

). בית מטבחיי�(ג� שוחט ובודק ששימש כמלמד וג� כרואה חשבו� בבית המקולי� 

בנוס� לשכרו העומד על שני� עשר , הוא גובה חמש פרוטות כמס מכל אוקיית בשר

הזאת ועוד פרנק אחד שמשל� כל ) מס על השחיטה(' הגבילה'לבד מ. נפוליו� בחודש

 
הוא ג� נקב בשמ� של . 322�323' עמ, ה"בתמוז תרנ' ו, Ïˆ·Á˙', רמלה, 'ז וואסלויער"א .186

לא עלה בידי למצוא פרטי� . 'ג ובראש� פ"א, ]?ישראל פרבר[פ "י, ט"א: מחרחרי הריב

 .עליה�

ירושלי� , ‰ÂÓ˙Â Í˘Ó‰ – ‰�Â˘‡¯‰ ‰ÈÈÏÚ‰ ˙ÙÂ˜˙· ˘„Á‰ ·Â˘ÈÈ‰Â Ô˘È‰ ·Â˘ÈÈ¯‰, קניאל' י .187

, )132הערה , לעיל (‡Ô¯‰‡‡ '‚¯·�ÊÈ ; 319' עמ, ט"תרנ, ÛÒ‡ÈÁ‡ ÁÂÏעל פי , 221' עמ, ב"תשמ

 .68' עמ

ח " מש� הדירות שחל בר–מודה שאינה חוששת יותר מהמוחר� , יוצאת ירושלי�, רבקה .188

ראו למשל ברכות לרבקה וליצחק שמואל סגל להולדת . 4' עמ, ו"בתמוז תרנ' ח, ‰ˆ·È, תמוז

ישראל פרבר מרמלה מבר� את משפחת סגל ; קלו' עמ, ו"בתמוז תרנ' א, ‰ˆ·È, בת� קציעה

 ).קמח' עמ, ו"ט בתמוז תרנ"כ, ש�(

כל של ישיבות הועד לחברת תמיכת בני ישראל עובדי אדמה ובעלי �תוצאות מהפרטי' .189

 .2 'עמ, ז"באייר תרנ' ב, ‰ıÈÏÓ, ז"תרנ' באדר ב' ז', מלאכה בסוריא ובאר� הקדושה

' עמ, )24הערה , לעיל (ı¯‡ ˙Â�Â¯ÎÊ-Ï‡¯˘È: בתו�', רחובותהרצל במושבת , 'סמילנסקי' מ .190

762. 
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אי� פלא שיהודי . הוא דורש ג� פרנק נוס� מכל בית אב, ת"ח את בנו לתאב השול

 191.ואי� ה� מתביישי� לספר� לעוברי� ולשבי� בעיר�, רמלה מלאי� תלונות כרימו�

, ככל הנראה כדי להשקיט את הרוחות הסוערות, מסיבה כלשהי שלא נתבררה

רמלה העובדי� להודיע לפועלי� מ, רופא בראשו� לציו�, א"מ מזי"ר א"נתבקש ד

מנהל , כדי להיפגש ע� יוס� נייגו, במושבה להימצא בבתיה� ביו� ובשעה שנקבעו

192.פקיד הברו� רוטשילד, וע� דוד חיי�', מקווה ישראל'
 

כמו ג� מצבה , במרוצת השני� לא הוטב מצבה הכלכלי והחברתי של הקהילה

הפחיתה ' למע� ציו� '193.שהתקשתה לספק שירותי� יסודיי�, הכללי של העיר

, ולא נמצאו בעלי עניי� ואמצעי� להרימה משפל קיומה, בהתמדה את תמיכתה

 מדי פע� היו 194.ג"במיוחד לאחר השמות שחוללה ביישוב מגפת החולירע בתרס

שביקרו במושבות יהודה או שחנו בה בדר� נסיעת� , מתעכבי� בה אישי� שוני�

דיווח עצוב על . יה קשהוהרוש� שהותירה בה� הקהילה ה, מיפו לירושלי� ובחזרה

בדרכו מירושלי� ליפו הוא ל� . שעמד על ערש הקמתה, מצב הקהילה פרס� דוד ילי�

עלוב , וחזותו כמראה העיר, "בקצה העיר ימה"הממוק� , במלו� היהודי היחיד

; ברמלה שלושת אלפי� נפש. הרוש� שקיבל בשיחותיו עורר בלבו דאגה. ומוזנח

רוב הגברי� נמצאי� כל .  משפחות מבני עמנוורק שבע עשרה, כשליש נוצרי�

בעיר מתגוררי� דר� קבע . השבוע ברחובות ובמקומות אחרי� ושבי� לבית� לשבת

רוב בעלי המלאכה נאלצו לעזוב בשל קמצנות� . החנווני ומוכר החלב, חיי� הפחח

 
יהודה טוביאס מרמלה פנה אל הוועד . קו' עמ, ז"תרנ' ב באדר ב"כ, ‰ˆ·È', בהמושבות' .191

תוצאות '(האודסאי וקיבל תמיכה לקניית חמור להוביל מי� לבתי האיכרי� בראשו� לציו� 

 של ישיבות הועד לחברת תמיכת בני ישראל עובדי אדמה ובעלי מלאכה בסוריא כל�מהפרטי

 ).3' עמ, ו"ו בתשרי תרנ"כ, ‰ıÈÏÓ', ובאר� הקדושה

מ "ארכיו� על ש� א, 1898 בינואר 6, )בצרפתית(א "מ מזי"ר א"אל ד) מקווה ישראל(דוד חיי�  .192

: על דוד חיי� ראו. המכתבסמדר ברק שהמציאה לי את צילו� ' תודה לגב. ירושלי�, א"מזי

' עמ, ז"תל אביב תשמ,  דı¯‡ ·Â˘ÈÂ ÔÂÈˆ ˙·Á ˙Â„ÏÂ˙Ï ÌÈ·˙Î-Ï‡¯˘È, )עורכת(לסקוב ' ש

, 98 ˜˙„¯‰', רה'והקמת חוות ההכשרה בסג" נעל�"דוד חיי� הפקיד ש, 'ינקלבי�' א; 346

 .97�122' עמ, א"תשס

 גדול: בהמושבות' ,ליפשי� כ"ש :על הרס ענ� תולעי המשי שטופח במש� כעשרי� שנה ראו .193

שמואל : ראו ג�. 342' עמ, ג" באב תרסד" י,‰˘˜Ù‰, 'תולעת המשי במושבות אר� ישראל

' א, ‰˘˜Ù‰', רמלה, 'ב"מירקי� שו' ש; 3' עמ, ו"ב בחשוו� תרס"י, ‰˘˜Ù‰', רמלה, 'מבילסטוק

 .7' עמ, ה"באלול תרס

194. ‘Die Cholera in Palestina’, 27.12.1902בתו� :A. Carmel, Palästina-Chronik 1883 bis 

1914 – Deutsche Zeitungsberichte von der ersten Judischen Einwanderungswelle bis zum 

Ersten Weltkrieg, Ulm 1983, pp. 253-257 ;בפתח תקוה וביהודיה, '.ל.ב.ש ,'‰Ù˜˘‰ ,ד "י

 בני 189ג "בתשרי תרס) מלהר(= על פי נתוני הממשלה נפטרו בלוד . 32' עמ, ג"בחשוו� תרס

 ).22' עמ, ג"בחשוו� תרס' ז, ‰˘˜Ù‰( חלו 134אד� ועוד 
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אלמלא קרבתה של רמלה . והנותרי� עובדי� בתנאי� פרימיטיביי�, של הערבי�

היישוב הקט� , לדברי הבעלי� של המלו�. פק א� היה ק� בה יישוב יהודילמושבות ס

ולכ� פועלי� במקו� שני בתי כנסת , נגוע במחלוקות סביב כיבודי� ועליות לתורה

  195.ולא אחת נגנב ספר תורה מבית תפילה אחד למשנהו, המתקשי� לקיי� מניי�

כמו ג� על ,  דיושעליו נשפכו נהרות של, ב ד�וח שחסר ביישוב מקווה"בתרס

 בחור� אותה 196.הסכסוכי� המרובי� ופירוד הלבבות המאפייני� את תושבי רמלה

 בשנת 197.מה שהקשה על חיי הקהילה, שנה הוטל סגר על העיר בגלל מגפת החולירע

את השקעותיה ברמלה ' למע� ציו�'הפחיתה , השנה השש עשרה לפעילותה, ד"תרס

זה איל� את אדלמ� לחדול מלממ� את  המשבר הכספי ה198.לכדי שבע מאות פרנק

במצוקת� פנו שניי� מנכבדי הקהילה . וה� עזבו את העיר, ב והמלמד"שכר השו

שומרי 'אגודת ובקשת� נענתה כש, לבקש עזרה מראשי היישוב היש� בירושלי�

, והרב יצחק וינוגרד,  פרנק לחודש למימו� שכר השוחט והמלמדעשרי�דבה י נ'תורה

למע� 'ה הקציבה " בתרס199.נידב חמישי� פרנק למטרה זו', יי�תורת ח'ראש ישיבת 

 200.כאל� פרנק לשכר לימוד מלאכה לילדי� עניי� ולבניית בית מרח� ברמלה' ציו�

עובדה , באותה השנה רוב המתגוררי� ברמלה עבדו בבניית הגשרי� לרכבת בחיפה

  201.שלא תרמה ללכידותה של הקהילה

 
�55' עמ, ג"ירושלי� תשל, בÔÈÏÈ „Â„ È·˙Î : בתו�', )מזכרונות מסעי(מירושלי� ליפו , 'ילי�' ד .195

 .ס" בשנת תר‰‚Ôפורס� לראשונה ב. 61

למרות . רנד�רנג' עמ, ב"לול תרסז בא"י, Ïˆ·Á˙', ראשו� לציו�, 'ב זינגער"יעקב מרדכי שו  .196

האמור לעיל נכללה קהילת רמלה במושבות יהודה לצור� בחירת צירי� לכנסייה בזכרו� 

ה באלול "כ, ‰ıÈÏÓ', הכנסיה הראשונה לבני ישראל באר� ישראל'(ג "יעקב באלול תרס

 ).1' עמ, ג"תרס

, ÂÓ‰ ˙Â¯Â˜Ï Ï·ÂÈ‰ ¯ÙÒ"ÔÂÈˆÏ ÔÂ˘‡¯ "‰„ÒÂ‰ ˙ÚÓÓ¯˙ "Ò¯˙ ˙�˘ „Ú ·"Ê˘·‰ , מ פרימ�"א .197

 .67' עמ, ז"ירושלי� תרס

, על פי האמור ש�. 596�597' עמ, ד"באלול תרס' ח, ‰˘˜Ù‰', חשבו� השנה של למע� ציו�' .198

לחינו� עניי ירושלי� ולהכשרת , ד הופנו רוב כספי החברה לריפוי נפגעי החולירע"בשנת תרס

). אי� פירוט( פרנק 700לה רמלה קיב, הוצאות החברה,  פרנק6385מתו� . ל"תלמידי� בחו

חשבו�  – למע� ציו�'( פרנק 870 פרנק וליישוב ברמלה 1072כעבור שנה הוצאו לשכר מורי� 

 ).1' עמ, ו"ו באלול תרס"ט, ‰˘˜Ù‰', 1905החברה לשנת 

הגיע לרמלה מפתח תקווה ולימד ,  סלומו�מ" ישלחתנו , )ידידיה(המלמד ראוב� גוטפריד  .199

, )134הערה , לעיל (טרופה; א' עמ, ו"בתשרי תרס'  ז,Ïˆ·Á˙, 'ושל�רי': אור .כתריסר ילדי�

. 209' עמ, 2א"ירושלי� תשי, ‚"˙¯Ï˘˙Â¯Â„ ·Â˘È· –Ú˜˙ "·-Ú˘‰ ,  סלומו�' מעל פי ,78' עמ

 .צד�צא' עמ, ט"ירושלי� תרצ,  אÂÓÏÂÚ ‰˘Ï˘ ¯ÙÒ˙,  המבורגר'ח: ראו ג�

שהרי הוועד הנבחר , אי� פלא בדבר. 6' עמ, ה"א באב תרס"כ, ‰˘˜Ù‰', ישראלחדשות ב' .200

מלכיאל , דוד פיינשטיי�, יחזקאל בלו�: לחברה כלל אישי� שלא היה לה� יחס מיוחד לרמלה

 .מני ודוד סלומו�

 .3' עמ, ו"� תרסובחשו'  ט,‰˘˜Ù‰, 'רמלה', מבילסטוק שאול .201
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Â .¯·„ ˙È¯Á‡ :˘‡¯Ó ÈÂÙˆ ÔÂÏ˘ÈÎ 

הא� קדמו יהודי� ברמלה למחדשי היישוב ערב העלייה , לא עלה בידינו לברר

 202.א� הדעת נותנת שבעיר חיו יהודי� בודדי� שלא במסגרת קהילתית, הראשונה

ובמש� עשרות שני� נשמרה יציבות בעיר , השלטונות העותמאניי� לא רדפו אות�

וכפי שעולה ,  החדשי�ג� כשנוספו לעיר התושבי� היהודי�, והביטחו� בה לא הופר

 כעיר על א� הדר� התאפיינה 203".אחינו חיי� בשלוה בי� הערבי�: "ממקורותינו

 וא� טבעי הדבר שג� 204,אכסניות לצלייני� ומלונות קטני�, אני�'רמלה בריבוי ח

 .יהודי� יזמו הקמת בתי הכנסת אורחי� ומצאו בה� את פרנסת�

ניח שהמקו� הנבחר לא היה סביר לה. טר� נתברר היכ� השתכנו יהודי רמלה

, וא� לא בעיבורה המרוחק, משו� הקושי לנהל חיי קהילה נפרדת, בטבורה של העיר

ז הירשברג הצביע על מקו� חצר היהודי� בעיר "החוקר ח. שיקשה על פרנסת�

א� , כיו� ג� העיר, ולפיו היה ברובע הסראיה הקדו�, בתסריט הרובע המרכזי ברמלה

א� 'בראשית המאה העשרי� היה הח, לדבריו. ות להשערה זולא נמצאו עדויות מוצק

א� מ� המאה התשע עשרה 'ואילו הח, מדרו� לכביש לירושלי�, אלעו��מול מסגד אבו

� הדעת נותנת שהיישוב נוסד במוצאה הדרומי205.אלעו��היה מדרו� למסגד אבו

 'ירושלי��דר� יפו, 'הנושק לשדרות הרצל של היו�, מזרחי של העיר הנוכחית

באזור . ש� היו הקרקעות זולות יחסית, סמו� לתחנת הרכבת התורכית, העותמאנית

) כיו� רחוב אהרו� הכה�(' למע� ציו�'בי� הרחובות , אלעו��מדרו� למסגד אבו, הזה

פועלי 'ורק השלט , למרבה הצער נהרסו בתי האזור(מדרו� ' פועלי ציו�'ממערב ו

קומתי �עומד עד היו� מבנה דו, )בנייני�ניצב על מקומו ומורה אל שטח ריק מ' ציו�

,  במלו� זה206.שיש המזהי� אותו ע� מלו� ברסלבסקי, )כיו� אול� שמחות(מרשי� 

 �1906ב' פועלי ציו�'התכנסו חברי , "בדר� העולה מיפו לירושלי�", "במקו� סתר"

 
שני יהודי� , לבד מבעלי מלאכה, ובה�,  ברמלהה ידוע על יהודי� המתגוררי�"בתרמ .202

ישוב היהודי� באר� '(בעלי בית מלאכה לצמר גפ� ברמלה , עשירי� מקורדובה ומטולדו

 ). קמו' עמ, ה"ג בתמוז תרמ"י, ‰ˆ·È', ישראל אחרי ממשלת הנוצרי�

 .94' עמ, ב"בטבת תרנ' ח, Ïˆ·Á˙', צאתי ושובי לירושלי�, '.ה .203

 ',זמניה מקומית'( ספריסמו� לסט נהרג א� הגרמני ברמלה וקרובו של פ של בעל המלובנו .204

¯Â‡‰,3' עמ, ה" תרעבתשרי'  ח(. 

הערה , לעיל (ÌÈÏ˘Â¯È – ı¯‡ È¯˜ÁÓ-Ï‡¯˘È', רמלה תחנת הביני� לירושלי�, 'ז הירשברג"ח .205

 .קכז' המפה בעמ. קכח�קכג' עמ, )3

. 4441סומ� למ� שנות המנדט הבריטי כגוש ' פועלי ציו�'ו' למע� ציו�'בות האזור שבי� הרחו .206

תודה מיוחדת לכרמלה וללנה מ� המרכז .  חלקות187ובו ,  דונ�53734הוא משתרע על 

', פועלי ציו�'כיו� נותר רק שלט המצביע על רחוב . על טרחת� הרבה) י"מפ(למיפוי ישראל 

על פי (שאיננו הוסב לרחוב אהרו� הכה� ' למע� ציו�'ואילו דרומו של הרחוב , שאינו קיי�

 ).שיחה ע� בעלי המקו� ואחרי�
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 אלא 207.'מצע רמלה '– לגיבוש מצעה הרעיוני של מפלגת�) ז"בתשרי תרס' כ�ח"י(

ייתכ� . ולא סביר שבו נער� אותו כינוס,  הזה ניצב ממש על א� הדר�שהמלו�

 ששרידיו עומדי� עדיי� על , א� שבעורפו של המלו� ממערב'שהכינוס נער� בח

יהודי� נוספי� השתקעו בעיר בסביבות השוק וג� במקומות ,  כאמור208.תל�

209.א� לא איתרנו את מקומ�, נוספי�
 

לה מקורה במצוקת� הכלכלית של יהודי היזמה לחידוש היישוב היהודי ברמ

היוזמי� הניחו שקרבת� התרבותית והמנטלית . בעיקר בני עדות המזרח, ירושלי�

קרבת� של מושבות , ומאיד� גיסא, לאוכלוסייה הערבית תבטיח לה� קליטה נוחה

למע� ' למע� ציו�'היחלצותה של החברה . יהודה תאפשר לה� פרנסה וגיבוי כלכלי

י ברמלה וזר� הפליטי� שהצי� את יפו ואת ירושלי� בראשית שנות היישוב היהוד

וזו הטביעה את חותמה על הקהילה , התשעי� ניקזו אל העיר אוכלוסייה אשכנזית

רוב המתיישבי� בעיר בשלב א ובשלב ב היו חסרי אמצעי� ונעדרי . במש� השני�

,  הה�המוסדות המיישבי� של הימי�. מוטיבציה מיוחדת להשתקע בה ולפתחה

לא ראו טע� , )'הוועד הפועל ביפו'באמצעות (' חובבי ציו�'הברו� רוטשילד ו

והעדיפו על פניה את איכרי , בהשקעות כספיות בקהילה המקרית שהתלקטה ברמלה

, בכר התקשה תחילה לגייס את האמצעי� הנדרשי� לקיומה של הקהילה. המושבות

הוא העדי� , טי� מרוסיהוכאשר נתקבלו כספי� מארגוני� שוני� להצלת הפלי

, באמצעות מרדכי אדלמ�', למע� ציו� '210.להשקיע� בירושלי� ובמקומות אחרי�

, תמכה בעי� יפה במש� שני� אחדות בקהילה הרמלאית והצליחה לשקמה ולהגדילה

היא העדיפה להשקיע את רוב כספה , משפחתו משאביה, 1895אול� משנת 

, יהודי� בערי� הערביות ובכלל� ג� רמלהואת המעט שנותר חילקה בי� ה, בירושלי�

אקונומי הגרוע �בשל מצבה הסוציו. בעיקר למימו� עזרה רפואית ולשכר המלמדי�

 
, צבי�ב�' י(אול� ידוע שהכוונה למלו� ברסלבסקי , במצע לא נזכר אמנ� שמה של האכסניה .207

˙ÂÓÂ˘¯Â ˙Â�Â¯ÎÊ ,ברסלבסקי). 87' עמ, ו"ירושלי� תשכ �שהאכסניה , בזיכרונותיו ציי� יוס

' עמ, 19הערה , לעיל (�1905ב) ישעיה העיוור( מידי שאיע דער בלינדער קומתית נחכרה�הדו

112.( 

כיו� משרדי הוועדה , )Abu el Aun(אלעו� �מלו� זה עמד מול מסגד אבו, איל�' לדעת צ .208

העירייה בצמוד אליו היה בניי� . בפינת הרחובות הרצל ושלמה המל�', לודי�' – לתכנו� ערי�

אי� כיו� ' לודי�'סביב בניי� , בר�). 177' עמ, 18הערה , לעיל, איל�' צ(בתקופת המנדט 

האכסניה ניצבת עד היו� על , )כאמור לעיל(לדעתנו . מבני� המתאימי� לתיאורו של איל�

ראו ג� . לשמחות' מי אשראול'לימי� , בגבה, א� הנזכר'והח, 122' דר� המל� ברחוב הרצל מס

', זוכרות את הנכבה'באתר , של עבד אלוהאב יוס� אבלאסי) הבעייתית מאוד(עדותו 

www.nakbainhebrew.org. 

 ).62הערה , לעיל(ובכר ) 57' עמ, לעיל(על פי טפר  .209

', ל"מכתב אל המו, 'ל רוזנטל"י; 164�165' עמ, ב"ט באדר תרנ"י, Ïˆ·Á˙', ירושל�, 'מ הלוי"י .210

˙Ïˆ·Á ,שאלה ותשובה; '172' עמ, ב"ו באדר תרנ"כ ,'˙Ïˆ·Á ,204�206' עמ, ב"באייר תרנ' ט. 
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, לא הצליחה הקהילה ברמלה לגייס תקציבי� משלה להשלמת התמיכה החיצונית

 .ומוסדותיה הציבוריי� עמדו במש� כל התקופה על ס� קריסה

לכעשרי� ) 1893(די רמלה הגיע בשיאו שמספר� של יהו, מ� הנתוני� עולה

במיוחד , א� מספר� הל� ופחת ע� השני�, משפחות שמנו כמאה ושמוני� נפש

 עובדה זו 211.כשנתאפשרו מגוריה� במושבות, לאחר עזיבת הפועלי� החקלאיי�

, בעלי מלאכה פשוטי�, שומרי מצוות ברוב�, פגעה ג� בפרנסת התושבי� הנותרי�

 212. אחדות שמצאו מחיית� מאירוח באכסניות ובבתי מלו�סוחרי� זעירי� ומשפחות

כמו ג� , ג� מצב� הכלכלי של תושביה הערביי� של העיר הקשה על מציאת פרנסה

ששאבה אליה כל מי שלא מצא תעסוקה , גידולה והתפתחותה של יפו היהודית

היישוב היהודי ברמלה , על פי עדותו של אדלמ�. ופרנסה ברמלה ובמקומות אחרי�

ערב מלחמת העול� הראשונה בשל סכסוכי� ' למע� ציו�'ק כשחדלה תמיכת פס

, ב שלמה מירקי�"האחרוני� שהתגוררו ברמלה היו השו, לדבריו. פנימיי� קשי�

הבית שהקימה . שרה איטה דיינארד, ומנהלת האכסניה', חובבי ציו�'שנתמ� בכספי 

ואחר כ� נמסר , ודי הדתבית ספר תורכי ללימ, הוסב לזמ� מה לכ�תאב' למע� ציו�'

ח תיאר משה סמילנסקי את " בתרס213.א"שהחזיק בו עד תרפ, לאפרי� גולדברג

הסמו� לבית , בביתו. המקומי העלוב בבית השוחט והמלמד יוס� אייזיקמ�' חדר'ה

שבו למדו הפטרה שישה נערי� , פעל סני� הדואר האוסטרי ותלמוד תורה, הכנסת

, לדברי המלמד, הנערי�. � למד תלמוד בחדר אחרנער נוס. בלויי בגדי� וחולניי�

בנוס� לאלה מתגוררות ברמלה עוד . אינ� יודעי� קרוא וכתוב ומתנהגי� כערבי�

דלות� של יהודי רמלה . מה� שלוש הלומדות בבית ספר מיסיונרי, שש עשרה בנות

 ב נאל� לעסוק במסחר כדי לספק את צורכי "והשו, הפרנסה דחוקה, זועקת

  214.משפחתו

ש הירשברג שהיישוב ברמלה מחזיק "ס התרש� א"בביקוריו בעיר בשנת תר

ע פסק שאי� סיכוי ליישוב יהודי בתו� אוכלוסיית ערבי� "ולאחר ביקורו בתר, בקושי

 
על חלוקת אדמות ועל עזרה כספית ' הוועד הפועל ביפו'הודעת לוי� אפשטיי� בישיבת  .211

 ).יג' עמ, ד"בחשוו� תרנ' ג, ‰ˆ·È', יפו'(לפועלי� הללו 

שבהיות� ברמלה היה בית� , גדליה' אשת ר, צדקת ועוזרת לדלי�, רבקה רייכנטלרעל מלכה  .212

 .34' עמ, ס"ירושלי� תש, ·�ÌÈÏ˘Â¯ÈÂ ÔÂÈˆ ˙Â, גרייבסקי' פ: ראו, ל חינ�"בית אש

 .231הערה , ראו להל�. ט"גולדברג נשאר ברמלה עד תרפ. נספח ב, ראו להל� .213

, אÈ˜Ò�ÏÈÓÒ ‰˘Ó È·˙Î  (= 10�11' עמ, ח"תמוז תרס, ‰ÈÚˆ‰ ÏÚÂÙ¯', שרטוטי�, 'סהה מ$'חוג .214

 הערה , לעיל(על פי מידע אחר לימד במקו� ראוב� גוטפריד ). 16�21' עמ, ד"תל אביב תרצ

רוב� , סמילנסקי לא ציי� שבאותו הזמ� חיו ברמלה חמש עשרה עד עשרי� משפחות). 199

, כה�, הוא מנה בשמ� את פארסטאט). 170' עמ, 18הערה , לעיל, איל�' צ(של בעלי חנויות 

בריינה אשת יודל , אופה, ישראל גלעזר, מ פֶרס ממזכרת בתיה"נשוי לבת ח, יהודי אמריקאי

 . מגבנת גבינות, חסיד
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 החילו� שעשה שמות 215".אי� משפט בה"שמבלעדי האלימות והבקשיש , פראיי�

מור על אורח חיי� קהילה זו ניסתה לש. במושבות השפיע ג� על הקהילה הרמלאית

, שבחלק� לא נשמרו אמות מוסר, אול� זה נפגע אנושות בשל האכסניות, מסורתי

216.ולפי תיאורי בני התקופה היו מה� קני� של פריצות
 

ל ושל אנשי היישוב היש� כלפי יוזמי היישוב "יחס� השלילי של החרדי� בחו

לא עודד יהודי� ,  הזמ�שבא לידי ביטוי ג� בעיתוני', למע� ציו�'בכר וראשי , ברמלה

יזמת� הכושלת של בכר . שממילא התקשתה לקיי� את עצמה, להצטר� אל הקהילה

כי לא הוסיפה לה� , הושכחה במש� השני�' למע� ציו�'ומקורביו ושל אדלמ� וועד 

 .כבוד

, ממסד היישוב היש� ניסה לסייע מדי פע� ליהודי העיר, למרות האמור לעיל

מלה אתגר לבעלי הו� ולבעלי חזו� שניסו לתקוע בה יתד וחר� מצבה הקשה הייתה ר

, הוצע ליהודי� לרכוש את מלונו של הגרמני ריינהולד שנפטר, כ� למשל. כלכלי

כי , והובטח שא� ישכילו להנהיג בו סדרי� טובי� וניקיו� יוכלו לעשות עסק טוב

�יר  המחירי� הנמוכי� בע217.רבי� האורחי� העוברי� ברמלה בעיקר בימות הקי

פיתו אנשי� לרכוש אדמות ומשקי� חקלאיי� שעמדו ) בסרפנד(ובסביבותיה 

218.אפילו בשותפות ע� ערבי�, למכירה
 

ח יז� המשרד האר� ישראלי תכניות לייסוד רבעי� יהודיי� בערי� שונות "בתרס

 כעבור שני� אחדות הוצע ליישב 219.א� ה� לא קרמו עור וגידי�, ובה� ג� רמלה

 א� ג� הצעה זו 220,"מחו� להק� של עבודתנו הישובית"הייתה א� ש, יהודי� ברמלה

את הניסיו� האחרו� לחדש את היישוב היהודי ברמלה יש לייחס . לא נתממשה

 
, )א"וילנה תרס: צ"ד(ט "ירושלי� תשל, ¯‡ı¯‡· ˘„Á‰ ·Â˘È‰ ËÙ˘Ó-˘ÈÏ, ש הירשברג"א .215

 ).8הערה , לעיל(ל "הנ; 133' עמ

: על התנהגותו המופקרת של ישראל זייגר מראשו� לציו� ביו� הכיפורי� במלו� ריינהרט ראו .216

ג "כ, ‰ˆ·È(באותה שנה עמד המלו� למכירה . מ' עמ, ט"ח בתשרי תרס"כ, Ïˆ·Á˙', רמלה'

 ).3' עמ, ט"בסיוו� תרס' ב, ש�; 3' עמ, ט"בניס� תרס

ש� הבעלי� של בית המלו� התחל� בי� . ריד' עמ, ח"ו בניס� תרס"כ, Ïˆ·Á˙', רמלה, 'תושב .217

צילומו הוצג בתערוכת הטמפלרי� . �1898מלונו של ריינהרט הוק� ב. ריינהרט לריינהולד

 .2006באפריל , במוזאו� האר� בתל אביב

נחלה , 'נטור קרתא רמלה – ר"שמי; רמד' עמ, ח"באייר תרס' י, Ïˆ·Á˙', רמלה, 'בתוש .218

 . צז' עמ, ט"ד בחשוו� תרס"כ, Ïˆ·Á˙', בחצי חנ�, מבורכה

' מ: ראו. ד ליבונטי� ליישב יהודי� בערי� ערביות"לקראת הקונגרס הציוני התשיעי הציע ז .219

, ז"ירושלי� תשל, ÔÂÒÙÏÂÂ „Â„ – Â�ÓÊÂ ˘È‡‰ :È�ÂÈˆ‰ ‰ÚÂ�˙‰ ÌÈ�˘· ˙1905-1914, אליאב

, Â·˘ÈÈ˙‰· ˙Â�ÂÈÒ� –  ÈÏ‡¯˘Èˆ¯‡‰ „¯˘Ó‰1908-1914˙, שילה' מ: ראו ג�. 124' עמ

 .184' עמ, ח"ירושלי� תשמ

 .6�7' עמ, ג"ג בתמוז תרע"י, ‰ÈÚˆ‰ ÏÚÂÙ¯', עתידות רמלה, 'הדור�ב� .220
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ג ושיגר איגרות הסברה ותעמולה לעיתוני� " שעלה לאר� בתרע221,לאפרי� דיינארד

א א� ל, היהודיי� באמריקה כדי לשכנע את היהודי� ש� לעלות ולהתיישב ברמלה

ולפיו הוא קנה , ‰Â¯Á˙דיינארד פרס� מכתב גלוי בעיתו� . הייתה היענות ליזמתו

הוא פועל למשו� מתיישבי� יהודי� . מגרש גדול ברמלה והחל לבנות עליו בנייני�

 לדבריו יש ברמלה די 222.שנותרו בו משפחות בודדות, לרמלה ולחדש בה את היישוב

והוא עתיד לפתוח בית ספר עברי , )' וכוחרש ברזל, סנדלר, נגר(עבודה לבעלי מקצוע 

, )מעבדה(הוא מסר לחברה לחקירת האר� מגרש כדי לבנות עליו לבורטוריה . במקו�

והתגורר בה עד , �1914 דיינארד התיישב ברמלה ב223.ונידב אל� פרנק למטרה זו

 . �1915שגורש מ� האר� ב

מעטי� ושרידיו ה, היישוב היהודי ברמלה הל� והצטמצ� בשנות המלחמה

בשנות השלושי� התרחב היישוב היהודי . ט"החזיקו מעמד עד ערב מאורעות תרפ

224.א� העיר עצמה התרוקנה מיהודיה, באזור רמלה
 

 
עלה לאר� . פעלי��תונאי רבהיה סופר ועי) 1930 ניו יורק � 1846לטביה (אפרי� דיינארד  .221

 ' ג� אפרי�, 'בשטח שקנה נטע ג�. ג ורכש מגרש גדול ברמלה מול תחנת הרכבת"בשנת תרע

)Deinard garden Ramleh( ,מלו� על שמו , אלימל� פרשקובסקי, שבו פתח קרוב משפחתו

 ‡ÌÈÓ˙ Â·‰–ÔÂÈˆÓ ÏÂ˜  Ï (דיינארד טע� ). 4' עמ, ד"בסיוו� תרע' ב, ‰Â¯Á˙ראו מודעה ב(

ÔÚÈÂÂ· È�ÂÈˆ‰ ÒÒÚ¯‚�‡˜‰ ,שליישוב ברמלה יש פוטנציאל רב, )33' עמ, ג"ירושלי� תרע ,

נכשלה בגלל מדיניותה המבוססת על בטלנות ' למע� ציו�'ו, אול� הוא הוזנח על ידי הציוני�

בהשפעת דיינארד רכש יהודי בש� טויבקי� . ועל נדבות ותמיכות ג� בשאר הערי� הערביות

, )ש�(לדברי דיינארד . אדמה ברמלה כדי לייסד במקו� מושב יהודי�מליבאוי כברת 

והוא הציע להקי� בעיר ג� בית חולי� או , בית תפילה ובית מלו�, בכוונת� לייסד בית ספר

 וכתבי ספרי� ובאיסו� בכתיבה, במחקר ברמלה ועסק בשלווה דיינארד התגורר. סנטוריו�

. וזוכה לדי� הועמד, אסורי� ספרי� בהחזקת, מלחמת העול� הראשונה בזמ�, שנאש� עד ,יד

 ב�' מ: ראו עוד. ו"תרע השנה לראש סמו� וגורש אחדי� לשבועות ביפו נעצר זיכויו למרות

תדהר ; 450, 118' עמ, א"ירושלי� תשמ, רובינשטיי�' ש' מהד, ‰ÓÁÏÓ ÌÈÓÚ˙, הכה� הלל

,  אÌÈ�Â¯Á‡‰ ˙Â¯Â„· ˙È¯·Ú‰ ˙Â¯ÙÒ‰ ÔÂ˜ÈÒÎÏ, קרסל' ג; 1448�1449 'עמ ,)42הערה , לעיל(

 .554�555טורי� , ה"מרחביה תשכ

שנורה בשעת שוד בחנותו ונפטר בשערי צדק ', אחת מה� של בעל חנות בש� רבינובי� .222

 ).3' עמ, ד"בניס� תרע' ט, ‰Â¯Á˙', גנבה ורצח ברמלה'(בירושלי� 

 .25' עמ, ג"ז באייר תרע"ט, ‰‡Â„Á˙', חרוניקא' .223

התרוקנו מיהודי� , )11.10.1929, „·¯', אנחנו נוסעי� לחולדה'(סטבסקי ' לפי תיאורו של מ .224

שחל� חלו� של ישוב יהודי !] ?[הראשו� והיחיד "שהיה , ג� בנייניו של אפרי� דיינארד

 ".ושני� לעשרות טפח אותו באהבה ובמסירות, ברמלה
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ÌÈÈÙ¯‚ÂÓ„ ÌÈ�Â˙� 

˙Â¯Ú‰ ¯Â˜Ó‰  ¯ÙÒÓ

ÌÈ„Â‰È‰ 

 ¯ÙÒÓ

ÌÈ·˘Â˙‰ 

‰�˘‰ 

עשר �שני�, 'אריה�ב�' י 

�היישובי� הגדולי� באר�

�ישראל במאה התשע

 ,19 ˜˙„¯‰', עשרה

 .138' עמ, א"תשמ

 3500 1880 

הדרכי� שבה� המלאכה ' 

', ישראל�נקנית באר�

È·ˆ‰ ,במנח� אב ' ה

 .קס�קנט' עמ, ו"תרמ

, שני נגרי�

שני 

 סנדלרי�

 ונגר מלווה

 1886 

, ]רוקח[ר "על פי נ

מהמושבות '

, Ïˆ·Á˙', ומהעירות

, ט"ג בשבט תרמ"כ

חמש , קמח�קמז' עמ

 .נפשות

 ,‰ˆ·È', דברי ימי השבוע'

 .כח' עמ, ז"ח בניס� תרמ"כ

, שני נגרי�

, שני רצעני�

שני חייטי� 

' ומשפחת ר

 אליעזר

 1887 

, רוזנצווייג' על פי פ

, Ïˆ·Á˙', למע� ציו�'

, ט"תרמ' באדר ב' ח

רק  – 197�199' עמ

 . נפשות10

ג באייר "י, ‰ıÈÏÓ', ק"מאה'

 . 845�846' עמ, ח"תרמ

 1888   משפחות29

דומה שהמספר 

 .מוגז�

', ולוניא החדשה רמלההק'

ıÈÏÓ‰ ,עמ, �"בכסלו תר' ג '

3. 

 1889  ! משפחות31

, ארבעה סנדלרי�

בונה ומסתת , חייט

מתק� מורה , אבני�

מעבד , פחח, שעות

עורות ואחדי� 

עובדי� בסלילת 

 .הרכבת

‰Ò¯Ù Ú˘È„ÂÈ 28 ,1890 ,

, לעיל(מובא אצל אליאב 

, .נ; 314' עמ, )16הערה 

בתמוז ' ה, Ïˆ·Á˙', רמלה'

כול� (רסז �רסו' עמ, �"תר

, נ"א; )למעט אחד אשכנזי�

ב באייר "י, Ïˆ·Á˙', רמלה'

' ד; 211�212' עמ, �"תר

הצופה פני , 'בוימגרט�

ט "כ, ‰È‚Ó„', ירושלי�

 .221' עמ, �"בתמוז תר

 משפחות 15

 57שה� 

 נפשות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1890 
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 S. Hason, ‘Ramleh, The 

new town’, Encyclopedia 

Judaica 13, Jerusaslem 

1972, pp. 1540-1541. 

66 

 

9611 

 

 

 

 

 

שלושה בתי מלו� 

 .של יהודי�

', רמלה, 'עובר אורח

˙Ïˆ·Á ,א"באייר תרנ' ז ,

 .238�239' עמ

ı¯‡· Í¯„ ‰¯ÂÓ , מ לונ�"א

‰È¯ÂÒÂ Ï‡¯˘È , ירושלי�

 .84' עמ, א"תרנ

‰Ò¯Ù Ú˘È„ÂÈ 24 ,1891. 

 שפחות מ30

 

 

166 

 

 

168 

 

 

 

8561 

1891 

דיווחו של הקונסול  

 בנובמבר 4, הבריטי דיקסו�

1892 –M. Eliav, Britain 

and the Holy Land 1838-

1914, Jerusalem 1997, p. 

269. 

 5172 1892 

ג מנה היישוב "בתרנ

.  נפשות25בלוד 

נבנתה בה טחנת 

קמח והשתקעו בה 

בעלי מלאכה 

 הערה, לעיל, אליאב(

, 262' עמ, 131

 ).5, 4הערות 

ט בכסלו "כ, ‰‡Â¯', רמלה'

נוסד בה . מח' עמ, ג"תרנ

 .ועד קהילה

Ú·‚ ¯ÙÒ˙ , הארנשטיי�' ש

ÏÂ‡˘ , 22' עמ, 1893וינה. 

‡¯È‡¯· ı , אריה�ב�' י

‰¯·Ú ,ה"ירושלי� תשס ,

 .367' עמ

180 

 

 

 

 

  זרי�107

 

 

 

3000 

 

5019 

1893 

 

 

 

 

 

 . יהודי�14בלוד 

 

על פי וילי במבוס 

ה "חיו ברמלה בתרנ

 .W( נפשות 66

Bambus, Palestina –

Land und Leute, 

Berlin 1898, p. 78 ,

מובא אצל אליאב 

, )16הערה , לעיל(

 .314' עמ

, Ï‡¯˘È ı¯‡ ÁÂÏ, מ לונ�"א

 .כט�כח' עמ, ה"תרנ

, ' מנשה מאירובי�–האכר 

', אדות הישוב ברמלה'

È·ˆ‰ 22 ,ב בסיוו� "כ

 .פג' עמ, ה"תרנ

166 

 

  משפחות19

9611 1895 
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הקהילה בלוד 

התפרקה והיהודי� 

 . מתפללי� ברמלה

ı¯‡ ÁÂÏ , מ לונ�"א

Ï‡¯˘È,כב' עמ, ו" תרנ ,

 .1הערה 

 1896 ל"כנ ל"כנ

ב "כ, ‰ˆ·È', בהמושבות' 

 .קו' עמ, ז"תרנ' באדר ב

 1897 ל"כנ  משפחות15

 !בלוד אי� יהודי�

 

ı¯‡ ÁÂÏ , מ לונ�"א

Ï‡¯˘È,כז' עמ, ט" תרנ. 

99 9544  1899 

 ÔÂÈˆ ÈÎ¯„·) הערה , לעיל 

 .187' עמ, )18

 1900 ל"כנ 99

 1901 ל"כנ ל"כנ  

 תושבי� 7675בלוד 

 .ואי� בה יהודי�

, Ï‡¯˘È ı¯‡ ÁÂÏ, מ לונ�"א

 . כו' עמ, א"תרס

99 9544 1902 

, Ï‡¯˘È ı¯‡ ÁÂÏ, מ לונ�"א . תושבי�9000בלוד 

, קרמר' מ; כב' עמ, ג"תרס

', שאלו שלו� ירושל�'

‰Ù˜˘‰ ,ג"בשבט תרס' ט ,

 .140' עמ

99 15000 1903 

 1904 ל"כנ ל"כנ  

, 'מצרי� ומשא מסע' 

˙Ïˆ·Á,ה"בתמוז תרס'  ה, 

 . 226 'עמ

50  6500 1905 

, Ï‡¯˘È ı¯‡ ÁÂÏ, מ לונ�"א 

 .לו' עמ, ב"עתר

, Â‰˙Ó ÌÏÂÚ‰, קלוזנר' י

: 76' עמ, ה"אודסה תרע

 . משפחות אחדות

D. Trietsch, Palestina 

Handbuch, Berlin 1912, p.

34. 

קהילה קטנה 

 מאחינו

100 

 1912 

 10000בלוד 

 .תושבי�

, Ï‡¯˘È ı¯‡ ÁÂÏ, מ לונ�"א

 .לו' עמ, ג"תרע

, ‰ÈÚˆ‰ ÏÚÂÙ¯', ב� הדור'

 .7' עמ, ג"ג בתמוז תרע"י

 קהילה קטנה

 

  יהודי�5�6

7000 

 

10000 

1913 

, )16הערה , לעיל(אליאב  

 – 116הערה , 325' עמ

 .ז"באלול תרע

21  1917 
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‡ ÁÙÒ� 

¯ÓÈÈ‰Ò„ÏÈ‰ Ï‡È¯ÊÚ Ï‡ ·˙ÎÓ ˙ËÂÈË ,ÈÎ"„ „ 'ÔÈÏÈ ,ˆ‡" ÓA153/110/2) ˜Â¯Ò(225 

 ו"ירושל� תק "ק פעה"ז לפ"תמוז תרמ' ה יו� ו"ב

 ת"ג נודע לש� ולתהלה חובב עמו וארצו כקש"כבוד המאוה

 .א"ק ברלי� יע"הילדעסהיימער רב דק' י המכונה דר"ר עזריאל נ"מוהר

 !רב נכבד

ועתה אלצנו דבר יקר ונחו� , זה לנו ימי� רבי� אשר לא באנו בכתובי� אל אדוני

 .א לפנות אליו"לטובת ישוב א

ועתה ,  יסדנו ברמלה מושב מבחורי� עושי מלאכההנה יודע אדוני כי זה משנה

ותפירת , ותפירת בגדי�, נמצאי� כבר שמה בחורי� העושי� מלאכת חרשת ברזל

 .ואיש יהודי מחזיק בית אֹכל כשר, ורוקע פחי�, נעלי�

י וירא את הישוב הזה וייטב "ויהי בהיות פה זה ירחי� אחדי� האדו� הנכבד זיעמל נ

את גֹדל ער� הרעיו� לכונ� מושבות לעבודה בכפרי� ולהרחיב בעיניו מאד מאד וָיב� 

 .את ישוב האר� עד כי ג� הבטיח לנו להיות לעזר בעני� הזה

ויהי כבוא הבארו� עדמאנד דע ראטהשילד הוא ורעיתו הנכבדה לבקר את עירנו 

ותת� לנו הרשיו� לקנות בכס� הזה , ותתנדב הגבירה הס� אל� פראנק לעני� צדקה

כי ראינו והנה הוצאות רבות עולות עלינו בעד שכירות הבתי� , ברמלהחלקת שדה 

עמנו ונדיבינו יושיטו לנו עזרת� ובנינו ' בכל שנה ושנה ונאמר נקנה השדה ובהיות ה

 .עליה בתי�

ובידענו כי יכיר אדוני את ער� המפעל הזה אשר מעט מעט יפיח רוח חיי� חדשי� 

 הפע� ולחלות פניו להיות לנו לעזר בעני� אמרנו לפנות ג� אליו, בא� ישוב ארצנו

הנכבד ולעורר ולשוב ולעורר את לבות אחינו נדיבינו להחיש לנו עזרה וככל אשר 

226 .תמצא יד אדוני לעשות בזה יוטב
 

 
 ).57הערה , לעיל(ÔÈÏÈ „Â„ È·˙Î נדפס ב .225

בספרו . ט עזב דוד ילי� את בית ספרו של נסי� בכר ומאז לא עסק עוד ברמלה"בתרמ .226

ÏÂÓ˙ Ï˘ ÌÈÏ˘Â¯È ) ÔÈÏÈ „Â„ È·˙Îלא נכלל ולו , ב"ירושלי� תשל, )עור� ומהדיר(ריבלי� ' ב, )א

, 1896�1904שני�  ב‰ıÈÏÓשפרס� ב" מכתבי� מירושלי�" ה120דיווח אחד על רמלה מכלל 

הוא , )36' עמ, ש�(ו "בניס� תרנ' בי', למע� ציו�'בדיווחו על ". מ� המודיעי�"תחת הש� 

החזקת היישוב בערי� אשר לא ישבו בה� אחינו "ובכלל אלה , אמנ� שיבח את מטרותיה

בדווחו על פטירת עזריאל הילדסהיימר ציי� ילי� את . א� שמה של רמלה נפקד, "לפני�

בביקורו של נסי� בכר בירושלי�  ).339�340' עמ, ש�(א� רמלה אינה נזכרת , רבהחשיבותו ה

', השבוע'(א� לא הזכיר את רמלה , ב קיד� אותו אליעזר ב� יהודה בברכה רבה"בתרס

‰Ù˜˘‰ ,199' עמ, ב"ג בתמוז תרס"י.( 
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· ÁÙÒ� 

„ Ï‡ Ô‡ÓÏÚ„‡"ÔÂ‰Ë ¯ ,ÌÈÏ˘Â¯È ,Î"Ú¯˙ Ë·˘· Ê"Ë ,ˆ‡" ÓL2/203 

 .כבוד מנהל משרד הארצי ישראלי דאקטאר טהא�

וימחול כבודו א� ארחיב מעט דברי . הנני להשיב בזה, שבט הרצו� פה' ו מכעל מכתב

בית למע� ציו� ברמלה נבנה בכס� הדאקטאר . כי זה נחו� להבנת העני� על בוריו

י "ע... שהוא היה אחד מנשיאיה, לטובת הישוב שיסדה אז חברת למע� ציו�, סלוונדי

פכ "ואע. ונתמעט הישוב במאדז נתדלדל "ועי, שנאת חנ� וקנאה נתרבו המחלוקות

ובשכר דירה , ברוקח, במלמד, ב"בשו, בחבש, ברפואות, התמידה החברה לתמו� בו

אבל יושביה לא שקטו  ...בתקותה שהיישוב עוד יתפתח,  יושבי רמלה ועוד ועודלכל

עד כי קצה נפש החברה בה� ותחדל , ויביאו דבת� רעה אחד על השני, ולא נחו

קדש לצרכי צבורלאאבל ,  למע� ציו� שמיועד היהבבית... מלתמו� אות� הושבתי ,  מ�

כי כ� , עד שיזדמ� קונה יהודי להבית, עניי� אחדי� שעוד נשארו ברמלה לדור חנ�

פקדה עלי החברה למכור את הבית ולתת את מחירו בבאנק להיות שמה שמור 

 .לחדשו' לטובת ישוב רמלה ברצות ה

ר לא ידעתיו ובקש ממני שאת� לו רשות לדור ב מירקי� אש"בזמ� ההוא בא אלי השו

י ישיבתו שמה יביא תועלת להמושבות "ומה ג� שע, בהבית כמו ליתר העניי�

בס� חמשי� ' ברוסי) לא למע� ציו�(הקרובות ולכ� תומכת בו ג� החברה חובבי ציו� 

ויהי היו� ויבואו . וישב בהבית כמה שני� חנ�,  נעתרתי לבקשתו227...פראנק לחֹדש

, י בנות האלמנה בריינדיל"ע,  אנשי� ויודיעוני כי בית למע� ציו� נהפ� לבית בֹשתאלי

 לא יכולתי לגרשה כי מצאה מגיני� במבקרי 228...שג� היא ישבה אז בבית הזה חנ�

ואחרי השתדלות הרבני� , ורק אחרי הוצאות בכס� ובזמ�, ביתה גדולי התורקי�

 יצאה 229,יעקב גאלדמא�' ל ור"ס זמ פינ"בעקרו� וביפו ועוד אנשי� חשובי� כרי

 ... מהבית ומהעיר

 
, לעיל, תדהר (1905�1914ב ברמלה בשני� "ג ליהוד ושימש שו"שלמה מירקי� עלה בתרס .227

אחר כ� עבר להתגורר בפתח תקווה ונהנה מכספי קופת הסיוע כפי ). 3339' עמ, 42הערה 

; 2.29/5, ת"אפ, ו"בכסלו תרע' י, טהו� אל ועד המושבה פתח תקווה' י: ראו. שנהנה ברמלה

·È·-¯ÙÒ‰" Áˆ�-Ï‡¯˘È " ˙Â¯Â·‚·–Ò¯˙ "Ë-˘˙" Ô– 1909-1990 , ¯ÙÒ‰ ˙È˙, )עור�(אור� ' ב

 È˙ÏÈ‰˜‰"Áˆ�-Ï‡¯˘È"ÌÈ�·Ï , È„ÂÁÈÈ‰ ¯ÙÒ‰ ˙È· "Áˆ�-Ï‡¯˘È"˙Â�·Ï  ,א"וה תשנותק פתח ,

 .74�75' עמ

המבקשי� מאדלמ� להחזיר לה� את הבית שהשכיר לאישה , ראו תלונת כל יושבי רמלה .228

לדבריה� אי� לה� מקו� תפילה ולא מקו� ללו� . הממררת את חייה� ומחרבת את היישוב

 ).3' עמ, ט"בשבט תרס' ד, ‰ˆ·È', מכתב להמערכת'(

, בירושלי�' עזרת נדחי�'היה מזכיר חברת ) 1931 תל אביב � 1856ירושלי� (יעקב גולדמ�  .229

חינו� , מייסד מוסדות דת. � מזכיר עדת יהודי יפו ויד ימינו של שמעו� רוקח"ומשנת תר

' עמ, 42הערה , לעיל, תדהר(נות כתב בעיתוני הימי� הה� ופרס� ספרי פרש. וצדקה בעירו

108�109.( 
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המעשה הזה ועוד דומי
 לזה משכני
 אחרי
 שהוכרחתי להוציא
 מבית למע� ציו� 

גרמו שהחברה למע� ציו� פקדה עלי שנית למכור את הבית בכל מחיר , ביד חזקה

ב מירקי� שלא יצא מבית למע� ציו� "אמר השו, בר
 כאשר בא קונה אחד... שהוא


צרי� הוא לקבל , וא
 למכירה. כי הוא קנה אותו בקדחת ויסורי
 שסבל בו, לעול

י כל מיני תחלואי
 "חל� האבדות הגדולות שאבד הוא ומשפחתו בגו� ונפש ע, הכס�


ברמלה היא בת מנח
 ' ב מירקי� הגינה אשה אחת בעלת אכסני"על השו... רעי

אחרי , ב בעיר זו"חת השושהיא היתה היחידה שנשארה ע
 משפ, דיינארד ביפו

לא עלה , י גדולי הטורקי
 מכיריה" ומפני שידה היתה תקיפה מאד ע230.שהישוב פסק

כאשר הודעתי הדבר לראשי חברת למע� ציו� וביחוד להרב דאקטאר . בידי להוציאו

, כתבו, היתכ�... סלונדי שהוא היה בעל הבית כמעט שלא יכלו להאמי� לדברי

שתחת להודות על החסדי
 שעשו , 
 כפויי טובה כאלהשימצאו בי� יהודי
 כשרי


. עוד יעיזו לדבר דברי מזור כאלה, עמה
 בתת
 לה
 בית לדור שני
 רבות בחנ

הלא עליה
 לדעת כי א
 יתודעו הדברי
 האלה , ומה אומרי
 הרבני
 ועסקני הצבור

 יגרמו לנעילת דלת בפני כל הפעולות שמתרחשות ומוכנות להעשות באר�, ל"בחו

ב מירקי� "ולכ� היתה פקודת
 עלי חזקה לגרש את השו. ישראל לטובת יושביה

 למלאות את פקודת
 אחרי בידילא היה ... ג
 א
 זה יעלה בהוצאות רבות, מהבית

 ...כי קדמני הקאמאנדאר הטורקי שגרש אותו מהבית ומהעיר

�תבכי הטורקי
 עשו אותו , נפל הבית מהפח אל הפחת] על ידי זה[ז "אמנ
 עי�, ל


כמעט אמרתי נואש והנה בא אלי ... היינו בית ספר ללמוד בו דת הקארא� לילדי


י שוחד "ויאמר כי יש ביכלתו ע, איש אחד אפרי
 גולדברג יושב רמלה מלפני

לכ� הוא , אבל מפני כי זה יעלה לו בדמי
 רבי
, ותחבולות אחרות להציל את הבית

כאשר קי
 את . הבית שלש שני
 חנ
שאת� לו לשבת ב, מבקש שכר טרחתו וכספו

231...ח"ז ותרע"תרע, ו"דברו נתתי לו לישב בו שנת תרע
 

 
אשת אלימל� פרשקובסקי מראשו� לציו� , הכוונה היא לשרה איטה בת דוד מנח� דיינארד .230

' עמ, 42הערה , לעיל, תדהר (221הערה , וקרובת משפחתו של אפרי� דיינארד הנזכר לעיל

1433.( 

ט פתח "ג ליפו ובתרס"עלה בתרס) ? תל אביב� 1870קישינוב (גולדברג ) יהודה(אפרי�  .231

 שכר �1918בשנות המלחמה התגורר בעקרו� וב. ברמלה חנות ומלו� כשרי� על דר� המל�

, תדהר(חובות ט עזב לר"בעת מאורעות תרפ. מבנה וחידש את עסקיו ברמלה' למע� ציו�'מ

, ז"עלה בתרס) ? תל אביב � 1874פבלוגרד (ישראל ברא ). 2006�2007' עמ, 42הערה , לעיל

, ש� התגורר לצד� של שלמה מירקי�, ייסד משרפת סיד בכפר הערבי ענבי ועבר לרמלה

אי� היו מזמיני� לימי� הנור. הופמ� בעל המכולת ואבא טפר, בעל החא�, ישראל גלזר

 שמור ד� ללא L275/1מ "באצ). 2024�2025' עמ, 42הערה , לעיל, תדהר(פועלי� למניי� 

, ב ע� אשתו"שו, שלמה מירקי�: שעליו רשומי� תושבי רמלה כדלקמ�, תארי� וחתימה

חוכר , ישראל גלזר; �ולו שלושה בני, בעל אכסניה, הירש גֶלֶזר; שלושה בני� ושתי בנות

על ארבעת האחי� גלזר העובדי� ביקב בראשו� (האחד נשוי , שלו שני בני�, שדות ונחתו�

 בריינה טוביס ; )15' עמ, 24.4.1929, „·¯', זכרונות העבר הקרוב, 'זייד' א: לציו� ראו

ולו , �עובד באטליז בעקרו, ]?[שפירא ; כה� חנוני ואשתו; אלמנה ע� שתי בנות, ]?[חשבונית 
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� "תר, ט"תרע, ככלות השלשת השני� האלו השכרתי לו את הבית לעוד שלש שני�

. מוב� מאליו שג� כס� השכירות תשמור החברה לטובת הישוב בעתיד לבוא. א"ותרפ

אז , תישב ברמלה לתועלת המושבותב אשר יחפ� לה"אמנ� א� יזדמ� ג� כעת שו

אבל לדור בבית למע� ציו� לא תרשה החברה בשו� : נכו� אנכי לשל� בעדו שכר דירה

 .אופ� שבעול�

 

 אדעלמא�. מכבדו ומוקירו מ

 מורשה חברת למע� ציו�

 ‚ ÁÙÒ�)¯ˆÂ˜Ó( 
ÂÙÈ ,Ë 'Ù¯˙ ÔÒÈ�·"· ,7.4.1922 ,ˆ‡" ÓS55/257 

 רית ברמלהאפשרות של עבודה והתישבות עב: הנדו�

�תחת לח� של חסר עבודה בעד בעלי, לפני כשני חדשי� החליטה לשכת העבודה יפו

לש� זה .  להרחיב את פעולותיה ולחפש שוק של עבודה בסביבות יפו–מקצוע בעיר 

סרפנד ורמלה וסדרה , באה בדברי� ע� הפועלי� והפקידי� העבריי� הנמצאי� בלוד

הודות לסני� הזה הכניסה הלשכה אל . להפניה של הלשכה בשביל אינפורמציה ברמ

, נגרי�, מסגרי�: מלאכה ש� כגו��עבודות ממשלתיות שונות סכו� ידוע של בעלי

בימי� האחרוני� מצאה הלשכה לנחו� לחקר היטב את מצב ואפשרות ... מכונני� וכו

 ובזה יכולי� אנו –מ לש� על המקו� "סדור עבודה ברמלה ובשביל זה שלחה את הח

 .קירה קצרה על מצב הדברי� ש�למסֹר ס

 הישוב היש� ברמלה 

 232, שנה25ההסתוריה החדשה של הישוב העברי היש� ברמלה מתחילה לפני לער� 

שהיא , "למע� ציו�"החברה , שאז היתה עסוקה באֹפ� אקטיבי בהתישבות עברית שמה

היתה משלמת משכרת שבועית ליהודי , בכדי להחזיק ולתמ� בישוב הרמלאי עברי

�אז ישבו ברמלה ג� חלק מפועלי המושבות ראשו�). מפי התושבי� הישני�(ה רמל

לא יכלו הפועלי� להשאר במושבה אחר , שלפי תקנותיה� אז, לציו� ורחובות

אחרי זה באה ירידה במספר תושבי . אלא היו מוכרחי� ללכת ללו� לרמלה, עבודת�

עד כי , שעבדו בההפועלי� קבלו זכות ללו� במושבה , החברה חדלה לשל�; רמלה

 

אבא ; דובינסקי חייט ואשתו; ולו שתי בנות וב�, שור� סיד, ישראל ברא; אישה ושני בני�

ולו , חייט, שמעיה אליס�; ולו ב� ותאומי� בני שנתיי�, עובד בלוד, אהרו� כה�; טפר ואשתו

, אבו סלי�; רוכל, אברהי� יאשה; ולו שני בני�, רוקע פחי�, שלמה כה�; ארבעה בני� ובת

ס� הכול חמישי� וחמש . רוכל ולו אישה וב� ב� שנתיי�, ]?[אפרי� ; � ואשתורוקע פחי

 .נפשות

 !�1897על פי חשבו� זה התחדש היישוב היהודי ברמלה ב .232
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ובזמ� המלחמה ירד . שני� אחדות לפני המלחמה היה מספר תושבי רמלה קט� מאד

 . משפחות3�2עד 

חובבי ציו� החזיקו בישוב הרמלאי בזה ששלמו משכרת חדשית לשוחט אבל ג� זה 

ועכשו השוחט מקבל או יותר נכו� הבטיחו לו את , פסק ע� התחלת המלחמה

 מהיהודי� של הישוב 233.י� וההבטחות נשארו על הנירמשכרת מהועד הדתי בירושל

בעל המלו� העברי שנמצא שמה , אפרי� גולדברג' היש� נשארו ברמלה משפחת הא

: או כמו שקוראי� לה� התושבי� הערבי�, והמשפחה של דיינרד,  שני�15לער� 

מחנכת ומגדלת , המפרנסת, חיל�הבית שהיא היא אשת�על ש� בעלת, משפחת שרה

 .ני המשפחהאת כל ב

 הישוב החדש

כיו� . מאחרי הכבוש הול� וגדל מספר התושבי� ברמלה העברי� במדה זעומה מאד

משפחת ;  נפשות3 –משפחת גולדברג . נמצאות שמה שתי המשפחות הנזכרות

 שני� 3( נפשות 2 –משפחת השוחט ;  נפשות5שני חתניה ביחד ,  נפשות5 –דיינרד 

,  חיטי�– משפחות ספרדיות מדמשק 2;  נפשות4 –בנאי , משפחה מאנגליה; )ברמלה

 פקידי� 2; שני חדשי� ברמלה,  נפשות3 –עיני� �משפחת רופא; חמש נפשות

ימי� , שע� אחד מהעולי� החדשי�;  שנה כל אחד ברמלה1�1/2, רוקי�, בממשלה

פקיד אחד מפלוגת ; מהעולי� החדשי�,  שני�2�1/2לער� ,  תפרי�2; אחדי�

אלה התושבי� יכולי� להחשב .  נפש35הכל לער� � בס�234.שנה 1�1/2 –המעופפי� 

חו� מאלה . בתור קבועי� ברמלה פחות או יותר ועובדי� בעיר ובשביל העיר גופא

התושבי� היהודי� הקבועי� נמצא שמה מספר של עובדי� הנמצאי� שמה רק באֹפ� 

די� קבוצה של ארבעה פועלי� העוב;  איש15של , פלוגה של טלפוניסטי�: זמני

�הבונה בית,  איש30וקבוצה של בנאי� בת , ירושלי��במכבשי� על הכביש יפו

 אלה נמצאי� ברמלה לער� חצי שנה –המושל מטע� המשרד לעבודות צבוריות 

חרשת �בהתחלת הקי� עומד להפתח בית. (וישארו שמה עוד שני� עד ארבעה חדשי�

 ).זה לא לפרסו�). (של גזוז על ידי יהודי אחד מיפו

 י דלא ניידי צבורי ופרטינכס

העומד  –" למע� ציו�"המגרש של : היינו, קרקע יהודי צבורי נמצא ברמלה מעט מאד

חו� מזה שיי� עוד לחברה הזו הבית הגדול שבו נמצא .  לער� דונ�–ריק עד עכשו 

על פי עדות תושבי� (ההוטל הזה נמסר למר גולדברג בתנאי . ההוטל של גולדברג

הבית עובר , "מני�"היינו , � ימצא ברמלה מספר של יהודי�שא) יהודי� וערבי�

כתוצאה מתנאי זה מרנני� אנשי רמלה שהפונדקאי מביט . אליה� בתור בית צבורי

 
 .הכוונה לשלמה מירקי� .233

 .איש חיל האוויר הבריטי .234
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על הבית " חזקתו"יע� כי זה יגר� לו נזק , בעינא בישה על התרבות היהודית שמה

 ... הנזכר

 השיכי� למשפחת  דונ� כר� ומגרש30: קרקעות של אנשי� פרטי� ישנ� ברמלה

והבית משמש לה� , ל"ועל המגרש בית מרווח של המשפחה הנ, סמו� לתחנה, דיינרד

 החלקה הזאת נמצאת מול מלו� מר – דונ� של מר טופקי� מיפו 7לער� , בתור מלו�

 ...גולדברג

 :אנו מסכמי�

י והועד "ההנהלה הציונית בא, שהועד הפועל של הסתדרות העובדי�, דעתנו היא

עד כמה שזה נוגע .  צריכי� להתמסר ליצירת ישוב עברי עובד ברמלה– הלאומי

הרי לש� זה נחו� יהיה לשלח לרמלה ועדה של מומחי� שתחקֹר , לשכונה עברית

 עד כמה שבזמ� –. היטב את המצב לכל פרטיו וג� על דבר האדמה העומדת להמכר

 –ל זה איזה פונד  הרי נחו� בשבי–מקצֹע בודדי� �הראשו� יוגבל הדבר בסדור בעלי

המקצוע � הלואות לבעלי–מ " לי200.�; לבניני�] לירה מצרית[= מ " לי200.�לער� 

מ " לי20.�ולער� ... צל� וכו, נגר, אופה: כגו�, מלאכת��שיוכלו לסדר את בתי

 .לחקירות וכדומה, לנסיעות של האנשי� שמה

�סדור בעלי. יה�אנחנו בטוחי� כי הכספי� האלה יושבו חזרה במש� זמ� קצר לבעל

 זהו דבר אפשרי וצרי� להוציא את זה –מקצע עבריי� ברמלה וג� התישבות ברמלה 

 .יפה שעה אחת קֹד�

 ...! לוד–ואחרי רמלה 

 

 :בש� לשכת העבודה

235.יוס� יודלבי�: חתו�
 

 
235.  �משק הקי� . ח ועבד בחקלאות"עלה לאר� בתרס) 1972 כפר סבא � 1886לידה (יוס� יודלבי

' משק'בהנהלת אגודת , כגו� במפעל המי� בעירו, בכפר סבא ושימש בתפקידי� שוני�

זיכרונותיו . „·¯ וב‰ÈÚˆ‰ ÏÚÂÙ¯ב, ˜Ò¯Ë�Âפרס� מאמרי� ב. אקספורט' תנובה'ובהנהלת 

תל אביב , ג È�˘‰ ‰ÈÏÚ‰ È˘�‡– ˙Â�Â¯ÎÊ È˜¯Ù‰ , )עורכי�(תמיר ' שרת ונ' י: התפרסמו בתו�

, )עור�(קרסל ' ג; 5169' עמ, )42הערה , לעיל(תדהר : ראו ג�. 191�199, 37�42' עמ, א"תשל

 ıÈ·Ï„ÂÈ ÛÒÂÈ–‰È�˘‰ ‰ÈÏÚ‰ ˘È‡ Ï˘ ÌÈÓ˘¯Â ˙Â�Â¯ÎÊ  ,ב"תל אביב תשל. 


