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שחלוהדמוגראפייםהשינוייםאחרלעקובבנסותוליברשרמןעצמועלנטלביותרקשהמשימה

:עיקרייםיסודותשניבוישליברשלמחקרוי.1800-1839בשניםבצפתהיהודיהיישובבקרב

השניהיסוד2.השוניםלגווניההנדפסתהספרותמתוךשליקטהרביםהמספרייםהנתונים,ראשית

ולהגיע,אלובמקורותהמצוייםהדמוגראפייםהנתוניםשלמהימנותםמידתאתלהעריךנסיוןהוא

האוכלוסיןמספריאתמקבלליבראין.דעתופי-עלהאמתאלהקרוביםמספרייםלשיעורים

פי-ועלחיצונייםמידה-קניפי-עללבדוקהואמבקשבצדק.וכלשונםככתבםבמקורותהמוזכרים

ספקנותשלמידהבאותהמתייחסהואאיןאמנם.אמינותםמידתאתשונותמתודולוגיותהנחות

שלספציפיותהערכותדוחההואשיטתיבאופןכמעטכי,לומרניתןאבל;המקורותכלכלפי

.לעצמושקבעהמידה-קניפי-עלאותןובודקאוכלוסיןמספרי
ליברהגיעפיהם-עלאשרהשיקוליםמערכתאתהוזרתבדיקהלבדוקישכי,לינראהאולם

.ט"היהמאהשלהראשונהבמחציתבצפתהיהודיתהאוכלוסייהלהתפתחותביחסלמסקנותיו
בסיסעלוכןאחריםנדפסיםמקורותבסיסעל,מביאעצמושהואהמקורותבסיסעלנעשהזאת

.יד-מכתבימקורות
ההתפתחותדפוסישלהקודאתלהביןניתןהאמנם,היאלשאולשישראשונהשאלה

האוכלוסייהנתונימתוךלא,ט"היהמאהמראשיתבצפתהיהודיתהאוכלוסייהשלהדמוגראפית

השנים25במשךבצפתהקהילהבהתפתחותהתבוננות'מתוךאלא,במקורותהמצוייםהספציפיים

להתפתחותמידה-אמותבקובעהשכן;ביותרבעייתיתהיאהנושאכלפיזוגישה3.'מכן-שלאחר

בקהילהמדוברכאשרקבילהלהיותהיאעשויה,מסוימתאוכלוסייהשלדמוגראפית

אבל.מפליגיםושינוייםחריגיםבהואין,ארוכהתקופהלאורךיותראופחותיציבהשהתפתחותה

על,למשל,ללמודהייתכן.הנדונהבתקופהבצפתהיהודיתהאוכלוסייהשלמצבההיהכךלא

אלשהגיעהגדולהעלייהזרםפי-עלט"היהמאהשלהעשריםבשנותבצפת4'אוכלוסייהדפוסי'
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13-44'עמ,(ח"תשמטבת)46,קתדרה,'1800-1839בצפתהיהודיתהאוכלוסיהשלהתפתחותה',ליבר'ש1

.[ליבר:להלן]
.שם,שם23.4'עמ,שם41-43.3'עמ,שם2

מ"הפקואבמכתבכמפורט,העריםבארבעכולליםלפי(1855)ו"תרטבשנתישראל-ארץאוכלוסימספר

(290-291'עמ,יג,מ"הפקואאגרות)ו"תרטבתשריב"ימיוםחברוןלכולל



מורגנשטרןאריה

השלושיםבשנותעלימוחמדשל,היהודיםכלפיהליברלישלטונווהרי?1831-1836בשניםהעיר

1837-בשאירעהאדמהרעשהאם,או.ט"היבמאהישראל-ארץבתולדותדופן-יוצאאירועהיה

דמוגראפיתלהתפתחותמודללשמשיכוליםמכן-לאחרצפתאוכלוסייתגידולעלוהשפעתו

דגםלשמשיכולותאינן,שניםלכמהאחתונשנושחזרו,הנוראותהמגפותגם?שלפניולתקופה

העוליםלמדוהזמןבמשךכיונראה,שונההיתהעוצמתןשהרי,'אוכלוסייהדפוסי'לחישוב

,לדעתי,הוא'אוכלוסייהדפוסי'לקבועהנסיוןשלפנינובמקרה.המגפותתופעתעםלהתמודד

.הקונקרטיתההיסטוריתהמציאותעלנשעןשאיננותיאורטינסיון
כאשר':האומר,ליברשלהסטאטיסטייםחישוביולשיטתגםהדעתאתלתתיש,זאתמלבד

לפרטנכוןהאמנם'.'נפשות4בתכיחידהיהודיתמשפחההגדרנוהאוכלוסיןמספריאתחישבנו

החייםבתנאיכי,קבעכברשמלץעוזיאלוהרי?נפשות4בתליחידהזובתקופהמשפחתיתא

קביעה6.היותרלכלנפשות3פי-עלמשפחתיתאלחשביש,הנדונהבתוקפהישראל-בארץששררו

.שבמאמרוהאחרותהמערכותכלולשיבושהאוכלוסיןמספרילניפוח,לדעתי,גורמתליברשלזו
המתארים,כנוצרייםיהודיים,רביםמקורותכלפיאמון-מהעדרנובעתזושגויהשהערכה,דומה

נכחדובה,ההיסטוריתלמציאותמספיקמודעאינוהוא.הארץעלהמגפותשהמיטוהחורבןאת

כיעד,מבהילהכההיתההתינוקותתמותת.שלמותמשפחותמהן,נפשותשלרבותמאות

במקרהאו,כללילדיםללאקצרהתקופהלאחרנותרו,ילדיםמספרעםארצהשעלומשפחות

.גדולהיהביישובוהאלמניםהאלמנות,היתומיםמספר.אחדילדעםהטוב
הואאין,מהימנותםמידתפי-עלהמקורותאתנכונהליברמסווגשלוההקדמהשבדברילמרות

סוגיכלכלפיאמון-חוסרשלבמידהמתייחסהוא.המאמרבגוףאלומידה-אמותפי-עלנוהג

שלבאמינותםלפקפקליברשלנטייתו.לגופםהמקורותמהימנותאתבודקואינוהמקורות

שלשורהגוזרת,להיפךולא,השערותיואוהערכותיופי-עלשונותלמסקנותולהגיעמקורותיו

כיליברשלהנחתונכונההאמנם,השאלהנשאלת.בהמשךשנוכיחכפי,חמורותטעויות

שלוהרכבהגודלהעלמדויקותידיעותהיולא[באמשטרדםוהאמרכליםהפקידים]מ"לפקוא'
ביטויהינומ"הפקואלאגרותזהשיחסו,נראה;אתמהה7.'ישראל-בארץהיהודיתהאוכלוסייה

;לכאורה,התאמות-ואיסתירותאלובאגרותישאמנם.בהןשמעלעלמילכלשנגרמתלמבוכה

ואיסוףמ"הפקואלרשותשעמדוהמידעמקורותמיגווןבשלבעיקרנובעיםאלוהבדליםאולם

דרשוולכן,אלולהבדליםעריםהיומ"הפקוא.ידם-עלסטאטיסטייםנתוניםשלורצוףשוטף

האוכלוסייהשלבגודלהשהתחוללולשינוייםהסבר-ודבריעדכנימידעלקבלבמכתביהם

זהואת,שוניםמזמניםשוניםמספריםבעיקרמציינותלכאורההסתירות.ישראל-בארץהיהודית

ה"צ,מ"הפקואראש.והמסורבליםהארוכיםמ"הפקואבמכתביקפדניעיוןמתוךרקלפענחניתן

הוא.ופרטפרטבכללדייקבארץהכולליםממנהיגיודרש,ובקפדנותובדייקנותוידועהיה,לעהרן

.הכולליםבנישלשמיותרשימותעםאותםמשווהוהיההמספרייםהנתוניםאחראישיבאופןעקב
קיבלכאשר,לדוגמה.הסבריםלקבלביקשאלא,לדבריםמניחהיהלא,סתירהמגלההיהכאשר

162
.14'עמ,שם5
היהודיהישובבתולדותפרקים,'עשרה-התשעבמאהירושליםיהודישלבדימוגרפיהמיוחדיםקווים',שמלץ'ע6

.66'עמ,ו"תשלירושלים,ב,בירושלים
.[ב"א-שליהןולהבאמכאןההדגשותכל]18'עמ,ליבר7



והערותהארות

עלתמהונואתהביע,1826בשנתבקושטאששההבירושליםהפרושיםכוללמשליחמספרימידע

זהבמקרהשהפער,להניחיש8.בידיושהיתהשמיתברשימההנתוניםלביןאלומספריםביןהפער
אחרבמקרה.לעהרןבידישהיושמיותברשימותעודכנושטרם,חדשיםמספרייםמנתוניםנבע

כתבח"תקצאדרבחודש:נפשות5אפילואונפשות15כדיקטניםהבדליםעללעהרןהקפיד

אב-מנחםמחודשבמכתבםלומסרושהםהנתוניםביןהבדליםאילו-אימצאכי,בצפתלחסידים

:אחרממקוראליושהגיעונתוניםלביןז"תקצ

נחדולולא...וארוכיםטוביםלחייםהנשארים[נפשותממספר]ן"ממהרשימהעם

שעברבקיץשקיבלנוהרעשמאחרדכוללםממייןהרשימהביןחילוקיםכמהשמצאנו

רשימתםעולהדברוסוף...ו"היהכוללמסופרהרשימהשראהזולתםמיד[ז"תקצ]

9.מהאחרותיותרנפשותו"ט'הנז

ביןהתאמה-אימצאהחסידיםבקרבמהרעשהניצוליםלגביכי,מזכירהואהמכתבבהמשך

טעותיש'הרי,ניצלו584כימוסרהמספרישהדיווחבעוד.המספריהדיווחלביןשמיתההרשימה

!0.'579אםכיעולהואינוהסכוםבצרוףקטן

באגרותהאצורלמידעלהתייחסיש,לעהרןה"צ,מ"הפקואראששלאישיותובשלרקלא

שהרי:עצמוהארגוןשלהמיוחדאופיובשלגםאלא,ודיוקאמוןשלרבהבמידהמ"הפקוא

ביקש,המערביתבאירופהשנאספוישראל-ארץכספיבחלוקתשטיפל,פילנטרופיארגוןבהיותו

.הרףללאזהמידעולעדכןהאוכלוסייהגודלאודותהאפשרככלאמיןמידעבידיולרכזמ"הפקוא
-עלאותהלקבוע,הצלחהללא,ביקשאףאלא,'חלוקה'האתבידיוריכזמ"שהפקואבלבדזולא

מ"הפקואבאגרותהמוזכריםהמספרים,כן-על-יתר.בארץהכולליםבניכלשלהנפשותמספרפי

גדולהבהםהדיוקומידת![,עצמםלביןהכולליםביןשנערכופשרות-שטריעללעתיםמבוססים

מידת.המחודשתלהכרעתואףולעתיםמ"הפקואלעיוןהובאואלופשרות-שטרי.ביותר

שישמשוםגםזובתקופהלהשיגשניתןביותרמהגבוהותהיאהללוהמידעפרטישלמהימנותם

יכוליםהםשאין,מאודמהרלמדוהכוללים.עצמםלביןהכולליםביןהדדיתנתוניםבקרתבהם

מידעממילאהיהמ"הפקואשלארגוןמשוםהנפשותמספראודותשקרימידעלאמשטרדםלשלוח

והפרושיםהחסידיהכוללבין(1829)ט"תקפלפשרתעדכי,ראיותבידינויש.אחריםממקורות

להגישהכולליםנאלצוהוויכוחבמהלך.אמשטרדםכספישלהיחסיתהחלוקהעלויכוחהתנהל

זמןלאורךלסלףיכולהיההכולליםשאחדלתאראין.אנשיהםמספרשלמדויקיםנתוניםללעהרן
שלמידעידי-עלרקלאלהתגלותהיהעלולכזהמעשהשהרי,שלוהאוכלוסייהגודלנתוניאת

היוועלוליםלעהרןעםמכתביםבקשרעמדואשרכוללאותומבניאףשהיואלא,המתחרההכולל
.מנהיגיהםשמסרובידיעותדיוק-איעללהצביע

גםאלא,עצמובפניאותובודקיםכאשררקלאנמדדתמקורשלמהימנותומידת,ולבסוף

משנתמ"הפקואבאגרותהמספריםואמנם.אחריםמקורותעםשלומידעלהשוותניתןכאשר

1()1811'עמ,ט"תשל-ה"תשכירושלים,ב,מאמשטרדםוהאמרכליםהפקידיםאגרות,(מהדירים)ריבלין'ובה8
.[מ"הפקואאגרות:1להלן

.ב"ע92,ח,יד-כתב-מ"הפקואאגרות9
.שם,שם10
.95,218'עמ,א,מ"הפקואאגרות11
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והערותהארות

מונטיפיורימיפקדנתוניאתלהפליאתואמיםישראל-בארץהיהודיהיישובגודלעל,למשל,1839

הנתוניםן'.1853-1854משנתמ"הפקואבאגרותהמצויניםהנתוניםלגביהדיןהוא2י.שנהמאותה

הפרושיםאוכלוסייתעלהנתוניםשניאתגםלהפליאתואמיםמ"הפקואבאגרותהמצויים

4י.ר"תושנתח"תקצמשנה'וילנהרוזני'של'חלוקה'הברשימתהמצוייםבירושלים

:1839משנתמונטיפיורימיפקדשלוהמוכחתהמפורסמתאמינותועלמערעראףליבר

מאותבונמנולא:צפתאוכלוסישלהנתוניםמבהינתאחתבולטתטעותישנה1839במיפקד'

זושפרשה,נראה15.'1837-בבצפתשפגעההאדמהרעידתלאחרלירושליםנמלטואשר,פרושים

המתודולוגיותשגיאותיואתלהוכיחניתןפיה-ועל,פרטניתלבדיקהראויההאדמהרעששל

להאיןמתודולוגית-המדעיתגישתו-דהיינו,המאמרבראשיתדבריואתליברשלוהחשבוניות

הואאין-והעיקר,ומוטעיםרלבנטיים-בלתיהמספרייםחישוביו,ההיסטוריתבמציאותאחיזה

יש(1837.1.1)ז"תקצבטבתד"כביוםבגלילהאדמהרעשעל.אמין-לבלתיאמיןמקורביןמבחין
ומספריהרעשלפניהיהודיתהאוכלוסייהגודלעלמספרייםנתוניםובהם,רביםמקורותבידינו

הרעשלפניבצפתהיוכי',למסקנהליברהגיעכיצדלהביןהצלחתילאואופןפניםבשום.ההרוגים

ישראל'רשכתבכפיפרושים420ולאמצפתברחופרושים600:אומרהווה;פרושים800-900

טעותגםאלא,מקדימותהוכחותללא'מסקנה'רקלאזובאמירהבהיש16.'סופרלמשהמשקלוב
שלממכתביואחדבמכתבלאאףבמפורשנזכראינו420המספר.ההיסטוריהמקורהבנתמבחינת

שלהצירוףמןעולהזהמספר.'סופרמ"החת'הואהלא,מפרשבורגמשה'לרמשקלובישראל'ר

שלהכוללהמספרהוא420,היינו;בצפתהפרושיםמקרבהנספיםומספרהניצוליםמספר

כתבאלמשקלובישראל'ר.ליברשהעלהכפי800-900ולא,הרעשלפניבצפתשהיוהפרושים

וטעות.מהרעשניצלו280-שאלא,ליברשכותבכפי,מצפתברחופרושים420-שסופרמשה'לר

600לברוחיכלוכיצד.לירושליםמצפתברחופרושים600כי,קביעתוהיאליברשלשלישית

:וכלשונםככתבםהמקורותלהלן?280לפליטהנותרוהכול-בסךאם,לירושליםפרושים

ה"צ'לרמכתבמשקלובישראל'רכתב,בירושליםבעודו,ז"תקצבשבטאביבמיוםבמכתב

מאתיםערךמכוללנונהרגוכי':האסוןמימדיעלמצפתשקיבלראשוניםנתוניםובו,לעהרן

המאהשלהראשונהבמחציתישראל-בארץהיהודיוהישובכאמסטרדםוהאמרכליםהפקידים',מורגנשטרן'א12
.45-46'עמ,א"תשמירושלים,העבריתהאוניברסיטה,לפילוסופיהדוקטורהתוארקבלתלשםחיבור,'ט"הי

משנהמ"הפקואבאגרותנתוניםובין(1855)ו"תרטמונטיפיורימיפקדביןמשווהטבלהמובאתלהלן.שם13
:290-291'עמ,יג,יד-כתב-מ"הפקואאגרות:המקור.(1853-1854)ד"תרי-ג"תרי,לכן-קודם

מונטיפיורימ"פקואהעיר
(1854)(1855) .

379,8539,8הכל-סך
346,4708,4ירושלים

123,2981,1צפת

551י1:::י1:ץ:מתן:

.98-104'עמ,א"תשלאביב-תל,הישןהיישובבתולדותפרקים,מלאכיר"אפי-על.46'עמ,שם14
.19'עמ,ליבר15
.שונהגירסהישנה34'בעמ.39'עמ,שם16

*
ונספו,הגלילאת(1837.1.1)ז"תקצטבתד"בכפקדאשרהאדמהרעשאודותעלמשקלובישראל'ראיגרת

לאחרכחודשיים,ז"תקצבשבטד"ביבאמשטרדםהודפסההאיגרת.צפתמיהודימאלפייםלמעלהבו
אירופה-במערבישראלקהילותבקרבעותקיםבמאותוהופצה,הרעש



מורגנשטרןאריה

7י.'...ורגלידחסרימומיםובעלימוכיםנפשות[150]ן"קישלחייםהנשארים[ומתוך]...נפשות

ישראל'רכתב,הרעשלאחרימיםכחודש,ז"תקצ'אבאדר'בביום,לערךשבועייםכעבור

ומספרהנספיםמספרעליותרמדויקיםנתוניםלוומסרמפרשבורגסופרמשה'לרמשקלוב

נפשות[140]מ"וק...חייםנפשות[280]פ"רניצלושבצפתמכוללנו':שםדבריווכההניצולים

גליבחיפושמאדרבותהוצאותי"עמצאומאהומהם.[הרביםבעוונותינו]ה"בעוונהרגונמקו

8ן.'קבריהםובתיהם,נמצאולאוארבעיםהאבנים

רקלעוררביקשאילושהרי;כיתתייםאואישייםמניעיםנעדריםמשקלובישראל'רשלדיווחיו

גם.הניצוליםבמספרלהפריזעליוהיה,לניצוליםסיועשישלחוכדיהגולהבנישלרחמיהםאת

משה'רוגםלעהרןה"צ'רגםשהרי,והנספיםהניצוליםמספריאתלסלףהיהיכוללא,רצהאילו

מקביליםמקורותבידינויש,כן-על-יתר.נוספיםממקורותהרעשעלדיווחיםקיבלוסופר

'גמיום'וילנהרוזני'אלבמכתב.משקלובישראל'רשנתןהראשונייםהנתוניםאתהמאששים

רשימהאליהםשלחכילהםהודיעלעהרןה"צ'ר,הרעשלאחרחודשיםכשלושה,ז"תקצבאייר

מספרשבידוהרשימהפי-על,לטענתו.בצפתהפרושיהכוללבנימקרבהניצוליםשלשמית

'רלונדוןשללרבהגםלעהרןה"צ'רהודיעז"תקצבאייר'ימיוםבמכתב9ן.144הואהנספים

שמיתרשימהקיימת,ולבסוף20.האדמהברעשנהרגופרושים144כי,ברלינרהירשלשלמה

-ו144ביןהפערן2.שמות156כוללתוהיאהפרושיהכוללמבניבצפתהרעשהרוגישלמודפסת

בתוכהכללה,ידוע-בלתיבמועדשנחתמה,ההרוגיםשלהסופיתשהרשימהמכךכנראהנובע156

.לעילשנזכרוהמכתביםשיגורמועדלאחרמפצעיהםשמתופצועיםבוודאי
בצפתשחיופרושים420-כעלמשקלובישראל'רשלנתוניואתהמאששאחרפרושימקור

תיאוריםובו,בקאלישקרוביואלו"בתקצמאנספלדיוסף'רששלחפרטימכתבהוא,הרעשערב

והוא,וכלשונםככתבםשםדבריואתלקבליש,הפרושיהכוללבןשהיהכמי.ויושביהצפתשל

22.בלבדמשפחות150בצפתהפרושיבכוללמונה

היא,אמיניםמקורותדחייתעלבנוסף,ליברשעושההחמורותהמתודולוגיותהשגיאותאחת

מבין.דוחההאחרחלקםואתכאמיניםמקבלהואחלקםשאת,מקורותשלכילאייםהרכבת

פי-על,הנספיםמספרשלמעודכן-והבלחיהראשוןהנתוןאתרקדולההואהרעשעלהנתונים

200היההפרושיםמקרבהנספיםמספרכיוקובע,לעהרןה"לצמשקלובישראל'רשלמכתבו

היההרעשלפניבצפתהפרושיםמנייןכי,המוטעיתהערכתואתמצרףהואזהלנתון.נפש

600כי,למסקנהמגיעהואהפרושיםממספרהנספיםמספראתמקזזשהואואחרי,נפש800-900

שוםמצאלאהואשכן,בקושינתקלליבראולם23.הרעשלאחרלירושליםמצפתברחופרושים

יודעאינועצמוהוא.בחשבונושעלו'הפרושים600'שלקיומםדבראת,ברמזולו,המזכירמקור

הפרושיםפליטי'כי,נועזתהשערהמעלההואולכן,בגורלםעלהומהנעלמולהיכןבוודאות

.[אגרות,יערי:להלן]361'עמ,ג"תשגן-רמת,ישראל-ארץאגרות,יערי'א17
.[סופריםאגרות,סופר:להלן]53'עמ,ט"תרפבודפשט-וינה,סופריםאגרות,(מלקט)סופר'ש18

.ב"ע32,ח,יד-כתב-מ"הפקואאגרות119()()
.א"ע34,שם20
100-109'עמ,ה"תרפ-ד"תרפ,ג-ב,ישראלארץשלהשנהספר,'ז"תקצברעשצפתהרוגי',ריבקינד"21

.321'עמ,ה"תשכאביב-תל,קאלישיהודיתולדות,הלויביתר"י22
.39'עמ,ליבר23



והערותהארות

בשלבהסגרהוחזקו[הםשם]בירושליםהמוסלמישברובעחוטא-אלבאבבשכונהחיו...בצפת

24.'מונטיפיוריבמיפקדהנמניםמכללהוצאוכן-ועל,1839-בבירושליםשהתפשטההמגפה

מונטיפיורימיפקדאתמוקיעהואכיעד,השערותיובאמיתותבטוחכך-כלליברכי,נראה

פשוטיםעובדתייםמטעמיםלדחותישליברשלהנועזת'השערתו'את,אולם.אמיןכבלתי

שהיתהדם-עלילתבעקבותהיהודייםמיושביהנטושההיתהחוטא-אלבאבשכונת:ביותר

שפירסםמסמךגםמצוי25.אליהשבולאומאז,(1838)ח"תקצשנתבסוףכברכנראה,במקום

כמהליישבבידםיסייעכי,בבקשהמונטיפיורילמשהיהודיםמספרשלבפנייההדן,ברטלישראל

26.חוטא-אלבאבשבשכונתהנטושותבחצרותמשפחות

פרושיםשלגדולכך-כלמספרכי,להניחנותנתאינההסברהגם,ההיסטוריותהעובדותמלבד

ביודעיןאשר,אוכלוסיןלמיפקדלהיותהיהיכולערךאיזהוכי;מונטיפיוריממיפקדנשמטופשוט

ובוודאי,כזולהשמטהמסכימיםהיולאהמיפקדעורכי!?נפקדיםשלרבותמאותכמהכוללאינו

קראאילו,מזויתירה.חומריותהטבותלהםלהבטיחהיהעשוירישומםשהרי,עצמםהנפקדיםלא

לא27,אסוליןהדסהידי-עללדפוסלאחרונההובאושאף,מונטיפיורימיפקדנתוניאתכראויליבר

לצדייכללובמיפקדכי,דאגבירושליםהפרושיהכוללשהרי.שכזודמיוניתלהשערהמגיעהיה

ההגיון28.וטבריהבצפתלהתגוררהמשיכוהכולללהחלטתשבניגוד,פרושים31גםהירושלמים

הדעתעליעלהלא,וטבריהבצפתשישבופרושים31ירושליםבמיפקדנכללואםכיאומר

.ירושליםשלמשכונותיהבאחתנמצאיםשלכאורה,פרושים600המיפקדמןשיישמטו
כי,לתומוסבורהוא.1839-במונטיפיורימיפקדנערךשבהלדרךכללמודעאינושליברנראה

היההמיפקדעריכתשאופן,היאהאמת29.אישייםטפסיםומילאובתורשעותעמדוהנפקדים

שהיוהנתוניםאתוהשלימוהטפסיםאתמילאוהשוניםהכולליםמזכירי:מורכב-זבלתיפשוט

והנאמנים':מונטיפיורייהודיתהליידישלהמסעמיומןאמנםעולהוכך.הכולליםברישוםחסרים

גםבקלותלהוכיחניתןהדבראת30.'בספרהאנשיםשמותכתבווהאשכנזיםהספרדיםמקהילות

המבקשהפרושיהכוללסופרשל,לדוגמא,וממכתבהמיפקדשלהמקוריהיד-בכתבמעיון

ן3.המיפקדבדפיהפרושיהכוללבניברישוםהנאהעבודתותמורתמיוחדמענקממונטיפיורי

בהייםונותרונפש156ניספוברעש.פרושים420בצפתחיו,ז"תקצבשנת,הרעשלפני,לסיכום

לעירהגיעהאשר,משקלובישראל'רבחבורתאנשים10-כבירושליםשהוזהמספרמתוך264.32

.הארץאתשעזבווהיו,צפתאתלעזובסירבועשרותכמה.ז"תקצבטבת'יביום,לרעשקודם
הקשותבמגפותנספוהגדולורובם,פרושים180-מכיותרלאמצפתלירושליםהגיעו,להערכתי

.19'עמ,שם24
,מורגנשטרן:להלן]172-173'עמ,ה"תשמירושלים,ישראל-ארץויישובמשיחיות,מורגנשטרן'אראה25

.[ישראל-ארץויישובמשיחיות
.287'עמ,(ו"תשל)ב,שלם,"מונטיפיורשלהשנימסעומימיההתיישבותתכניות',ברטל"26
.ז"תשמירושלים,(1839-ט"תקצ)ישראלארץיהודימיפקד,(ההדירה)אסוליןהדסה27
.166,168'עמ,שם28
.19'עמ,ליבר29
1617וכן.71'עמ,ד"תשלירושלים,ט"הילמאההשלושיםבשנותישראל-ארץ,ואגרותמסעיומן,(עורך)ברטל"30

.סו'עמ,שם,מונטיפיורילמיפקדאסוליןהדסהשלהמבואכדבריראה
'מס,מונטיפיוריאוסף,ט"תקצבתמוז'דמיוםמונטיפיורילמשה,הכוללסופר,ן"חאסלוכאברהם'רמכתב31

Jews,168דף,6190 College , London

.53'עמ,סופריםאגרות,סופר32
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בשנתבצפתנדפס,'הטהורשלחן'הספרשער
,הספרמחבר.ק"בישראלבדפוס(1836)ו"תקצ

ברעששנהכעבורנהרג,אזולאיזרחיהנסים

צפתאתשפקדהאדמה

יילילו...;
ובשנת':נאמןאריה'רשמעידכפי,(1838-1839)ט"תקצ-ח"תקצבשניםירושליםאתשפקדו

שמיותרשימותפי-על33.'השמימהעלול"רמהרעששנשארוומהמגיפה'היט"וצח"תקצ
40-כ,1839בשנתבירושליםשנפקדוהפרושים384מתוךכי,להעריךניתןבידיהמצויותשונות

.הרעשפליטיפרושים31עודוטבריהבצפתשהומלבדם.בצפתהרעשמניצוליהיובלבד
והיא,שלואחרתמטעותנובעיםבצפתהפרושיםלגביליברשנקטהמופרזיםהמספרים

ממספרגדולהיהבצפתהפרושיםשלמספרםכי,אליההגיעכיצדלבררהצלחתישלא,ההנחה

הואפיה-ועלחישוביוכלביסודמונחת(38שבעמודבטבלהגםלביטוישבאה)זוהנחה.החסידים
ההפוכההעובדהמשתמעתשמהםהמקורותכל,היינו;לפניושהיוהמקורותכלאליחסואתקובע

.מפניונידחו-מוניםבכמהולעתיםהפרושיםמספרעלעלהבצפתהחסידיםשמספר-
בעליכמקורות,ואופייםטיבםפי-על,שלוההקדמהבדבריסיווגםעצמושהואמקורותאפילו
:למשלכותבהואוכך.זומוטעיתהשערהכנגדמעידיםהםכאשרבעיניופסולים,גבוההאמינות

מ"הפקואמכתב...חסידים200-300-ופרושים600...1823-בבצפתהיו,לדעתי
...בצפתהפרושיםמספרלגבי-מטהכלפי-בהערכתומאודחורג1827משנת

גםכמווקינגפיסק,האמריקניםהמיסיונריםשלהערכותיהםבאמיתותמפקפקים[אנו]681
34.הפרושיםשלזהעלעלהבעירהחסידיםשלשמספרם,לואיסשלבדיווחו

.א'עמ,(ד"חש)א,ירושליםפנקס,גרייבסקי'פ33
.28'עמ,ליבר34
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,בצפתהחסידיםמספרעלה,1839ועד1808משנתהחל,התקופהבכלכי,היאההיסטוריתהאמת

כאשר,(1813)ג"תקעבשנתאפילו.הפרושיםשלמספרםעל,ביותרמשמעותיבאופןלעתים

.שבעירהחסידיםמספרעלמספרםעלהלא35,נפש511עלועמדלשיאוהגיעהפרושיםמספר
הספרדיהדין-ביתשלנדפסדין-בפסקהמצויהעדות,זהלענייןמכרעתבעדותאפתח

החסידיםביןהפשרותולמערכתלסכסוכיםמתייחסהדין-פסק.(1845)ה"תרמשנתבירושלים

,(1818)ח"תקעבשנתשנעשתההפשרהכולל,(1811)א"תקעשנתמאזישראל-בארץוהפרושים

נתפסהבכללותההפשרה.ולחסידיםלפרושיםשוניםגבייהלאזוריפוליןחולקהפיה-עלאשר

:הדין-בפסקנאמרוכך.לבטלהניסוהאחרוניםואלו,החסידיםעלהפרושיםאתכמעדיפה

וסכסוכים[ודבריםודין]ד"ודו[ותלונותטענות]ת"טואודותעלאחרוןלדורזאתתכתב

וביןו"תוטביראוצפתירושליםק"ערהשבשלשהוואליןחסידיםק"קכוללביןשהיה

אנןנתיישבנות"טוכלשראינוואחר...ו"תירושלםק"דפעהו"יצפרושיםק"קכולל

באוחסידיםדכוללהמורשיםוהרבנים...העניניםבכלוליחןלישאיחדכולנובדידן

נגדמכפלייםיותרהםה"וב'הברכםכהעדאשרככהלהםנעשהלמהרבאבקובלנא

עשותבעתהלאהשיבופרושים'דכוהמורשים"והרבנ...ירבוכןפרושים'כו

36...דכעתערךחשבוןכמופ"כוכנגדח"דכוהכמותערךכ"גהיו'הנזהפשר

מצויה,האחרוניםלטובתהחסידיםלביןבינםהמספריהפערעלהפרושיםשלזומפורשתעדות

ולזכותו,ליברשללפניוהיואלומקורות.ספקלכלמעברהיאשאמינותם,מקורותשלרבבמספר

:לוידועיםהיושלאיד-וכתבינוספיםנדפסיםמקורותוכן,להעלימםניסהלאשהואייאמר

'ישראל-ארץגבאי'כספיחלוקתעלפשרה-להסכםהחסידיםהסכימו(1811)א"תקעבשנות.א

משוםזאת.המספריתעדיפותםלמרות,השוניםהכולליםבנישליחסימספרפי-עלשבווילנה

ההשפעהמאזוריברובןשבאומההכנסותכלילינשלוםשבווילנה'ישראל-ארץגבאי'כי,שחששו

37.'מתנגדים'השל

בשנתהיו,והפרושיםהחסידיםביןפשרות-שטריעלהמתבססים,מ"הפקואמקורותפי-על.ב

38.פרושים288לעומתחסידים511וטבריהבצפת1816

מספרהיה,בוורשהוהפרושיםהחסידיםביןהפשרההסכםחתימתבעת,1818בשנת.ג

39.'מכפלייםיותר'הפרושיםלעומתהחסידים

תקופהלאתה,בשאלה,אחריםבעקבות,טעהליבר.161-118'עמ,ישראל-ארץויישובמשיחיות,מורגנשטרן35
וברךכמניןנפשותא"תסלמניןעלועדירבופהמכוללנווהעולים':משקלובישראל'רדברימתייחסים

~

b5h
הבנהאולם.1816שנתשלאחרבתקופהשמדובר,נראהראשונהמקריאה.135'עמ,תצמחמארץהאמת.'[461]
אתשערך,פרומקיןלייבאריה'רידי-עלהוכנסוהואמרובעיםבסוגרייםמצויהקטעלכ.בטעותמקורהזו

ומתייחסה"קס'עמ,'צפתפנקס'מפרומקיןידי-עלהועתקהמקוריהקטע.משקלובישראל'רשלזכרונותיו

לפניהפרושיםמספרעלמקורותשניבידינומצוייםכך.1813-1814לשניםדהיינו,המגפהשלפנילתקופה
ההבדל.נפש511-בהמדברנאמןאריה'רשלוהשני,נפש461-בהמדברמשקלובישראל'רשלהאחד:המגפה
פרושים188עלהמדבריםמ"הפקואבאגרותשהמקורות,מכאן.שונותחישובבדרכילהסבירווניתן,גדולאינו

.71הערה,23'בעמליברשסבורכפי,מוטעיםאינם1816בשנת
1(קלומשמעותיאשכנזיישובעדייןהיהלאהמדוברותבשנים.[בודדדף]ה"תרירושלים,אחרוןלדורזאתתכתב36

.בלבדלצפתהתייחסווהפשרותבירושלים
.שם,שם37
.95,218,285'עמ,א,מ"הפקואאגרות38
.(36הערה,לעיל)אחרוןלדורזאתתכתב39
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ועתה':קוראיםאנו(1820)פ"תקאב-מנחםמחודשוטבריהמצפתהחסידיםממוניבאיגרת.ד

אשכנזיםרבניחכמי'העדת'הקעדהו"תטבריאק"ועהו"תצפת'הקעירבקדשאנחנוהנה

מאותוחמשהאלףלערך...ואביוניםענייםככולםורובם...שםאנשימפורסמיםחסידים

משוערמספרלקבועניתן1816שנתמספרילפיהרי,בהגזמהחשודזהמקוראםגם40'...נפשות

.פרושים300-כלעומתחסידים700-800-כשל
,זהמסמךפי-על.'החלוקהתקנות'כהידועהמסמךבירושליםנתחבר(1823)ג"תקפבשנת.ה
המשפחותשמספרמאחרן4.בצפתהפרושיםממספררבעהיהבירושליםהפרושיםמספר

4225,פיסקפיליניהמיסיונרשלהמהימנהעדותופי-על,שנהבאותההיהבירושליםהפרושיות

.[נפש250-כ]בלבד75-כהיהבצפתהפרושיותהמשפחותשמספרהרי,[נפש80-כ]
ופירסםאיטליהבקהילות(1822)ב"תקפבשנתסבבמינץבערהירשצבי'רהחסידיר"השד.ו

אםגם43.'...נפשמאות'והאלפים'בערךאשכנזיםק"ק'העםואנתנו'כי,המצהירקורא-קול

,הפרושיםכולל,ישראל-בארץהאשכנזיםלכלזהבכרוזהתכווןאםוגםמינץהירשצבי'רהגזים

.הפרושיםמספרעלמוניםכמהעלההחסידיםמספרכי,הידועההעובדהממנומשתמעתהרי
לדעהמצטרףאניואף,כלל-בדרךמהימןכמקורליברעלהמקובל,לואיס'בהאיריהמיסיונר.ז

הואהמצבבירושליםואילו,הפרושיםמןיותררביםהחסידיםבצפתכי,1823בשנתקובע,זו

44.להיפך

ננקיףאם45.פרושים243ורקחסידים1827465בשנתבצפתהיו,מ"הפקואמקורותפי-על.ח

.נפש765בצפתהחסידיםמנו1826שבשנתהרי1826,46במגפתשנספוחסידים300-כזהלמספר
.נפש255-כתקופהבאותהמנו,איש12-כרקנספומהםאשרשהפרושיםבעוד
בצפתהיו,פינצימשההיהודישלדבריועלהמסתמכתפארמאןהמיסיונרשלעדותופי-על.ט

47.פרושים250לעומתחסידים1831550בשנת

שהיה,פינצימשהשלמעדותויותרמדויקתליהנראית,שנהמאותהמ"הפקואעדותפי-על.י

48.נפש458רקשנהבאותההחסידיםמנו,בצפתהחסידיהכוללמבני

גם,אולם49.ליברידי-עליפהתועדה1831-1836השניםביןההמוניתהעלייהתנועת.יא

איש,מאנספלדיוסף'רשלעדותופי-על.לפרושיםהחסידיםביןהיחסהשתנהלאזובתקופה

50.פרושיותמשפחות150ורקחסידיותמשפחות500-כבצפת(1836)ו"בתקצהיו,הפרושיהכולל

שנתבתחילת,הרעשערבבצפתהיו,סופרמשה'לרמשקלובישראל'רשלמכתבופי-על.יב
51.פרושים420לעומתחסידים000,1-כ,(1837)ז"תקצ

.29776'מס,ע"תכא"בבסלצילומו.3971'מס,יורק-בניולרבניםהמדרשביתספריית40
.156'עמ,(ז"תרפ)ב,ציוןמאסף,'ג"התקפמשנתישראל-בארץהפרושיםכוללשלהחלוקהתקנות',ריבלין'א41
Late!1813,0באפריל20מיוםפיסקשלביומנורישום42 Missionary,.31.ג,Memoir ofRev. Pliny Fisk

1828Bond,ק.284 (ed.) t Boston.4נ,Palestine

23-1711172מסמך,י"אמתע43

1825Jewish,ק.1823,109בנובמבר30מיוםלואיסשלביומנורישום44 Expositor, London

.246'עמ,ג;12'עמ,ב,מ"הפקואאגרות45
.138'עמ,(ז"תרפ)ב,ציוןמאסף,'תצמחמארץהאמת...אשכנזיםישובהתחלתספור'70146

1832igence,ק.4773 , London1[MontAIy Inte

.כ"ע126,ד,יד-כתב-מ"הפקואאגרות48
.78-83'עמ,ישראל-ארץויישובמשיחיות,מורגנשטרן49
.18הערה,לעילראהנ22.5הערה,לעילראה50
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דהיינו,החסידיתהאוכלוסייהכמחציתברעשנהרגהמשקלובישראל'רשלמכתבופי-על.יג

מבניהניצוליםשלשמיתרשימההיתהלעהרןה"צ'רלפניואמנם.ניצלו500-וכ,נפש500-כ

52.נפש570לכדיהגיעומספרה,החסידיםכולל

כולן,במאמרו25-29'בעמליברשעושההמסובכותהסטאטיסטיותהמניפולציותכל,והנה

הואכךבעקבות.בעירהחסידיםמספרעלעלההפרושיםמספרכי,המוטעיתההנחהעלמבוססות

כך.הדעתעלמתקבל-בלתיבאורחמסבירןואףבפניושהיולעדויותמוחלטאמון-באימתייחס

'שרעדות1826,53במגפתשמתוהחסידים300עלמשקלובישראל'רשלעדותואתדוחההוא

שהיוהנוספיםהמידעבצינורות,מ"הפקואידי-עלבקפדנותתיבדקכיידעעצמומשקלובישראל
אתמשקלובישראל'רהעריךשמא':יותרטובה'סיבה'להגזמתוהיתהליברפי-עלואילו;להם

טענתולפיאשר,הפרושיםשלעליונותםאתלהוכיחכדיהשיעורמןהרבהכגבוההנספיםמספר

54.'מתאימיםהסגראמצעישנקטההיחידההקבוצההיו

אקטיביהיהבצפתהפרושיםכוללכי,הנכונהמהתרשמותונובעתליברשלזושטעותודומה

מספרםביןמיתאםלהיותחייבלאאולם.החסידיםכוללשלהפאסיביותלעומת,רביםבשטחים

;הנכוןהואההיפךלעתים.פעילותםשלהאינטנסיביותוביןהפרושיםלעומתהחסידיםשלהיחסי

טעותו.המספרילכוחםמעברהרבהדינמיתבפעילותדווקאמצטיינותקטנותאוכלוסייהקבוצות

השערותיובשלהנכוניםמהמקורותהתעלםשהואמפניהיאטעותאך,אפואמובנתליברשל

.רביםסרק-בטיעוניוהסתבךהמוטעות
לצפתשהגיעוהיהודיםהעוליםשללמניעיםגםבמאמרולהתייחסמנסהליבר,ולאחרונה

ברצינותלהתייחסאפשרותאיןבמאמרוהמובאהחומרבסיסעלאולם.המדוברתבתקופה

כי,מורותמהםהעולותוהמסקנותומגווניםרביםהםלענייןהנוגעיםהמקורות.זהנושאלבדיקת

בצבתצבתעשוייםהיואלא,וברוריםמתוחמים,משמעיים-חדתמידהיולאהעוליםשלהמניעים

למניעיםרקלאהדעתאתתמידלתתיש,כן-כמו.משיחייםמניעיםעםריאלייםמניעים

דווקאלבחורהיהודיםאתשהביאולמניעיםגםאלא,המוצאמארץיהודיםליציאתשהביאו

עלהתבססותמתוךלשקולישהעיתוישאלתאתוגםהמניעשאלתאתשגם,מכאן.ישראל-בארץ

-לגלהביאהלאר"תבשנתהמשיחלבואהציפייהגם':ליברכותבזהבעניין.ישיריםמקורות

55.'1840-ל1837השניםביןהקודשלארץהעוליםהיומעטים,הואנהפוך.השניםבאותןעלייה

עדויותבידינוישנן,ואכן.המשיחיהנושאשללמורכבותומודעליבראיןאבל,נכונההזוהעובדה

כאותתורהגדוליידי-עלנתפס1837בשנתהגלילאתשהחריבהאדמהרעשכי,מפורשות
לדחוקלהפסיקישכן-ועלה"הקבבעיניעודרצויהאינהישראל-לארץשהעלייה,משמיים

וכך.ניסיתלגאולהולצפותתשובהועשייתתורהכלימודהמסורתיותבדרכיםולדבוקהקץאת

:ז"תקצפנחספרשת'אמיוםבמכתבטייטלבויםמשה'ראומר

שבזזומהביזהשנהרחאשנהק"עהאל[שבאו]רעדוהרפתקאותמפניברורנראהולי

ה"בעוונהרגוהארץמהרעשת[ז"תקצ]זוושנהשבהיכלת"סעלנשיםוטמאואותם

171
.10הערה,לעילראה52
.25'עמ,ליבר53
.28'עמ,שם54
.199הערה,40'עמ,שם55



מורגנשטרןאריה

שנמתיןרקי"לאומרצוננומעצמנונלךלאשכעתת"השישרצוןיראהזהלאלפים

56.לארצנויוליכנוצדקנושמשיח

שלרצףלקבועליברשלנסיונוברקעעומדיםמוטעיםוחישוביםמתודולוגיותטעויות,לסיכום

,דעתילעניות1800-1839.57בשניםבצפתהיהודיתהאוכלוסייהגודלעלסטאטיסטייםנתונים

לבססםישאך,התקופהכללאורךהאוכלוסייהגודלשלסביריםלמספריםלהגיעאפשרותקיימת

.עצמוליברשהביאבמקורותהגדולבחלקםהמצויים,אמיניםמקורותעל

ת"השבשנתיורק-ניו,אוהלק"אבד,ל"זצוקטייטלבוייםהאלקיםאישמשהמאתראשוןחלק,משהישמחספר56
.בספרהאחרוןהדף,[ז"תש]ק"לפ

:עליהןלהעירשישנוספותטעויותמספרבמאמר57

ספר'באבישרעלבהסתמך,24'בעמליברשכותבכפי,בטבריהשלוחהכלהיתהלאהפרושיםלכולל.א
.הפרושיםכוללעם,אזשנוסד,'רייסין-חסידיםכולל'שלשגויבזיהויהמדובר.'טכריה

,ליבר)בארץשהשתוללוהמגפותלביןישראל-לאיןיהודיםעלייתעללעהרןשלהשקפותיוביןקשרכלאין.ב
.167-169'עמ,ישראל-ארץויישובמשיחיות,מורגנשטרןראה.(28'עמ
דאגהבהבעתהמדובר.30'בעמליברשכותבכפי,ישראל-לארץיהודיםלעלייתהתנגדולאהפרושים.ג

.האנשיםשללפרנסתם
לבואולהמתיןבצפתדתיתמבחינהלהישארהםמחויביםכילחסידיואמרלאמאווריטשדבאברהם'ר.ד

,סוטהמסכתבסוףהמשנהלמאמרריאליתמשמעותאיןכי,להםאמרהוא.35'בעמליכרשכותבכפי,המשיח

.חרבלהישארהגלילשלגורלוכי
השלטוןבימיויישובהישראל-ארץ,צבי-בן"וטלכספררומקורה)שגויה22'בעמהאיורתחתהכתובית.ה

2

~

ערךבעלבמסמךמדוברהיה,(1810)ע"תקמשנתאיגרתזוהיתהלו.(390'עמ,ו"תשטירושלים,מאני'העות71
ניתןמזוינת-בלתיבעיןגם.איידלישיוסף'רר"השדבידיוניתנה(1827)ז"תקפמשנתהיאזואיגרת.במינויחיד

בשנתלארץשעלו,מפינסקברדאקי"ישע'ורמפינסקהכהןחיים'רשלבחתימותיהםשמאלבצדלהבחין
אתשפירסם,יערי.99'עמ,ז"תשמירושלים,ירושליםבשליחות,בספרי'תאומה'איגרתראה.(1826)ו"תקפ

.769'עמ,א"תשיירושלים,ישראל-ארץשלוחי,יערי'אראה.ה"כתקפהשליחותשנתאתבקבעוטעההאיגרת



ט"היהמאהבראשיתצפתאוכלוסייתשלגודלה
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היהודיתהאוכלוסייהשלהתפתחותה',ליברשרמןשללמאמרוהערותמספרלהעירברצוני

י.'1800-1839,בצפת
,כך.למשנייםראשונייםמקורותביןברורההבחנהזהבמאמראיןמתודולוגיתמבחינה.א

ומפרט,'...העריכואהדנוצריומקוריהודיםמקורותשני':המחבראומר23'בעמ,למשל

ששניבשעהבה,מודרניחוקרלמעשהשהוא,גאוןר"מהואהאחדהיהודיהמקורכיבהערות

-נוצריומקוריהודימקורמסרו...':אומרהוא20'בעמ.ראשונייםמקורותבאמתהםהאחרים

,לקוראמגלההואאיןאלהמקורותהםמיאך.'אב-בתי40-50-כעל-בזהזהתלוי-בלתיבאופן

שהערכתנומאחר.(רוזן'ומיערי,מהלר)משנייםמקורותלשלושה,40בהערה,אותומפנהאלא

,משלותמונהלעצמוליצוריכולהקוראאין,הראשוניהמקורשלאיכותוידי-עלנקבעתלחומר
בסיכוםגם.ל"הנהחיבוריםבשלושתהראשונייםהמקורותשלזהותםאחרייחפשאםאלא

-כשווילהעמידםולא,הראשונייםהמקורותאתבנפרדלהזכירהיהעדיף,(41-44'בעמ)המקורות

.מודרנייםלמחקריםערך
עולהזהדבר.קאתולי-יווניולאאורתודוכסי-יווניהיה,16'בעמהנזכר,ניאופיטוסהנזיר.ב

2.האורתודוכסיסבא-מרבמנזרשנשתמרו,מיומניובבירור

שלמותולאחרמייד.1804-בולא,1805-בהתחיל(21'עמ)פחהסולימאןשלשלטונומועד.ג

בידימשםגורשממושכיםמאמציםלאחרורק,עכועלפחהאיסמעילהשתלט(1804)זאר'ג

3.פרחיוחייםסולימאן

,כפלמפעולתכתוצאה,(20'עמ)ליברבידיהמוזכר,בצפתהחייםהיהודים200שלהמספר.ד

שלבספרו,הרעשלפנימפורשותמופיע,1759רעששלאחרהתקופהלגבי,יהודייםמקורותמפי

1754-1755.4בשניםזובסביבהששהה,שולץשטפןהגרמניהמיסיונר

נראיםאלהמספרים.יהודים150-200נהרגו1759-בהרעשיםשבשני(19'עמ)מעריךליבר.ה

העריךהרעשיםלמועדבסמוך.יחסיתמאוחריםדיווחיםעלבעיקרומתבססיםבמקצתגבוהיםלי

חיים'ר.יהודים134יחדכלומר,20ובשנייהודים114נספוהראשוןברעשכי,מודעיחיים'ר

בהונתמנהלקושטאעבר,למצריםבשליחותיצאמכן-לאחר,1749לשנתעדבצפתחימודעי

.13-44'עמ,(ח"תשמטבת)46,קתדרה1
,(1938Spyridon,קק.26-5 Jerusalem.5.א.Neophitus of cyprus , Anna[s of

Palestine

(ed173
Seetzen...(8ם.ו.Kruse(,11,ת1859-1854,8001,קק.3,107,88 , Reisen durch Syrien, Palestina.ל1.נ

,Buckingham!א1822London,1,...Palestine,קק.134-130 Travels.5.140;נ

4Schultz, Die Leitung des Hoechsten nach seinem Rath au/

den

Reisen durch Europa. Asien und.5

"ס",ו,,1775Halle,קק.212-206
,)(
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הוא,לדעתי.צפתנפגעילמעןתרומותלאסוףלאירופהנשלחהרעשלאחר.צפתמפקידילאחד

שבוהיהודיםמספראתנקבלאם5.ביותרהאמיניםהםונתוניו,זהרעשעלביותרהמהימןהמקור

.נהרגוצפתיהודישלרובםשרוב,ליברעלהמקובליםהמספריםלפי,מצבנוצרהיה,שולץנוקב
.בלבדכמחציתםנהרגווכי,הואכןשלארעים-תמימיהמקורותכללמעשהאך
מעיוןאך.(21'עמ)'נטושהכמעט'היתהשצפת,וולנישלהערכתואתלקבלנוטהאיננוליבר.ו

לתקופתבהכרחמתייחסאיננושוולנינמצא(האנגליבתרגוםהשתמשליבר)הצרפתיבמקור

שנותלראשיתאוליהיאוהכוונה1759,6רעשאתאףזהבהקשרמזכירוהוא,(1784-ב)ביקורו

-אלבייועליעמר-אלדאהרשלמלחמותיהםבסביבההתחוללוכאשר,ח"היהמאהשלהשבעים

:קושטאפקידישלמדיווחתימוכיןאולילהמוצאתזוהנחה.בהרחבהסוקרוולניאותם,כביר

שלהתאריך7.'שניםכמהשםאדםישבולאאישבהעברלאאשרהיהודיםמןנטולההיתה'העיר

לזמנןאולישבוהדיווחאתלייחסשיש,כךעלעמדתיאחרבמקוםאך,1783אמנםהואזהמסמך

8.דאהרמלחמותשל

בהרבהעלה...צפתשלהיהודיםאוכלוסייתשמנייןייתכןלא'כי,(21'עמ)אומרליבר.ז

.1800-בנפש600-במספרואתאומדהוא,עמודבאותו58ובהערה,'1800-בנפש600-למעבר
שאותם)זאר'גשלהנקמהומעשינפוליאוןפלישתשלהפגיעותלאחר,אזהיישובגודל,לדעתי

,נפש350-400שלמספרמאותוירדאףשהוא,מאודייתכן.בהרבהקטןהיה,(ליברגםמזכיר

שלמצב,פרחיחייםשלחסותותחת,נוצרט"היהמאהבראשיתרק.1781לגבימזכירשליבר

9.בורקהרדטאצלכמוזכר,נפש600-למספרםעלהזאתובעקבות,ויציבותבטחון

קיימים,(58הערה,ליבר)האחרותישראל-ארץמעריבאחדותהיהודיםמספרלגביגם.ח

מזכירספילסבריהאנגליהרופאאבל.יהודים250,2ליברמזכיר,למשל,בירושלים.שאלה-סימני

,סמיתסידנישללפמלייתוהשתייךאלא,סתםתיירהיהלאהוא0י.יהודים1799500,3באוקטובר

ביקורואגברשמייםאומדניםשקיבלוייתכן,בנפוליאוןבמאבקםהתורכיםשלבריתםבן

.לפרטהמקוםכאןולאי1,עתבאותהירושליםיהודיעללנולידועמתאיםאףזהמספר.בירושלים
-בערנרוהן1806-ב7צןהן.בטבריההיהודיהיישובבגודלמגזיםשליברנראה,זאתלעומת

שמזכירהמספרמןמחציפחותשהם,נפש400-ככלומר,יהודייםאב-בתי100בהמזכירים1815

*ןי.ליבר
כי,בורקהרדטקובעזובשנה.ליברשסוברכפי1810-בולא,1812-בבצפתביקרבורקהרדט.ט

מנתהשנהבאותהבצפתהיהודיתהאוכלוסייהומכאן,150היהביהודיםהמיושביםהבתיםמספר

אותם,נפש800-1200המספריםעל,מוסמךכהממקור,זהמספרמעדיףהייתי2ן.נפשות600

.143-145'עמ,1983אביב-תל,צפתתולדות,שור'נ:ראהזהנושאעליותרמקיףניתוח5
.1787Paris,11,...Egypte"81"Syrie"8C,קק.6214,213 F . C. Volney, Voyage

.קנח'עמ,(ג"תרצ)ה,ציוןמאסף,'בודדיםדפים',ריבקינד"7
.149'עמ,(5הערה,לעיל)שור8
1822Syria,ק.9317 and the Holy Id~d (ed. W .M . Leake) , London!מBurckhardt , Travels.].נ

1819the,ק.1037 Eoly land and Syria , Londonא!Spilsbury, Picturesgue Scenery.8.7
תל,ב,ירושליםתולדות,שור'נ:ראה17411

-

.562,563'עמ,1987אביב-ביבא
11'עמ,(1988מרץ)6,טבריהמטוב,מאנית'העותבתקופהטבריהאוכלוסייתשללהתפתחותהקווים,שור'נ*11

ראה,(8הערה)ליברמצטטאותו,(17,קתדרה)הנפשותכללסךבתראבביןהמספריהיחסעללמאמריבנוסף12
ד,וארץעם-ישראל,'ומשמעותומאנית'העותבתקופהישראל-בארץהאבבתיבגודלהשינוי',שור'נ:גם

251,252'עמ,(ז"תשמ)



וילסוןון'גשלרישום,צפת

לשנתמתייחסבורקהרדטשלשמספרומוטעיתבהנחהאך)עצמהשנהאותהלגביליברחישב

1810).
בימי)אלא,(24'עמ)ליברכדברי,'פחהעבדאללהשלהכספייועצו'היהלאפרחיחיים.י

הווילאיתענייניכלשכמעט,ממשלה-ראשמעין(עבדאללהשלשלטונוובראשיתפחהסולימאן

גםאלא,בצפתרקלא,ומספריהםהיהודיםגורללגביחשיבותוגםמכאן!3.בידיונתוניםהיו

800)ברגגרןשלזוכגון,גבוהותמספריותהערכות,לצפתבאשר14.וירושליםעזה,עכו,בטבריה

,מוגזמותכההןאיןואז,פרחישלהירצחושלפנילתקופהכשייכותלהביןיש!5,(יהודייםאב-בתי
כשייכות-!6(אב-בתי400)1823-בוואט'גשלזוכגון,נמוכותוהערכות;ליברשמניחכפי

הדיםרווחושעדיין,שנהבאותהמפורשותמזכירפיסקפליניהמיסיונר.הירצחושלאחרלתקופה

.לכךהרקעאתלהסביריודעאינואך,יהודיםשלבהרבהגדוללמספר
במירשםמתבטאתשהיאכפי,1831עד1800-מהיהודיםבמספרהתלולהשהעלייהחושבאינני

גל:גלים-גליםשלבצורהיותר,לדעתי,היתהההתפתחות.נכונההיא,38'בעמליברשל

הצרפתיתהפלישהידי-עלהן1799-בונקטע1798-בלשיאוהגיע,ח"היהמאהבאמצעשראשיתו
עדהיהודיםבמספרחדהעלייהושוב7ן.זאר'גבידיוהנוצריםהיהודיםרדיפותידי-עלוהן

שללביזהעד,היהודיםבמספרנוספתעלייה.מכן-לאחרוירידה,1820-בפרחיחייםשללהירצחו

'עמ,(ו"תשמניסן)39,קתדרה,'הנוסעיםבספרותמשתקףשהואכפי,פרחיחייםשלמותו',שור'נ:ראה13
179-191.

ו721עזהלגבי;[בדפוס]עכותולדות,שור'נ:ראהעכולגבי;562,563'עמ,(11הערה,לעיל)שורראהירושליםלגבי14
.[בדפוס]ה,וארץעם-ישראל,עזהיהודיתולדות,שור'נ:ראה

.26'עמ,ליבר15
.109הערה,שםראהפיסקשללהערתוהמקורלגבי,27'עמ,שם16
.161,162'עמ,(5הערה,לעיל)שור17



שורנתן

,1837בינוארהאחדשללרעשעדנוספתקלהעלייהכנראהאך,מכן-לאחרמסוימתועצירה,1834

לכךוהסיבה,ליברשמניחכפי,תלולהכההיתהלאהירידה,לדעתיאך.אחריותלולהוירידה

,הקרבנותמספרשלמוגזמתהערכהעלהתבססוהרעששלאחרהזמןמןהנתוניםמןשרבים

נוצר,הרעשאחרישנותרההאוכלוסייהליתרתעצמםהמקורותכותביבידיעודצורפווכשאלה

.הרעשלפניגדולהאוכלוסייהשלמוטעהרושם
מזכיראיננושליבר,1837ברעשהקרבנותמספרלגבימצויןמקורלרשותנועומדלמעשה.יא

ניתחתיאחרבמקום.חללים158,2שלבמספרהנוקב8ן,הרשמיהתורכיוחשבון-הדיןוהוא,אותו

כגון,אחריםוממקורות)ממנומשתמעוכי9ן,בהחלטסבירהואזהמספרכי,כךעלוהצבעתיאותו

מספרכי,בצפתשנשתמרהוממסורתהרעש20לאחרמיידגיברלטרבקהילתשנתקבלהמכתב

800,1,22-ל500,1ביןהיההיהודיםההרוגיםמספרכי2!(בלבדנפש500,1היההיהודיםהחללים

2'.נפש600,2-בהרעשבעקבותבצפתהיהודיםמספרירד,לדעתו.ליברשלכדעתו000,2-כולא

.פחותאףואולי,נפש000,2-בכרקירדהואלדעתיואילו
היא.(35'עמ)ליברשלכדעתו,הדרוזיםבידי1838ביזתשלבחשיבותהלהגזיםאין.יב

ר"דאודותיהשהותירהמפורטוחשבון-הדיןבשל,כך-כלכחמורההחוקריםבעיניהצטיירה

,אחדיהודיולובהנהרגלאלמעשהאך.(מונטפיורימפקדישלהמחברגםשהוא)הלויאליעזר

מזכיראיננואך,1834ביזתאתוהן1799-בהצרפתיםביזתאתהן1840-במזכיראוליןוהאמריקאי

24.הדבריםהתרחשותאחריבלבדשנתיים,הדרוזיםביזתאתכלל

:הםואלהליברשהביאלאלהצפתאוכלוסיאודותאחדיםמספרייםנתוניםלהוסיףניתן.יג

מישראל25נפשות460-נאמןאריה'ר1816

הכל26-בסךנפשות500-ראווילסוןויליאם1819

הכל27-בסךנפשות000,9-נייילונייובני'ג1827

הכל28-בסךבתים700-שסניי(?)1830

הכל29-בסךנפשות000,9-טיילורברון1831

'הכל0-בסךנפש000,10מתוך,יהודים000,5-רישרקרל1836

Semi',12/,2(1952),קק.1865-62 Bey10Ben Horin (ed . ) t 'Soliman Pasha , Official Report sent

.!89'עמ,(5הערה,לעיל)שור19
.231'עמ,(ו"תרצ)5/6,ב,ראשוניםמימים,'חיצונייםמקורות',ריבקינד"20
21,1859Lorenzen , .,

Jerusalem

, Kiel.1868,ק.319;ו.אKraenzle , .Reise nach

,

:

Jerusalem

, Augsburg.ג

1858Leipzig,11,!L,ק.351 .A. Frankl , Nach Jerusalem;351.ק

.89נ'עמ,(5הערה,לעיל)שור22
.37-39'עמ,ליבר23
1843New,ק.24414 York,11,Travels " Egipt. Araba Petraea and the Holy Land,8.(ת11ל
.!35'עמ,(ז"תרפ)ב,(מאסף)ציון,'פרושיםהנקראיםהאשכנזיםישובהתחלתספור',פרומקיןל"א25
1831London,11,ק.26373

,

.the Holy land, Egypt etc!לW .R . Wilson , Travels

nellaצ"א/"...,1833Verona,ק.27160 Terraש,Siria"ןFailoni , viaggio.ג)
28London,1,theו76 Rivers Euphrates and Tigris,0עצ,עשעcol . Chesney, The Expeditionfor the.1]

1850,ק.479
,Taylor?!ן"1839Paris,1,Judei,ק.29261 La Syrie. I'Egypte. /" Palestine.5.1.נ

30,1850Berlin,11,

Halbinset

von Palaestina und

~

' Syrien:5[01חC .

Ritter

, Vergleichende .' Erdkunde der

ק.254
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נפשם000,7-000,8שלהכל-סךמתוךונוצריםיהודים000,4-000,5-אולין'ס1836

32.פרושים150,חסידים500-מקאליששבתאייוסף'ר1836

,מנתוניולקחלהפיקזאתבכלמנסהאך33,הללרביתדודשלהגזמותיועלאמנםעומדליבר.יד

,ופרנקלוילסוןון'ג,בורקהרדט,זצןכגוןמצויניםמקורותישנם,אחדמצד.צורךבכךואין

ה:אוולהתורכיכגון,פסוליםמקורותקיימים,שנימצד.אחריםשלאלהעלעדיפיםשנתוניהם
לאשמוטב,1824-בהללדביתודודח"היבמאהלוסיניאןהצרפתיהנוסע,ז"היבמאהלבי'צ

.כלללמספריהםלהתייחס
הראשונההתמונהצייר.מתחתןשמצויןכפי,וילסוןשלאינם36'ובעמ26'בעמהציורים.סו

~תתשע)פןהריהיה (Harryהשנייההתמונהצייר.הרישוםבפינתבבירורנראיתחתימתוואמנם

-לארץבמיוחדהאלההצייריםשניאתשלחההוצאהבית.(ג.[).Woodward(וודווארדהיה

לסדרותגםשימשווהם,וילסוןרלס'צסירשללסדרההציוריםרובאתלהכיןבכדיולסיניישראל

.(גואריןשלטקסטעם)ובצרפתית(וגותהאברםשלהערותעם)בגרמניתמקבילות
היהודיםתושביהומספרבצפתהאוכלוסייהגודללגביהערכותכמהלתתאנסהלסיכום.טז

:הנדונהבתקופה

האוכלוסיההכל-סךיהודיםשנה

כמעטעזובהצפת1775

500-כ1798

000,2-כ300-כ1800

500,2-כ600-כ1812

000,2-כ1820

000,344-כ500,1-כ1823

000,3-כ1834

000,6-כ500,3-כ1836

500,3-כ500,1-כ1837

1839350,1

000,535-כ1849500,1-000,2

.415'עמ,ב,(24הערה,לעיל)אולין
771.שמט'עמ,(א"תשי)נחפינק,'ו"תקצמשנתמצפתאגרת',יערי'א

.26'עמ,ליבר
1828Edinburgh,..,0Fisk,ק.317 , Memoir-ע

,784941the .~ Eastbythe Committee ofthe .Malta

.

Protestant (Jollege10Journal

I

~ ofa .:

Deputation

, sent

1854London,11,ק.455



הסולטאןעםאוליפנטלורנספגישת

ארןמיכאל

אוליפנטהגיש1879יולישבתחילת,אילןצביכותב''הגלעדארץ'ואוליפנטלורנסעלבמאמרו

התכניתביתרונותשהכיר',פחהדין-אהיר,הגדולהווזירלאישורהגלעדארץליישובתכניתואת

אלא;לתכניתפירמאןלושיתןכדיהסולטאןאצללהתקבלביקשמכן-ולאחר,'בביצועהוצידד

באההערתיי.לתכניתשהתנגדהלממשלהעברוהשלטון,דין-אחירממשלתהודחהשבינתיים

בריטניהיחסיהשפיעוכיצדולהבהירבקושטאאוליפנטשללפעילותוהמדיניהרקעאתלהרחיב

.תכניתולביצועמהסולטאן'פירמאן'השגתסיכוייעל'העליוןהשער'ו
שניועודהחדשמאני'העותהממשלהראשעםתכניתועלדןשאוליפנטבשעה,1879בנובמבר

2.בתכניתלדוןמאנית'העותלנכונותקץששמה,בבוספורוסכוח-הפגנתהבריטיהציערך,שרים

:נאמר,המחברמסתמךשעליובמקור

commission composed of three cabinet8swimmingly with0555ת111סwas1

ministers of

~

'

which

the Prime Minister was president , elaborating my project

thunder clap and8when

~

the demonstration about the fleet came upon us like

3...everything105108תput

והמקוםהצישלהכוחלהפגנתהסיבותלגביהבהירות-ואי,התקריתאירעההיכןשםנאמרלא

.אחריםמחבריםשלנחלתםגםהיא,נערכהבוהמדויק
4.אלבניהלידהיתההצישלהכוחשהפגנתכותבתטיילוראן

-נכוןשהואמועד-1880באפריל20-בהסולטאןעםנפגששאוליפנט,כותבנדבהיוסף

קץושמהרעם-כמהלומתעליובאההדרדנליםבחוףהצישלהכוחשהפגנת,מוסיףמכן-ולאחר

5.הסולטאןבעיניאוליפנטשלריחונבאשבריטניהמצדזוהתגרותרקעעל.לכל

6.הדרדנליםבאזורהיתההצישלהכוחשהפגנת,מצייןהנדרסוןפיליפ

רקעעלנערךשהתמרון7,אילןכותבהבריטיהצישלהכוחהפגנתשלהפוליטילרקעבאשר

:נלהלן141-162'עמ,(ג"תשמניסן)27,קתדרה,'"הגלעד-ארץ"ואוליפנטלורנס',אילן'צשללמאמרוהערה* .[אילן

.151'עמ,שם1
.שם,שם2
.אילןשלבמאמרו43בהערהמאוזכר)Lytton(לימוןללורד1879בנובמבר20מיוםאוליפנטשלמכתבו3
,1982Taylor,ק.4197 Lawrence Oliphant, Odordתתלע
עלמסתמךנדבה.27-28'עמ,1978חיפה,הציוניוהרעיוןאוליפנט,'אוליפנטלורנסשלחזונו',נדבה"5

.1942Pilgrimוע72 New YorkםProphet andג,Lavrton.3)1Schneider.11,תאריךאתייחסושבטעות

לאחרהיתההצישלהכוחהפגנתכאילומשתמעולכן,1879בנובמבר20במקום,1880בנובמבר20-להמכתב
.הסולטאןעםהפגישה

1956Ph,ק.6209 . Henderson , The Life of

Lawrence

Oliphant. London

.44הערה,אילן7
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המתאר8,הראלישללספרואותנוומפנה,במצריםהשלטוןבענייןלתורכיהאנגליהביןהמתיחות

אירופאיםשריםשנישפיטר,מצריםשליטאיסמעילדיב'החעםוצרפתאנגליהביחסיהמשבראת

החליטוהמעצמותשתי.הכבדיםחובותיהעקבמצריםשלהכספייםענייניהלניהולאחראיםשהיו

.הריבוןהיהרשמישבאופן,חמידעבדולהסולטאןאתשהכעיסדבר,איסמעילאתלפטר
ביוני25-בדיב'החאתפיטרנוספתמחשבהלאחראולם,הצעדאתלבצעבתחילהסירבהסולטאן

1879.9

סיוםלאחרחודשיםכארבעהדהיינו,1879בנובמבררקהיתההצישלהכוחהפגנתאולם

,בכללמאנית'העותוהאימפריהבריטניהיחסירקעעלוהתרחשה,איסמעילשלהפיטוריםמשבר

.בפרט(1878-ב)ברליןקונגרסבעקבותלבצענדרששהסולטאןורפורמות
ראשאתלפטרעומדשהסולטאן,)Layard(לאירד,בקושטאהבריטילשגרירנודע1879ביוני
פחהנדיםכי,וטעןהסולטאןבפניכך-עלמחההוא.(אוליפנטנפגששעמו)דין-אחירהממשלה

אתופיטרלאזהרהשעהלאהסולטאןאך,רוסי-פרוהוא,לתפקידלמנותהסולטאןעומדשאותו

0ן.1879יוליבסוףדין-אחיר

השגרירשלביקורו.מתוחיםלהיותהמשיכומאנית'העותוהאימפריהבריטניהביןהיחסים

אחדשהיה,פחהמידחתהמושלעםופגישותיוישראל-ובארץבסוריה1879באוקטוברלאירד

-למצבהגורמיםביןהיה-בריטיתמתמיכהנהנהואשר,הסולטאןשלהחריפיםממתנגדיו

".זהעניינים
לנועהוראהשקיבל,ללאירד)Hornby(הורנביהאדמירלטלגרף1879באוקטובר25ביום

כךעלדיווחוקושטאעיתוניגם.בסיקהמפרץלעבראו,לאיזמירהסמוכה)Vourla(לוורלה

לתנועותיהןכיחושששהוא,אמרנדים.מלונדוןידיעותעלבהסתמכם,מכן-לאחרימיםארבעה

עלאיוםבכךשרואה,הסולטאןשלהנפשימצבועלשליליתהשפעהתהיההצייחידותשל

!2.האישיבטחונו

להנחיתרוסיתכוונהעלמוטעהמידעשקיבל,יזראלי'מדבאההבריטיהצילתנועתהיוזמה

ללונדוןהציעלאירדוהשגריר,הבריטיהצימהופעתמאודנפגעאכןהסולטאן.בקושטאכוחות

3י.הציתנועתאתלעכבסולסבריהחליט1880בנובמבר4-ובהאוניותהתקדמותאתלעכב

1880אפרילבסוףורק,ומורדותעליותעודעברומאנית'העותוהאימפריהבריטניהביןהיחסים

!4.נפש-במפחיצאממנהפגישה,הסולטאןעם,לאירדשלבסיועו,אוליפנטנפגש

זהתפקיד.המעצמותשתיביןביחסיםהבריטיהצישמילאהפעיללתפקידדוגמהאפואלפנינו

מצריםביןהגבולנקבעבעקבותיהאשר,1906בשנתסאבהבתקריתלביטוייותרמאוחרבא

5ן.ישראל-וארץ

.170-173'עמ,1941ירושלים,תורכיה,הראלי'ש8
,1971London,1953-7800Marlow,ק.9102 Anglo-Egyptian Re[ations.7

,1938Medlicot,קק.10321-318 The Congress of

Berlin

and

After

, London.מדליקוט:7להלןקו.א].
.אילןאצל36-ו35בהערותהמאוזכריםבמקורותוכן326-327'עמ,שם11
328-329.7191'עמ,שם12
.331-332'עמ,שם13
.198-199'עמ,(4הערה,לעיל)טיילור14
ירושלים,ועתיקותיהישראל-ארץלחקירתהחברהכנסספר:אילת.'1906בשנתאילתמפרץשלהמשבר',הד'א15

.194-206'עמ,1963



*?מגדלבאחוזתפועלשזרזלמןהיההאמנם

הנמימיכל

שלושה,לדוגמה,כץיוסימזכיר,השנייההעלייהבתולדותמגדלחוותשלמקומהעלבדבריו

,טרומפלדוריוסף,(ומבשובזלמן[שניאורל"צ]שלמה)שזרזלמן...':החווהפועלישלשמות

ן....כצנלסוןברל
.במגדלכפועלעבד-טרומפלדוריוסף-אחדרקלמעשה,שהוזכרוהשמותמשלושה

גורדוןד"אשלשמובמקום,בטעותלכאןנשתרבבכצנלסוןברלשלשמוכי,לינתבררבינתיים

,שזרזלמן,ברשימההראשוןאולם;(מה-זמןבמשךבחווהפועלהיה,העדויותכללפישאמנם)

.מעולםבמגדלעבדלא
הגיע,בפטרבורגגינזבורגהבארוןשלמיסודוהיהדותלמדעיבמכוןסטודנטאז,רובשובזלמן

מאותהממכתביםשעולהכפי)כחודשייםכאןשהההוא.(1911)א"תרעבקיץישראל-לארץ

מקרובזהאשר,במרחביהמה-זמןועבדשוניםאנשיםעםנפגש,הארץברחביסייר,(תקופה

2.בחווהעבדלאאך,במגדלשזרביקר,כצנלסוןברלעםהכרותשיחתלשם,לכנרתבדרכו.הוקמה

מקורכעלהדבריםהתרחשותלאחרשניםעשרותשנכתבוזכרונותעללסמוךשאין,מובן

הדני-עברשלספרוהוא,במגדלשזרשלעבודתולגביכץיוסימסתמךשעליוהמקור.בלבדי

:בפירושנאמר290'בעמ,ושם'קורותיהשנותחמישים,התחתוןבגלילההתיישבות'(פלדמן)

חרובינתן,קיצים,שיטריח,וחבורתוטרומפלדור,שזר,יפה.ד.ש,גורדון.ד.א[במגדל]בזהעבדו'
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