
 לחץ כאןאם אינך רואה מייל זה 

 

 ,ידידי הארכיון הציוני
 

בחרנו להתמקד בשני אירועים מרכזיים החלים 
 .יום האישה הבינלאומי וחג הפורים: בימים אלו

,פרנקאלפרידה במבוסארכיונה הייחודי של 
חושף את ,  שרישומו בארכיון הושלם לאחרונה

עולמה הפרטי על רקע עלייתה לארץ בשנות ה
של המאה העשרים ושופך אור על חלקן של   20

הנשים בראשית ההתיישבות בארץ ועל הקשיים 
 .שליוו אותן

לכבוד חג פורים הצצנו לפרסומות שהופיעו 
ואנו מזמינים אתכם   30בעיתוני פורים בשנות ה

לחייך יחד איתנו לנוכח הנימה הומוריסטית 
 .הניכרת בפרסום המוצרים

עוד בעלון ראיון עם מתנדבת בארכיון הרושמת 
מבט אל האוספים ,  את אוסף התצלומים 

הצבאיים השמורים בארכיון המכילים חומרים 
ממקורות שונים עוד מהתקופה שלפני קום 

הִלל כהן סקירה ושיחה עם פרופסור ,  המדינה
ט במבט " על ספרו הבוחן את מאורעות תרפ 

ודוגמה מן השטח לחשיבותם של מסמכי ,  מורכב
 .המידע השיתופי מקור גם בעידן 

 
 !קריאה מהנה וחג פורים שמח

)      KRA\2563(כרזה של עיריית חיפה לפורים    

  

 עדכונים מהארכיון
 :התקיימו בארכיון" המדינה שבדרך"שני מפגשים ציוניים בסדרת 

lוהפגיש בין שני דורות של   2017התקיים בתחילת ינואר  ,  ' מכלכלים צעדים '   המפגש השני
סקר את מצב המשק הכלכלי בתקופה שקדמה ,  מוותיקי החוקרים   ,ר דן גלעדי"ד.  חוקרים

למרות ,  40בשנות ה  והציג נתונים מפתיעים לגבי היקף רכישת הקרקעות,  להקמת המדינה
, הוא תיאר את תרומת בעלי ההון והרכוש שהגיעו בעליה החמישית".  ספר הלבן "מגבלות ה

. ואת הגידול בתעשייה ובצמיחה הכללית של הארץ בשנים שקדמו למלחמת העולם השנייה
, יאיר חקאק.  גורמים אלו תרמו לבסיס כלכלי איתן של המשק היישובי לקראת הקמת המדינה

, החוקר את המדיניות הכלכלית של ממשלת המנדט בפלשתינה במסגרת עבודת הדוקטורט
תיאר את הניסיונות להקים אגודות שיתופיות במשק יהודי ובמשק הערבי ואת ההבדלים 

  .30ביניהם בשנות ה

lשהתקיים בארכיון הציוני ערב יום האישה ,  שלוש חוקרות לקחו חלק במפגש הציוני השלישי
 . ביישובמערכת הבריאותהבינלאומי ועסק בהתפתחות 

סקרה את מאפייני שירותי הבריאות ,  היסטוריונית של הרפואה ,  שפרה שוורץ '  פרופ 
 .ואת הרקע להקמת קופות החולים, במושבות הברון

היסטוריונית של הרפואה וחוקרת במחלקה לאנתרופולוגיה באוניברסיטת ,  ר רקפת זלשיק"ד
בחנה את תרומתם של הרופאים המהגרים מהעלייה החמישית למערכת הבריאות ,  אדינבורו

 .ואת העימותים והמתחים האידיאולוגיים שנוצרו בעקבות זאת, י"בא
סקרה את סיפורו של הרובע היהודי ,  אחות ראשית בשרותי בריאות כללית,  ר דורית וייס"ד

  . בירושלים ערב מלחמת העצמאות בדגש על היערכות שירותי הבריאות למלחמה

lב "י ,  ביום שני  למדינה שבדרך ויתקיים היערכות הבטחוניתב   המפגש הציוני הבא יתמקד
  . לתכנית המפגשים המלאה. 16:00בשעה , 8.5.2017,  ז"אייר תשע

l שנה לקונגרס הציוני   120  גוריון תערוכת צילומיםלאחרונה נחנכה בשדה התעופה בן
שהופקה ביוזמת ההסתדרות הציונית ,  התערוכה.  הציונות היא אידאל אין סופי :  הראשון
ל ומבוססת על מקורות "מלווה את היוצאים לחו,  ועוצבה בידי משרדו של דודו הראל,  העולמית
תצלומים וכרזות השמורים בארכיון הציוני   40תחקירני ומעצבי התערוכה איתרו כ .  שונים

  .עתיר המידע והדימויים' ושיבצו אותם בקולאז

 מדֹור בפֹוקּוס
מעבר לסיפוק   –מדור הארכיוניים האישיים הוא אולי המדור המרתק ביותר בכל ארכיון היסטורי 

הוא מספק הבנה של האופן בו ),  בעצם ,  ובכולנו( יצר המציצנות הטבוע בכל היסטוריון טוב  
החל בימים ,  לרגל יום האישה.  תהליכים היסטוריים רחבים מעצבים את חיי האנשים החווים אותם

, פעילה ציונית),  18871957(פרנק בחרנו לסקור בקצרה את ארכיונה של אלפרידה במבוס,  אלו
הארכיון חושף מאות מכתבים השופכים אור על .  שקִטלוג ארכיונה הסתיים בשבועות האחרונים

על פועלה למען קידום הנשים במפעל הציוני ולא פחות מכך על מורכבות חייה כמהגרת :  דמותה
 .20אירופאית בפלשתינה בעשורים הראשונים של המאה ה

 
אך ארכיונה מעיד כי היא ניחנה בתודעה ,  במבוס אמנם לא הגדירה עצמה מפורשות כפמיניסטית

היא נזנחה כמעט לחלוטין על ידי .  העסיקה אותה מאוד "  השאלה הנשית "פמיניסטית מובהקת שכן 
 .ופרט לפרסומים בודדים עוד טרם נכתב עליה, המחקר ההיסטורי

 
, היה מן הציונים הראשונים בגרמניה ,  וילי במבוס,  אביה .  נולדה בקלן למשפחה ציונית   במבוס  

" למל" כדי לשמש כמורה בבית הספר ,  19בהיותה בת ,  1906ובהשפעתו הגיעה לארץ לבדה בשנת 
השתקעה בה   1925בשנת .  לאחר כשנה עזבה את הארץ ושבה אליה שוב לאחר כמה שנים.  בירושלים

 .הרופא אנזלם פרנק ועם בנה, יחד עם בעלה
  

 

 )A76\40(פרנק שנייה מימין אלפרידה במבוס. 31.7.1913, גרמניה, קורס למורים בארלנגן
 

 להקשיב למולייר בערבית
הדוויג במבוס שהתגוררה ,  בעת שהותה בפלשתינה ניהלה במבוס התכתבות ענֵפה ואישית עם דודתה

ועל כן ,  באופן יוצא דופן ביקשה במבוס לאחר שנים את מכתביה בחזרה מדודתה למשמרת.  בברלין
במבוס כותבת .  דבר נדיר בארכיונים אישיים  ארכיונה כולל את המכתבים שכתבה היא עצמה 

היא מתארת .  ולא פחות מכך על קשיי הקליטה בארץ,  על נישואים ועל האימהות,  בפתיחות על מיניות
ללא כחל וסרק את קשיי היומיום ואת הספקות שליוו אותה באופן קבוע בנוגע להחלטה להגר לארץ 

 .ישראל
 

היא ערגה למוזיקה .  בשנה הראשונה בארץ כתבה במבוס לדודתה על הניכור התרבותי ממנו סבלה
היא צפתה בהצגה של .  והתלוננה על כך שהקונצרטים בירושלים נערכו רק בשבוע של חנוכה,  קלאסית

היא מתארת את .  רק כדי להרוות מעט את צימאונה לתרבות,  שאותה כמובן לא הבינה,  מולייר בערבית
היא מספרת על הקשיים להתנהל בדרכים לבדה .  השעמום ביום שבת בעיר שהיה קשה עליה מנשוא

 .שגרמו לה לשוב לביתה בקלן בסוף אותה שנה, על מחסום השפה ועל תחושת הזרות, כאישה
 

מקצוע לא שגרתי לאישה   ופנתה לעסוק בחקלאות  ,  החליטה במבוס לשנות את חייה  1912בשנת 
כשהגיעה שוב לארץ ישראל ב.  כוורנות ולולנות,  המורה הצעירה החלה ללמוד גננות.  בורגנית יהודית

מכתביה מתקופה זו מעידים על תפיסתה בנוגע .  לתקופה קצרה עבדה כמורה בקבוצת כִנרת  1913
. אך לא באופן שווה לגברים,  היא תמכה בשותפות פעילה של נשים בפרויקט החלוצי.  לחלוקה מגדרית

"כתבה,  במאמר שפרסמה בעלון להדרכה תעסוקתית לנשים   רק מקצועות העזר ,  עבור נשים :
אינו התחום ,  חרישה וזריעה,  עיקר עבודת החקלאות.  באים בחשבון,  כגון גידול ירקות ופֵרות,  בחקלאות

היא חשבה ".  אלא השלמה לכוח העבודה של הגברים,  איננו זקוקים לתחליף לגבר בפלשתינה.  שלנו 
הרדיקליות ,  וביקרה את המהגרות ממזרח אירופה,  שיש להכשיר את החלוצות להיות רעיות חקלאים

 ". ובכך אינן חומר חלוצי מתאים, אינן רואות את החשיבות בנישואין ומשפחה"מדי לדעתה משום ש
  

 

"פרנק מאמר של אלפרידה במבוס   של   הזדמנויות:
פורסם במסגרת ",  פעילות חקלאית לנשים בפלשתינה

עלון הדרכה של המרכז להדרכה תעסוקתית של שם 
 )A76\11 (1918: מ.ת, וולטר מוזס בברלין

30.6.1938,  פרנק לדודתהמכתב מאלפרידה במבוס
)A76\26( 

 
 "איש לא יודע כמה זמן אהבה נמשכת"

כאשר התחתנה עם הסטודנט לרפואה אנזלם פרנק הצעיר .  אולם בחייה האישיים היא נהגה אחרת
"כתבה לדודתה ,  ממנה בעשור בסוף מלחמת העולם הראשונה   אבל ,  אני מאוד מחבבת את אנזלם:

ובזמן מתאים גם ,  הנישואין הרשמיים נהיו רק למען החברה.  זה לא מתאים לנו,  שנינו לא רצינו להתחתן
שנינו .  איש לא יודע כמה זמן אהבה נמשכת.  אני אמשיך לכלכל את עצמי ואת בני.  ניפרד באופן רשמי 

ויש אומרים ,  במבוס המשיכה לחיות עם בעלה עד מותה ,  למרות זאת."  יכולים לחיות רק בחופש 
 .שהיתה מעורבת בבחירת האישה שנשא לאחר מותה

 
שאותה ניהלה שלוש ,  הגשימה במבוס חלום ופתחה חווה להכשרת חלוצות ציוניות בגרמניה  1921  ב

מצאה את עצמה ,  בניגוד לשאיפותיה האידיאולוגיות,  כאן.  שבה לארץ עם משפחתה  1925בשנת .  שנים
היקשו עליה ,  מחסומי השפה והניכור התרבותי ליוו אותה כל חייה.  כבולה לספֵרה הביתית והמשפחתית

אני רוצה לעבוד את האדמה תוך שמיעת מוצרט : " והיא המשיכה לערוג לתרבות מולדתה ,  מאוד 
 .הדבר לא היה אפשרי, כמובן, בארץ. כתבה לדודתה!", ובטהובן

 
הרופא שטיפל בתושבי יסוד המעלה ,  פרנק בעיקר עזר כנגד בעלהבשנים הבאות הייתה במבוס 

, ביקורי הבית התכופים שערך הותירו אותה לבדה שעות ארוכות.  ובתושבי היישובים הערביים באזור
והיא התקשתה למצוא שפה משותפת עם הפלאחים שחיכו לו במרפאה בביתם מן השעות המוקדמות 

"לדודתה כתבה על רגשותיה המעורבים בנוגע לתנאי החיים הקשים בפלשתינה.  ועד סוף היום   אין לנו :
במבוס נפטרה ".  אך אנו חיים ומותר לנו להגן על עצמנו,  ידינו קשורות .  מספיק אוכל בשביל לשבוע 

 .  1957 בישראל ב
 

עם .  ארכיונה של במבוס פרנק משקף את הדילמות שניצבו בפני נשים יהודיות בנות דמותה וזמנה
אך גרמניה המשיכה ,  היא התנתקה מהתרבות והחברה הגרמנית,  הצטרפותה לתנועה הציונות

תפיסתה המגדרית חידדה את .  והקשתה על השתלבותה בארץ ישראל ,  להתקיים בנפשה פנימה
ארכיונה האישי מספק הצצה לצד .  תלותה בבעלה הרופא מצד אחד ואת הקושי לחיות לצידו מצד שני

לשלם עם ההגירה ,  ובמיוחד מהגרות,  המחיר האישי הכבד שנאלצו מהגרים  –השני של הסיפור הציוני 
 . לארץ ישראל

חזית המחקר
ספרו של פרופסור הִלל כהן שיצא לאור 

   2013בשנת   עוקב אחר נסיבות אירועי
1929הדמים ששטפו את הארץ בשנת  

ומציע זווית ראייה חדשה על ),  ט " תרפ ( 
תוך שהוא נעזר במסמכי .  ראשית הסכסוך
בוחן החוקר את המיתוס ,  הארכיון הציוני 

המייסד של היישוב היהודי בארץ מנקודת 
 .ציונית ופלסטיניתיהודית: מבט כפולה

  
ארכיון בית החולים , ט"פצועים בפרעות תרפ: משמאל
  )  PHG\1410634(הדסה 

 
 אלוהים והשטן עובדים זה לצד זה

יהודים   133על פיו ,  לא מנסה ליצור רוויזיה לנראטיב ההיסטורי הישראלי המקובל ,  חשוב לומר,  כהן 
רובם המכריע של ההרוגים .  על פי רוב כאשר הם יושבים בביתם ,  נרצחו על ידי המון ערבי זועם 

אך הוא מציג פינה לא מוכרת של היריעה .  נהרגו בזמן שלקחו חלק במתקפות,  הוא מדגיש ,  הערבים
. וחינקיס לא היה היחיד,  ים בוצעו גם על ידי יהודים כנגד ערבים'לינצ:  שאולי תפתיע רבים,  ההיסטורית

. בירושלים, לאוגוסט  23עולה מסקירתו את יומם הראשון של הפרעות שפרצו ביום שישי ה, לדוגמה, כך
אקצא לכיוונים יצאו הפורעים הערבים ממסגד אל,  לאחר תפילת יום השישי,  באחת וחצי באותו יום

חוסייני שהתסיס היה זה המופתי אל,  על פי הנראטיב הציוני המקובל.  והחלו בפרעות דמים,  שונים
בטווח זמן של : לפרשנות אחרת" פתח"אך הוא מספק , הלל לא מטיל ספק באופן ישיר בגרסה זו. אותם

הותקפו במאה ,  בשני מקרים שונים,  אקצאכארבעים וחמש הדקות שקדמו ליציאת הפורעים מאל
שניים מהם היו סבלי ירקות שעברו יחד בשכונה בדרכם ,  שערים שלושה גברים ערבים על ידי יהודים

שרד ומצא מחסה ,  סיידמיס סאלם א'ח,  חברו.  נרצח,  דהודיליל בורהאן אל'ח,  אחד.  לשכונת הבוכרים
הותקף ככל הנראה בזמן שהגיע ,  חנא כרכר, המותקף השלישי. מתוקפיו בבית משפחה יהודית בשכונה

האם דבר ?  ט "ההרוגים הראשונים של פרעות תרפ,  למעשה ,  האם אלו היו .  לשכונה לצרכי עסקיו
כהן ?  רציחות אלו הגיע אל אזני הפורעים והיה חלק מן המניעים לטבח שהחל ביהודי העיר לאחר מכן

הרוחות המתלהטות הפילו חללים משני הצדדים באותה .  משאיר את התשובה לשאלה בידי הקורא
משרתת פרופגנדה יותר מאשר את האמת ,  הוא טוען,  וכל תשובה לכאן או לכאן ,  שעה בירושלים 

 .היסטורית
  

בכל מקום בו אירעו מקרי טבח כגון אלו שהתרחשו .  שאלת המצילים זוכה להתייחסות נרחבת בספר
שכן אלוהים והשטן ,  אלו היו רבים, כותב כהן,  ט"בתרפ.  היו גם מקרי הצלה,  כותב הִלל בספר,  ט"בתרפ

שגר בזמן טבח חברון סמוך לבית ,  הוא מספר על אבו שאקר עמרו,  לדוגמה,  כך.  עובדים בשני הצדדים
נשכב על מדרגות ,  אבו שאקר הגיע אל בית שכניו היהודים משפחת סלונים בשיאן של הפרעות.  רומנו

75האיש בן ה.  ביתם וחסם בגופו את הכניסה לפורעים הערבים שביקשו להיכנס ולהרוג את יושביו
העיתונות ,  באופן מעניין.  סירב לזוז גם לאחר שאחד הפורעים שיסע את רגלו בסכין והוא החל לדמם

דווקא לא התייחסה למצילים ,  ט כהתקוממות לאומית"שהציגה את פרעות תרפ,  הערבית בת התקופה
היחס של העיתונות הפלסטינית אל מקרי ההצלה מצביע על . " אלא התגאתה בהם,  הערבים כבוגדים

כולנו :  אנחנו מכירים את זה גם בחברה שלנו. "כהן אומר",  סתירות שכל חברה לאומית מתמודדת איתן
 ".אך בכל סכסוך קיים גם הצד האחר, אוהבים להתגאות כאשר חייל נותן מים לילד פלסטיני פצוע

  

 

מכתב עדכון להנהלה הציונית בנוגע למצב החקירה 
של השוטר שמחה חינקיס באשמת רצח בני משפחת 

 )L59\68(עוון 

ליל ' סייד בנוגע לרצח חמיס סאלם א' עדותו של ח 
דהודי על ידי יהודים כשהיו בדרכם בורהאן אל 

 )L59\115(לשכונת הבוכרים 

 
 ?שנת אפס על שום מה

. בוחן כהן כמה השפעות מהותיות שהיו לסכסוך ,  אולם מעבר להארת צדדים מוכרים פחות בפרעות 
ט "תרפ. "במובן התודעתי,  מעל הכל.  היא שנת אפס בסכסוך מכמה מובנים,  על פי ראיית כהן,  ט"תרפ

תימה מובילה לכל אורך מחקרו היא כי .  הוא אומר",  התקבע אצל היהודים כסמל לרצחנות הערבית 
אחת מן העדויות .  ח עוצבה על ידי הטראומה שנגרמה להם בפרעות"ראיית העולם של לוחמי תש

ששרד את הטבח   שוויליעדותו של שמואל צפניה:  המצמררות ביותר בספר מהווה דוגמה מאלפת לכך
לאחר שחשבוהו ,  לאחר שנותר לילה שלם בחדר המתים בידי אימו המתה ,  ים כתינוק'בשכונת הגורג

מסביר את ראיית עולמו לגבי ,  ח בשער שכם"י ולחם בתש"שהצטרף ללח,  צפניה.  מפני הגופות למת
"שישים שנה לאחר המאורעות,  הסכסוך   , והם לעולם לא יאהבו יהודים,  ישנם רוצחים ששמם ערבים:

, אבי טנק המרכבה שמשפחתו הותקפה בצפת והוא בן חמש,  ישראל טל".  ולעולם לא יהיה עמם שלום 
מספרו של כהן .  מתאר כיצד חש כי כל ערבי שירה בו במלחמת השחרור היה נקמה על הרג יהודי צפת

טראומה ,  ט היוו את הטראומה הקולקטיבית הראשונה שחוותה קהילת היישוב"עולה כי מאורעות תרפ
היהודי המותקף שאין לו ,  ומצד שני, מצד אחד,  הערבי התוקפן:  שעיצבה את התשתית הסימבולית שלה

. להתפתחות תודעתית זו היו שתי השלכות השלובות זו בזו באופן הדוק.  על מי להסתמך אלא על עצמו
אומר ", ט"בתרפ. "המאורעות הביאו לקיצן כל דיון מעשי על השתלבות במרחב הערבי, מבחינה פוליטית

מן הצד ".  אותם גורמים ביישוב שחלמו על השתלבות במרחב הערבי הבינו כי חלום זה לא יתגשם, "כהן
וישראל ,  יישא היישוב,  מאז ועד ימינו.  של היישוב"  אתוס הביטחון"המאורעות הביאו ליצירת ,  המעשי
 .על כל השלכותיו הפוליטיות והרוחניות, בנטל המוכנות התמידית למלחמה, אחריו

  
ישנה נטייה לדבר על האופן בו ,  בשיח הציוני הממסדי.  אך כהן מזהה גם השפעה נוספת של הפרעות

מרבית ההרוגים :  כהן מדבר על השפעה יוצרת בכיוון ההפוך.  את הלאומיות הפלסטינית"  יצרה"הציונות 
ולא , שחיו בקרב הערבים במשך שנים, היו מקרב האוכלוסיות היהודיות השורשיות, הוא מזכיר, היהודיים

והיו פגיעות "  ההגנה" כיוון שכך לא התארגנו במסגרת .  זיהו את עצמן במובהק עם התנועה הציונית
"יותר    הערבים קראו את המפה , "אומר כהן",  ציוניםלמרות שבשיח היישובי הם נתפסו לעיתים כלא.

מערך הזהויות השתנה ,  הם הבינו כי מרגע שהציונות נכנסה למשוואה".  אולי טוב יותר ,  באופן שונה
ליהודים   בסכינים ובגרזנים   ט הערבים אמרו "בתרפ. "והוקם מתרס בין היהודים והערבים בני המקום

אם אתם תומכים בהצהרת בלפור .  או שאתם נגדנו,  או שאתם איתנו.  אתם צריכים לבחור:  המקומיים
קבוצה זו חוותה את המאורעות ,  מבחינה זו.  אתם מציבים את עצמכם במחנה האויב  ובמעשה הציוני 

שהיו ,  זה הוביל לסופה את גישתם הראשונית של היהודים הספרדים .  כטראומה הגדולה ביותר 
במובן ,  המאורעות,  עם תחילת העליה הציונית.  משולבים בחברה הערבית והתנגדו לפגיעה בזכויותיה

, שכן אחריהן הבינו יהודי המקום שבשביל לשרוד, ביישוב"  יהודי הערבי"הביאו לקיצה את זהות ה,  מסוים
היו ,  אומר כהן,  במובן הזה ".  עליהם להתנתק מהפן הערבי בזהות שלהם ולהשתלב ביישוב החדש 

, המאורעות כור היתוך ששינה את פני היישוב המפולג ויצר את בסיס החברה שמוכרת לנו היום 
 .  וגם פחדים שמאוחדת על ידי ערכים וסמלים 

 
 הוצאת כתר| הִלל כהן " | ערבישנת האפס בסכסוך היהודי: ט"תרפ"

אוספים נחשפים 
אוספי הארכיון הציוני המרכזי מתחדשים 

לאחרונה נערך רישום .  ומתעדכנים כל הזמן
"מחדש של   סימול " ( האוספים הצבאיים  
והם נגישים במאגר המידע ),  J12החטיבה 

האוסף הוא חטיבה אקלקטית .  של הארכיון
ורחבת היקף של חומרים ארכיונים ממקורות 

העוסקים בנושאים הנוגעים לפעילות ,  שונים
הצבאית של היישוב היהודי בארץ ישראל 

 . לפני קום המדינה
 
 

תמרוני נשק במדבר של חיילי הבריגדה :  מימין
 )PHKH\1289753(אוסף קרן היסוד . 1945, היהודית

 ארכיונאות תחת אש
בעקבות התגייסות היישוב בארץ למאמץ המלחמתי של הבריטים במלחמת העולם השנייה הוקם 

ר "ד.  שמטרתו איסוף וקיטלוג כל החומר הנוגע לעניין זה",  המדור למאמץ המלחמתי "בארכיון הציוני 
וביקש להעביר ,  שלח חוזרים לכל העוסקים בנושא,  סגן מנהל הארכיון הציוני בזמן המלחמה,  אלכס ביין

מצא את עצמו ,  עזריאל אגסי",  כוח"הממונה על ראש ה.  עותקים מכל מסמך העוסק במאמץ המלחמתי
הוא נשלח על ידי ביין לשליחויות ,  מתוקף תפקידו כראש המדור:  במעמד מאוד יוצא דופן לארכיונאי 

 .בקרב היחידות העבריות בצבא הבריטי במטרה לאסוף את החומר כמעט בזמן אמת
  

ומלמד על ההתנהלות האופרטיבית של היישוב ,  מגוון וכולל חומרים בעלי אופי שונה,  כאמור,  האוסף
ועדות אזוריות בערים :  התכתובות הפנימיות מלמדות על אופן ביצוע הגיוס.  למען הגיוס למלחמה 

, כל מגזר מקצועי דאג למכסות גיוס קבועות,  מחד גיסא.  ועדות ולשכות גיוס מקומיות  תת ,  הראשיות
נקבעו גם מכסות של בלתי מגויסים על מנת להבטיח פעילות תקינה של היישוב בזמן ,  ומאידך גיסא

 .המלחמה
  

אחד ממרכיביו הבולטים הוא אסופת .  עיון באוסף מאפשר הצצה גם לכמוסות לבם של החיילים עצמם
". במאבק "ו"  החייל"דוגמת העיתונים  ,  מכתבים שהתקבלו במערכות העיתונים של היחידות העבריות

המכתבים מספקים הצצה מרגשת ובלתי אמצעית להווי היחידות ולנושאים שהטרידו את החיילים 
 .במהלך שירותם

  
וכולל תכתובות בין גופי הגיוס השונים וחומרי ,  חלק ניכר מן האוסף עוסק במאמצי הגיוס לצבא הבריטי

האוסף שופך אור . וחומרי תעמולה לעידוד מתגייסים, המפרטים את הקריטריונים לגיוס, הסברה לציבור
כישות מדינית ללא יכולות אכיפה נדרשה הנהגת היישוב לדרכים יצירתיות .  גם על סוגיית ההשתמטות

כי נהגו לפרסם ברבים את ,  למשל,  האוסף מלמד.  על מנת להפעיל לחץ להגדלת מספר המתגייסים
 . וקראו שלא להעסיק אותם, שמם של משתמטים

  

 

להתייצב בלשכת הגיוס או שייחשבו  שצריכים כרוז של ועדת הגיוס ברעננה ובו רשימה של שמות תושבים
 )J12\462kru(כמשתמטים 

 
 מהגרים בלתי חוקיים: דרושים

שכן האחרונים ,  גיוס היישוב היהודי לטובת המאמץ המלחמתי היה בעבור הבריטים עניין רווי מתחים 
והיהודים ישתמשו באימוני הצבא הבריטי על מנת להקים תשתית ",  הגולם יקום על יוצרו" חששו ש 

הצרכים הצבאיים גברו על , כפי הנראה,  אולם,  עניין זה משתקף היטב באוסף.  צבאית להתקוממות נגדו
בעוצמה בצי )  צי המלחמה הנאצי(היכה הקריגסמרינה    1943בספטמבר ,  לדוגמה,  כך.  כל החששות

. בעקבות זאת נוצר צורך דחוף בגיוס בעלי מקצועות ימיים.  וגרם לאחרון אבדות רבות,  המלכותי הבריטי
כי הם יאפשרו למעפילים שיתגייסו לצי המלכותי ,  מצב החירום הביא את הבריטים לפרסם כרוז המודיע

 .לזכות במעמד של תושב חוקי
 

הסוכנות היהודית עמלה להעמיק את תחושת הזהות .  האוסף נוגע גם בחיי התרבות של היחידות
שילוב הרבנים ,  השימוש בעברית,  בנוסף לסמלים הציונים ששולבו במדי הבריגדה.  הציונית של החיילים

שאיפה .  ביחידות והנהגת התפילות הציבוריות בחגים פעלה הסוכנות על מנת להנחיל תרבות בעברית
פרסומי שירים שכתבו החיילים ,  דוגמת הפקת שירונים לאירועים,  זו באה לידי ביטוי במסמכים השונים

ההתיישבות בארץ ,  כמו מצב הלוחמה,  שכללו התייחסות לאירועי השעה,  עצמם והדפסת הגדות לפסח
 . ישראל ועוד

  

 

כי ,  ישראליים החליטהקצין הימי של הנמלים הארץ"
י אשר נכנסו לארץ באופן בלתי ליגאלי יוכלו " תושבי א 

מכתב ללשכות ההתגייסות  ..." להתקבל לצי המלכותי
ליגאליים להצטרף לצי המאפשר לעולים בלתי 

 )J12\38 (1943, המלכותי

 שער מצויר מתוך הגדה של פסח של חיילי הבריגדה
)J12\52( 

 
 הקשר לשארית הפליטה

הם אספו אותם .  עם סופה של המלחמה החלו חיילי הבריגדה היהודית לסייע לניצולי השואה היהודים
וערכו פעילויות ,  ריכזו אותם בהכשרות חקלאיות,  שינוע הכוחות מן החזית לבלגיה ולהולנד  תוך כדי 

מסמכים פנימיים באוסף חושפים באופן נוגע ללב את צמיחתה של יוזמה .  תרבות וחינוך עבור הפליטים
בתחילה יצאו משלחות של חיילי הבריגדה לסיורים בשטחים שנכבשו על ידי בעלות הברית בתואנה .  זו

וחשפו את המצב הקשה של ,  חות המפורטים שהניבו הסיורים"בעקבות הדו.  של חיפוש בני משפחה
כולל פוגרומים ,  הפליטים במחנות ואת האלימות הקשה שהופעלה נגדם על ידי האוכלוסייה המקומית

שפעל ", המרכז לגולה"כך צמח .  התארגנו החיילים עצמם לאיתור יהודים ששרדו את השואה,  של ממש
לימים הפרקליט הצבאי ( ישי  במחלקת הרווחה של הגדוד העברי השני בפיקודו של סרן אהרון חוטר

המדור לחיפוש "שימשו כבסיס להקמת ,  יחד עם פעילות של מחלקות נוספות ,  פעילות זו).  הראשון 
 .שפעל בארץ לאחר המלחמה ועד לשנות התשעים, של הסוכנות היהודית" קרובים

  
מבט רחב היקף על מכלול ההתגייסות של היישוב היהודי למאמץ ,  אם כן,  האוספים הצבאיים מספקים

הם מלמדים על החשיבות שייחסו בני .  מן החיילים שבחזית ועד לתושבים שנשארו בארץ ,  המלחמתי
אנו מקווים שקטלוגו מחדש של .  היישוב להשתתפות במלחמה ועל הלכי הרוח של מי שלקחו בה חלק 

 . החומר יקדם את המחקר של פרק היסטורי חשוב זה

 מתנדבים בארכיון
 

כאשר פרשה ימימה רוזנטל מתפקידה כמנהלת ארכיון המדינה היא החלה להתנדב בארכיון 
היא ביקשה לרשום .  מקום שהותיר בה זיכרונות נעימים עוד מתקופת היותה סטודנטית ,  הציוני

וכך הצטרפה למדור התצלומים של ,  צילום  –חומר הקשור לתחום חדש שבו החלה להתעניין 
 .הארכיון

 
," ותואר שני בהיסטוריה של עם ישראל ,  למדתי תואר ראשון בהיסטוריה כללית ובמדעי המדינה "

"מספרת ימימה    שהוציאה לאור את ,  לאחר שסיימתי את לימודיי התחלתי לעבוד במערכת כתבי ויצמן.
אחר כך עברתי לעבוד בגנזך המדינה בפרסום תעודות הקשורות למדיניות .  כל מכתביו של חיים ויצמן
כאשר כל ספר כזה דרש מחקר רציני ,  פרסמתי חמישה כרכים של תעודות.  החוץ של מדינת ישראל

שמפרסמת עד ,  במקביל הקמתי את המחלקה להנצחת נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה.  ועבודה רבה
בהמשך נבחרתי לנהל את גנזך .  היום ספרי מסמכים של נשיאים ושל ראשי ממשלה שהלכו לעולמם

במהלך השנים העברתי קורס בפרסום תעודות היסטוריות .  2010המדינה עד פרישתי לפנסיה בשנת 
וכמה מהארכיונאיות שעובדות כיום בארכיון הציוני למדו ,  במחלקה לארכיונאות באוניברסיטה העברית

 ."אצלי
  
לא רציתי להתנדב במקום עבודתי .  לקראת היציאה לפנסיה היה לי ברור שארצה למצוא עיסוק מעניין"

רציתי לפתח כיוון אחר שקשור .  הקודם וגם לא תכננתי לדרוך במקום ולעסוק שוב בפרסום תעודות
את הארכיון הציוני הכרתי כבר במהלך לימודיי האקדמים כשהגעתי .  לאמנות והתחלתי ללמוד צילום

, זכרתי את הארכיון הציוני כפנינה היסטורית עם אנשים מיוחדים ומסבירי פנים .  אליו לערוך מחקרים
כאשר הגעתי לביקור בארכיון הציעו לי לבוא ולהתנדב .  וכמקום האוצר את הכוח של ההיסטוריה הציונית

 ."מאז אני עוסקת ברישום תמונות מאוסף התצלומים. אז השילוב היה ממש טבעי, במחלקת התצלומים
 
הטילה עלי לרשום ,  מנהלת המחלקה,  ענת.  התחלתי עם רישום אוסף סוקולוב כשעדיין לא היה סרוק"

כי סוקולוב ,  החומר היה מאוד ראשוני וקסום.  ערימות של תמונות שהיו מונחות זו על גבי זו בתוך מיכלים
סוקולוב ,  לדעתי.  של צילום ודאג שיצלמו אותו בכל המסעות שלו ברחבי העולם היהודי"  פריק "היה 

היה משהו .  לא קיבל את המקום הראוי לו בהיסטוריוגרפיה הציונית ,  שהיה מראשי התנועה הציונית
חלק .  מרגש במגע הישיר עם תצלומים בני מאה שנה ויותר ועם כתב ידו של סוקולוב בגב התצלום

 ."מהתמונות צולמו בידי צלמים מקצועיים ואיכותן ממש טובה למרות הזמן שעבר עליהן
  

 

 .1922, ב"ארהבגבול מקסיקו בתו צלינה וחברים נוספים), רביעי מימין, עומד(נחום סוקולוב 
 )PHNS\1410282(אוסף נחום סוקולוב 

 
ד ורב "שהיה עו,  בהמשך רשמתי קבוצת תמונות מעניינות עוד יותר מתוך אוסף קרלו אלברטו ויטרבו "

הוא .  כשהייתה כבושה בידי איטליה הפשיסטית  1936בשנת )  אתיופיה( וערך מסע בחבש ,  באיטליה
אני דוברת איטלקית כך ".  פָלַאשה"נשלח על ידי איחוד הקהילות היהודיות באיטליה לחפש את יהודי ה

אמנם הוא לא היה .  שיכולתי לפענח את שמות המקומות שויטרבו רשם באיטלקית על גבי התצלומים
אבל הן היו מרתקות כי ויטרבו עבר במקומות שונים ,  צלם מקצועי וחלק מהתמונות באיכות בינונית ומטה

. בחבש במהלך חיפושיו וצילם גם את המקומיים ואת אורח חייהם וגם את מראות המשטר הפשיסטי
את בית הספר ,  את המנהגים והטקסים המסורתיים שלהם:  הוא הִרבה לתעד את היהודים הפלאשים

הרגשתי .  ספרון התמונות של ויטרבו הצליח להעביר לי מידע שלא מצוי באף ספר .  באדיס אבבה ועוד
. כאילו ערכתי מסע באתיופיה בעצמי .  שאני מטיילת וחווה יחד אתו צעד אחרי צעד את מה שראו עיניו

תמראט עמנואל היה מראשוני הפלאשים שהגיעו לאירופה :  הייתה לי גם חוויה אישית בנוגע לאוסף זה
הוא גם היה בין הבודדים שהצליחו לעשות את המעבר מהתרבות האתיופית .  וליווה את ויטרבו במסעו

הוא .  לימים הגיע תמראט עמנואל לארץ בתור קונסול חבש בישראל .  ולאמץ את התרבות האיטלקית
, הוא היה איש מיוחד במינו .  והתארח אצלנו בארוחות בשבתות,  היה חבר טוב של ההורים שלי

 ."כשהיה צעיר ומחובר ליהודי אתיופיה, והתצלומים הציגו אותו בצורה אחרת
  

 

 ,קרלו ויטרבו מצלם את המקומיים בבליבהו
 )PHV\1684411 (1937ינואר 

 תמראט עמנואל וקרלו אלברטו ויטרבו ברחובות
 )PHV\1683670 (1936בנובמבר  15, אדיס אבבה

באוסף העצום הזה בלטו במיוחד אלבומי עליית הנוער .  רשמתי גם תצלומים מאוסף האלבומים " 
בפתח כל אלבום יש הקדשה אישית .  החושפים את ההערצה הגדולה אליה,  שהוענקו להנרייטה סאלד

כאן .  מאוד מרגשת ואפשר לחוש איך הילדים שהגיעו לארץ במסגרת עליית הנוער הכירו לה תודה
כשמתבוננים באלבום של ,  למשל.  גיליתי שתמונות יכולות לספר סיפור שאי אפשר לקרוא בתעודות

. הלב נכמר  ורואים את הפנים הנפולות והעצובות שלהם  ,  נערים ושל בחורים ניצולי שואה מהולנד
 ."שמחה ניבטת מעיניהם. אפשר לראות את השיפור במצבם, בהכשרות בארץ, לאחר שחלף זמן

  

 

 .1939, ט"שבט תרצ, שפיה הילדים משק, הראשונה מרומניה מנגנים ושרים" עליית הנוער"ילדי קבוצת 
 )PHAL\1630164(מתוך אלבום הוקרה להנרייטה סאלד 

 
ההתנדבות בארכיון משאירה אותי במגע עם החומרים ההיסטוריים שעסקתי ,  כהיסטוריונית,  מצד אחד"

יש לי תחושה של סיפוק מכך שאני .  בצילום,  אני עוסקת בתחום חדש עבורי,  מצד שני.  בהם כל חיי
כי אנשים ישתמשו במה שרשמתי גם ,  תורמת לחקר ההיסטוריה של העבר ולמחקר היסטורי בעתיד

אף פעם .  ברישום חומר  –אני בעצם עוסקת בעבודתו של ארכיונאי מתחיל ,  חוץ מזה.  בעוד מאה שנה
תמיד עסקתי בהוצאה לאור של חומר ולא ברישום .  לא יצא לי לעשות את העבודה הבסיסית הזו

 ."הראשוני שלו

מסמכי מקור שופכים אור 
 

שבו כל המידע נמצא במרחק של ,  גם בעולם
יש חשיבות לחזור ולעיין ,  הקלקת עכבר 
בתקופה שבה מידע מועתק .  במסמכי המקור

מאתר לאתר בקלות וטעויות נוטות לחזור על 
עצמן חשוב לאמת את המידע מהרשת ולא 

 .להניח שמדובר במידע מבוסס ומהימן
 

לאחרונה הגיעה לארכיונאית המופקדת על 
ארכיון הרצל שאלה בנוגע לתאריך הלידה של 

. בתו הבכורה של חוזה המדינה,  פאולינה הרצל
שנמצא גם במרחבי ,  זהו נתון ידוע ,  לכאורה 

אלא שהמידע .  הרשת ולא דורש בדיקה נוספת
  ובמאגרים שונים באתרים  משיטוט  שהתקבל 

חוברת פעילות באתר משרד החינוך ואתרים נוספים הצביעו על סוף ,  ויקיפדיה.  העלה שני תאריכים 
, שהוצבה עת הובאו עצמותיה לארץ לפני כעשור,  ואילו על המצבה שלה לדוגמה,  מרץ כמועד לידתה

 . 1890במרץ  4מופיע התאריך 
  

 

 בוויקיפדיה" משפחת הרצל"מתוך הערך 

, מתוך חוברת פעילות על הרצל באתר משרד החינוך
 המטה לתרבות ישראל, המזכירות הפדגוגית

היא לא .  כדי לאמת את המידע פנתה הארכיונאית לבדוק את המידע במסמכי המקור השמורים בארכיון
כל מסמכי ארכיונו ,  למזלה.  קרקעייםהייתה צריכה לנבור בתיקים המצהיבים המאופסנים במחסנים תת

חלק מן המכתבים והיומנים של הרצל ,  בנוסף .  של הרצל נסרקו וניתנים לצפייה בגירסה דיגיטלית
 .ולכן המלאכה הייתה קלה יחסית, הודפס ופורסם עם התאריכים שבהם נכתבו

 
כתב הרצל   5.3.1890ומצאה שביום  ,  היא חיפשה בחודש מרץ ביומנו של הרצל מידע שיוכל לעזור

: שתי תעודות נוספות מארכיון הרצל אישרו את התאריך.  בהתרגשות כי אתמול אשתו ילדה תינוקת
שבו הוא מודיע על הולדת בתו ותעודת הפטירה הרשמית   5.3.1890  מברק ששלח הרצל בתאריך ה

 .כתאריך הולדתה 4.3.1890 שהוצאה סמוך למותה ומזכירה את יום ה, של פאולינה הרצל
  

 

   שמח .  אישה"  מחר אסע.  אתמול נולדה.   . לפראג 
. דרישת שלום.  אי אפשר לבטל.  תהיה פרימיירה

מברק ששלח הרצל להיינריך טוולס המודיע   ."  הרצל
 )H1\2493(על לידת בתו 

תעודת הפטירה של פאולינה הרצל מתוך משרד 
 )H1\3812(צרפת , האוכלוסין בורדו

מצוטט מכתב שכתב הרצל ביום ,  שפורסמה באתר משרד החינוך ,  ייתכן כי בחוברת הפעילות
המחבר קשר בטעות בין התאריך על המכתב של .  שבו הביע את התפעמותו מלידת ילדיו,  29.3.1890

אתרים .  ולא שם לב או התעלם מהכתוב ביומנו שבועות מספר קודם לכן,  הרצל לבין מועד הולדת בתו
כך השתנה מועד .  בהנחה כי זהו מקור אמין,  נוספים ציטטו מחוברת הפעילות את תאריך הלידה השגוי

אך על החוקר מוטלת החובה לאמת ,  טעויות קורות לעיתים.  לידתה של פאולינה מתחילת מרץ לסופו
 .כעת לא נותר אלא לתקן את המידע באתרים השונים. מידע ולשאוב אותו ממקור מבוסס

  מפרסומי האתר
מוזמנים לעקוב אחר הכתבות המתפרסמות 
ן נושאים רלוונטיים  ו ון במגו באתר הארכי

 .ואקטואליים מתוך אוספי הארכיון
מרד גטו ורשהכתבה על  :  לאחרונה פורסמו 

מכתב שכתב ,  בעקבות יום השואה הבינלאומי 
 המתאר את התדמית של ירושלים יוסף מיוחס

תיעוד , 1910בקרב יהודים ברחבי העולם בשנת 
המאמצים להצלת שני ילדים ששהו על אניית 

יום לפני שטבעה   " סטרומה "   המעפילים 
של "  החייל " קריקטורות שפורסמו בעיתון  ו 

 בשנות מלחמת העולם הבריגדה היהודית 
 השנייה

קריקטורה של. חרב נופלת על מנהיגי הרייך השלישי
)      J12\130" ( החייל"אבי בארי מתוך עיתון 

     |  "סטרומה"על סיפונה של  |  עיר של שנוררות ושנוררים: ירושלים |  עדות ממרד גטו ורשה
של הבריגדה היהודית" החייל"קריקטורות מעיתון 

במעגל השנה 
 

 ידעדלאעד" צוף"חייב אדם לשתות "
 "טעמו של משקה אחר

  
בארכיון הציוני שמור אוסף ייחודי של עלונים וחוברות 
הומור וסאטירה שהודפסו בארץ ישראל לקראת 

של המאה   30כולם ראו אור בשנות ה ,  פורים 
נים .  הקודמת   בעיתו גם הפרסומות שהופיעו

והשתמשו "  רצינות"ה   הניחו בצד את  ההומוריסטיים
בסיפור המגילה על מנת לשכנע את הקורא לקנות את 

גם אם הקשר בין הדמויות והעלילה מקרי ,  מוצריהן
 .בהחלט

 :מבחר מן הפרסומות מופיע בקישור
http://www.zionistarchives.org.il/Pages/purim

pirsomot.aspx 

 חידה| תיק פתוח 
  
החוברות הללו .  צביאלי נהג להוציא לאור חוברות הומור וסאטירה לפני כל חג או מאורע חשוב.  י.  ש

הוצאה לאור החוברת )  1935( ה  " בפורים של שנת תרצ .  הכילו קטעים סאטיריים וקריקטורות 
. י הקריקטוריסט הידוע יהושע אדרי"שצוירה ע ,  ועל השער הודפסה הקריקטורה הבאה ",  פורימיאדה"

כאשר מרדכי רכב על סוס שהובל על ידי המן :  הקריקטורה מציגה סצנה ממדרש על מגילת אסתר
כמובן שהדמויות המקוריות .  המן נרטב ממים ששפכה עליו זרש בטעות כשעמדה בחלון,  ברחובות שושן

מה הסיפור ההיסטורי אליו רומזת הקריקטורה ומה מייצגת כל .  הוחלפו בדמויות הקשורות לענייני דיומא
 ?דמות

 

  central.zionist.archives@gmail.com: ניתן לשלוח תשובות לחידה או לבקש את הפתרון בכתובת
.פתרון החידה המלא יופיע במגזין המקוון הבא

 :להלן פתרון החידה שהופיעה בעלון המקוון הקודם
  

המצולמים הם מורים ותלמידים .  באתר המכונה קברות המכבים  1912התמונה מימין צולמה בשנת  
 .דבאת התמונה צילם יעקב בן. מתל אביב שהגיעו למקום בחג החנוכה

דומה (לאזור הכפר הערבי אל מידיא "  הגימנסיה הרצליה"לפי הסיפור הידוע הגיעו מורים ותלמידים של 
תושבי הכפר הצביעו על אזור קבורה עתיק שנקרא .  1907בחג החנוכה של שנת )  לשם העברי מודיעין 

ומאז החל ,  חברי הקבוצה הגיעו למסקנה שמדובר בקבריהם של המכבים ".  קבור אל יהוד "בפיהם 
הגיעו לאתר גם בתי ספר   1912ובשנת ,  מנהג זה צבר תאוצה .  מנהג להגיע לאתר בחג החנוכה 

שבזכות תרומתו ,  פעיל ציוני אנגלי,  האיש שמופיע בתמונה משמאל הוא יעקב מוזר.  מיישובים נוספים
שדמתה ",  מסדר המכבים הקדמונים" מוזר היה חבר באגודה ציונית בשם .  הוקמה גימנסיה הרצליה
ניסה לקנות את השטח של "  מסדר המכבים הקדמונים". "הבונים החופשיים"בהתנהלותה לאגודות של 

 .אך ללא הצלחה  20אתר קברות המכבים בתחילת המאה ה

 

 אורגדאילת הַלל כהן, הילה כהן, נועה גרבר: כתיבה ועריכה, תחקיר
 הארכיון הציוני, יחידת חינוך והדרכה
 

 :הצעות והערות ניתן לשלוח לאימייל, תגובות
central.zionist.archives@gmail.com 
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