גיל גורדון

גנרלים בבית־היתומים:

ִּביר סאלם (חוות ְשּפֹון) בימי המלחמה
סיפורה של ּביר סאלם שממערב לרמלה בשנות מלחמת העולם הוא ,למעשה ,סיפורה בזעיר אנפין
של הארץ כולה .החווה ובית־היתומים שבתוכה ,שהוקמו במקום ביוזמה מיסיונרית שנים אחדות לפני
המלחמה ,הפכו עם תחילתה למפקדה צבאית עות'מאנית .בצד פעילות ערה של יחידות צבא בחווה,
המשיכו מנהליה האזרחיים לקיים אותה ואת מוסד היתומים תוך התמודדות עם פגעי המלחמה —
רעב ,ארבה ,מחסור בדלק ,גיוס אנשי הצוות לצבא והחרמות של בעלי חיים וציוד .עם הכיבוש הבריטי,
בשלהי שנת  ,1917קבע בה הגנרל אלנבי את מפקדתו הראשית עד לתום המלחמה .גיל גורדון מתאר
את מאבק ההישרדות של החווה האזרחית בצל נוכחות הצבא ואת המצוקות הקשות שהיו בבואה של
המציאות בשנים הללו בחלקים רבים של הארץ.

זהו סיפורה של נקודת יישוב קטנה על גבעה ממערב לעיר
רמלה ,שנסחפה באירועי המלחמה הגדולה וזכתה למעמד
צבאי שאותו לא הייתה יכולה לחזות .מדובר במושבה
הגרמנית המבודדת ִּביר ַס ֶ
אלם ( ,Bir Salemכיום בקיבוץ נצר
סרני) ,שקמה בשנת  1890כשלוחה של ארגון "בית־היתומים
הסורי" של שנלר מירושליםִּ .ביר סאלם מילאה אז תפקיד
כפול :חוות מטעים גדולה מבוססת על פרדסים ,שבצדה
מוסד חינוך חקלאי לאסופים ערבים .שם המוסד" ,בית־
היתומים הפלשתי" ( ,)Das Philistäische Waisenhausנגזר
משמו של מישור ּפ ֶל ֶשת ,שהיה הכינוי לאזור בפי המיסיונרים
הגרמנים.
הפרוטוקולים החסויים של הנהלת האגודה של "בית־
היתומים הסורי" ,רבעוניה ,ומכתבים הקשורים אליהם,
נמצאים בארכיון שנלר השמור בארכיון הכנסייה האוונגלית
המחוזית של שטוטגרט (Landeskirchliches Archiv,
 .)Stuttgart, LKASהמקורות מקוטעים מעט עקב המלחמה,
הואיל ודואר אזרחי בין פלשתינה לאירופה התנהל בתחילתו
בדרך לא דרך ,ורק בשנת  1917העמיד הדואר הצבאי הגרמני
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את שירותיו לרשות תושבי הארץ הגרמנים .בנוסף ,המקורות
ערפלו מידע צבאי עקב הצנזורה הרשמית ,ויש להניח שגם
המידע האזרחי שהגיע מפלשתינה לגרמניה עבר סינון
בפרסומי האגודה שם מטעמי שמירה על מוראל בזמנים
קשים .על אף מגבלות אלה אפשר ,בזהירות הראויה ובסיוע
מקורות עבריים משלימים ,להרכיב את התמונה המבוקשת.
ניתוח היסטורי של אירועים הפוקדים אתר אזרחי
שצבא מתיישב בו ומטלטל אותו הוא נושא מורכב .בהקשר
של המלחמה האמורה אפשר להציגו מארבע נקודות מבט
שונות :האופן שבו ראה הצבא התורכי־הגרמני את המקום
ואת חשיבותו; מזווית הראייה של הצבא הבריטי; האופן
שבו ראו שכניו את המתרחש בו; ולבסוף ,סיפורו הפרטי
של המקום כפי שחוו אותו יושביו .להלן אציג את הסיפור
מזווית הראייה האחרונה ,האזרחית ,בתקווה שיהיה בה
כדי להוסיף מידע על אודות התלאות של הקהילה הגרמנית
הארצישראלית במהלך המלחמה.

המושבה ביר סאלם ערב המלחמה
"בית־היתומים הסורי" נוסד בירושלים בשנת  1860בידי
המיסיונר יוהן לודוויג שנלר ( ,)1896-1820 ,Schnellerשהגיע
ארצה בשליחות מיסיון שווייצרי .מטרתו הייתה להקנות
לאסופים ערבים את תורת הנצרות ,אך גם להכשירם כבעלי
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המפקדה של אלנבי בבנייני ביר סאלם ובצריפים הצמודים להם ,צילום אווירי בריטי1924 ,
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מקצוע כדי שיוכלו לפרנס עצמם בכבוד .התקווה הייתה
שתרומתם לקהילה ,בעיר ובכפר ,תסייע להפצת תורת
ישו ותרחיב את המעגל של ההולכים בדרכו .לצורך כך
הקים המיסיון בית־ספר מקצועי ייחודי בירושלים .בשנת
 1889עבר ארגון־האם משווייץ לגרמניה והתבסס בעיר
ֶק ְלן כאגודה רשומה .המעבר שדרג את המוסד ,הפך אותו
לגדול ביותר מסוגו במזרח (כ־ 300חניכים) ובעל מוניטין
גם בגרמניה.
בשנת  1890חכר י"ל שנלר חלקת קרקע גדולה מערבית
לעיר רמלה במטרה לממש רעיון חדש שהגה — להקים
מושבה חקלאית לזוגות ערבים ,מומרים פרוטסטנטים,
מקרב חניכיו .את המקום כינה בערבית בּ יר סאלם ("באר
טובה") על שום תקוותו למצוא מים בבארות ישנות שנמצאו
בשטח (השם שובש על־ידי סוחרי קרקעות אירופאים ציונים
ל"באר שלום"ּ ִ ,ביר ַסלאם) .רעיון המושבה ָּכ ַשל עד מהרה
בגלל מחסור במתעניינים .לאחר מותו של המיסיונר עבר
ניהול בית־היתומים הסורי לשני בניו :בכורו ,הכומר תאודור
שנלר ( )1935-1856שימש המנהל בפועל בירושלים ,ולודוויג
שנלר הבן ( )1953-1858היה ליו"ר הוועד המנהל של האגודה
בקלן .אז עלתה שוב על הפרק שאלת התועלת שאפשר
מביר סאלם .במפנה המאה הוחלט ,שהמפתח
להפיק ִּ
להבטחת כדאיות ההשקעות שם צריך להיות ביטול מעמד
החכירה הזמנית .בעקבות כך ערכה האגודה בשנת 1906
עסקת מקרקעין מורכבת ,שבה ויתרה על שליש מהקרקע
לטובת הציונים ועליה קמה המושבה העברית באר יעקב.
כנגד זאת זכתה האגודה בבעלות פרטית מלאה על שטחי
החווה העיקריים 3,400 ,דונם .מיד לאחר חתימת העסקה,
ב־ 11בנובמבר  ,1906הקים ארגון שנלר באתר את "בית־
היתומים הפלשתי" לילדים ערבים .בספר שפרסמה האגודה
הוסבר מדוע המקום מתאים לתפקידו החדש:
כאן ,בשלווה הרוגעת ,יכולה ִּביר סאלם [ ]...להיות
מקום הולם להקמת מוסד חינוכי ,הואיל והיא מרוחקת
מהשפעה משחיתה של תושבים מקומיים — מחד גיסא,
ומאידך גיסא — היא נמצאת בקרבת העיר רמלה ,הדרך
הראשית לירושלים ,ומסילת הברזל ,כך שהקשר עם
המוסד הראשי קל ונוח [ .]...קרבתה של קהילה גרמנית
אוונגלית ביפו תבטיח שכנות רצויה.
( ,L. Schneller, Tröstet Jerusalem, Köln 1906עמ' )61
הגורם הגאוגרפי של בידוד מחושב מילא אפוא תפקיד חשוב
בבחירת ִּביר סאלם לייעודה האזרחי .ממד זה ייבחן בעיניים
צבאיות עשר שנים מאוחר יותר.
מאמצע שנות ה־ 90ואילך נוהלה ִּביר סאלם בידיהם
של שכיר של האגודה ,איש המשק ֵ
מתאוס ְש ּפוֹן (,Spohn
 ,)1935-1866ואשתו לואיזה .בני הזוג ,במקורם ממדינת
וירטמברג ,פיתחו את המקום בשביל האגודה ועברו
משברים ומבחנים קשים עד שהצליחו להביא לשגשוגו.
יחד עמם התגוררו באתר עוזרים צעירים אחדים שנשלחו
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מומרות שהיו מופקדות
ָ
מגרמניה ,ושתי נשים ערביות
על שירותי הבית .תפקיד חשוב מילא שבט בדווים ותיק
שהתגורר בשולי המושבה ושעמו נוצר קשר סימביוטי כבר
מראשיתה .הבדווים חכרו מהגרמנים שטחים לא־מעובדים
לעיבוד עונתי כנגד חמישית מהיבול ,הורשו לגור בשטחה
("עם אוהליהם השחורים") ולהשתמש במי בארותיה; הם
הלילית וסיפקו כוח אדם לחקלאות
הופקדו על השמירה ֵ
בעונות הבוערות .החווה החקלאית של ִּביר סאלם ,בדומה
למושבות העבריות באזור ,הייתה רב־ענפית ותחום התפוזים
היה המוביל בה .היו בה שני פרדסים גדולים28,800 :
עצים בפרדס המערבי ,הגדול ,שנקרא "עמק התקווה"
( ,)Hoffnungstalו־ 3,600עצים בפרדס הקטן יותר ,המזרחי,
שכונה "פרדס ֵ
פריזיה" ( .)Friesiaנוסף על הפרדסים ,היו בה
מטעי שקדים וזיתים ,כרמים ,דגנים ,תורמוס ,אבטיחים
וירקות .משק החי של החווה הכיל בשיאו שבעה סוסי
הרבעה גזעיים כבהמות עבודה ,שש פרדות איכותיות,
שלושה חמורים וקומץ פרות לאספקת חלב ביתי.
"בית־היתומים הפלשתי" החזיק  30ילדים שגילם
הממוצע היה  9-7שנים .במקורם הגיעו הילדים ממקומות
קרובים כרמאללה ,יפו וירושלים ,אך גם רחוקים כדמשק,
ואל־ס ְלט .הלימודים התנהלו בערבית
ַ
חומץ ,לאד'קייה,
ְ
ובגרמנית וכללו שיעורים עיוניים בסיסיים ,עיקרי הדת
הפרוטסטנטית וחקלאות .בצוות ההוראה העיונית היו תמיד
שניים :מורה ערבי ומורה גרמניְ .ש ּפון הופקד על החינוך
המקצועי ועל צורכיהם החומריים של הילדים .המתעניינים
בחקלאות עבדו בשדות המושבה ובמטעיה ,והנוטים
למלאכת יד קיבלו הכשרה בסדנאותיה .המנהל תאודור
שנלר הגיע בקביעות מדי חודש מירושלים לשהות של סוף
שבוע במקום .הוא ניהל בה את תפילות יום ראשון ,לימד
שיעור מקרא ,קיים שיחה אישית עם חברי צוות וחניכים
ופתר בעיות .בחינות סוף השנה התקיימו בפניו בחודש
אוגוסט ואת חופשת הקיץ השנתית בילו הילדים במוסד
בעיר הקודש .בסוף כל קיץ אירחה ִּביר סאלם את חניכי
המוסד הירושלמים למחנה עבודה במטעיה .בסיום המחנה
יצאו כולם בעגלות למאהל נופש בן שבוע בחוף הים ,בשפך
ואדי רוּ בּ ין .בזכות קיומה של רכבת מרמלה לירושלים נקבע,
שבית־החולים הגרמני בירושלים הוא שיופקד על טיפול
בבעיות בריאות חמורות.
הגרעין הבנוי של ִּביר סאלם היה ממוקם על גבעה ובה
עצי אקליפטוס נישאים ,שצפו אל גאיות המושבה שממזרחה
וממערבה .בהתחלה בנו המתנחלים מבנה חווה קטן בעל חצר
פריזיה" .בשנת 1912
סגורה ,להגנת הבאר הראשונה" ,באר ֵ
הסתיימה בנייתם של שלושה בניינים מודרניים גדולים,
שתוכננו בגרמניה בהוראת ההנהלה מקלן .הם הוקמו
בשורה מרווחת ממזרח לחווה הישנה .הבניין הצפוני היה
"בית החינוך" :בניין דו־קומתי מכוסה גג רעפים דו־שיפועי
ובחזיתו מגדל פעמון ושעון מכני .הוא נועד ַלפנימייה והכיל
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ילדי "בית־היתומים הפלשתי" בביר סאלם1896 ,

חדר כיתה מרווח ,חדר שינה ,מקלחות ,חדרי מגורים למורים
ומחסנים .בגלל המגדל סברו שכני המושבה בטעות ,שבניין
זה שימש ככנסייה .אחריו ניצב הבית הגדול" ,בית המשק",
מבנה המנהלה הראשי של המושבה .היה זה מבנה תלת־
קומתי בעל גג רעפים ומרתפים .הוא הכיל את דירתה של
משפחת ְש ּפון ,מגורי צוות ,מטבח וכן חדר אוכל מרכזי ,יקב,
מתפרה ,חדרי מלאכה ומחסנים .הבניין הדרומי ,הקטן מבין
השלושה ,כונה "בית המורה" :בית מגורים דו־קומתי למורה
הערבי ואשתו .שלושת הבתים נהנו מאספקת מים סדירה
בצינורות ,משירותי סניטציה ומחימום .על הגגות הותקנו
מכלים לאגירת מים ובחלונות הורכבו רשתות מתכת עדינות
נגד יתושים ,מחידושי התקופה .המרפסות ,מבטון מזוין,
נתמכו על־ידי עמודי מתכת שעוטרו בעיטורי ברזל יפים
שיוצרו בגרמניה .הרחק בגיא המערבי ניצב מבנה רביעי :בית
הבאר של "עמק התקווה" ,שנחפרה במפנה המאה והתגלתה
כמעיין שופע המפרנס ללא קושי את הפרדס הענק הסמוך
לה.
מבחינה מרחבית נמצאה המושבה בתוך מקבץ של
יישובים יהודיים .הקיפוה באר יעקב מצפון ,ראשון לציון
מצפון־מערב ,נס ציונה (ואדי ֻחנֵ ין) ממערב ורחובות (דוראן)
מדרום .עם כולם היא קיימה יחסים תקינים .ממזרח נשקה
החווה לאדמות העיר רמלהִּ .ביר סאלם נמצאה במרחק
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שמונה שעות רכיבה מירושלים ,שלוש שעות רכיבה מיפו,
ו־ 20דקות מתחנת הרכבת של רמלה .בעתות שלום היה
אפשר לנסוע ברכבת מרמלה לירושלים תוך שלוש שעות.
ערב מלחמת העולם הייתה ִּביר סאלם רווחית ומשגשגת.
בשנת  1913היא ייצאה  17,000ארגזי תפוזים לגרמניה
(המבורג) ולבריטניה (אדינבורו ,ליברפול ולונדון) באמצעות
חברת השיווק הגרמנית הטמפלרית  DOBEGמשֹרונה ,שבה
היה שנלר שותף .בחווה נערכו ניסויים לגידול אשכולית
( ,grape-fruitכך במקור) ,שזרעיה נשלחו מארצות־הברית,
כמו גם בגידול תפוח אדמה מתוק ( ,sweet potatoבטטה),
שהוגדר "מאכל אמריקני עממי" .בגרמניה החלו דיונים על
הרחבת עיבודים לשטחיה הפנויים .גם תחום החינוך רשם
הצלחה ,ובשנת  1913חגג בית־היתומים הקטן את סיום
מחזור בוגריו הראשון .במושבה התגוררו אז בני הזוג ְש ּפון
עם בתם מגדלנה ( )Lenaבת ה־ ,17ואנשי העזר הגרמנים
יורגנס ( )Jürgensהחוואיַ ,ה ֶ
יינצה ( )Heinzeמכונאי הבארות,
וטכנאי המכונות וֶ ֶ
לשן ( .)Welschenבצוות ההוראה העיוני
שימש המורה המוסמך ג'יריוס אליאס נסראללה ,ערבי
מומר מבוגרי המוסד הירושלמי שהשתלם בהוראה בביירות,
יכרט
ושני עוזרי ההוראה הגרמנים דוּ גֶ ק (ַ )Duggeckור ֶ
( .)Reichertבניהם הצעירים של הזוג ְש ּפון ,יוהנס ווילהלם,
שהו אז בגרמניה לצורך לימודים.
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המושבה ביר סאלם במלחמה
ב־ 5באוגוסט  1914הגיע מגרמניה ליפו לודוויג שנלר הבן
לסיור ביקורת תקופתי ב"בית־היתומים הסורי" בפלשתינה.
ברדתו מסיפון האונייה שהביאה אותו מאלכסנדריה כבר
ידע שפרצה מלחמה עולמית ,והוא בישר לבאי הנמל את
הבשורה .בספרון שפרסם אחרי שובו למולדתו ,מכתבי
מלחמה מפלשתינה ( ,)Kriegsbriefe aus Palästinaתיאר
את מה שראו עיניו בארץ :גיוסי צבא ראשונים ומחסומי
דרכים שהקימו התורכים כדי לתפוס משתמטים; שיירות
גמלים עמוסות סחורה נמלטות מיפו לחורשות ולוואדיות
בסביבה כדי להתחבא מאימת החרמה לצרכים צבאיים; וכן
את יציאתם החפוזה למולדת של כמה צעירים גרמנים על
סיפון האונייה האחרונה שעגנה ביפו רגע לפני שהים התיכון
היה לזירת מלחמה .תחנתו הראשונה של הכומר הייתה ִּביר
סאלם ,שאליה הצליח להגיע בדרכים עוקפות על העגלה של
ְש ּפון ,שהמתין לו בנמל.
בביר סאלם הגיע לודוויג בדיוק למבחן סוף השנה שערך
ִּ
המנהל תאודור ,אחיו מירושלים ,לחניכיו .באמצע המבחן
הגיע מברק מירושלים המודיע על פרוץ מלחמה (כלשונו:
"מלחמה! חלק מהמורים והמאיסטרים הגרמנים שלנו
חייבים לצאת מחר לצבאִ .חזרו מיד!") .הבחינות קוצרו
והמנהל חש חזרה לעיר הקודש מלווה בשני בדווים גברתנים
מאנשי שלומו שהיו אמורים למנוע החרמה של עגלתו או שוד
בביר סאלם לפקח על היערכות
סוסיו בדרך .האורח נשאר ִּ
החירום .הפנימייה נסגרה באופן רשמי ורוב חניכיה — אלה
שהיו להם משפחות — נשלחו אל קרוביהם .במקום נותרו 16
ילדים עם המורה ג'יריוס.
העובדים הגרמנים דוגק ,יורגנס ,היינצה וולשן ,יחד
עם שישה גרמנים מצוות ירושלים ,יצאו ראשונים לגרמניה
במסלול היבשתי הארוך דרך סוריה .בנובמבר יצאה לדרך
יכרט
קבוצת עובדים נוספת ובה שלושה ירושלמים והמחנך ַר ֶ
מביר סאלם .תלאותיהם בדרך ,שנודעו לאחר מכן בגרמניה,
ִּ
תוארו בפרוטוקול הארגון כך:
לוחמינו צעדו בשתי מחלקות ,רובם ברכבת דרך הגליל
ודמשק לצפון סוריה ואחר־כך — כמו [השליחים] פאולוס
וסילא — במעבר ההרים של ֵ ּביילאן ( )Beilânדרך הרי
אמנוס — לאלכסנדרטהַ ,א ָדנה וטרסוס .מרחקים גדולים
בהרי הטאורוס הם נאלצו לעשות ברגל כיוון שמסילת
הרכבת שם עוד לא הייתה מוכנה .אחר־כך הם המשיכו
לקונסטנטינופול ברכבת מבגדאד ,ודרך הבלקנים הלאה
לגרמניה .בתורכיה התקבלו הגרמנים יפה מאד בכל
מקום וגם בבולגריה ,שם התקבלו כמעט בחגיגיות.
ברומניה ,לעומת זאת ,שבה קנתה צרפת את העיתונים
המובילים ,הם התקבלו בקרירות רבה .המחלקה
הראשונה שצורפה למשלוח היחידות התורכיות עברה
כנראה קשיים גדולים במהלך נסיעתם מ־ 8באוגוסט ועד
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ל־ 2בספטמבר .בעקבותיה אחדים מהם חלו מאוד [.]...
הם סבלו ממלריה קשה שבה חלו במחנות הבוציים של
אל־ע ְמק בואכה
ַ
אסיה הקטנה ,או כבר במישור הבוצי
אנטיוכיה שבסוריה.
( 25 ,SVSW 136בנובמבר  ,1914עמ' )7
שלושה מאנשי שנלר הירושלמים נדבקו במחלות בדרך,
אושפזו במולדת ונפסלו לשירות; רביעי לא התאושש ומת
מביר סאלם הגיע חולה
בגרמניה מיד עם הגיעו; יורגנס ִּ
במלריה וגיוסו נדחה; דוגק התגייס ,נפצע קשה בחזית
המערבית ליד אראס ( )Arrasואושפז לשיקום ארוך;
המכונאי היינצה יצא לקרב ועליו ,כמו על עמיתו ולשן ,לא
נודע עוד דבר .הרמן שנלר ,בנו בן ה־ 17של המנהל תאודור
ותלמיד תאולוגיה בגרמניה בעת ההיא ,התנדב לצבא ונפצע
קשה מרסיסי פגז ליד העיר ִליל (.)Lille
בארץ ישראל השפיעה המלחמה מיד .בנקים הפסיקו
להעביר כספים מחו"ל והתמיכה הכלכלית מגרמניה הפכה
בלתי־אפשרית .מגבלות חדשות בתקשורת האזרחית
וצנזורה מחמירה ִהקשו גם על דיווחים לחו"ל .מוצרים
בני־קיימא מיובאים כגון קמח ,סוכר ותה נעלמו בהדרגה
מהשוק ,וייצוא התפוזים לחו"ל נחסם .גם שוק הבנייה
שבת ,ומובטלים שוטטו בערים .הרכבת הולאמה ,והחלו
ַ
גיוסים כפויים .בסוף השנה כתבה הנהלת האגודה בקלן,
כי אין מנוס אלא להשאיר את מוסדותיה הארצישראליים
לגורלם לזמן הקרוב .חברי ההנהלה עצמם שקעו בדאגות
משלהם עקב ההתפתחויות במלחמה באירופה והשתתפות
צעיריהם בה.
במוסד הראשי של שנלר בירושלים נותרו כ־ 130חניכים
גלמודים .המוסד חדל לקנות בשר יקר והחל לאגור מזון.
רוב ִּפ ְרדותיו הוחרמו ומאפייתו נדרשה לספק את צורכי
הצבא התורכי .אחד מבנייניו הגדולים ,שהתרוקן מחניכים,
הפך לבית־חולים צבאי .בשפלה ,בשלוחת ִּביר סאלם ,נעשה
מאמץ לשמור על שגרה על אף העזיבה של רוב אנשי הצוות.
מטעי החווה שגשגו לאחר חורף עתיר גשמים ,אך ְש ּפון
נאלץ למכור את היבול — תפוזים ,מלונים וענבים — במחיר
מופחת וברווח זעום .בו בזמן החל לשלוח כמויות פרי טרי
למוסד בירושלים .דפוס סיוע זה ,שעליו הוקפד במהלך כל
המלחמה ,הציל את המוסד הגדול בירושלים מכליה.
ב־ 30באוקטובר הצטרפה תורכיה למלחמה באופן רשמי
והמתח הביטחוני היה לגלוי .בנובמבר החלו דיבורים על
סכנה שיפו תופגז מן הים על־ידי ספינות מלחמה בריטיות,
ועלו אפילו חששות בדבר אפשרות של נחיתת אויב בחוף.
לפנות מהחווה בעת צרה את הנשים והילדים
ְש ּפון הוסמך ַ
לירושלים ,ואחר כך סוכם עם הקהילה הטמפלרית־הגרמנית
ביפו ,כי במקרה של התקפה על העיר תשמש ִּביר סאלם
מקום מקלט לאנשיה ,תוכנית שלא התממשה .הגרמנים
העריכו אז ,שדווקא היעדרו של נמל ימי מסודר ביפו —
עובדה שעליה קוננו כה רבות בעתות שלום — היה בגדר
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ההגנה הטובה ביותר על החוף של דרום פלשתינה .בינתיים
החלו הכוחות התורכיים להתארגן למתקפה דרך סיני על
תעלת סואץ ,בפיקוד גרמני .היישוב חזה בתנועות הצבא
דרומה ובהתמקמות מפקדות עורפיות במקומות שונים
לביר סאלם.
בדרכו .בסוף השנה נכנס צבא ִּ

שנת 1915
ִּביר סאלם הוסבה למחנה צבאי תורכיְ .ש ּפון דיווח מאוחר
יותר ,כי  2,000חיילים בקירוב התיישבו בשטחיו באופן
קבע ועמם  2,000סוסים .הקצינים התמקמו בצמד הבתים
המודרניים של המושבה ובני משפחת ְש ּפון נצטוו לארח
ולהאכיל אותם .החיילים נטו אוהליהם בשטחי החווה ואת
ארוחותיהם הצבאיות העשירו בפירות מן המטעים .סוסי
וש ּפון קיבל היתר להחזיק סוס משובח
החווה נלקחו לצבא ְ
אחד בלבד לשימושו האישי .נזקים החלו להיגרם לחווה
ושגרת החיים בה השתבשה .כאשר פירקו השלטונות קטע
ממסילת הברזל שבין רמלה ליפו כדי להשתמש בפסיה לקו
הרכבת הצבאית החדש שמתחו דרומה ,הפך הקשר בין ִּביר
סאלם לעיר החוף קשה יותר.
בינואר  1915החל מהלך הבזק התורכי־הגרמני נגד
הבריטים בכיוון התעלה .הוא נבלם בפברואר ,התוקפים
ניתקו מגע ושבו במסודר מהחזית .האש של קרבות היבשה
לא הגיעה אמנם ארצה ,אך חזית החוף המאיימת השפיעה
על האזרחים יותר .באוגוסט הופגזה יפו על־ידי ספינת
סיור צרפתית והפגזים פגעו בבית־החרושת למנועים של
הגרמני ואגנר ( ,)Wagnerשנחשד בייצור נשק לצבא התורכי.
בדצמבר הופגזה חיפה מסיבה דומה .נוכחותה המטרידה של
הספינה הצרפתית לאורך חופי הארץ החריפה את תחושת
המצור .אירוע מיוחד שנקשר בכך היה הופעתה המפתיעה
של צוללת גרמנית ביפו לצורכי מודיעין ואספקה .הייתה
זו ,ככל הנראה21 ,־ ,Uצוללת ידועה ורבת הישגים בזירה
הימית אז ,והופעתה הראשונה של צוללת בחופי הארץ
בכללְ .ש ּפון עקף את הצנזורה וברבעון המוסד פרסם דיווח:
בחג המולד הופיעה צוללת גרמנית ביפו השכנה .זמן
קצר קודם הטילה סיירת צרפתית אדירה עוגן במימי
יפו ,והנה קיבלה היא פתאום באלחוט את ההודעה
על התקרבות הצוללת הגרמנית ויצאה לים במהירות
ובמלוא הקיטור .האונייה הייתה ,כנראה ,זו שטובעה
[אחר־כך] בפברואר [ ]1916ליד ביירות על־ידי צוללת
גרמנית בעת שהתכוננה להפגיז את העיר ,כשם שהרסה
יום קודם את בית־המלאכה של ָקלטנבך [בחיפה].
ואולם הצוללת [דווקא] התקרבה מאוד ליבשה ,והייתה
זו חגיגה אמתית למושבה הגרמנית הגדולה ביפו בקבלת
פני המלחים האמיצים מהמולדת ואף בביקור בכלי
השיט המופלא שלהם .גם אני קיבלתי רשות לבחון
את האונייה כולה .הקצין סיפר ,שימים אחדים קודם
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טובעה ליד פורט סעיד אוניית קיטור של האויב ,וכי מאז
שהפליג טיבע  30אוניות.
()BAZ 1916 (1+2), 29
המשבר הכלכלי בארץ החריף .שדותיהם של ערבים רבים
יָ בשו כי בעליהם גויסו לעבודות צבא ובהמותיהם הוחרמו.
ייבוא הדלק לארץ נעצר ופעילות מערכות ההשקיה הממונעות
במושבות שובשה .יערות החלו להיכרת לשימוש צבאי ואזרחי.
במושבות הגרמניות הלכו השמיים וקדרו .אורח שעבר בחג
המולד במושבה הטמפלרית בחיפה ,למשל ,מצא שכל הנשים
כמעט לבשו שחורים .הוסבר לו ,שאין כמעט משפחה שלא
איבדה כבר את אחד מצעיריה במלחמת החפירות בחזית
המערבית ,ורבים נפצעו בדרגת חומרה זו אחרת.
באביב  1915נוסף לכל אלה אסון טבע גדול ,מכת
בביר סאלם
ארבה ששטפה את הארץ .להקות הענק נחתו ִּ
ב־ 22במרס ושהו בה למעלה משלושה חודשים .הדרכים
נשטפו במעטה אדיר של זוחלים צעירים ("צועדים כחיילים
ממושמעים ,צפופים ,שורות שורות ,בלי לדחוף זה את זה",
כתב ְש ּפון) .אלפי החגבים הגיעו עד הבתים ,זרמו גלים גלים
פנימה דרך חלונות המרתפים ונלכדו בתוכם; עצים מלבלבים
הפכו תוך שעות לקירחים ועירומים ("כמו מטאטאים")
וזלילת הירק לא פסקה גם בלילהְ .ש ּפון שיגר לגרמניה תיאור
מפורט של האסון ,ובו הסברים מלומדים על אודות סוגי
הארבה בגלגוליו השונים ,גילו ,צבעיו ונזקיו .לואיזה ְש ּפון
איבדה את עשתונותיה ושלחה מכתב אישי להנהלה בקלן,
ראשון מסוגו ,ובו זעקה לעזרה .היא תיארה בצבעים קודרים
כיצד המושבה החקלאית — מפעל בן  25שנות עמל ויזע —
האם בירושלים ניסה לעזור :מיד
נחרבת לנגד עיניה .מוסד ֵ
עם הגעת הידיעה על הופעת המזיק בשפלה נשלחו מבית־
היתומים הסורי ,במסע לילי רגלי ובעגלות ,כ־ 50חניכים
לביר סאלם .הם הצטרפו ל־ 400החיילים התורכים ול־50
ִּ
הבדווים שלחמו שם בארבה ,אך המאמצים היו לשווא .רק
ב־ 2ביולי התרוממו לפתע המזיקים באוויר ונעלמו לכיוון
צפון־מזרח ,כלעומת שבאו .הנזקים שהותירו אחריהם נגלו
לעין כול :מטעי השקדים נהרסו ,פירות הפרדסים חוסלו ,גני
הירק נעלמו ועצי נוי וצל היו לשממה .שיקום הנזקים החל
מידְ :ש ּפון שתל מחדש את גני הירקות ,את עצי השקד עקר
והחליף בנטיעות חדשות ,וניסה להתנחם בהופעת ניצני עלים
על עצי ההדר .למושבה לא נותר כמעט פרי למכירה ,ואת
יבולה הדל שלחה למוסד בירושלים ,שמצבו החריף והלך.
בדצמבר הופיע גל ארבה קטן נוסף בפרדס המערבי .בנוסף
על כל אלה הייתה צריכה המושבה להתמודד עם נוכחותם
של עשרות חיילים תורכים בשטחיה .רבעון האגודה דיווח,
שבשלהי השנה ,כנראה בסביבות דצמבר ,הותקף המחנה
לראשונה מהאוויר על־ידי מטוס אויב ,שהטיל פצצה .לא
נגרמו נזקים ,אך מפלס החרדות עלה.
כאן המקום לשאול מדוע נבחרה דווקא ִּביר סאלם
כמרכז צבאי אזורי? אפשר לשער שהיו לכך סיבות אחדות.
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ראשית ,היא הייתה מוסד גרמני־ידידותי .שנית ,מיקומה
הגאוגרפי היה מובחר מבחינה צבאית :היא נמצאה ,כידוע,
במרחק כ־ 20דקות רכיבה מתחנת הרכבת החשובה של
רמלה וסמוכה לדרך העולה לירושלים; היא שכנה במרכז
שפלת יהודה ולפיכך הייתה מוגנת מאיומים מהים; והיא
הייתה מוקפת בחמש מושבות יהודיות ,שאירחו מעת לעת
יחידות צבא קטנות יותר .סיבה שלישית נגזרה ממבנה
המושבה עצמה :בתיה האירופיים הגדולים ניצבו על גבעה
הצופה למרחק וגם
ָ
שלטת ,שהתאימה למיקום ִמ ְפקדה
נראית לעיני הגייסות המתמקמים למרגלותיה .היא גם לא
הייתה מפותחת במלואה ,כך שנמצא בה מקום נוח לבניית
מאהלים רבים הנושקים לפרדסים .סיבה רביעית הייתה
לביר סאלם את יתרונה הלוגיסטי
טכנולוגית ,והיא שהקנתה ִּ
הגדול :צמד בארות המים של החווה ,שהיו מצוידות בציוד
השאיבה החדיש ביותר שרכשה האגודה בגרמניה לפני
המלחמה .היו לה שני מנועי שרפה פנימית מטיפוס "יניקת
גז" ( )Saugasmotorמופעלי נפט ,האחד בעל  35כוחות סוס
והשני בעל  16כוחות ,שניהם מתוצרת תעשיית המנועים
מקלן .זו סיפקה מזה זמן את צורכיה
הענקית דויטץ (ֶ )Deutz
הממונעים והמכניים של אגודת המיסיון ,גם בסדנאותיה
בירושלים .תפוקתן של בארות ִּביר סאלם ,בסיוע ארבע
משאבות חזקות ,הייתה יוצאת דופן בקנה מידה אזורי150 :
מ"ק לשעה ו־ 25מ"ק לשעה בהתאמה .שפע המים שזרם
בתעלות ההשקיה הפתוחות לפרדסים השקה את מאות
סוסי הצבא שהתמקמו במתחם.

שנת 1916
המלחמה בארץ בשנת  1916התנהלה בעצלתיים .בתחילת
השנה נכנס כוח בריטי גדול לצפון סיני במטרה להרחיק את
הגבול מקו תעלת סואץ מזרחה ולייצבו באזור אל־עריש.
הטור הבריטי התקדם לאט ,מניח בדרכו קו מסילת ברזל
וצינור מי שתייה לכוחות הצבא .יחידות פשיטה תורכיות
וגרמניות המשיכו להטריד את הבריטים בניסיון לעכב את
התקדמותם במהלך הקיץ ,אך בדצמבר הגיע הטור הבריטי
לרפיח.
בשנה זו הורגש בעורף לחצו הגובר של מכבש המלחמה.
באביב פשה בירושלים רעב ואנשים חיפשו לחם; ערך הכסף
נפל ,הנפט בשפלה אזל ,עלטה ירדה בלילה בבתים ובתי־
ספר הוחשכו .מגפת כולרה פרצה ביפו ואחריה חמסין כבד
בקיץ .ההפגזות מהים לא פסקו :בינואר פגעו אוניות מלחמה
בתחנת הרכבת של חיפה ,וביפו הופגז ונחרב סופית המפעל
של ואגנר .סירות נושאות ארגזי תפוזים שהתכוננו להפליג
מיפו לחיפה טובעו אף הן בחשד שהן מעורבות בפעילות
צבאית .בקיץ החלו מטוסים ימיים של האויב לבצע גיחות
עומק אוויריות והסבו נזקים בנפש ובציוד לתחנת הרכבת
בפוּ לֶ ה שבעמק יזרעאל .בדצמבר אסרו התורכים על נסיעת
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אמצעים ששימשו לתקיפה האווירית על מחנה ביר סאלם :פצצות
ידניות ִוחצי פלדה מעופפים (האיורים לקוחים מחזית אירופה)

ובביר סאלם הוחרפה
אזרחים ברכבת בקו רמלה־ירושליםִּ ,
התחושה של ניתוק מסביבותיה.
במשך כל השנה התארחו בחווה מפקדים בכירים ,תורכים
וגרמנים .בדצמבר הגיע אליה המפקד הראשי של חזית סיני,
פרידריך ְק ֶרס פון קרסנשטיין (.)Kress von Kressenstein
התגברות התכונה הצבאית משכה מטוסי אויבְ :ש ּפון דיווח
שבינואר הותקפה ִּביר סאלם באלפי "חצי פלדה מעופפים"
גיליון ( 126אביב )2014

[ spitzige Stahlpfeileבמקור flechette ,בצרפתית] מהאוויר
— נשק נגד אדם (וסוסים) שהוטל ידנית בתפזורת מקופסאות
בידי טייסי המעופפים הראשונים בתחילת מלחמת העולם,
טרם חימושם במקלעים יעילים .הנשק הוגדר קטלני ,אך
אי־הדיוק שלו הביא עד מהרה להוצאתו משימוש .למושבה
לא נגרמו נזקים ,אולם הופעתם החוזרת של מטוסי אויב
מטילי פצצות על המחנות העות'מאניים הפכה מאז לשגרת
חיים מפחידה.
ִּביר סאלם המשיכה להיאבק על קיומה .בגלל המחסור
בדלק ובפחם־אבן מיובא ,החל ְש ּפון לייצר פחם־עץ מענפי
האקליפטוסים של המושבה .כמו פרדסנים יהודים בסביבה,
הוא השתמש בהתקן עזר למנועים שנקרא "מחולל־גז"
("גַ זוזֶ 'ן" בלשון התקופה ,מצרפתית) ודיווח לארגון ,ש"כבשן
הפחם ( )Kohlenmeilerשלנו שיגר ענני עשן שחורים אדירים
לשמיים" .הפחם הפרטי שימש להפעלת מנועי הבארות,
לתנורי בישול ולחימום .בנוסף התקין החוואי מכונה לטחינת
חיטה ,שאפשרה לו לייצר לחם ללא תלות בסביבה .רעב לא
היה בחווה ,ונראה שזכתה בעודפי אספקה צבאיים כלשהם.
באותה עת חזרה ִּביר סאלם וקלטה ילדים .בשנת 1915
נמסר על  20ילד במקום ,ובסוף  1916עלה מניינם ל־,35
יותר ממספרם בזמן שלום .הנסיבות לתופעה לא הובהרו,
אך ברור שלא היה זה ביוזמת החווה ,אלא עקב לחץ
חיצוני :מצוקות המלחמה כגון רעב ,גיוסים ,התרוששות
ושלטון מתעמר ,פגעו בכל בית .מקומיים ,שמקצתם עזבו
את האזור ,ואולי גם פליטים שהגיעו אליו ,העדיפו להפקיד
אחד מילדיהם בידי המיסיון הגרמני למשמרת כדי להציל
את חייו .הכומר שנלר מירושלים המשיך להגיע בכל חודש
למושבה חרף מגבלות התחבורה הגוברות .כשפסקה הרכבת
לביר סאלם בכרכרת
לנסוע מירושלים ,עשה המנהל את דרכו ִּ
הקפיצים שלו ,רתומה לסוסיו האחרונים ,כשהוא חולף על
פני מחנות צבא ,חיילים צועדים ומחסומים .בסוף השנה
צץ במושבה המורה דוגֶ ק ,החייל הנכה מאירופה ,שחזר דרך
סוריה כדי לסייע.
התפקיד המשולש שמילאו ְש ּפון וצוותו הקטן — אירוח
צבא ,תפעול חווה וניהול פנימייה ,היה קשה .מנהל המשק
לא הלין על כך יתר על המידה ,שכן ִּביר סאלם נהנתה
מחסינות מסוימת כמתקן גרמני ,שעה שמצבן של המושבות
העבריות השכנות היה שונה .הללו ,בצד החרדה הקיומית
הקבועה מפני רעב ,מחסור בכסף ואבטלה ,סבלו מאיומים
נוספים :התעמרות מפקדי צבא תורכים שהתמקמו עם
יחידות בשטחן; החרמות בעלי חיים וציוד; גיוסי פתע
והגבלות מצטברות; והימצאות חיילים בוזזי מטעים
ועריקים מסוכנים ,שהתחבאו בפרדסים ובכפרים.
בביר סאלם? המפקד
כיצד זכרו לוחמים את שהותם ִּ
העליון קרס פון קרסנשטיין ציין לטובה את המקום
בזיכרונותיו ("מפעל החסד הגדול והיפה שבו הכשיר בית־
היתומים הסורי את תלמידיו בחקלאות מעשית") ושיבח את
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הכנסת האורחים של ְש ּפון ("מנהל המפעל המצוין והמוכר
לכל הגרמנים") ושל רעייתו .גם חיילים פשוטים זכרו את
ִּביר סאלם בערגה ,בייחוד אלה שחזרו מקרבות בדרום
לנפוש בה מעט .במכתב שנרשם בפרוטוקול האגודה בקלן
ופורסם בביטאונה (אביב  )1917תיאר רב"ט בשם ווסטהוף
( )Wüsthoffאת שהייתו בחווה כך:
בביר סאלם היפה.
זה שלושה חודשים שוכבים אנו פה ִּ
לאחר שממת המדבר בבאר־שבע וחפיר [ניצנה של ימינו]
הודינו ,אנו הגרמנים ,על המפגש עם פיסת הקרקע
ֵ
המבורכת הזו ,שכמו גן עדן היא .מסביבנו הכל מוריק
וריח תפוזים ומימוזות ממלא את האוויר .בתוך היופי
הזה חווים אנו ימים מאושרים ושמחים .חש אני צורך
לשלוח לוועד המנהל של המוסד ברכה ותודה על הכנסת
האורחים הנעימה שאנו זוכים לה.
()SVSW 144 (23.5.1917), 4; BAZ 1917(3), 31

אורח גרמני שהגיע לחווה המוקפת בגייסות התורכיים
כתב" :כבר מרחוק מקבל את פנינו מנהל המשק ואב הבית
ְש ּפון ,חבוש בכובע טרופי ,בברכה לבבית '!,'Grüß Gott
בנוסח היפה כל־כך של האלפים השוואבּ יים [מרחב דרום
וירטמברג]" .במקום אחר נאמר" :משמח שיכלו לאכסן שם

הגנרל פרידריך קרס פון קרסנשטיין
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קצינים וכמעט מיותר לומר שהללו מקבלים ,בבית רגוע זה,
הרגשה כמו בשוואביה החמימה שבמולדת".
שכני החווה ראו את הדברים באור שונה מעט .מקור
עברי מנֵ ס ציונה הסמוכה כתב:
המטה
בחווה הגרמניתְ ,ש ּפון ,במזרח המושבה ,חנה ַ
הראשי של מחנה הצבא אשר בסביבה .ובכל השטח
הרחב מסביב לחווה ,לכל ארבע רוחותיה ,היו נטויים
אלפי האהלים של הצבא ועד הדרך העולה ממזרחה של
נס ציונה הגיעו .על הגבעות מסביב למושבה ,מערבה
וצפונה ,היה הצבא עורך את תמרוניו ויורים על המטרה.
החיילים היו אורחים קבועים במושבה ובפרדסים ,אבל
יחסם היה פחות או יותר תקין ,ואפילו את הפירות לא
קרבות
הירבו לגנוב .אבל למצב הסניטרי לא הייתה ֵ
החיילים לברכה .בבואם לבקש עצים להסקה או
להתרחץ בבריכות הפרדס ,היו מביאים עמם את כל
החלאה המצויה במחנות התורכיים ,ובעיקר הסימנים
הרבים של המכה השלישית שבמצרים.
(משה סמילנסקי ,נס ציונה — שבעים שנות חייה
תרמ"ג-תשי"ג ,נס ציונה  ,1953עמ' )97-96

שנת 1917
בשנת  1917הגיעה אש הקרבות לארץ ישראל .בסוף ינואר
התקדמו הבריטים עד עזה ומצאו בה את האויב התורכי־
הגרמני מבוצר בקו הגנתי מסיבי ,לאחר שתושביה גורשו
ממנה .באביב שברו המגִ נים שתי מתקפות כבדות על העיר
והאנגלים נבלמו .מפקדם ,גנרל ארצ'יבלד מארי ((Murray
הוחלף בגנרל אדמונד אלנבי ( )Allenbyשהגיע מחזית צרפת.
הוא ערך מחדש את כוחותיו במשך כל הקיץ ,נושא עיניו
למהלך לכיוון באר־שבע לקראת הסתיו.
לביר סאלם בישרו ההתקפות האנגליות בשערי הארץ
ִּ
אך רע .בחורף שפתח את השנה הופגזה יפו מהים על־ידי
שייטת שלמה והפעם ללא ההתרעה המקובלת .אזרחים
יהודים וערבים נהרגו ,ותושבי תל־אביב נמלטו אל חוף
הים .במרס הגיעו לאזור לוד פליטי עזה ,ובאפריל נודע על
גירושם בחטף של תושבי יפו ותל־אביב ,יהודים וערבים,
עקב התקרבות החזיתְ .ש ּפון התכונן להוראת פינוי דומה.
תאודור שנלר מירושלים המשיך להגיע למושבה
כבשגרה .כשהוחרמה כרכרתו ,מצאו לו חניכיו עגלת משא,
קשרו לה כסא נצרים ובה היטלטל הזקן לשפלה במשך
 10שעות .לתפילות שערך בחווה הצטרפו חיילים גרמנים
מהמאהלים שסביבה .בביקורו האחרון שם התלווה אליו
בנו ,סגן הרמן שנלר ,ששב ארצה לאחר פציעתו בחזית
צרפת ,נושא עדיין רסיס בגופו .הקצין הצעיר ,לימים מנהלו
השלישי של בית־היתומים הסורי ,מילא אז תפקיד של
בביר סאלם הוא הנעים את
קצין אספקה אזורי בירושליםִּ .
זמנם של החונים בה בנגינה על ההרמוניום (פסנתר קטן)
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הגנרל אדמונד אלנבי

של הבית .הבחינות האחרונות ב"בית־היתומים הפלשתי"
התקיימו לקולם העמום של תותחים מכיוון עזה" .הציוּ נים
משביעי רצון למדי" הקפיד הכומר לרשום ביומנו ,והוסיף
כי פרדסי החווה מניבים יבול משובח שלא היה כמותו מאז
מכת הארבה.
בחודש יולי התמקמה במושבה ראשון לציון השכנה
יחידה תורכית גדולה בפיקוד גרמני .טייסות גרמניות עברו
מבסיסן בבאר־שבע למרחב רמלה־לוד והגיחות האוויריות
האנגליות על המחנות בסביבה גברוְ .ש ּפון לא המתין עוד
ושלח לירושלים את הנשים — אשתו ,בתו ואשת המורה
וש ּפון,
הערבי .דוגק יצא לנצרת והצטרף לצבא הגרמני שם ְ
עם הנותרים בחווה ,ארז את מיטלטליו והתכונן לתנועה
"כמו בני ישראל שהמתינו ליציאת מצרים" .החזית בוששה
לבוא עקב ההתארגנות הבריטית האטית ,אך התחושה בקיץ
הייתה שהפור נפל .במכתב האחרון ששלח ְש ּפון לגרמניה
הוא ביטא ,באיפוק ,את החרדה מפני יום הדין המתקרב,
ואף סיכם תקופה .בביטאון האגודה פורסמו דבריו כך:
בנסיבות הסוערות הנוכחיות ,כל יום כעת ,חדרה בנו
ההכרה שעלינו לנטוש את ִּביר סאלם האהובה שלנו.
הכנָ ה טובה לאותו מסע [אחרון]
המחשבה על כך היא ָ
הנועד לכל אדם — המוות .ביפו אין עוד איש מקרב בני
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מולדתנו הגרמנים והתושבים האחרים .עובדי האדמה
[הפלאחים] נשארים ,אם כי כלל לא ברור לכמה
זמן .מהקרבות ליד עזה ב־ 26וב־ 27במרס שומעים
את קול רעמם המתקרב של התותחים .אנשי הנ"מ
[ ]Ballon-Abwehr-Kanonen, B.A.K.רואים עצמם
בני מזל בעמדתם הנוחה אצלנו .האלחוטאי לינֶ מאן
[ ,]Linnemannשבימים אחרים הוא סטודנט לתאולוגיה
ברמלה ,בן של כומר ב[כפר] ליר [ ,]Leerמבקר אצלנו
תדיר.
התקופה הזאת הביאה אלינו התאכסנות רבה של
אנשי צבא .הגרמני הראשון שהשתכן אצלנו במשך
חצי שנה היה סרן ראביוס [ ]Rabiusמהילדסהיים
[ ,]Hildesheimשנפל בחודש מרס  1916בפלנדריה; השני,
רב סרן טילר [" ,]Tillerהאריה מעזה" ["der Löwe von
 ,"Gazaגיבור קרבות עזה בהמשך] התגורר כאן עם כל
חטיבתו ומטהו בדיוק שישה חודשים; שני מפקדים
תורכים השתכנו כאן שמונה חודשים .נוכחות אנשים אלה
גרמה לנו טורח רב ,בייחוד למשק הבית ,אך מבחינות
אחרות היה הדבר גם לטובה נוכח מעשי שרירות הלב
של השלטונות ,שהיינו עלולים להיות חשופים להם .שני
המפקדים התורכים היו ידידותיים מאוד בכל העניינים;
קרס[נשטיין] גר אצלנו
ראש המטה הכללי [קרס] פון ֶ
מיד עם בואו בדצמבר .הוא קידם את פניי ,מיד עם
כניסתו ,במילים" :אני שמח שיחסיך עם ִאסמאעיל ֵּביי
סיפר לי על כך" .שבע עד שמונה
כה טובים ,כי הוא כבר ֵּ
פעמים התגוררו אצלנו אלופים .הללו הותירו זיכרונות
נעימים ותמיד היה יפה כאשר הסתיימו.
( ,SVSW 144 (23.5.1917), 4וכן ביטאון האגודהBAZ :
)1917(3), 30-31
בשלהי אוקטובר יצאו האנגלים להתקפה .הם כבשו את
באר־שבע ופתחו במרדף מהיר צפונה לאורך מישור פלשת
בעקבות העות'מאנים הנסוגים .ב־ 14בנובמבר נכנסו פרשים
לביר סאלם ,ולמחרת
אוסטרלים למושבה רחובות מדרום ִּ
התנגשה בריגדה ניו־זילנדית בתורכים שהתחפרו במרחב נס
ציונה ממערבה .ממזרח שטפו פרשי הדיוויזיה הרכובה של
האנז"ק ( ,Anzakהחיילים האוסטרלים והניו־זילנדים) את
מרחב לוד־רמלה ודהרו־חלפו על פני ִּביר סאלם בלי לפגוע
בה .יצוין ,שהחווה לא הופיעה כלל במפות של הצבא התוקף.
האנגלים נעצרו ב־ 16בנובמבר על גדת הירקון וייצבו שם קו
למשך תשעת החודשים הבאים.
מביר סאלם בלילה של  13בנובמבר .הוא
ְש ּפון ברח ִּ
הצטרף לטורי החיילים הארוכים שנסוגו צפונה כדי
להתבצר בקו הגנה בראש העין .הוא ניסה לפנות לירושלים,
ומשנחסם — המשיך לנצרת ,שם פגש במקרה את הרמן שנלר
שהוצב בה .הקצין סידר לו מסמכי מעבר ,ובעזרתם חצה
איש המשק את סוריה והצליח למצוא את דרכו עד גרמניה.
ִּביר סאלם נותרה בידי שני הערבים הבכירים של המקום:
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יב שוּ ְד ַשאק (Habib
המורה ג'יריוס ואיש המשק החקלאי ַח ִּב ּ

 ,)Shudshaqחניך לשעבר ,מבוגרי המוסד .שני עובדים
נאמנים אלה ולצדם הילדים קיבלו את פניה של יחידה
בריטית שנכנסה למושבה .שלושה שבועות אחר־כך נכבשה
ירושלים והקשר של ִּביר סאלם עם העולם החיצון נותק.
יחידות הצבא האנגלי התמקמו בכל מרחב שפלת יהודה.
מראה המושבות ,לאחר חודשים במדבר סיני ובחולות
הנגב ,היה משובב נפש .על המושבה רחובות כתב חייל
אוסטרלי" :הציפיות לפרדסים הנהדרים ששמענו עליהם
נענו כשהתקרבנו לדוראן .חלפנו על פני פרדס אחר פרדס,
ובהם עצים שכרעו תחת כובד מאות תפוזי יפו הטעימים .כל
אחד רכש כפי יכולתו לשאת [ ]...דוראן הייתה כפר מתוכנן
היטב ,שבתיו בתי אבן ולהם גגות רעפים אדומים ,ריהוט
מודרני ווילונות יפים מתחרה לבנה בחלונות" .חייל אחר
דיווח ש"בראשון לציון מצויים יקבי היין הגדולים בעולם
והבחורות היפות ביותר בארץ ישראל" .ואוסטרלי שלישי
הפליג בשבחי נס ציונה הקטנה (והמרופטת ,יש לומר)" :ואדי
חנין הינה ארקדיה קטנה וצנועה בין גבעות ובקעות יפהפיות
וריחניות ,עם פרדסים ,חורשות ,מטעי שקדים .בראשית
האביב המושבה מתכסה בתפארת פריחה ורודה ולבנה,
ואחרי זמן בניחוחות פריחת התפוזים" (עזרא פימנטל ,נתיב
אנזק בארץ ישראל :סיפור הלוחמים האוסטרלים והניו־
זילנדים במלחמת העולם הראשונה  ,1918-1917ירושלים
 ,2013עמ' .)143-142
באווירה מבושמת זו קבע גנרל אלנבי את ִּביר סאלם
כאתר המועדף למיקום מפקדתו הראשית ( .)GHQנראה
שטעמיו של המצביא האנגלי לבחירה היו זהים לאלה של
עמיתיו־יריביו ששהו שם לפניו .פרדסיה לבלבו ,היא נמצאה
ריקה מאנשים ,וחשוב יותר היה מצבן התקין של המשאבות
בבארות ,שפעלו במרץ רב .האחריות ליתומי המקום
הועברה במהרה ל"צלב האדום" האמריקני והם הורחקו עם
מורם לירושלים .שוּ ְד ַשאק התבקש להישאר כמשגיח בחווה
וניתן לו אישור להתגורר בבית הקטן" ,בית המורה" .יחד עם
המנהיג הבדווי המקומי ונאמניו הם נדרשו לספק שירותים
לקצינים האנגלים .אלנבי התמקם בבניין המנהלה הגדול,
מטהו תפס את בית החינוך בעל מגדל הפעמון ,ויחידות צבא
התפרסו סביב הגבעה .צילומי אוויר שצילמה טייסת 304
הגרמנית חשפו כ־ 600אוהלים ומערכי ציוד בריטיים בכל
האזור .יחידת הנדסה הניחה משטחי מתכת מוארכים על
הדרך החולית לכיוון רמלה והכשירה אותה לתנועת משאיות.
מסילת הברזל קודמה ממצרים ,חצתה את הפרדס המערבי
של ִּביר סאלם ,חבקה את החווה מצפון ושם הוכשרה
"ביר סאלם" (כיום תחנת באר יעקב) .במפות
תחנה ושמה ִּ
לביר
מדידה מנדטוריות מאוחרות נרשם השם ִּ .Bir Salim
סאלם ,כמרכז של הממשל הצבאי בארץ ,הגיעו מעת לעת
נציגים שונים ששיחרו לפתחה .באביב  ,1918למשל ,קיבל
שם אלנבי את פניו של חיים ויצמן ,שבא מאירופה בראש
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"ועד הצירים" .משלחת יהודית חשובה זו הגיעה כדי לדון
בדרכים להקלת המצוקות של יהודי פלשתינה הנתונים תחת
אש הצבאות ובדרכים המעשיות למימוש הצהרת בלפור.
בירושלים הושמו תאודור שנלר ,צוותו המצומצם ויתרת
חניכיו במעצר בית בתוך מתחם בית־היתומים הסורי .אחר־
כך הסמיכו הבריטים את הכומר לשמש נציג התושבים
הגרמנים שנותרו בעיר .כך הוא זכה ליתר חופש תנועה
ואושר לו לקבל מביר סאלם תפוזים וירקות למחיה .אשתו
לא עמדה בלחץ האירועים ,התמוטטה ואושפזה.
בקיץ ,בטרם התחדשה הלחימה ,החליטו הבריטים
לגרש את כל הגרמנים מפלשתינה מחשש שיהיו גַ יס חמישי.
בתאריכים  25-22ביולי נשלחו אנשי המיסיון ,בהם לואיזה
שפון ובתה לנה ,יחד עם כל הגרמנים האחרים ,ברכבת
למצרים .הם שוכנו במחנות מעצר בחלואן ליד קהיר ובסידי־
ישר ליד אלכסנדריה ,ושוחררו לגרמניה רק כעבור שנתיים.
בּ ְ
הכומר תאודור שנלר ,מפאת גילו ומעמדו ,נותר לבדו בעיר
הקודש כנציג הכנסייה האוונגלית הגרמנית לאחר שהבישוף
המכהן גורש.
ב־ 19בספטמבר  1918פתחו הבריטים במהלכם הצבאי
האחרון .הם פרצו צפונה ,הגיעו תוך יממה לעמק יזרעאל
והנחילו לכוחות העות'מאניים תבוסה מכרעת תוך יומיים.
בכך תמה ,בסוף הסתיו ,המלחמה בארץ ישראל .הכוחות
הבריטיים המשיכו בתנועה צפונה ותוך ימים מעטים
הגיעו לדמשק וכבשו אותה ,באחד המהלכים האחרונים

המפקדה של אלנבי בביר סאלם ,תצלום אוויר גרמני מיום
 6באוגוסט  .1918בפינה השמאלית העליונה :בנייני המפקדה;
מימין :המושבה באר יעקב
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של המלחמה כולה .דווקא אז ,ב־ 19באוקטובר ,נודע על
מותו של בן זקוניו של שפון ,וילהלם שפון בן ה־ ,18בנסיבות
לא ידועות בחלבּ שבסוריה .שמו הונצח באנדרטת זיכרון
משותפת לחללי הצעירים הגרמנים הארצישראלים שהוקמה
בבית־הקברות הטמפלרי בעמק רפאים בירושלים.

ביר סאלם לאחר המלחמה
כיבושה של כל פלשתינה לא הצריך ,לדעת אלנבי ,את
העתקת מפקדתו הצבאית ממקומה המרכזי ,והוא התבסס
באורח קבע באתר הנוח .כאשר חילקו הבריטים את הארץ
ל־ 11מחוזות אזרחיים ,נקבעה ִּביר סאלם לשמש מרכזם
המנהלי והיא מילאה תפקיד זה במשך שלוש שנות הממשל
הצבאי הבריטי ( .)1920-1917באותן שנים היא גם שימשה
כאחת מתחנות הדואר הצבאי שהועמדו לשימוש האזרחים.
זו סומנה בחותמת  ,GM1ועמה פעלו תחנות ירושלים
( )SZ 44ויפו (.)SZ 45
אות חיים ראשון מחוות ִּביר סאלם הגיע לגרמניה ב־26
ביולי  ,1919שבועות ספורים לאחר חוזה ורסאי שחתם גם
את המלחמה באירופה .היה זה מכתב ששלח שוּ ְד ַשאק אל
ְש ּפון בו תיאר ,נוסף על געגועיו ,את המצב המיוחד שאליו
נקלע המקום .ברבעון המוסד הוא פורסם כך:
אכן ,כמה שמח אני לקבל בכל פעם מכתב ממך .על כל
מכתב כזה אני משיב תמיד בשניים .אתה כותב לי כבר
בפעם השנייה או השלישית ,שהאמא החביבה והיקרה
ֶולנה [גב' ְש ּפון ובתה במצרים] עתידות לשוב בקרוב.
שמח אני מאוד על כך .יש בי געגועים עזים אליכם.
אם לא יתירו לכם לשוב לכאן לא אשאר גם אני .חייב
אני "לבלוע" הרבה ובקרוב לא אוכל עוד לחזות בכל
המתרחש פה .נאסר עלי לתרום כמו שלמדתי אצלך .רק
למענך ולמען אמא היקרה אחזיק מעמד עד שיתברר מה
עתיד לקרות למוסד .אני מבקש ,שכאשר תדע בוודאות,
אבי היקר ,תקדים להודיעני מהר ככל האפשר .אם סבור
אתה ששוב תשוב ,כי אז אמתין לך ,בשם האל ,יהיו
הקשיים גדולים ככל שיהיו .יולופסקי [ ,Jolofskyדמות
לא ידועה] עדיין לא הגיע לכאן;
"פריזיה" מקולקל זה שלושה שבועות.
המסנן בבאר ֵ
החיות עדיין נמצאות .הכרמים כאן מוחכרים .שני בתי
המוסד היפים אינם בידינו; כולם גרים ב"בית המורה"
בצפיפות רבה יחדיו .הרכוש האישי שלך עדיין נשמר;
אני הולך מעת לעת לתוך הבית הגדול ובודק אותו .כל
הבדווים שלנו עדיין בריאים ועובדים אצלנו .הבדווי
הבכיר שלנו ,חמאד [ ]Hamadומשפחתו שולחים לך
דרישת שלום לבבית .הוא עמד ליד החלון כשכתבתי
מכתב זה ובכה כילד .שלומי טוב בעזרת האל .בלבביות,
דורש בשלומך ,החניך שלך ,חביב שודשאק.
()BAZ 1919 [3], 33
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ביר סאלם ,מראה כללי ,תחריט משנת 1913

בשנת  1920הוחכרה החווה החקלאית של ִּביר סאלם לשלוש
שנים לאחד ממפקדיו של צבא אלנבי ,שפרש משירות.
במקורות הגרמניים הוא נזכר כקולונל אוסטרלי בשם
פולטון ,שזכה בחווה "ככל הנראה כפרס על שירותו הצבאי".
נראה שמדובר בלוטננט־קולונל דייוויד פולטון (,)Fulton
מפקד בריגדת הפרשים הקלה האוסטרלית השלישית ,איש
צבא בעל עיטורים מחזית ארץ ישראל .אדם רבגוני זה,
שלאחר שירותו הצבאי שלח ידו בעיסוקים שונים ,הוגדר
בביר סאלם ָּכ ַשל .שוּ דשאק כתב כי
כ"חוואי" ( ,)farmerאך ִּ
למרות השכר הגבוה שהוא מקבל מהאוסטרלי אין הוא יכול
לראות בשקיעת החווה ,והתריע על כוונתו להגר לפלורידה
אם ְש ּפון לא ישוב במהרה .לדבריו ,האנגלים לא גילו כל
עניין ביתומים וראו באתר חווה חקלאית בלבד .בית־
היתומים הסורי דחה לחצים ממשלתיים למכור לאוסטרלי
את המתחם.
בשנת  1920העביר "הצלב האדום" האמריקני את
האחריות לטיפול במוסדות שנלר לידי ארגון הסעד
האמריקני" ,ועדת הסיוע למזרח התיכון" (Near East Relief
 .)Committee, NERהארגון ,שמקום מושבו היה בניו־יורק
ונוהל בידי לותרנים אמריקנים ,עסק בתמיכה באוכלוסיות
מיעוטים ובאזרחים באימפריה העות'מאנית שנפגעו
במלחמה .כעת החל הארגון לסייע לגרמנים הפרוטסטנטים
הארצישראלים להשיב לידיהם את זכויותיהם על רכושם.
 / 69ז מ נ י ם /

בעקבות פעילות זאת הורשה ,בסוף שנת  ,1921בית־
היתומים הסורי לפתוח מחדש את שעריו בירושלים ,ובתנאי
שישמש כבית־ספר מקצועי לנערים ערבים (בתחום זה הוא
היה ממילא היחיד באזור) ,לא יעסוק בפעילות מיסיונרית,
וילמד את עיקר שיעוריו באנגלית .בני הזוג ְש ּפון שבו עתה
עם ילדיהם לירושלים.
בקיץ  1921הגיעו נציגי שנלר עם ְש ּפון לסיור דיסקרטי
בביר סאלם .הם מצאו את הפיקוד העליון האנגלי עדיין
ִּ
יושב בה" :שני גנרלים ,מספר רב ביותר של קצינים וחיילים
שהתגוררו בכ־ 100צריפי קסרקטין ,אוהלים וסככות רכב".
נאסר על המבקרים להתקרב לשני הבתים הגדולים בהיותם
שטח צבאי ,אך הותר להם סיור חופשי בשדות .שם מצאו רק
וש ּפון
עצים יבשים ,פרי דל ועוני נורא .המראה היה מדכא ְ
בכה .התברר שהחווה הידרדרה לחלוטין כי האוסטרלי לא
הבין בחקלאות מקומית ,קנה ציוד שלא שימש אותו ,מכר
"פריזיה".
בטעות את כל בעלי החיים ולא תיחזק את באר ֵ
הבאר החשובה של "עמק התקווה" ,לעומת זאת ,המשיכה
לתפקד במרץ ומנועי הדויטץ החזקים פעלו ללא דופי.
ב־ 22בנובמבר  1922הושבו שדות המושבה לבעליהם
הגרמנים ,אך המפקדה הראשית הבריטית סירבה לעזוב את
הבניינים הגדולים בתואנות שונות .הזוג ְש ּפון שב לחווה
בהתגנבות מהחצר האחורית דרך גדרות הצבא .הם פגשו
בהתרגשות גדולה את הצוות הערבי שחיכה להם כמעט חמש
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שנים ויחדיו החלו לשקם מטעים ומתקנים .בשנת 1924
סייעה להם האגודה בגרמניה לרכוש ציוד ושתילים חדשים.
הוקמה משתלה חדשה לעצי אקליפטוס ( 20אלף שתילים),
עצי התפוז הניבו פרי ראשון ,ונבדקה האפשרות לחדש ייצוא
לאנגליה .הבריטים עדיין סירבו לעזוב את האתר ,וזאת אף
שנאלצו לשלם כעת דמי שכירות עבור השהות בו .בשנת
 1926פורסם באופן רשמי דבר מעברם לבסיס הגדול שנבנה
ליד הכפר ַס ַר ַפנְ ד מצפון־מזרח למושבה (כיום מחנה צריפין),
אך במהרה התברר שאלנבי לא שבע נחת מהמתקן החדש
ושב לחווה אחרי שמונה ימים בלבד.
בראשית שנת  1927סיים הפיקוד העליון הבריטי את
בביר סאלם ,והזוג ְש ּפון קיבל
שהייתו בת שבע השנים ִּ
בחזרה את כל הבתים .האנגלים הותירו בשוליה הצפוניים
של המושבה שני מתקני צבא קטנים :בסיס של חיל ההנדסה
( )Royal Engineers, REובית־חולים צבאי עם כוח אבטחה.
בשטחו של זה האחרון יוקם מאוחר יותר בית־החולים
הגריאטרי "שמואל הרופא" .ב־ 15בינואר  1928נפתח מחדש
"בית־היתומים הפלשתי" ,לאחר שהיה סגור קרוב ל־ 14שנים.
לטקס הגדול הגיעו בכירי הקהילה הגרמנית מירושלים,

יפו ,וילהלמה ושֹרונהִּ .ביר סאלם חזרה לשמש בתפקידה
הכפול :חווה המבוססת על פרדסים ומוסד חינוך .החקלאות
השתקמה ,הייצוא חודש ויבול הפרדסים צמח בשנות ה־30
ל־ 30אלף תיבות בשנה .המקום הפך לאתר נופש פופולרי
לקהילה הגרמנית ביפו ולאורחיה מחו"ל ,וזכה אז לכינוי
"חוות ְש ּפון" .הבדווים הקימו לעצמם בינתיים כפר זעיר
ובו כמה בתי קבע פשוטים בגבולה המערבי של המושבה
(כיום בשולי נס ציונה) .בשנת  1935הלך ְש ּפון לעולמו ונקבר
בבית־הקברות הפרוטסטנטי בהר ציון ,סמוך לקברו של
תאודור שנלר שנפטר מעט לפניו .יוהנֶ ס ְש ּפון (,)1898-1987
בנו ,תפס את מקומו וניהל את המקום ארבע שנים נוספות.
האווירה הכללית בארץ השתנתה אז והיחסים עם השכנים
היהודים הלכו והורעו .היותה של ִּביר סאלם מוסד "גרמני־
ערבי" בתקופה של התעוררות ערבית לאומית בארץ מחד
גיסא ,והתבססות לאומנית גרמנית באירופה מאידך גיסא,
הגבירו את חשדנות היישוב היהודי כלפיו .בשנת  ,1939עם
פרוץ מלחמת העולם השנייה ,גירשו הבריטים בשנית את כל
הגרמנים מהארץ בגלל היותם נתיני אויב .בכך תם הפרק
ההיסטורי של שהיית גרמנים בארץ הקודש.

מתאוס ְשּפֹון ואשתו לואיזה בשנים האחרונות בביר סאלם1930 ,
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אחרית דבר
טרם עזיבתם החכירו הגרמנים את ִּביר סאלם לערבי
ממשפחת ַדגַ 'אני האמידה מיפו ,בתקווה סמויה שמדובר
שוב בצעד זמני .דג'אני החזיק בה תשע שנים ,עד פרוץ
מלחמת העצמאות .בפברואר  1948זיהתה ההנהגה הצבאית
היהודית את ִּביר סאלם כנקודה אסטרטגית חשובה לאור
תוכנית החלוקה וההתפתחויות במרחב .בהערכה ביטחונית
ששוגרה לדוד בן־גוריון נכתב ,שלמובלעת הגרמנית הקטנה
יש חשיבות כפולה ,כנאמר:
מדינית :גבול המדינה המוצעת כולל את המושבה באר
יעקב ,אולם קו הגבול הדרומי ממנה עדיין לא ברור
ויתכן ,באם תישאר חוות ְש ּפון נחכרת על ידי הערבים,
תעבור [היא] לגבולות המדינה הערבית;
הגנתית :עם תפיסת החווה על ידינו וישובה ע"י קיבוץ
(כי אין גוף אחר מתאים ליישב נקודה זו) יסגר לחלוטין
הקו ראשון־לציון/באר יעקב/רחובות ,וע"י כך ינותקו
כל הכפרים הערביים הנמצאים מערבה מהקו הנ"ל
ממרכזן העיקרי לוד-רמלה .ברור הוא ,כי זה יתן שליטה
מלאה בנָ פה על כל הכפרים הערביים ובמידה רבה
ישתיק את פעולתם.
(מכתב של א' לרמן לדוד בן־גוריון 17 ,בפברואר — 1948
הארכיון הציוני המרכזי ,תיק )A/402/691
מטעמים אלה תפסו כוחות הצבא העברי את ִּביר סאלם מיד
אחרי יציאת הבריטים בקיץ  1948ורגע לפני שהגיעו אליה
כוחות ערביים מרמלה .ב־ 20ביוני הגיע לחווה גרעין של
צעירים פליטי שואה 14 ,בחורים ושתי בחורות ,והקים בה
קיבוץ עברי חדש .הם קראו לו על שם מחנה הריכוז הגרמני
שבו התגבש הגרעין" ,קיבוץ בוכנוואלד" (.)Buchenwald
במקום שוב נשמעה אפוא השפה הגרמנית .שנתיים לאחר
מכן קיבל המקום שם עברי" ,נֶ ֶצר" ,ובשנת  1955הורחב
השם ל"נצר סרני" ,על שמו של ֶאנְ צו ֶס ֶרני ,מהצנחנים
הארצישראלים שפעלו באירופה במלחמת העולם השנייה.
שלושת בתיה ההיסטוריים של ִּביר סאלם מיועדים כיום
לשימור מלא ונראים היטב לנוסעים מערבה בכביש  .431הם
מכונים בשם הכללי "חוות אלנבי" וכעת מתנהלים דיונים
בנוגע לעתידם .לפני שנים אחדות שוקם באופן מוקפד הבית
הקטן ("בית המורה" ,שכונה בטעות "בית אלנבי") בידי
יזם פרטי ובסיוע המועצה לשימור אתרים .כיום פועלת בו
בהצלחה מסעדה מבוקשת .בית־הספר האזורי שפעל בבתים
הגדולים התפנה ,ונבדקים רעיונות להפוך את המקום כולו
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למתחם תיירותי־מלונאי או למוזאון היסטורי לתולדות
מלחמת העולם הראשונה.
***
אני מבקש להודות לפרופסור יגאל שפי מהמכללה האקדמית תל־חי על
שקרא מאמר זה טרם פרסומו והאיר היבטים צבאיים מסוימים המתוארים בו.
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