
בעלהיההנשכח,תל־אביבמייסדו"ס,אריהעקיבא

14הגואללביאתמלוכהכלישהכיןעול?לתיקוןמשיחיחזון ;tg

IVשמעולאאלהשורותקוראישרובלהניחיש

מדוברובכן,וייס.אריהעקיבאעלמעולם

תל־מייסדהעבריביישובביותרמרכזיתבדמות

אביב,

$TS1$,תלאביב$TS1$

$DN2$,תלאביב$DN2$בהקמתהשתתףאשרהראשונה,העבריתהעיר

שלוזכרושמואךנוספים.חשוביםציבורייםמפעלים

אפילורבותשניםובמשךלחלוטין,כמעטנשכחווייס

במקרהרקהאםשייסד.בעירשמועלרחובהיהלא
נשכח?הוא

שבפולין.לוח׳בעירגדל,1868ילידוייס,
שהלםהצעיר,הנערנאלץאביופטירתבעקבות

המ־אתולפרנסבמלאכהלעסוקאדריכל,להיות

שפחה.

$TS1$.המשפחה$TS1$

$DN2$.המשפחה$DN2$הרצלשלפעילותואחרנסחףימיםבאותם

ארצהעלה(1906)תרס"ובשנתנלהב.לציוניוהיה

הרצל(,קראמהם)שלאחדילדיווששתאשתועם
ביפו.והתיישב

יפו,יהודישלבאספההשתתףעלייתוביוםכבר
ולבנותאדמהיחדלקנותלמשתתפיםהציעובה

האגודההתקבלה,הצעתומודרנית.עבריתעירעליה

הואהאגודה.ועדליו"רמונהווייסקמה,בית""אחוזת

ייסודהמיוםשנים,לארבעקרובהאגודהאתניהל

"אחוזתהחליפהשבההשנה,1910ועד1906בשנת

הואשניםאותןכלבמשךאביב".ל"תלשמהאתבית"

עירשלכייסודבית""אחוזתאתלארגןודחףשדרבן

ביקשגםהואיפו.שלמרווחתכשכונהרקולאחדשה,
חדשה","חברהעלהרצלשלחזונואתשםלהגשים
עקרונותעלהמושתתתב"אלטנוילנד",שמתוארכפי

הדדית.וערבותשיתוףעםיחדהחופשיהשוק

האגו־שםעלכך)שנקראהאחוזביתהצעירה,בתו

דה

$TS1$האגודה$TS1$

$DN2$האגודה$DN2$הע־העירשלהראשונההבתהייתהאביה(,שייסד

ברית

$TS1$העברית$TS1$

$DN2$העברית$DN2$.כצו־למחייתווייסעבדבארץכאןהראשונה

רף,

$TS1$,כצורף$TS1$

$DN2$,כצורף$DN2$,הראשוןהיהלומיםסוחרהיהאופטיקאי,אדריכל

)הבור־היהלומים""מועדוןאת)ב־7391(ייסדבארץ,

סה(

$TS1$)הבורסה($TS1$

$DN2$)הבורסה($DN2$כנשיאו.ושימש

מיהוא"שלוםהשילונ?"?
חוד־כמהלפניוייסעלשפרסמתימאמרבעקבות

שים,

$TS1$,חודשים$TS1$

$DN2$,חודשים$DN2$תרצהכיליואמראברהםאביחיידידיאליפנה

גילתהבן־צבי,בידהחינוךתחוםמנהלתרבינוביץ,

עדפורסםשטרםמענייןמסמךהמדינהבארכיון

שהוצעעטופריציורוייס:אריהלעקיבאהנוגעכה,

הראשונים.בימיהישראלמדינתשלהרשמילסמל

שלווהעתקיםסטנסיל,במכונתשוכפלזהמסמך

אתלישלחאביחיימים.באותםהארץברחביהופצו

אתחתםאז,אותושפרסם"מיוהוסיף:המסמך,צילום

הדמותהיאמימחפשיםעדייןהשילוני׳.'שלוםשמו

מהמסמךהתרגשתיוייסשלכמעריץהמסתורית".
לפענחו.התיישבתימהרוחישמוכר,הלא

הכות־אתהנושאדף,בראשמופיעהמוצעהסמל

רת

$TS1$הכותרת$TS1$

$DN2$הכותרת$DN2$מכתבהסמלמתחתישראל".למדינתקבוע"סמל

מו־ארבעהמכילהסמללהצעה.רקעהמעניקקצר,

טיבים:

$TS1$:מוטיבים$TS1$

$DN2$:מוטיבים$DN2$משנידוד,מגןמעליהםהברית,לוחותשני

כהנים,בברכתכמוהפרושותידייםכפותציריהם
שופר.הסמלובתחתית

אשרהסמל,מתחתהמופיעהמכתבלשוןוזה

תש"ט:בתשריבכ"הנשלח

רב,שלוםישראל,מדינתמועצתחבריכבודאל

פיעלואףזמנית,לממשלהעליוןבחסדזכינו

שלמיצירותיהכמהעלטבועהזמניותשחותם

ומלכותבשםעליהלברךעלינוזאתבכלממשלתנו,

הזה".לזמןוהגיענווקיימנו"שהחיינוברכת

עלשהוכןישראל,למדינתקבועסמלמוצע...כאן

השלום,עליוויסאריהעקיבארביצדקהכהןידי
תורהמכתרעוזמלכותכתרמקבלשבומיוחדסמל

שלשתשביןשלמההרמוניהומתוךכהונה,וכתר

הגדולהשופרקולאתלשמוענזכההכתרים

לחרותנו.

וייס,שלנוספתפעילותלתארהכותבעוברמכאן

למדי:מסתוריתבצורה

הדגל,לממשלה:ימסרוברצון,יתקבלזהסמלכאשר
הםגםשהוכנוהממלכתיים,השרתכליויתרהחותם

להיותזכהאשרזה,פעליםרבאישהמנוח.ידיעל

כסף,לתרוםרוחונדבהאביב,תלובונימייסדיבכור

להניחםאלה,קודשכלילמלאכתיקרותואבניםזהב

ישראל.מלכותלידילמסרםוציווהלמשמרת,אחריו

השלום,ובברכתרבבכבוד
השילוני.שלום

עקי־וביןבינוהקשרומההשילוני,שלוםמיהו
בא

$TS1$עקיבא$TS1$
$DN2$עקיבא$DN2$וייס,שהציעהמענייןהסמלפשרמהוייס?אריה
ולאתש"ז,בשנתנפטרהואהריאותו?הציעמהולשם

"הדגל,ענייןומהישראל?מדינתבתקומתלראותזכה
כסףהעשוייםהממלכתיים",השרתכלויתרהחותם
ישראל,ממשלתלראשאלוכליםהכיןוייסהאםוזהב?
הובילואלוותמיהותשאלותלראות?זכהלאאותו

מייסדשלבחייועלוםפןאחרמרתקלמסעאותי

הראשונה.העבריתהעיר

ושלחההצעה,אתשפרסםהואמימהסוף:נתחיל

"שלוםבשםחתםמכתבואתהזמנית?לממשלהאותה

שהתגוררנביאהשילוני,לאחיהבפרפראזההשילוני",

שונהכאןאולםהמלך.דודבתקופתופעלשילהבעיר

המסתו־שלדמותמפניכנראהל"שלום",הפרטישמו

רית

$TS1$המסתורית$TS1$

$DN2$המסתורית$DN2$השלום.עםמיוחדענייןהיה

נו־(1937)תרצ"זבשנתלאחור.שניםכמהנחזור

סדה

$TS1$נוסדה$TS1$

$DN2$נוסדה$DN2$עלואוניברסלית,לאומיתשלוםתנועתבארץ
שפרס־במאמראפרתי.אפריםמשהר׳בשםאדםידי

מתי

$TS1$שפרסמתי$TS1$

$DN2$שפרסמתי$DN2$גיליוןרבים",עמיםעל)"שלוםזהבמוסףבעבר
שלהייחודיתדמותואתתיארתיתשע"ג(,יתרופרשת

המבאריםחיבוריםשבעהפרסםשהואוציינתיאפרתי

הייחודיכתיבתוסגנוןבו.שפעמוהשלוםרעיונותאת

שלפנינו.ההצעהבמכתבהביטוילצורתמאודדומה

שלפנינו.המכתבכותבהואשאפרתיכן,אםמסתבר,

שבמ־פלאואיןשלום,בהבאתאפרתיעסקחייוכל

כתב

$TS1$שבמכתב$TS1$

$DN2$שבמכתב$DN2$אינושתוכנואף"שלום",בשםלעצמוקראהוא

השלום.בענייןבמפורשעוסק

אפ־הואההצעהשכותבהקביעהאתלאששכדי

רתי,

$TS1$,אפרתי$TS1$

$DN2$,אפרתי$DN2$משמעותיתהיכרותלוהייתההאםלבררעלינו

להתוודעהיהיכולשבזכותהוייס,אריהעקיבאעם
שהכיןהמסתורייםהממלכתיים"השרתול"כלילסמל
בלבידידיםהיוהשנייםחיובית:התשובהובכן,וייס.

יהודית־שלוםתנועתבהקמתיחדעסקוהםונפש.

אוניברסלית,
$TS1$,יהודיתאוניברסלית$TS1$

$DN2$,יהודיתאוניברסלית$DN2$יחדפרסמווהארבעיםהשלושיםובשנות

השלום.בנושאחוברות

שלהעתקיםהשגתיזהמאמרכתיבתלקראת

הר־התכניםהשלום.עלוייסוערךשכתבהחוברות

דיקליים
$TS1$הרדיקליים$TS1$

$DN2$הרדיקליים$DN2$ומפתי־שונהתדמיתחושפיםבהןהמובעים

עה

$TS1$ומפתיעה$TS1$

$DN2$ומפתיעה$DN2$במחקריםהמתוארלעומתתל־אביב,מייסדשל
דתיכפעילמתגלהוייסהיום.עדאודותיושפורסמו

למקראהאוניברסלי.השלוםלחזוןהמסורומשיחי,
המשיחיהחזוןאתיהדלכלכלהתקשיתיהדברים

שלידידיוחוגתל־אביב.בחולותהרבההפעילותלצד

ארצייםאנשיםהראשונהקבוצות;לשתינחלקוייס

שעמםדנין,ויחזקאלדיזנגוףמאירכמווריאליסטיים,

האינטי־השנייה,בקבוצההציוני.במישורויצרפעל

מית

$TS1$האינטימית$TS1$

$DN2$האינטימית$DN2$ברקימתחבריםקומץהשתתפויותר,הדתיתואף
משיחיים.חלומות

מגורשכשהואהראשונה,העולםמלחמתבימי

הש־חדשה"חברהספרואתוייסחיברמתל־אביב,

לום",
$TS1$,"השלום$TS1$

$DN2$,"השלום$DN2$עשריםכעבוררקפורסמוהםחלקים.בשני

"תפילתאתוייסחיברבנוסףתרצ"ח.בשנתשנה,

השלום":

וללמדללמודלשמועולהשכיל,להביןלבבנוותן

וידעעולם...באילכלבו...שאחזנוהשלום,דרךדרכנו

יצרתואתהכייצורכלויביןפעלתואתהכיפעולכל

אתה.אלאמלךלנואיןבאפונשמהאשרכלויאמר

השלום.עושההמלךהאב,האל,ה׳,אתהברוך

1924תל־אביב,אתבוניםחלוצי?

זרילזיצילום:נחמני.משהשלהאוסףמתוך

והספרותיתהארגוניתבפעילותהבולטהשותף

אתאפרתי.ידידוהיההעולמיהשלוםלמעןוייסשל

פרסםתרצ"ד(,אביב,)תלשלום""סוכתמספריו,אחד

תנ"כישםצדקיה",בן"שפטיההעטשםתחתאפרתי

בשםפרסםהואוהשלום""האחדותספרואתמובהק.

הדעתהנביא.לאליהוהרומזהגלעדי","מנחםספרותי

מאפרתי,אחרלאהואהשילוני""שלוםשגםנותנת
וייס.שלהקרובידידו

שלהיסטוריתיהודיתעיתונותבאתרבחיפוש

שפור־מאמריםשנימצאתיהשילוני","שלוםהשם

סמו

$TS1$שפורסמו$TS1$

$DN2$שפורסמו$DN2$היום""דוארבעיתוןפורסםהאחדזה:שםתחת

הצעהובוהעם","אלהכותרתתחת,1933ביולי

הציבורייםהמוסדותאתמחדשלארגןכיצדמקורית

תפקי־מוענקיםוללווייםלכהניםכאשרוהלאומיים,
דים

$TS1$תפקידים$TS1$
$DN2$תפקידים$DN2$.הקונגרסצירי"אלהואהשניהמאמרייחודיים
קריאהוגםדומההצעהמוצעתובוהי"ט",הציוני
באותהכתוביםהמאמריםשניהמפלגות.ביןלשלום

אתהמאפיינתורמיזות,ציטוטיםעמוסהתנ"כיתשפה

בספריו.אפרתישלכתיבתו

החלשותנעל
השרת"כלימהםהחידהאתלפתורננסהעתה

הערה




אפרתי,ידידומזכיראותםוייס,שהכיןהממלכתיים"

ישראל.לממשלתלהימסרהעתידים

במובןעולם,תיקוןשלמשיחיחזוןבעלהיהוייס

וביהלומים,בצורפותעסקהואכאחד.והרוחניהגשמי

לאידיאליםמסורהיהזהעםויחדובבנייה,בהנדסה

העלאתבארץ,ראשונהעבריתעירהקמתעלנעלים

ללאעיראבות""נחלתהקמתארצה,יהודיםרבבות

ספרביתייסודהעולמי,השלום""היכלהקמתמסחר,

באמצעיםהמשיחביאתהחשתצפת),(בעירלנבואה

בחוברתמתואריםמהרעיונותחלקועוד.מיסטיים

לביהצעות"שתיהנקראתתרצ"ט,בשנתשפרסם

הכללי".העולמיהשלוםשלסוסו

רקלאתל־אביבהעירבפיתוחהיומיומיתטרדתו

ממשהייתהאלאלמשיח,לחכותלוהפריעהשלא

אתלמשיחהכיןגםהואמסויםבשלבמהעניין.חלק

שלו.העבודה"כלי"ארגז

משהפרסםוייסשללפטירתושלושיםבמלאות

מרתקמאמרואפרתי,וייסשלמשותףחבראפשטיין,

להשכעמםיחדפעלאפשטיין"המשקיף".בעיתון

בספרוביארהרוחניתמשנתו(אתעולמישלוםנת

"חלוהכותרתתחתוהגאולה").ומגוגגוג"מלחמת

כיאפשטייןכותבוייס",אריהעקיבאר'שלמותיו

ומעשיופעולותיואתציינוובכתבבפה"מספידיו

"מבאישהיההוא,אולםובישוב",בציונותהממשיים

מבקשהאחרונות",השניםעשרהשתיםבמשךביתו

ציבולהכרהזכהשלאבאישיותוחשובפןעללספר

אוכלוייס.שלוהאידיאולוגיהרוחניהפןוהוארית,

והמחקריםהמאמריםככלברובהיום,עדכילהוסיף

חסר.הזההפןוייס,על

השלמעןוייסשלפעילותואתסוקראפשטיין

"ארוחזוןאבות","נחלתחברתהקמתהעולמי,לום

עלהנבואהאוריפוץשממנובירושליםהשלום"מון

היתה"דעתווהדתות.העמיםביןנצחיעולמישלום

הואהאדםבניבחייוהקלקוליםהרעותכלשמקור

המידעאתאפשטייןמוסיףמאמרובשוליהכסף".

הבא:

מחשבווהלךאופיואתמצייןמיוחדאחדקועוד

תמיםובלבשלמהבאמונהמאמיןהיההואתיו.

זוואמונתואלה.בימינוהקרובההמשיח,בביאת

אמנותימיוחדדגלשהכיןעדכך,כלחזקההיתה

למשיח,כתרדוד,בןמשיחשליהודהדגלויפה,

ובכוונהבמיוחדכתובתורהוספרלמשיחשרביט

רב.הוןבזההשקיעהמשיח.למען

השרת"כלימהםהפתרוןלנוהנהובכן,

בכלימדוברלאאפרתי.הזכיראותםהממלכתיים"

המלמלךאלאבן־גוריון,לדודהמיועדיםהעבודה

שיח.

הייתהלאוייס,מבחינתהמשיח,שלכליוהכנת

משמעווביטויבעשייתוחשובחלקאלאקוריוז,

מוזכרתאינההיאזאת,למרותעולמו.להשקפתתי

שחלהשניםבשבעיםעליושנכתבובמאמרים

וייסשלהכנותיועליודעיםאנופטירתו.מאזפו

בנישהותירוהזיכרונותמתוךורקאךהמשיחלמען

הבאתלמעןפעלעמםהשלום","חבורתחבורתו,

העולמי.השלוםוהשגתהמשיח

וייחשציפוואדמו"ריםצדיקיםכמהעלמסופר

בגדיםלעצמםשהכינועדהמשיח,לביאתמאודלו

התכולכאורהפניו.אתלקבליזכושבהםמכובדים

מדוברלמעשהאךזו,להנהגהדומהוייסשלננותו

לביאתמתכונןאיננווייסמנוגדת.נפשיתבתנועה

הואש"אוליבמחשבהפסיבית,עמדהמתוךהמשיח

עצמושהואומאמיןאקטיביהואוייסהיום".יבוא

והחלוהציונייםמעשיובכוחהמשיח,אתיביא

שלולצרכיונועדולאמכיןשהואהבגדיםציים.

משיחיתתודעהזוהיעצמו.למשיחאלאהעת,בבוא

משמייםכהופעהלאהמשיחאתשתופסתריאלית,

אנושיים.מאמציםכפריאלא

התלאאפרתיכימביניםאנואלודבריםלאור

לעשותכדילממשלה""ימסרוהמשיחשכליכוון

אשרהמשיחביאתעדכפיקדוןאלאשימוש,בהם

מתוךשיצמחמפוארכאילןישראל,כמלךיוכתר

עדותופיעלהצעירה.ישראלמדינתהקטןהזרע

"ציווהעצמווייסשלפנינו,זהבמכתבאפרתישל

ישראל.ממשלתקריישראל",מלכותלידילמסרם

לפח,הושלכולאאלוערךיקרישכליםהנחהמתוך

כיום?נמצאיםהםהיכןהמתבקשת:השאלהעולה

לאוייס,שלצאצאיובקרבאחריהםחיפושיי

המשיח,שכלילחשובנוטהאנילכךאיפרי.נשאו

באמאובקבארגזכיוםשמוריםוייס,והכיןשיצר

(כצוואתוהכנסתבמרתפיאוכלשהוציבורירכיון

שמייתכןלקיומם.מודעלאאחדכשאףוייס),של

שהייתההפרוכתשללקורותיהדומהבסיפורדובר

שניםעשרותוכעבורנעלמה,הרצל,שלקברועל

במקרה.נמצאה

וייס.שלצוואתובקיוםרבהחשיבותישבעיניי

בידייםשהםובמקרההללו,הכליםאתלאתרעלינו

לכנסתלהעבירםציבוריארכיוןאףאופרטיות

הראשונהקבוצות;לשתינחלקוייסשלידידיוחוג

ויחזקאלדיזנגוףמאירכמווריאליסטיים,ארצייםאנשים

השנייה,בקבוצההציוני.במישורויצרפעלשעמםדנין,

חבריםקומץהשתתפויותר,הדתיתואףהאינטימית

משיחייםחלומותברקימת

העבריתהעירשלהנשכחהמייסד

פעלוייס,אריהעקיבאהראשונה,

למענוהכיןואףהמשיחלהבאת

יצירתומותו,לאחרשרת.כלי

המדינהלסמלכהצעהנשלחה

נחמנימשה

משיחיחזון
בחולות
תל־אביב

הערה




הערה



