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מולכו לצפות 
באופרה בברלין
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עופר אדרת

ספטמבר 1866 עזבה ספינת ב
את  צ'פין"  "נלי  המפרשים 
במדינת  ג'ונספורט  נמל 

רמיין שבארצות הברית כשעל סי
וילדים,  נשים  גברים,   157 פונה 

רחברי כנסיית המשיח שנשבו בקס
מו של מנהיגה, ג'ורג' אדאמס, ובאו 
שלהם  הציוד  ללבנט.  בעקבותיו 

רכלל בתי עץ מפורקים, שעמם תי
לשיבת  תשתית  להקים  כננו 
היהודים לארץ הקודש ובכך לקדם 

את הישועה וגאולת הארץ.
"משוגעים", מגדיר אותם היום 
יפו,  תולדות  וחוקר  האדריכל 
שמואל גילר, אשר סיים לאחרונה 
על  מסוגו  וראשון  מקיף  מחקר 
קורות המשפחות בארץ. אדאמס, 
התפרנס  כומר  שהיה  שלפני 
ושקרן",  כ"נוכל  ממשחק, התגלה 
כדברי גילר. "הוא הבטיח להם ארץ 
זבת חלב ודבש, קצת כמו טראמפ, 

רשמבטיח למאמיניו 'אמריקה גדו
לה'. בפועל, הוא רימה אותם, גנב 
אצלו,  שהפקידו  הכסף  את  מהם 
הוא  שתייה",  באמצעותו  וקנה 
150 שנה חלפו מאז. המורר  אומר.
המשמעותית  המוחשית  שת 
שהותירה כאן החבורה המשיחית 

רהזו הפכה בשנים האחרונות לפני
נה קסומה בין תל אביב ליפו אחרי 
"המושבה   — הזנחה  של  שנים 
משני  המורכבת  האמריקאית" 
ובר  )אורבך  יפהפיים  רחובות 

הופמן( החוצים זה את זה.
ל"ביקור  באו  שעבר  בחודש 
מולדת" כמה מצאצאי המתיישבים 
ההם, שגרים כיום בארצות הברית, 
 150 לציון  זילנד  ובניו  בבריטניה 
שנה להקמת המושבה. גילר לקח 
ושברו,  החלום  בין  לסיור  אותם 
אשר עבר בין בתי הקברות שבהם 

רקבורים אבותיהם למבנים המרשי
ובירושלים  ביפו  שהקימו  מים 
מיוחדת:  בהפתעה  ושהסתיים 

תמונה נדירה של אחד מאבותיהם, 
כ–90  שנשמרה  קלארק,  הרברט 

שנה בבית ימק"א בירושלים. 
בין תחנות הסיור הם שמעו על 
המציאות שטפחה על פני אבותיהם 
בארץ  שעשו  הראשון  מהצעד 
הקודש. תחילה, באוקטובר חורפי 
לגור  נאלצו  הם   ,1866 שנת  של 
באוהלים על חוף הים מצפון ליפו 

רבעודם ממתינים לאישור מהטור
את  להקים  הארץ,  שליטי  קים, 
מתו  ההמתנה  במהלך  המושבה. 

רתשעה מחבריהם, בהם שישה יל
דים, ממחלת הכולרה. 13 חברים 
הראשונה  בשנה  מתו  נוספים 

לשהותם בארץ. 
הבול אחת  קלארק,  רמשפחת 

אבי  את  הן  איבדה  בחבורה,  טות 
המשפחה, ג'ורג', והן שניים מבניו, 
בן השבע.  וביירון  בן השנה  יוג'ין 
עם  בגפה  נותרה  הלן,  אלמנתו, 
שלושה יתומים. גם משפחת פלויד 
שילמה מחיר יקר: בנם התינוק של 

תיאודוסיה ורולה פלויד, אלכסנדר, 
מת אף הוא. 

לה אישור  שקיבלו  אחרי  רגם 
רתיישב במקום המכונה כיום "המו

שבה האמריקאית", לא זכו לראות 
ברכה בעמלם. תוך כשנתיים עזבו 
רוב המתיישבים את הארץ בדרך 

בלי שהג הברית,  לארצות  רחזרה 
את  המשיחי.  חזונם  את  שימו 
מקומה של המושבה האמריקאית 
אחרת:  כת  חברי  בהמשך  תפסו 
שמוכרים  הגרמנים,  הטמפלרים 
יותר בזכות מושבה אחרת שהקימו 

— שרונה.  
רצאצאי המתיישבים שבאו לבי

משפחות  בני  הם  בישראל  קור 
קלארק ופלויד — שתי המשפחות 

הרברט וקלורינדה קלארק 
בביתם בירושלים, ראשית 
המאה ה-20. איבדו את אבי 
המשפחה ושניים מבניו צילום: 
אלבום משפחתי של משפחת קלארק

סיוט 
אמריקאי 

בלבנט
150 שנה אחרי שנוסדה "המושבה 

האמריקאית", חזרו צאצאי 
המתיישבים הראשונים מארצות 

הברית, ניו זילנד ובריטניה ל"ביקור 
מולדת". בבית הקברות ביפו הם 

שמעו על הטרגדיה הגדולה של בני 
המושבה ובקניון ממילא בירושלים 

הם חזו בהצלחתם של אלה 
2שהתעקשו להישאר בארץ המשך בעמ' 
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היחידות מקרב החבורה הזו שנותרו 
לאחדים  הקשיים.  חרף  במושבה, 
מהם היה זה הביקור הראשון בארץ 
הקודש, זו שאבות אבותיהם ראו בה 
את המקום ממנו תיפתח הגאולה. 
לביקור קדם מחקר ארכיוני מקיף 

ראליו יצא גילר, בחיפוש אחר הע
קבות שהותירו בארץ. "כל התיירים 

רוהסיורים שמגיעים למושבה האמ
מהמדריכים  שומעים  ריקאית 
כאן  שהיו  המשפחות  על  שלהם 
ועזבו תוך זמן קצר. מעט מאוד ידוע 
על אלה שכן נשארו כאן כמעט 100 
את  אומר.  הוא  נוספות",  שנים 
הצליח  הוא  המשפחתי  הסיפור 

רלשרטט בעזרת מקור מפתיע: תי
קים שניהל עורך דינה הערבי של 
עטאללה.  חנא  קלארק,  משפחת 
בארכיון  שנמצאים  המסמכים, 
המדינה, כוללים הסכמים, צוואות, 

רחשבונות בנק ואפילו תיעוד לסכ
סוכי ירושה משפחתיים.

בניגוד לחבריהם, שעזבו חסרי 
ופלויד  קלארק  משפחת  בני  כל, 
הצליחו להטביע כאן חותם. הרברט 
ג'ורג',  של  מבניו  אחד  קלארק, 
הוא  התיירות.  בתחום  התמקצע 
ותחילה  הערבית  בשפה  שלט 
העיר  בסמטאות  תיירים  הוביל 
העתיקה של יפו. בהמשך היה נציג 
קוק" המפורסמת,  "תומאס  חברת 
שלה  התיירים  מסעות  את  וארגן 
סוכנות  פתח  ב–1895  בארץ. 
מסניפיה  שאחד  עצמאית  תיירות 
קידם את פני הבאים ברציף נמל 
יפו. בשנים 1887–1910 שירת כסגן 
קונסול ארצות הברית בירושלים.

בית הידידות
התחנה הראשונה בסיור היתה 
בית עץ יוצא דופן ברחוב בר הופמן 
16 שבגבול תל אביב ויפו. המבנה 
קומות  כולל שלוש  הקרקע  צמוד 
ידי  על  נבנה במקור  הוא  ומרתף. 

ררולה פלויד, אשר פתח בארץ סו
בכרכרות,  והובלה  תיירות  כנות 
הסיורים  מדריכי  ראשון  והיה 
בארץ הקודש. במרוצת השנים, כמו 
שאר הבתים במושבה, הוא הוזנח 

רוהפך לחורבה. כיום גרה שם האמ
אותו  שרכשה  יונגרייז,  סופי  נית 
שנים לפני שהמושבה האמריקאית 

הנחשקים  האזורים  לאחד  הפכה 
השקיעה  יונגרייז  בעיר.  ביותר 
רבות בשיפוצו ושיקומו בסיוע נגר 
הוא  וכיום  האיימיש,  כת  מבני 

נחשב למופת של שימור.
הגיע  הרחוב,  במעלה  בהמשך, 
ביותר  המפורסם  לבית  הסיור 
בשכונה: בית עץ שבו פועל מוזיאון 
קטן לתולדות המושבה תחת השם 
וריד  ג'ין  מיין".  הידידות  "בית 
אותו  רכשו  הבית,  בעלי  הולמס, 
ב–2001 והצילו אותו מהריסה. הם 
השקיעו רבות בשיקומו, גם אם לא 

רלשביעות רצונה המלא של המוע
צה לשימור אתרים, שם טענו בזמנו 
את  תואם  לא  הבית  שיפוץ  כי 
המראה המקורי שלו. לצד המוזיאון 
שטיפחו במקום, כתב ריד גם ספר 
ובו תיאר את תולדות המושבה. את 
זמנם חילקו מאז בין מיין למושבה. 

רריד מת בחודש שעבר, כמה חוד
שים לפני שמלאו לו 100. באופן 
נערך  שבו  ביום  מת  הוא  סמלי, 
במוזיאון ארץ ישראל ברמת אביב 
ערב עיון מיוחד במלאת 150 שנה 

למושבה האמריקאית.
גילר  בסיור של  התחנה הבאה 

רהיתה בית קברות קטן ונשכח הנמ
של  המוזנחת  האחורית  בחצר  צא 
יפת  ברחוב  האנגליקנית  הכנסייה 
שביפו, צמוד לבית הספר הסקוטי 

ר"טביתא". שם, בין העשבים, שמו
רות מצבות שיש שבורות מהמאה 
של  מצבות  כמה  ביניהן  ה–19. 
דמויות היסטוריות חשובות כמו ד"ר 
האנגלי  הרופא  הודג'קין,  תומאס 
שעל שמו נקראת המחלה לימפומת 
תומס  גנרל  והבריגדיר  הודג'קין, 
שנשלח  בכיר  בריטי  קצין  מיצ'ל, 
לסייע לטורקים להדוף את הפולש 
של  הראשונה  במחצית  המצרי 
המאה ה–19. בשנה שעברה אירגן 
גילר מבצע מיוחד לשיקום האתר 

רבתרומת ד"ר אמילי קאס, היסטו
ובהש מבוסטון,  יהודייה  רריונית 

תתפות שגרירות בריטניה בישראל. 
ואולם, מאז לא נמצא מי שיתחזק 
את המקום, והוא שב להיות מוזנח. 

רצאצאי משפחות "המושבה האמרי
קאית" כרעו ברך לפני קבריהם של 
בני משפחת קלארק ושל תיאודוסיה 
פלויד ובנה אלכסנדר, הקבורים שם, 
והדביקו לוחית מתכת על קברו של 

ראבי המשפחה, המסכמת את קורו
תיו כאן. 

מסוים  בשלב  כי  מספר  גילר 
נקשרו שתי המשפחות — קלארק 
ופלויד — בקשרי נישואים. זה קרה 
ג'ין האלמנה, אחותו  אחרי שמרי 
רולה  עם  התחתנה  הרברט,  של 
פלויד לאחר שזה התאלמן מאשתו. 
לאחר הנישואים אימץ קלארק את 
בנה מנישואיה הראשונים, אלברט. 
פרוע  כ"נער  אותו  מתאר  גילר 
כמה  ונאסר  בקטטות  שהסתבך 

רפעמים". בקטעי עיתונות מהתקו
פה תועדו המריבות המשפחתיות 
בין אלברט לאביו המאמץ. "מקרה 
מוזרה  שנים  מלחמת  של  מעניין 
קרה בעירנו ביום אתמול... בחצרו 
פתאום  פלויד,  האמריקאי  של 

רשמעו צעקות, קללות, ניפוץ זכו
כיות", נכתב באחד מהם. "השכנים 

רהבינו מיד כי גם הלילה, כמו פע
פרץ  אחרים,  בלילות  רבות  מים 
ריב בין פלויד הזקן ובנו — פלויד 
השנים  כל  נשארו  לכן  הצעיר. 

בחדריהם ויצפו לשארית המעשה. 
גדלו  והקללות  הצעקות  ואולם 
הבן  בנו,  על  הסתער  האב  מאוד. 
ויאחז  האב  זרועות  מבין  התחמק 

ראקדח בידיו... אם לא יניחנו במנו
תפס  האב  כדוריו.  בו  ישלח  חתו, 
סכין וירץ לקראת בנו להכותו. הבן 
סוף  אחדות...  יריות  באוויר  ירה 
בדבר  המשרתים  התערבו  סוף 
לאחר  שנים  שקטה".  והמלחמה 
מכן, נעשה פלויד הבן לאיש עסקים 
את  בירושלים  שהקים  מי  והיה 

קולנוע "עדן" המיתולוגי. 

עקבות ירושלמיות
רבמחקר החדש של גילר, שהת

קלארק  משפחות  בקורות  מקד 
המושבה,  פירוק  אחרי  ופלויד 
התברר כי לא רק ביפו הן הותירו 
עקבות. הסיור המשיך לירושלים, 
בנה הרברט קלארק בתחילת  שם 
המאה הקודמת בית מפואר ברחוב 
שנקרא לימים ממילא. כיום הבית 
משוחזר וניצב במרכז קניון ממילא. 

ר"הבית הזה היה מהמפוארים בירו
שלים", אומר גילר. במחקרו גילה 
כי לשם בנייתו, שהושלמה ב–1903, 
אבן  סתתי  משפחת  קלארק  שכר 
מומחים מבית לחם כדי לעבד את 
האבן המשובחת שרכש. שיש ירוק 
מאיטליה  הובאו  לבנה  וקאררה 
גבי  על  לירושלים  והובלו  ליפו 
הבית  של  הקרקע  בקומת  גמלים. 
היו שלוש חנויות ומעליהן קומות 

המשפחה  מגורי  קומת  המגורים. 
כללה אולם כניסה מפואר מצופה 
קשתיים  חלונות  עם  וסלון  שיש 
ודלת למרפסת שצפתה אל הנוף. 
אוכל,  וחדר  מטבח  גם  היו  בבית 

רוארבעה חדרי שינה. בארונות הז
כוכית הפזורים בבית החזיק הרברט 
שכלל  שלו,  העתיקות  אוסף  את 
כ–7,000 פריטים. בקומת הגג היה 
כביסה  מכונת  ובו  כביסה  חדר 
והיתה  הברית  מארצות  שהובאה 

היחידה מסוגה בארץ.
ונקבר  ב–1920  מת  קלארק 
בבית הקברות הפרוטסטנטי על הר 
ציון בירושלים. אלמנתו קלורינדה 
שלו  העתיקות  אוסף  את  תרמה 
באולם  הוצג  שם  לימק"א,  לימים 
ההרצאות, אך ברבות השנים אבד 
חלק גדול ממנו. בימק"א טענו כי 
בתנאים  בו  להחזיק  הצליחו  לא 

רנאותים וכי חלק מהפריטים "נעל
שחי  המקום,  מבכירי  אחד  מו". 
"גנרל  כי  סיפר  הברית,  בארצות 
הביטחון,  שר  דיין,  )משה  דיין" 
ע"א(  עתיקות;  ואספן  רמטכ"ל 
ביקש שישאילו לו כמה מהפריטים 
לצורכי צילום, אך "שכח" להחזיר 
המאה  של  ה–80  בשנות  אותם. 
שעברה מכר ימק"א את מה שנותר 
המשפחה.  ידיעת  ללא  מהאוסף 

רלימים חלקו חזר לישראל, כשנר
כש על ידי מוזיאון ישראל, בו הוא 

מוצג כיום.
בית  קלורינדה  בנתה  ב–1928 
נוסף בירושלים. לצורך כך שכרה 
את שירותיו של האדריכל בנימין 
שותף  שהיה  )חייקין(,  צ'ייקין 
לתכנון מבני האוניברסיטה על הר 
הצופים ואשר תכנן גם את הווילה 
של דב יוסף ברחביה, וילה מלצ'ט 

רעל הכנרת, בתי שטראוס בירוש
לים ותל אביב, בניין עיריית חיפה, 
ציבור  ומבני  ברחובות  זיו  מכון 
נוספים. "הבית שתכנן חייקין עבור 
היה  יפו  ברחוב  קלארק  הגברת 
שסבבו  מהבתים  לחלוטין  שונה 
וחריג  דופן  יוצא  היה  הוא  אותו. 
ולא  החומה,  ליד  הבתים  בקרב 
ברור כיצד זכה לאישור העירייה", 

ראומר גילר. בין היתר, בניגוד לחי
אחרים  בתים  שאפיין  האבן  פוי 
באותה תקופה, בית קלארק חופה 
ירוקה  זכוכית  שברי  עם  בטיח 
ה–80,  בשנות  )וואשפוץ'(. 
הראשונה  התוכנית  כשהוכנה 
הירוק"  "הבית  ממילא,  לפרויקט 
מכוערות",  חזיתות  כ"בעל  הוגדר 

רובהמשך נהרס. מבנה נוסף שהקי
מה קלורינדה היה "וילה רוז פיין", 
ונמר  1942 ב הושלמה  –שבנייתה 
צאת עד היום בדרך בית לחם פינת 

ררחוב רבקה, ומשמשת כמוסד חי
נוכי לנשים. גם הוא תוכנן על ידי 
וילין.  הקר   — יהודים  אדריכלים 
מהשכרת  התקיימה  קלורינדה 
החנויות והחדרים בנכסיה. בתיקי 

רעורך דינה מצא גילר עדויות לת
ביעות רבות שניהלה נגד שוכרים 
שלא שילמו לה את שכר הדירה. 

העצמאות  מלחמת  פרוץ  עם 
של  לעמדה  קלארק"  "בית  הפך 

רצה"ל, ועל גגו הוצב מקלע. קלו
רינדה והמשרתת הנאמנה סעידה 

רנדרשו לעזוב מיד את הבית ונמ
לטו לבניין ימק"א ששימש תחנה 
לביתה  "כשחזרה  האדום.  לצלב 
אותו  מצאה  הקרבות  תום  עם 
הרוס וכל הרכוש שהיה בו נבזז", 
ה–77  בת  קלורינדה  גילר.  אומר 
בדירה  בימק"א  להתגורר  עברה 
תמורה,  ללא  לה  שניתנה  קטנה 
שם התגוררה במשך עשר שנים. 

ראת חייה סיימה באוקלנד, ניו זי
רלנד, לשם הובאה על ידי בתה בר

נדה. בצוואתה, שנכתבה ב–1958, 
הורישה לה את כל נכסיה.

סוערים.  חיים  ניהלה  ברנדה 
בריטי  בקצין  התאהבה  תחילה 
ששירת בארץ, נישאה לו והביאה 
ממנו בן לעולם. יחסיהם הסתיימו 
בקהיר.  רומן  שניהל  כשגילתה 
זילנדי.  ניו  בעלה השני היה טייס 
גם  אך  ילדים,  הביאה  ממנו  גם 
לאחר  שרטון  על  עלו  נישואיהם 
ייפתה  היא  ב–1960  רומן.  שניהל 
ארווין  דינה,  עורך  של  כוחו  את 
של  דינו  עורך  של  אביו  שמרון, 
ראש הממשלה נתניהו, דוד שמרון, 
גילתה  בנכסיה. להפתעתה  לטפל 
כי אינה יכולה למכור את נכסיה, 
כפי שתיכננה, משום שהם הופקעו 
נפקדים,  כנכס  המדינה  ידי  על 
עדות  יוצאי   — אחרים  ודיירים 

המזרח — שוכנו בהם.
כתבה מכתב  היא  במאי 1966 
זועם למשרד החוץ האמריקאי ובו 
משפחתה.  תולדות  על  סיפרה 

ר"כיצד העזו להכריז על אמי כתוש
לכבוד  שזכתה  לאחר  נפקדת  בת 
כל  את  ואיבדה  וערבים  מיהודים 
רכושה, ולגזול את עמל אבי ואמי 
של  בנה  פטריק,  שנים?".  במשך 
יוצאי  מקרב  האחרון  היה  ברנדה, 

רהמושבה האמריקאית שנולד ביש
התפנה  הוא  מותה  ואחרי  ראל, 
לטפל בנכסים. ב–1979, בתום משא 

רומתן ארוך, הגיעה המשפחה להס
כם עם המדינה, שפיצתה אותה על 
אובדן נכסיה. "עם חתימת ההסכם, 
תמה פרשת המושבה האמריקאית, 
שהחלה 113 שנים קודם לכן ביפו, 
והסתיימה בירושלים", סיכם גילר.

"המסע הזה איחד מחדש, סביב 
רארץ הקודש, קבוצת אנשים מרח

שעשו  כמו  בדיוק  העולם,  בי 
האמריקאית  המושבה  מתיישבי 
ביפו לפני 150 שנה", סיכמה את 

רחוויותיה מהסיור פרן, אחת מצא
שובה  עם  המשפחה,  צאיות 
ללונדון. "האפשרות לשוב ולהלך 
את  החייתה  גרו,  שבהם  בבתים 
היסטוריה  ספר  שאף  כמו  העבר 
כשסיירתי  לעשות.  יכול  לא 
בבניינים הרגשתי כאילו העבר קם 
לתחייה, והצלחתי לדמיין מה ראו 

לנגד עיניהם אבות אבותי".

תשובות
1. שישה מאמרים שפורסמו ב–1835 
ב"סאן" הניו־יורקי וסיפרו על מציאת 

בעלי חיים שונים על הירח.
2. חוקרים את הצחוק והשפעותיו 

הפסיכולוגיות והפיזיולוגיות.

המשך מעמ' 1

שמואל גילר: "מנהיג הכנסייה אדאמס הבטיח 
למתיישבים ארץ זבת חלב ודבש, קצת כמו 

טראמפ, שמבטיח למאמיניו 'אמריקה גדולה'. 
בפועל, הוא רימה אותם, גנב מהם את הכסף 

שהפקידו אצלו וקנה באמצעותו שתייה"

1. מתיישבי המושבה בפתח 
 ביתו של רולה פלויד; 

 2. צאצאיהם באותו המקום; 
3. הסיור בהנחיית גילר ביפו 

צילומים: הניה מליכסון ואלבום משפחתי 
של משפחת קלארק
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