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 סקנדל תקשורתי בירושלים העות'מאנית: 
פרשת ענתבי

עוזי אלידע

עניינו של מאמר זה הוא אירוע מדיה בתקשורת הכתובה העברית 
בשלהי העידן העות'מאני. כיצד שני עיתונים בולטים במרחב 
התקשורתי העברי הארץ־ישראלי בירושלים, ִהבנו ב־1909 סקנדל 
סנסציוני שהפך לאירוע מתגלגל שנמשך שבועות רבים ולספקטקל 
רב עוצמה. מצד אחד עיתון הצבי של איתמר בן־אבי ומן הצד השני 
עיתון החרות בעריכתו של אברהם אלמאליח. הפרשה שבה התמקד 
הספקטקל התקשורתי, "פרשת ענתבי", תנותח כאן במטרה לבחון 
כיצד מובנה סקנדל תקשורתי כאירוע מדיה, את מי הוא משרת 

ומהן השלכותיו.

על אירועי מדיה וסקנדלים תקשורתיים 
בתחילת שנות השישים ניתח החוקר האמריקני דניאל בורסטין את 
ערכם, את מבנם ואת תפקודם של אירועי תקשורת. הוא הבחין בין 
"אירוע ספונטני" המתפתח מאליו ְלמה שהוא כינה "פסבדו אירוע", 
אירוע תקשורת שתוכנן מראש הנשלט בידי אמצעי תקשורת ההמון. 
לטענתו, "פסבדו אירוע" מעוצב במרחב התקשורתי כסיפור דרמטי 
המתפתח בזמן. הוא מתבסס על ניפוח והעצמה של אירוע שולי 
והפיכתו ל"מגה אירוע" שבו עוסקת התקשורת ללא הפסקה, אולם 
לעתים מדובר בהמצאה, באירוע שצץ יש מאין והופך בידי אמצעי 
התקשורת לנושא סיקור מרכזי ומתחבר לרשת של "פסבדו אירועים".1 
כעבור שלושים שנה, בתחילת שנות התשעים, כינו חוקרי התקשורת 
אליהוא כץ ודניאל דיין אירועים דרמטיים הנוצרים יש מאין וזוכים 
 media( "לחשיפה עצומה בקרב הציבור הרחב בשם "אירועי מדיה
events(. אלה אירועים ידועים מראש ומתוכננים ומשווקים מראש 
בידי התקשורת, חלקם בעלי אופי טקסי )אירועי ספורט, בחירות, 
הכתרות(, ולצדם סיקור פריצות דרך מדעיות או אירועים דיפלומטיים. 
חלק מהאירועים חוזרים על עצמם וחלקם חד פעמיים. התכנון, 
העיצוב וההפצה של אירועים אלה הם תוצר של שיתוף פעולה בין 
אנשי תקשורת לממסד במטרה למשוך תשומת לב ציבורית מרבית 
כדי לתת לגיטימציה לערכי היסוד ההגמוניים של החברה ולחזק את 
הלכידות הפנימית בין חבריה ואת הזהות הלאומית.2 למעשה, ללא 

נוכחות אמצעי התקשורת אירועים אלה היו נותרים חסרי משמעות, 
אם לא חסרי קיום לחלוטין מבחינת השפעתם על דעת הקהל. 

למחקרם של כץ ודיין הייתה השפעה רבה על חוקרי האירוע 
החדשותי, אבל הוא היה גם מושא לביקורת. חוקר התרבות דגלס קלנר 
)Kellner( טען שהם צמצמו את משמעותה של תופעת "אירועי המדיה" 
ומלבד אירועים טקסיים המאחדים את הציבור ונותנים לגיטימציה 
לערכים הגמוניים יש אירועי מדיה אחרים: אירועים אלימים כמו 
סיפורי פשע, טרור ומלחמה, אסונות טבע, אירועים פוליטיים, כלכליים, 
קונפליקטים חברתיים ואירועים דרמטיים מתחום התרבות והבידור. 
 .)media spectacle( "קלנר כינה את האירועים הללו "ספקטקל מדיה
המשותף להם הוא שאמצעי תקשורת המוניים מנסים לשלוט בצורתם 
ובתכניהם ולעצב את משמעותם בדרגות שונות של הצלחה באמצעות 
מנגנון מסגור, הבלטה, בימוי והעצמה, ההופך את האירוע לספקטקל 
רב עוצמה. גם במקרה זה משמעותם של אירועים אלה משתנה ברגע 

שנוכחותם במרחב התקשורתי מתפוגגת.3
בסוף שנות התשעים של המאה החלו חוקרי תקשורת לעסוק 
בסקנדלים תקשורתיים. העברתן של פרשיות שחיתות כלכלית, 
פוליטית, מינית או עירוב שלהן, מהממד הפרטי לסֵפרה הציבורית 
והפיכתן לדרמה, לספקטקל תקשורתי, הקנתה להן דינמיקה מסוג 
שונה מזה שהייתה לה אם הייתה מטופלת בידי מוסדות החוק ללא 

חשיפה תקשורתית.4 
עיתונות ההמון שהתפתחה באירופה ובצפון אמריקה במחצית 
השנייה של המאה התשע־עשרה גילתה את כוחו של הסקנדל הפוליטי, 
הכלכלי והמיני ככלי מרכזי להגדלת תפוצת העיתון. כך קרה לעיתונות 
הצרפתית בעקבות סקנדל פנמה, פרשת שחיתות שהיקפה נחשף 
לציבור בעיתונות בשנת 1892. הפרשה נמשכה למעלה מעשר שנים 
ועירבה גיבורי תרבות כמו גוסטב אייפל, פרדיננד דה לספס, מאות 
פוליטיקאים, אילי הון, אנשי תקשורת ומיליוני משקיעים קטנים 
שאיבדו את כל הונם בפרשת ההונאה. הפרשה הביאה לגידול בתפוצת 
עיתונות ההמון הפריזאית באותה תקופה במאות אחוזים.5 עיתונות 
ההמון ידעה לנצל סקנדל קיים כדי לחזקו, להעצימו וליצור מה שכינה 
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חוקר התקשורת הבריטי סטנלי כהן "פניקה מוסרית". דהיינו, גל של 
חרדה וחוסר ודאות לצד תחושת זעם על גורמים עלומים שמסכנים 
את ערכי היסוד של החברה ומאיימים למוטט אותה. העיתונות ידעה 
לכוון את דעת הקהל לעבר יחידים או קבוצות שאותם זיהתה כגורם 
הסקנדל וכשורש הרוע והחולי של החברה.6 לאחר סקנדל פנמה 
זיהו חלק מאמצעי התקשורת הבולטים את היהודים כגורמי הסקנדל 
והפכו אותם לשעירים לעזאזל. סקנדל גדול יותר היה פרשת דרייפוס, 

שהובנתה בעיתונות לאירוע מדיה בקנה מידה עולמי.
הפיכת הסקנדל לאירוע מדיה גרם לעיתונות ההמון המערבית 
בסוף המאה התשע־עשרה לעבור מסיקור פסיבי של סקנדלים לייזום 
חקירות וחיפוש סקנדלים, בניסיון לעוררם באופן מלאכותי. העיתונאי 
הציג עצמו לפני הציבור כלוחם ללא חת שמוכן להקריב את עצמו 
למען חופש המידע של הציבור באמצעות מסע צלב עיתונאי שנבנה 
כאירוע מדיה. מסע הצלב תוכנן כסדרת תחקירים נגד מי שנחשד 
במעשי שחיתות. העיתון תכנן סדרה ארוכה של מאמרים שהתפרסמו 
לאורך ימים ושבועות. עיתוי הפרסום נבחר במועד נוח לעיתון, לא 
לפני שבדק עם עורכי דין תביעות דיבה אפשריות. מאמרי התחקיר 
התפרסמו בדרך כלל בכותרת אחת, ופורסמו בעמוד הראשון של 
העיתון בהבלטה לצד מאמרי פרשנות וכתבות שבדקו כיצד השפיעו 
המאמרים על דעת הקהל. לאחר פרסום מאמר או שניים בסדרה חיכה 
העיתון לתגובת נגד שתיצור עימות חזיתי ורעש תקשורתי. רעש זה 

יניע אירוע מתגלגל שימשוך סקרנים לחטוף את גיליונות העיתון.

על הצבי והחרות כעיתוני סקנדל
הדמות המזוהה יותר מכל עיתונאי אחר עם אסטרטגיית סקנדל 
בעיתונות העברית הוא איתמר בן־אב"י, בנו של אליעזר בן־יהודה. 
בן־אב"י היה עיתונאי סקנדל מובהק. כנער נשלח ללמוד בבית 
הספר למורים של אליאנס בפריס בשנת 1900 ושם נפגש לראשונה 
בעיתונות הסנסציה הפריסאית, שפרחה בעקבות פרשות פנמה ודרייפוס, 
ובעיקר העיתונים Le Petit Parisien ו־ Le Petit Journal. כעבור 
שלוש שנים יצא מהארץ לברלין ושם נפגש עם ה"בולבר צייטונג" 
)Boulevardzeitung(, עיתונות ההמון הברלינאית שגם היא טיפחה 

סיפורי סקנדלים.7 
באוקטובר 1908 נקרא בן־אב"י לשוב לארץ כדי לעמוד בראש 
העיתון המשפחתי הצבי, שאותו הפך אביו, אליעזר בן־יהודה, משבועון 
ליומון באותם ימים. שינוי זה התאפשר בעקבות מהפכת התורכים 
הצעירים שהתרחשה בקיץ 1908. מנהיגי המהפכה החזירו לתוקפה 
חוקה ליברלית שאפשרה הגשת בקשות להוציא לאור עיתונים חדשים 
בארץ בעברית, בערבית ובלדינו; בעלי עיתונים ותיקים כמו הצבי, 

שיצא לאור מאז 1884, קיבלו אישור לצאת בתדירות יומית. 
הצבי היה העיתון העברי היומי הראשון בארץ כשקיומו של 
עיתון יומי לא היה פשוט. ביישוב שמנה 85,000 תושבים יהודים 
יצא העיתון ב־800 עד אלף עותקים בממוצע. רק כשליש מהם היו 
מנויים; שני שלישים היו קוראים אקראיים.8 מכיוון שלאוכלוסייה זו 
לא היו עדיין הרגלי קריאה יומיומיים של עיתון, צריך היה להפעיל 
עליהם אסטרטגיות פיתוי אגרסיביות. ואכן, לאחר שנכנס בן־אב"י 

לתפקידו כעורך אחראי הוא פרסם כתבת ענק על שרפה בירושלים. 
לצד סיפור האסון חשף בן־אב"י בכתבה סקנדל מכיוון שהסתבר שאין 
כלל שירותי כיבוי מסודרים בירושלים, באשמת השלטונות.9 במהלך 
1909 חשף בן־אב"י סקנדלים נוספים והצביע על תפקוד לקוי של 
שירות הדואר התורכי מחד גיסא, ושל המשטרה, על רקע מקרי הרצח 
הרבים, מאידך גיסא.10 אולם את עיקר כישרונו לעורר סקנדלים טיפח 
בזירה הפנימית, כלפי המוסדות היהודים. במארס 1909, ערב הגרלת 
המגרשים באחוזת בית, היא תל־אביב, פתח בן־אב"י בסדרת כתבות 
מפי מקורות אנונימיים שחשפו שחיתות בגוף המנהל את אחוזת 
בית.11 כעבור חודש וחצי הוא האשים את תושבי הארץ על שסירבו 
לתרום כספים למען נפגעי הטבח בארמניה. הסקנדל כונה "פרשת 
אנחנו", על שם המאמר המרכזי שעסק בו, האשים את תושבי הארץ 
באגואיזם וחולל גל מחאות ופולמוס.12 לצד סיפורי סקנדל פרסם 
בן־אב"י סיפורי אסונות ופלילים, מלודרמות רומנטיות בהמשכים 
ואפילו פינת מודעה קטנה שבה יכלו הקוראים להחליף ביניהם מודעות 

חיזור ושידוך אינטימיות. 
מול בן־אב"י התייצב במהלך פרשת ענתבי עיתון חדש בשם 
החרות. בן־אב"י ציין באוטוביוגרפיה שלו בטעות שהחרות החל 
לצאת במימון ענתבי כתגובה למסע הצלב שלו בסוף מאי 13.1909 
גם עורכו הראשון של החרות כתב דברים דומים בזיכרונותיו,14 אולם 
שניהם טעו. העיתון החל לצאת כמה שבועות קודם לכן, אבל מיד 
בתחילת הפרשה הוא התגייס לצדו של ענתבי, ללא ספק בתמורה 
לתמיכה כספית מצדו של האחרון. כך לפחות העידה רחל ינאית )בן־
צבי( בדבריה לפני מועצת מפלגת פועלי ציון שהתכנסה בירושלים 
ב־3 ביולי 1909. נראה שבמאי 1909 שקלה המפלגה המרקסיסטית 
הקטנה לחכור מידי בעליו את עיתון החרות כדי להשפיע באמצעותו 
על הציבור העממי בירושלים, בעיקר הציבור הספרדי. אולם ענתבי 
היה זריז מהם ולדברי רחל ינאית, "חשבנו לערוך את החרות אך היא 
נמכרה לענתבי".15 לעומת זאת איתמר בן־אב"י לא טען שהעיתון 

שייך לענתבי, אבל ענתבי תמך בו כספית.16
גיליונו הראשון של החרות הופיע ב־11 במאי 1909. כמו הצבי 
היה זה עיתון בפורמט קוורטו, בן ארבעה עמודים, אולם הוא נדפס 
רק פעמיים בשבוע, בימי שלישי ושישי, ואימץ את אסטרטגיית 
העריכה הסנסציונית מלודרמטית. מאחורי העיתון עמדה קבוצת 
צעירים ירושלמים ממוצא ספרדי שהייתה מקורבת לאליעזר בן־יהודה 
ואף זכתה מידו להכשרה עיתונאית. הדמויות הבולטות בקבוצה היו 
המו"לים של העיתון, המדפיס משה עזריאל, סוחר הספרים משה חי 
בן־נאים והעורך והמתרגם חיים בן־עטר. אברהם אלמאליח ערך את 
העיתון במשך למעלה משנה, עד אמצע יוני 1910, והוחלף בידי חיים 

בן־עטר שערך את העיתון כשבע שנים, עד אפריל 17.1917 
החרות חונכה במוסדות כי"ח  הקבוצה המייסדת של עיתון 
בירושלים, והקימה ב־1904 אגודה בשם "צעירי ירושלים" ששמה 
לה למטרה להפיץ את השפה העברית. באותה שנה היא הצטרפה 
למערכת עיתונו של בן־יהודה, ההשקפה, ואף קיבלה על עצמה לערוך 
פעם בשבוע את אחד מגיליונותיו. ב־1907 מונה אלמאליח לסגן עורך 
העיתון.18 לאחר מהפכת התורכים הצעירים ביקש משה עזריאל, 
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בעל בית דפוס והוצאת ספרים קטנה, לקבל רישיון להוצאת עיתון 
משלו בלדינו ובעברית. העיתון בלדינו יצא לאור בינואר 1909 בשם 
איל ליבראל ומקבילו העברי החרות יצא לאור בתחילת מאי 1909 
כדו־שבועון עם צפי להגדיל את תדירות הופעתו. כמו בן־אב"י, גם 
עזריאל ואלמאליח שאפו לייצר סקנדלים תקשורתיים כדי שעיתונם 
החדש יזכה לחשיפה תקשורתית. הדמות הבולטת במערכת החרות, 
המדפיס והמו"ל משה עזריאל, היה בעל הבנה רחבה באסטרטגיות 
יצור והפצה של טקסטים עממיים, בעיקר בלדינו. הוא הפיץ במשך 16 
שנה אלמנך פופולרי בלדינו בשם "לוח ירושלים" )איל קאליגרארייו 
די ירושלם( לצד רומנים מלודרמטיים בפורמט של חוברות דקות 
שנמכרו בפרוטות והופצו באלפי עותקים.19 ידע זה שולב בעיתון עצמו 

וניכר בשפת העיתון ובסוג הפיליטונים בהמשכים שהתפרסמו בו.
לאחר הופעת גיליונו הראשון של החרות גילה בן־אב"י, עורך 
העיתון המתחרה, רוחב לב בלתי צפוי. ב־14 במאי 1909 הוא כתב 
בעיתונו: "אנחנו שמחים באמת שנוכל להלל את חברינו החדש. רוצים 
אנו לקוות שנעבוד עם 'החרות' יד ביד לקדמה ולאור".20 כביכול 
הושיט יד לשלום למתחרהו המסחרי. אולם יום קודם לכן, במאמר 
העוסק בסכנת העיתונים הלועזיים בארץ, תקף בן־אב"י, בלי לנקוב 
בשמם, את החבורה של עזריאל, בן־נאים ואלמאליח, על שהוציאו 
את עיתון הלדינו איל ליבראל, כינה את אלמאליח בלגלוג "הענק 

שבחבורה", ותקף אותו על הוצאת עיתון בלועזית.21
אלמאליח הגיב בגיליון הבא של החרות על התקפתו של בן־אב"י 
וטען להגנתו שעיתונו בלדינו עזר להפיץ רעיונות ציוניים בקרב 
היהודים הספרדים ברחבי האימפריה התורכית ולמנוע התבוללות. 
במקביל סיפר אלמאליח שבן־אב"י שואף להפוך לשליט יחיד על 
שוק העיתונות הארץ־ישראלי. לדבריו הוא הציע לבן־אב"י מיד 
לאחר שובו לארץ, בסוף 1908, להוציא במשותף עיתון יומי, אבל 
בן־אב"י התחמק וטען שזו הרפתקה מסוכנת והארץ עדיין לא מוכנה 
לעיתון יומי, שכן המשקיע מסתכן בהפסד של 3,000-2,000 פרנק 
צרפתי. אלמאליח אמר לבן־אב"י שהוא מוכן להסתכן ולהוציא מכיסו 
בהרפתקה זו אלף פרנק, ובתגובה האחרון שתק. אחר כך הסתבר לו 
מדוע: "כי רצה למלוך לבדו בירושלים", להפוך לשליט תקשורתי 
יחיד. עתה הודיע אלמאליח לבן־אב"י שתמו ימי השליטה המוחלטת 
של משפחת בן־יהודה בשוק העיתונות בארץ, שכן מעתה יהיה עיתון 

החרות בן תחרות נמרץ ומסוכן.22 
במאי 1909, בתגובה לטענת החרות שגיליונו הראשון יצא ב־1,200 
עותקים, טען אחד מהכותבים הקבועים בהצבי, ישעיהו קרניאל, 
שאלמאליח מפיץ נתונים בדיוניים ושתפוצת העיתון קטנה בהרבה. 
קרניאל מתח ביקורת על איכותו הירודה של החרות ובמקביל תקף 
בחריפות את עיתון הלדינו של אלמאליח.23 בעקבות התקפה זו תקף 
החרות בחריפות את בן־אב"י ועיתונו. ב־21 במאי 1909 פרסם אחד 
מכתביו של החרות ביפו כתבה תחת הכותרת "מלים אחדות על האדון 
בן־אב"י בתור עורך 'הצבי'". העורך הצעיר כונה "אפרוח" המנצל 
את היעדרות אביו ואמו החורגת חמדה, שנמצאים במסע באירופה, 
כדי לנהל התקפות משולחות רסן על אישים ביישוב ובמקביל להפוך 
את העיתון לכלי לסנסציה ולפורנוגרפיה )בכך רמז העיתון למדור 

"דואר הצבי" שבו פרסמו הקוראים מכתבי חיזור ושידוך(. הכתבה 
גם מתחה ביקורת חריפה על בן־אב"י על הסקנדלים התקשורתיים 
שיזם, אף על פי שעיתון החרות אימץ מיד עם הופעתו את סגנון 

העריכה הדרמטי־סנסציוני של הצבי.24 
לא חלף שבוע מפרסום מאמר זה והחרות מצא עצמו מעורב 
בסקנדל תקשורתי חדש. נראה שההתנצחויות בין שני העיתונים 
בחודש מאי 1909 לא היו אלא ניסוי כלים לפני העימות הגדול ביניהם 
שפרץ בסוף מאי 1909. על רקע מסע הצלב שיזם בן־אב"י נגד אחת 
הדמויות החזקות ביותר בארץ, אברהם אלברט ענתבי, מנהל בית 

הספר המקצועי של כי"ח בירושלים, ונציג יק"א בעיר. 

על הסיבות למסע הצלב נגד ענתבי
אברהם אלברט ענתבי )1919-1869( היה דמות מרכזית ביישוב היהודי 
בארץ. הוא היה יליד דמשק, מהנדס במקצועו שהוכשר בצרפת ונשלח 
בשנת 1896 לשמש כיד ימינו של נסים בכר, מנהל בית הספר המרכזי 
של אליאנס )כי"ח( בארץ, שנקרא "תורה ומלאכה". לאחר פרישתו 
של האחרון ב־1897, עבר בית הספר הירושלמי רפורמה וחולק לבית 
ספר עיוני "לתורה" ובית ספר מקצועי "למלאכה". אלברט ענתבי מונה 
למנהל בית הספר המקצועי וניהל אותו עד 1913. בניהולו התפתח 
בית הספר למוסד עם מאות תלמידים. ענתבי בנה בניין חדש, פתח 
פנימייה והקים מחלקות חדשות לטווייה, לאריגה ולסיתות אבן לצד 
המחלקות הוותיקות לנגרות, מכונאות, נפחות, צורפות, ריקוע נחושת. 
בית הספר המקצועי כלל גם מחלקות לציור ופיסול. מ־1901 שימש 
ענתבי במשרה רבת עוצמה נוספת: נציג יק"א בירושלים. בתפקיד זה 
חלש על הכספים שהקצתה יק"א לפיתוח ירושלים וסביבתה. הוא היה 
האיש שהמליץ לארגון על הקצבת הלוואות לבעלי מלאכה בירושלים, 
ועל הקמת מבני ציבור בירושלים ובתים במושבות באזור ירושלים 
)כמו מוצא והרטוב(. ענתבי אף שקל להקים בנק חקלאי להשקעות. 
העובדה שעמדו לרשותו כספים רבים לצד התקציב הגדול להפעלת 
בית הספר המקצועי )כ־170,000 פרנק לשנה, לפי הערכת בן־אב"י(, 
הקנתה לו מעמד חזק וקשרים עם כל גורמי הכוח הפוליטיים, הכלכליים 

ביישוב ובממשל העות'מאני.25 
עוצמתו זו של ענתבי יצרה לו אויבים רבים שהיו מעורבים במסע 
הצלב של בן־אב"י. ראש וראשון להם היה הבנקאי הירושלמי חיים 
ולירו, בעליו של הבנק העברי הראשון בירושלים )שהקים אביו יעקב(, 
עשיר מופלג ובעלי קרקעות ונדל"ן בירושלים, ובמשך שנים נציג 
הקהילה היהודית במועצה המנהלית של מחוז ירושלים ובעיריית 
ירושלים.26 ענתבי וולירו הסתכסכו ב־1906 בשאלת בחירת החכם 
באשי של ירושלים. ענתבי הצליח לגרום לבחירת מועמדו, הרב יעקב 
מאיר, אולם חיים ולירו ואנשיו הצליחו להפעיל את השפעתם בחוגי 
החכם באשי של הבירה העות'מאנית והביאו להדחתו של הרב מאיר. 
הרבנים שהחליפו את הרב מאיר, מקורבים לוולירו, היו ממלאי מקום 
זמניים שבגלל מהפכת התורכים הצעירים והסכסוכים בין הסיעות 
בתוך העדה הספרדית לא הצליחו לקיים בחירות מסודרות. במאי 
1909 נמצא אפוא ענתבי בעימות ישיר עם ולירו בסוגיית הרבנות 
שאליה נוספו גם תחרות פיננסים בין הפעילות הבנקאית של ולירו 
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לזו של ענתבי, לצד סכסוכי קרקעות וסכסוכים הקשורים לענייני 
כבוד.27 במהלך מסע הצלב התייצב עיתון הצבי של בן־אב"י בגלוי 

לצד ולירו והציג לפני הקוראים את גרסתו לסכסוכיו עם ענתבי.
האויב השני של ענתבי היה ד"ר יצחק לוי, מנהל סניף בנק אפ"ק 
בירושלים. לוי, אגרונום במקצועו ואיש יק"א לשעבר שהסתכסך 
עם האחראים עליו לאחר שתמך באיכרים נגד ההנהלה, מונה לאחר 
הקמת בנק אפ"ק ב־1903 למנהל סניף אפ"ק בירושלים.28 הסכסוך 
בין לוי לענתבי נבע מהעובדה ששניהם עסקו בפעילות פיננסית 
מתחרה. לוי האשים את ענתבי בניצול כוחו הכלכלי וקשריו בחוגי 
הממשל להתעשרות אישית.29 הסכסוך בין השניים החריף לאחר 
מהפכת התורכים הצעירים ב־1908, כשהוכרז על בחירות לפרלמנט 
בקונסטנטינופול. בירושלים נוסדה אגודה יהודית עות'מאנית וד"ר 
לוי נבחר למועמד היהודי של מחוז ירושלים לפרלמנט. אבל ענתבי 
החליט גם הוא להיות מועמד, שיבש את מסע הבחירות של לוי 
באוקטובר 1908 והכשיל אותו, וכתוצאה מכך פרצה מלחמה גלויה 
בין שני האישים ונקמה אישית של לוי.30 ד"ר לוי זכה במסע הצלב 

של בן־אב"י בתמיכתו. 
העימות בין ענתבי ליצחק לוי סוקר בכתבה בעיתון הפועל הצעיר 
מסוף אוקטובר 1908. עיתון התנועה הסוציאליסטית היה הראשון 
שהתעמת עם ענתבי, אבל כתב העיתון לא נחשף בשמו והסתתר 
מאחורי שם העט "אזרח". בניגוד לתמונה החיובית של פועלו של 
ענתבי בבית הספר, שהציגו החוקרים העכשוויים )מיכאל לסקר, גדעון 
עפרת(, הציג הפועל הצעיר תמונה שונה בתכלית ב־1908. העיתון 
טען שכמו הגרועים בפקידי הברון בזמנו, ענתבי התמכר לפוליטיקה 
הפרטית שלו והזניח את המוסדות שלהם היה אחראי. בבית הספר 
תורה ומלאכה שררה הזנחה. הורגש מחסור במורים ובציוד ובמכשירי 
לימוד. ענתבי נהג ביד קשה בתלמידים וגם במורים, ולעתים קרובות 
היכה והשפיל אותם. גישתו בבית הספר הייתה אנטי־ציונית, הוא חייב 
את תלמידיו לדבר צרפתית ואסר עליהם לדבר עברית. את בוגרי בית 
הספר הוא עודד לרדת מהארץ. לדברי העיתון, בית האריגה שהיה 
באחריותו יכול היה להיות מקור חיים למאות משפחות בירושלים 
הענייה, אבל בשל ניהול רשלני הוא הפך למוסד צדקה שבו עבדו 
כמה עשרות תימנים בלבד. הבתים שהשתייכו לכי"ח לא נבנו כהלכה 
ולא הביאו תועלת לעניי ירושלים, קופת ההלוואות הוגבלה בתנאים 
קשים, כך שרוב הציבור לא יכול היה ליהנות ממנה ובפועל רוב 

המוסדות באחריות ענתבי נמצאו בתהליכי התנוונות והתפרקות.31
לדברי כתב הפועל הצעיר, עם הכרזת הבחירות בתחילת אוקטובר 
1908 החליט ענתבי שאין הוא מתמודד נגד המועמד הירושלמי ד"ר 
יצחק לוי וסגנו דוד ילין, אבל במסע הבחירות הוא שינה את דעתו. 
נראה שענתבי החליט להיכנס למסע הבחירות כמועמד לאחר שיצחק 
לוי פרסם ב־9 באוקטובר 1908 מכתב גלוי מעל דפי עיתון הצבי לפשה 
התורכי החדש ובו הוכיח כמה הזיקו המושלים הקודמים להתפתחות 
הארץ וכמה חשוב שהפשה החדש ינהיג תיקונים. באותו גיליון של 
הצבי נדפסה גם תשובת הפשה החדש, שהגיב למכתב בחיוב. הוא 
הבטיח שיציג בקרוב תכנית לרפורמות שיערוך בארץ.32 לדברי כתב 
עיתון הזמן עורר מכתב זה הדים בארץ וגרם למתנגדיו של לוי, תומכי 

הסדר הישן, לפעול נגדו. נראה שאחד מהם היה ענתבי, שהחליט 
להתחיל במסע בחירות נמרץ, קשה ונקמני שעיקרו להכשיל את מסע 
הבחירות של לוי. הכתבה בהפועל הצעיר הציגה בפרטי פרטים כיצד 
לחצו אנשי ענתבי באיומים ובפיתויים על יהודי ירושלים לא להצביע 
ללוי, וכתוצאה מכך הצליח להכשיל את מערכת הבחירות של לוי. 

למרות זאת ענתבי עצמו לא הצליח להיבחר.33 
ללוי ולוולירו היה אפוא חשבון פתוח עם ענתבי והם היו, להערכתי, 
גורם חשוב שתמך במסע הצלב של בן־אב"י, אם כי אין הוכחות שהם 
הביאו בפועל למסע הצלב. אולם מרגע שמסע צלב זה נפתח, הם 
נתנו לבן־אב"י גיבוי ואולי גם תמיכה כספית. בזיכרונותיו לא ציין 
בן־אב"י אם קיבל מימון כלשהו מד"ר לוי ומוולירו, אבל הודה ששני 
אישים אלה היו המקור הראשי לחומר העובדתי שפרסם בעיתונו.34 
נראה אפוא שלמסע הצלב נגד ענתבי היו גורמים נוספים. על פי 
הערכתו של כתב עיתון הזמן שהופיע בווילנה, פרשת ענתבי הייתה 
אירוע מדיה לא מתוכנן ביסודו. ראשיתו בשמועה שהודלפה בעיתונו 
של בן־אב"י על הדחה אפשרית של ענתבי בידי הנהלת כי"ח בפריס. 
בתגובה מיהר ענתבי להכחיש את השמועה בעיתון החרות ולתקוף 
חזיתית ובעוצמה רבה את בן־אב"י, את בן־יהודה ואת עיתון הצבי. 
על תגובה אלימה זו של ענתבי הגיב בן־אב"י הצעיר וחם המזג במסע 
צלב ספונטני שנמשך שבועות ארוכים, תוך שהוא מסתייע בד"ר לוי, 

בוולירו וברבים אחרים.35 
גם איתמר בן־אב"י טען בזיכרונותיו מ־1942 שמסע הצלב לא היה 
מתוכנן, אם כי הוא ציין סיבה אחרת שהביאה אותו לפעול. לדבריו 
הוא פתח במתקפה לאחר ששמע על השפלתו של אחד ממורי כי"ח 
ופיטוריו בידי ענתבי, והתכוון באמצעות מסע הצלב העיתונאי למלא 
את תפקידו כמגן האדם הקטן ולהעניש את ענתבי. בן־אב"י תיאר 
את השתלשלות העניינים באופן ציורי. הוא סיפר שהגיע לביתו של 
ענתבי וניסה לשכנעו לחזור בו מפיטורי המורה. ענתבי הגיב בזלזול 
לאיומיו שיפרסם את הפרשה, וכינה את עיתונו "סמרטוט". בן־אב"י 
כעס ויצא מיד לבניין המערכת. בלא לחשוב פעמיים ירד לדפוס 
והכתיב ישירות לסדר הדפוס, בן־ציון בכר, מאמר קשה נגד ענתבי.36 
ניסיונות של הסדר ושל ידידו ישעיהו קרניאל, שהזדמן למערכת, 

לשכנעו לחזר בו מפרסום המאמר, נכשלו.37 
אני סבור שאין סתירה בין ההסברים השונים לפרוץ הפרשה. כל 
אחד מהם יכול היה להיות מרכיב שהוביל את בן־אב"י לפתוח במסע 
הצלב, אולם יותר משהיה גורם, מרכיבים אילו שימשו גם כחומרי גלם 
שהניעו והימריצו את מסע הצלב. להערכתי מעבר לגורמים שצויינו 
לעיל גורם מרכזי שדחף את בן־אב"י לפעול כנגד ענתבי היה קשור 
לאינטרס התקשורתי־עיתונאי שלו. בזיכרונותיו הודה בן־אב"י שראה 
בפרשה זו אירוע תקשורתי שאמור היה לקדם את תפוצת עיתונו. 
הוא טען שהבעיה המרכזית שעמדה לפניו ב־1909 הייתה להפוך את 
עיתונו לעיתון יומי אמתי ולפתות את הקורא הארץ־ישראלי לקנות את 
עיתונו יום אחרי יום. דרך אחת לעשות זאת הייתה באמצעות הוזלת 
מחיר העיתון, אולם האסטרטגיה המרכזית הייתה השימוש בסקנדל 
תקשורת מתגלגל נוסח פרשת ענתבי. הוא טען ש"בהיות שמאות 
איש תלויים במוצא פיו של ענתבי, היה המרעש ]סנסציה[ על ההעזה 
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גדול בכל מקום. זו הייתה 'פצצה עיתונאית' ממדרגה ראשונה" )גם 
הכינוי עצמו נוצר אז(. יום־יום עקב הקהל אחר "התגליות החדשות" 
שהצבי התריע עליהן בקולי קולות בשם "הנרגנות הגדולה". הגיליונות 
חטפו מידי המוכרים באלפים וכמובן נמצאו אנשים שרמזו כי כל 
העניין לא בא אלא כדי להגביר את ההפצה.38 במקום אחר הוא כתב 
כי "מאמרים אלה נבלעו בקרב הקהל הרחב, אויבים ואוהבים כאחד, 
'כביכורים בטרם קיץ' ותפוצת העיתון גדלה פי כמה". הוא הוסיף 
ופירט שתפוצה זו חרגה משטח ארץ ישראל וגיליונות הצבי הגיעו 
לכל מקום שבו היו מוסדות כי"ח, במצרים ובפרס, ביוון ותורכיה 

ובולגריה ועד מרוקו הגיעו.39
למעשה המטרה המרכזית של בן־אב"י הייתה ליצור סקנדל 
תקשורתי ולהשתמש בו כדי לשנות את הרגלי הקריאה של צרכן 
העיתונות העממית הארץ־ישראלי, להפכו מצרכן שבועי לצרכן יומיומי. 
השאלה המרכזית הייתה אם מסע הצלב יצליח לשכנע המוני קוראים 
שיעקבו אחרי העיתון יום־יום. האם הייצור בתדירות יומיומית של 
סקנדל דרמטי על אישיות מרכזית שכולם יראים ממנה, תגבש קהל 
קוראים נאמן להצבי שידבוק בו ויקרא אותו בקביעות? אם לשפוט 

מזיכרונותיו של בן־אב"י, משימה זו הוכתרה בהצלחה. 
גם עיתון החרות העמיד לעצמו מטרה דומה. אמנם לנוכח מסע 
ההתקפות על ענתבי נראה היה שמטרותיו הראשיות של עיתונו של 
אלמאליח היו לבלום את מסע הצלב, להזים את השמועות נגדו, לפאר 
ולרומם את שמו של ענתבי ולתקוף את עיתונו של בן־אב"י ואת 
העומדים מאחוריו. אבל מעבר לכך שאף עיתון החרות להגדיל את 
תפוצתו ולהעלות את תדירות הופעתו, שכן ממש בימים הראשונים של 
תחילת מסע הצלב, ב־28 במאי 1909, פנה העיתון לקוראיו והבטיח 
להם שבקרוב יצא לאור שלוש פעמים בשבוע.40 ואכן, לקראת סיומה 
של פרשת ענתבי, מ־12 ביולי 1909, נדפס העיתון שלוש פעמים 

בשבוע, בימי שני, רביעי ושישי.

מבנה מסע הצלב
בן־אב"י הודה בזיכרונותיו שפרשת ענתבי הייתה קודם כול ענין של 
סגנון, של צורה, של אסטרטגיית עטיפת המוצר. גם הפועל הצעיר 
העז לכתוב דברים קשים נגד ענתבי וחשף קבל עם ועדה מסע בחירות 
מסואב שניהל ענתבי נגד יצחק לוי, אבל עורכי הפועל הצעיר לא 
ידעו כיצד לשווק את החומר שברשותם. הם ריכזו את כל החומר 
שברשותם למאמר אחד עם כותרת צנועה )"קורספונדנציות"(.41 
בן־אב"י, לעומת זאת, היה מומחה לשיווק, וידע לארגן את החומר 

שבידיו בסדרה ארוכה של כתבות. 
בשבוע הראשון )בין יום שלישי 25 במאי 1909 ליום שישי 28 
במאי( פרסם הצבי ידיעות קצרות על ענתבי כשמועות וזכה לתגובה 
קצרה ובוטה מעיתון החרות. מתחילת השבוע השני למסע הצלב, 
ביום שני, 31 במאי 1909, עבר בן־אב"י לפרסום סדרת כתבות תחת 
הכותרת הדרמטית "הנרגנות הגדולה". מדובר ב־12 כתבות תחקיר 
שהתיימרו לחשוף מעשי שחיתות של ענתבי. כל הכתבות היו ממוספרות 
ונחתמו בידי בן־אב"י. הן הופיעו במשך חמישה שבועות בתדירות 
של שתיים־שלוש כתבות לשבוע. הכותרת עוצבה באותיות גדולות 

והשתרעה לכל רוחב העמוד הראשון. הכתבות עצמן נדפסו בעמוד 
הראשון וברובו של העמוד השני, קרי כמחצית משטח הגיליון. אבל 
בניגוד למסעי צלב עיתונאיים באירופה ובארצות הברית, שתוכננו 
זמן רב מראש ונכתבו כיחידה אחת שפורקה לפרקים רבים, "הנרגנות 
הגדולה" נכתבה תוך כדי המהלך עצמו. חלק מפרקי הסדרה נבנו על 
סמך מידע שהגיע לידי בן־אב"י לפני פרוץ הפרשה, אבל חלק גדול 
נסמך על מכתבים שקיבל העיתון תוך כדי ניהולה והפרקים נכתבו 
מגיליון לגיליון. הכתבות עצמן נכתבו בסגנון סיפורי, מלודרמטי, 
ולפעמים עוצבו בסגנון אגדות עם. ענתבי עצמו הוגדר בסדרת הכתבות 
כבדמות הנבל והרשע, וכאויב הציבור מס' 1, ובן־אב"י אף בחר לו 
כינוי קליט במיוחד, "הורדוס הקטן". וכפי שהוא מעיד בזיכרונותיו, 
כינוי זה נקלט מיד ועשה לו כנפיים בכל רחבי הארץ ומושבותיה.42

בן־אב"י עצמו ראה בכתבות התחקיר פרקטיקה דומה לכתיבה 
של רומן בהמשכים. בפרק השלישי של הסדרה, שנדפס בעיתון של 4 
ביוני 1909, הוא שיתף את הקוראים בתהליך הכתיבה שלה והציג את 
עצמו ישוב במשרד מערכת הצבי, מוקף ערמה גדולה של מכתבים. 
"עלי להודות כי יש בכתבי את דברי על ענתבי, ידי נעצרת פתאום 
ומחשבתי מתנתקת לפתע. ובאמת ראשי סובל כל כך )הרבה( זיכרונות, 
כל־כך פרטים, כל כך קווים ורשמים, ובמשך היום פגשתי בכל כך 
אנשים שהוסיפו לי מזיכרונם כהנה וכהנה — שאינני יודע במה להתחיל 
ובמה לגמור: לו יכולתי כי אז פיזרתי על הנייר הכל בבת אחת". אולם 
הוא לא התכוון לבזבז סדרה של סיפורים מצוינים כפי שעשה הפועל 
הצעיר ולספרם מיד ובטקסט אחד ארוך. הוא ידע שקהל הקוראים 
שלו מחכה לסיפורו בחוסר סבלנות, אולם טען שהמידע רב כל כך, 
שיש לארגן אותו לפרקים רבים באופן מסודר וקריא. "אבל יסלחו 
לי קוראי. אי אפשר לי למלא את מאוייהם וצימאונם. עלי לכתוב 
בסדר. עלי לתת תחילה את הפרטים היותר פשוטים, היותר קלים, 
מפני שעל ידיהם תצוייר תמונתו הרוחנית — וגם הגופנית של האיש 

המעסיק אותנו זה כמה". 
בן־אב"י ציין שהוא צריך להסביר כל אחד ממעשיו המכוערים 
של ענתבי. איך נעשה המעשה, מדוע נעשה, ומה השלכותיו. "לכן, 
יכבשו־נא קוראי את יצרם וימתינו. לאט־לאט יבוא הכל, בשורת 
מאמרי, ובכלל במאמר הזה, ענתבי הירושלמי כל כך טיפוסי בכל 
מעשיו, כל כך מיוחד בכל הליכותיו שאין קווים מאישיותו המזרחית 
בעיקרה, אף גוון אחד, אף נקודה אחת". אבל כמו בכל סיפור דרמטי 
טוב, ענתבי לא יתפוס לבדו את קדמת הבמה, לצדו התכוון בן־אב"י 
למקם מגוון של גיבורים משניים. "כן ארשה לעצמי לבקש מקוראי 
לבלתי דון אותי לכף חובה, אם בתוך מאמרי, העוסקים אך ורק בו, 
בגיבורנו, בענתבי שלנו, אכניס מפעם לפעם גיבורים שניים, מיפו 
או מירושלים לפי הזמן והמקום שגם להם יש ערך גדול להתפתחות 
הדברים בארצנו הדואבת, ביחוד מפני שהגיבורים השיניים האלה 
תומכים רובם בגיבור העיקרי ונותנים לפעולתו ההורדוסית צבע 

יותר כללי ויותר יחודי".43 
כך עוצבה הסדרה "הנרגנות הגדולה" בהתאם לכללי הפיליטון 
המלודרמטי הפופולרי שפותח בעיתונות הצרפתית במחצית השנייה 

של המאה התשע־עשרה.44
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בן־אב"י לא הסתפק בסדרת הכתבות "הנרגנות הגדולה". מדי יום 
הוא פרסם כתבות שעסקו בענתבי, חלקן בסדרות שמנו כמה מאמרים, 
כמו "הקהל על הנרגנות הגדולה" )שלושה מאמרים(, "פריז וענתבי" 
)שלושה מאמרים(, ו"המהפכה הנגדית" )שלושה מאמרים(, וחלקן 
כתבות בודדות שנשאו כותרות מושכות כמו "האמצעים היפים", 
"הפחד", "הזעף", "נגמר!", וכו'. המאמר האחרון בסדרה "הנרגנות 
הגדולה" התפרסם ב־5 ביולי, אבל מבול המאמרים והידיעות על 

ענתבי נחלש והתפוגג בהדרגה רק לאחר 19 ביולי 1909. 
עיתון החרות לא הגיב בסדרות כתבות, אלא במאמרים שענו 
נקודתית להתקפות של הצבי. אסטרטגיה זו נבעה מתדירות הופעתו, 
פעמיים בשבוע. בתחילת יוני 1909 דיווח הצבי על מפגש בין ענתבי 
לאלמאליח שבו לחץ הראשון על עורך החרות להפוך את עיתונו ליומי 
ואף היה מוכן לממן זאת מכיסו, אבל תכנית זו לא יצאה לפועל.45 

התנהלות מסע הצלב: סיפורי סקנדל כאגדות עם 
מסע הצלב החל ב־25 במאי 1909, כשהצבי פרסם במדור "יום־יום" 
ידיעה קצרה: "פשטו שמועות בעיר כי האדון ענתבי קיבל פקודה 
תלגרמית לבוא מיד פריזה, והנה השמועה הזאת מוגזמה, האדון 
ענתבי לא קיבל עתה, פתאום פקודה זו. זה זמן מה שהתעתד לנסוע 
פריזה, ולרגלי המאורעות האחרונים, יחיש את מסעו, זהו הכל לעת־

עתה".46 הידיעה נוסחה בלשון זהירה ומעורפלת מאוד. מקור הידיעה 
הוגדר כ"שמועות" )אף שהיה זה אליעזר בן־יהודה ששהה אותו זמן 
בפריס(. הקורא הלא מיומן הבין שענתבי נקרא לדיון דחוף במוסדות 
כי"ח על רקע האירועים בתורכיה באפריל 1909 )ניסיון מהפכת נגד 

של הסולטאן(. 
ידיעה קצרה זו הייתה, בלשונו של בן־אב"י, "פצצה עיתונאית" 
לכל דבר, והניעה את מסע הצלב. מכאן ואילך החלו הכחשות והכחשות 
נגד, השמצות והשמצות נגד שהובילו להתפתחות ולהתנפחות דרמטית 
של הפרשה. תגובתו החריפה של ענתבי על ידיעה זו העידה שהציבור 
פירש את הידיעה כפיטוריו וכחזרתו הכפויה לפריס. ענתבי החליט 
לגייס את עיתון החרות למאבקו. ביום שישי, 28 במאי 1909, פרסם 
העיתון תגובה נרחבת להצבי. אלמאליח בחר להשתמש באסטרטגיה 
משולשת של הכחשת השמועה, התקפה חזיתית על מפיץ השמועה 
ופרסום דברי שבח לענתבי. הידיעה שפורסמה בהצבי נבדקה והתברר 
שמדובר בידיעה כוזבת: "לפי מה שהוגד לנו לא ייסע אדון ענתבי 
לא בעוד חודש, ולא בעוד שני חודשים ולא בעוד שנתיים". העיתון 
הוסיף הסבר להפצת השמועות בהצבי וחשף בציבור מידע על בן־
יהודה. אליעזר בן־יהודה היה חייב כסף לענתבי, על כך יכול להעיד 
הערב להלוואה, ד"ר אהרון מזיא, וכדי להתחמק מהחזר החוב פרסם 
בן־אב"י, בנו, ידיעות משוללות יסוד. במילים אחרות, משפחת בן־
יהודה עשתה שימוש בעיתונה לנקמנות אישית בשל סכסוך כספי 
עם ענתבי.47 החרות לא הסתפק בהכחשת השמועה, אלא ניצל את 
ההזדמנות כדי לפאר ולרומם את שמו של ענתבי. הוא שילב בגיליון 
מכתב מחבר ועד המושבה הרטוב שליד ירושלים, שנתמכה בידי 
כי"ח. העזרה למושבה הוצגה כעזרה אישית של ענתבי. בניגוד לטענת 
הפועל הצעיר שענתבי הוא עריץ אנטי־ציוני, אגואיסט שדורך בגסות 

את סביבתו, הוצג כאן ענתבי כציוני דגול שאלמלא עזרתו החומרית 
והמורלית הייתה המושבה הרטוב מתמוטטת.48 

בן־אב"י חזר ואישר את השמועה בדבר פיטורי ענתבי, הפעם באופן 
גלוי, בפרק הראשון של "הנרגנות הגדולה", ב־31 במאי 1909. פרק 
זה, כמו הפרקים הבאים של הסדרה, הזכיר בעיצובו רומן פיליטון 
בהמשכים. הגיבור, מחבר הסדרה בן־אב"י, פנה לציבור הקוראים בגוף 
ראשון, וניגודו היה הנבל־הרשע, ענתבי. קטגוריה שלישית של דמויות 
בסיפורי בן־אב"י היו הקורבנות: תלמידים, מורים, איכרים, סוחרים 
ועסקנים, דמויות שסבלו מהתעללותו של ענתבי, ניסו להתנגד, אבל 

נכשלו והיו לקורבנות טרגיים של ענתבי. 
בתחילת המאמר הראשון הוצג ענתבי בסצנה דמיונית כשהוא 
מסתודד במשרדו עם עוזריו ומגיב על הידיעה בהצבי על החזרתו 
לפריס. עוזריו שאלו אותו אם בכוונתו להצטדק על מעשי העוול 
שגרם לאנשים כה רבים בארץ. הוא הגיב בביטול ובלעג, וכדרכם 
של הרשעים באגדות העם חיפש נקמה. השעיר לעזאזל היה אליעזר 
בן־יהודה. ענתבי האשים אותו במסירת הידיעה לעיתון הצבי ובהיותו 
המדליף להחרות מידע פיננסי אישי תוך חשיפת שם הערב להלוואה. 
העיתון הוסיף שענתבי דרש פירעון מיידי של ההלוואה עד יום שני, 
31 במאי, ומכיוון שבן־יהודה שהה בפריז, נפל נטל פירעון ההלוואה 

על הערב, ד"ר מזיא.49 
בן־אב"י זיהה אפוא במאמרו טכניקות סחיטה שהפעיל ענתבי, 
שדמו לאלה שנזכרו במאמר בהפועל הצעיר מתקופת מערכת הבחירות. 
לטכניקות סחיטה אלה ניתן גם אישור ארכיוני. זהר שביט מצאה 
בארכיון כי"ח בפריס התכתבות ארוכת שנים בין אליעזר בן־יהודה 
ואשתו חמדה להנהלת כי"ח. אחד המכתבים שכתב בן־יהודה ביוני 
1909 נשלח למנהל כי"ח, ז'ק ביגר, בשאלת ההלוואה. הוא סיפר 
לביגר שזה עתה קיבל מבנו בירושלים מכתב שענתבי דורש פירעון 
מידי של הסכום החודשי של ההלוואה שסכומה הכולל היה 600 
פרנק. ענתבי איים על בן־אב"י שאם לא תוחזר ההלוואה מיד הוא 
ידאג לעקל את כל תכולת ביתו של בן־יהודה. האחרון ביקש מביגר 
להשפיע על ענתבי להפסיק ללחוץ על בן־אב"י והבטיח שעם חזרתו 
לארץ כעבור חודשיים הוא יחזיר את ההלוואה. זהר שביט לא ציינה 
אם ביגר הפעיל את השפעתו, אולם שאלת ההלוואה שוב לא עלתה 
במהלך מסע הצלב, כך שסביר להניח שביגר, שלא אהד את ענתבי, 

נענה לבקשתו של בן־יהודה.50
עיצוב דמותו המרושעת של הנבל אפשר לבן־אב"י להציג את 
עצמו כגיבור. הוא טען שלחצים לא ישנו את דעתו. עיתון הצבי חזק 
דיו לצאת נגד ענתבי, בעוד הוא עצמו מעולם לא נהנה מחסדיו של 
האחרון. אמנם לדברי בן־אב"י הציע ענתבי באמצעות מתווכים הטבות 
חומריות לעיתון הצבי, אך הוא דחה אותו. ענתבי סבר שההלוואה 
שהעניק בזמנו לבן־יהודה תקנה לו חסינות ותמנע מעיתונות בן־יהודה 
לתוקפו. והנה, כתב בן־אב"י, "העזתי אני, בנו ]של בן־יהודה[, לתקוף 
את האלוהים ענתבי, העזתי אני הראשון בירושלים, לאמר לו האמת 
בפניו; העזתי לשיר לו בלי פחד את שירת מפלתו, איזו עזות פנים ! 
הלא כן?״. כך הציג עצמו בן־אב"י משוחרר מכל מחייבות לענתבי, 

"חפשי אני כציפור, כנפיים לי ואין ביכולתו לתפוס אותי".51 
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נקודת המוצא של סדרת המאמרים כפי שהוצגה בהצבי הייתה 
אפוא מלחמת דוד בגליית, מלחמתו של העיתונאי החלש והדל במי 
שזוהה כ"ענק", כ"הרקולס", כ"הורדוס הקטן", איש רב עצמה מבחינה 
כספית ומבחינה פוליטית, שרדה באכזריות וביד ברזל בכל הסובבים 
אותו. בניגוד לו הציג עצמו בן־אב"י כנציג האדם הקטן המעז להפר 
את השתיקה ולחשוף לעין כול את מי שרודה בירושלים כולה זה 
12 שנה. בן־אב"י הודיע שבשבועות הבאים יביא עדויות על מעשי 
השחיתות של האיש, אבל כבר בפרק הראשון נחשפה בעיית היסוד 
של הסדרה כולה. מצד אחד טען בן־אב"י שיש בידיו עשרות מסמכים, 
אולם מצד אחר הודה שרוב התעודות אינן בידיו, "מפני שלא רציתי 
למלא את ארגזי בניירות חשובים יותר מידי — הנה את העיקריות 
אצרתי במקום מיוחד". הוא שמר אותן במקום חסוי והבטיח לפרסם 
מדי פעם אחדות מהן, "לפי התנאים ולפי המקום".52 באמצעותן הוא 
יחשוף את ענתבי כאיש ציבור, ואת מנהגיו המוזרים, הגסים והשפלים 
במטרה להבאיש את ריחו בקרב הציבור בארץ ותומכיו בפריס. בן־אב"י 
התכוון להשתמש בסיפור "הנרגנות הגדולה" כבסיפור סדרתי מותח.
למרות הבטחותיו התקשה בן־אב"י לספק הוכחות מתועדות 
להאשמותיו. על פי עדותו בזיכרונותיו חיים ולירו וד"ר לוי סיפקו 
לו מידע,53 אבל נראה שהמידע היה מיושן והתייחס לפרשיות שהיו 
בעלות אופי מכפיש ולא מפליל. החרות הקניט אותו ודרש בתקיפות 
שיציג בפומבי את המסמכים נגד ענתבי, אם אכן הם בידיו. אבל היעדר 
התעודות והמסמכים לא מנע מבן־אב"י להפוך את מסע הצלב נגד 

ענתבי "להצגה הטובה בעיר". 
כך, לדוגמה, הפרק השני של "הנרגנות הגדולה" שהופיע ביום 
רביעי, 2 ביוני 1909, התבסס על הנגדה בין שני עולמות, זה של בית 
הספר תורה ומלאכה בתקופתו של המנהל הקודם, נסים בכר, ובתקופת 
המנהל הנוכחי, ענתבי. תקופתו של נסים בכר שהקים את בית הספר 
הוצגה כתור הזהב, התלמידים והמורים היו מאושרים, המחלקות 
עבדו בתפוקה מלאה ונסים בכר הוצג כהתגלמות הגיבור הטוב: "אדם 
חביב, נוח לבריות, אוהב עמו, באמת, ואציל כל כך בכל מעשיו ובכל 
הליכותיו ]...[ זה האיש היפה, הטיפוסי בספרדיותו, שדיבר בכל כך 
רוניות, זה האיש שגילם לעיני כולנו קצת מאותה אצילות יהודית".54 
הכול השתנה עם בואו של אלברט ענתבי, שמונה לעוזרו של בכר. 
בן־אב"י תיאר דמות קודרת, חסרת אצילות, אגואיסטית, בוגדנית 
ואכזרית, העוסקת בתככים. חשוב היה לו להבליט את אדנותו: "קולו 
היה חזק ומטרטר מאוד, ידע לקלל ולהביט בזעם, ידו הכתה לחי 
בחיבה מיוחדת, וצעדיו על הרצפה באולמים הרחבים, הרעידו את 
האומנים ואפילו את המכונות". הוא סיפר כיצד ענתבי חתר תחת 
נסים בכר והביא להפסקת עבודתו וכיצד מונה כמנהל בית הספר 
למלאכה. מיד עם כניסתו לתפקיד השתנה בית הספר ואווירת פחד 
וטרור החלה לנשוב במסדרונותיו. המקום מלא האור והחסד, היה 
לטענתו של בן־אב"י למקום חשוך ומפחיד. לאחר מכן תיאר בן־
אב"י כיצד מיד לאחר מינויו למנהל החל ענתבי להשפיל מורים 
שעבדו לצדו. כך נהג במנהל מחלקת הנגרות שאותו השפיל לפני 
תלמידיו,55 זה היה גם גורלו של מנהל בית הספר לבנים של כי"ח, 
שאתו נקלע לתגרה בחצר בית הספר,56 וזו הייתה גם מנת חלקו של 

שמואל מושין, מנהל מחלקת המכונות של בית הספר שלפי עדותו 
ספג דרך קבע נזיפות, קללות ומכות. נוסף על כך דרש ממנו ענתבי 
לבצע עבורו דרך קבע עבודות פרטיות. מושין הגיש את התפטרותו 

לאחר מסכת ההתעללויות.57 
לצד ההתעללות במורים הרבה ענתבי להתעלל גם בתלמידים. הוא 
נהג לצעוק עליהם ולהענישם, ובעיקר התעלל בתלמידי הפנימייה של 
בית הספר למלאכה. הוא הרעיב אותם, וכשאחד מהם נתפס כשהוא 
גונב לחם, היכה אותו ענתבי וגירשו בבושת פנים מבית הספר.58 כמו 
כן התעלל ענתבי באנשים בתפקידו כמורשה יק"א ואחראי לכספיה. 
בן־אב"י סיפר כיצד השתלט על אדמתו של איכר עני בקסטינה ונמנע 

מלעזור לאלמנה שעמדה בהליכי פשיטת רגל, אף שהתבקש.59
אכזריותו של ענתבי הפכה אותו בהדרגה לאדם השנוא בירושלים, 
ומכיוון שפחד שיתנכלו לו, הסתובב ברחובות העיר עם שומר ראש. 
הוא לא הסתפק בכך והפעיל בירושלים מרגלים שהסתובבו בעיר 

ואספו מידע על כל מי שהשמיץ אותו.60 
אחת ההפתעות בסדרת המאמרים של בן־אב"י היא הניסיון להציג 
את חיים ולירו כאחד מקורבנותיו של ענתבי. זו הייתה אסטרטגיה 
תקשורתית תמוהה, להציגו לצד מורים ותלמידים שעברו התעללות. 
ולירו נזכר בפרק החמישי של "הנרגנות הגדולה", ב־9 ביוני 1909, 
ובפרקים השישי והשביעי של הסדרה, ב־11 וב־15 ביוני. בתחילת 
המאמר ניסה בן־אב"י ליצור ריחוק מוולירו ולטעון שמעולם לא נמנה 
עם ידידיו ואף מתח ביקורת על מעשיו לא מעט, אולם לאחר שהסתבר 
לו שענתבי פגע לא רק בחלשים אלא גם בחזקים, הוא מיהר לשוחח 
עמו. המפגש, לדברי המראיין, נקבע בבניין מערכת הצבי, אולם 
בשל טרדותיו של המראיין התקיים הריאיון בסופו של דבר בביתו 
של ולירו. בדומה למחזה תאטרון הוא שרטט את הפרופיל של בן 
שיחו, וכבר בדברי הפתיחה ניסה ליצור נופך של קסם והערצה לאיש:

תהיה דעתנו אודות ולירו מה שתהיה, לא נוכל להכחיש, יש לו לאיש הזקן 
הזה, שמץ מאותו הקסם הנסוך על כל העשירים המופלגים בעולם. בעיניו 
הקטנות והמבריקות מערמה, במצחו החרוש קמטים של עסקים, באפו הארוך 
והעקום קצת, ובשפתיו הדקות והתכולות כמעט רחפו כמו צללים רוטשילדים, 
רוקפלרים ]...[ בדיבורו, בתנועותיו מרגיש אתה אותו הביטחון הגמור בכוח 
עצמו, אותה הודאות המוחלטת ביישות כספו, וכשמצביע הוא על כלי זה 
או זה, כשמנענע הוא בהן לאות הסכמה או שלילה או תוקף אותך, היושב 
לפניו — עולה בך רגש של הערצה הכרחית, אינך אוהב, אבל הנך מעריץ.61 

הצגת המרואיין כאדם "גדול מהחיים" יכולה הייתה לפגוע במטרה 
המרכזית של הריאיון — להציג את ולירו כקורבן של ענתבי. לאחר 
דברי השבח וההערצה תיאר בן־אב"י את ביתו הצנוע של ולירו, את 
בגדיו הפשוטים ואת דרך ישיבתו העממית בישיבה מזרחית בסלון 
ביתו. בן־אב"י הבטיח לקוראיו שלא ראה בסלון ביתו לא יהלומים 
ולא ספירים, "ביתכם ובית ענתבי יותר עשירים, תאמינו לי". הוא 
ישב על הספה וולירו ישב על שטיח לידו ישיבה מזרחית בריאיון 
ארוך, שבמהלכו פרץ המרואיין פעמים מספר בבכי לאחר שסיפר 
כיצד הונה אותו ענתבי בכמה עסקאות. סיפורי המעשים נפרשו על 
שלושה פרקים. ולירו סיפר על עסקאות נדל"ן עם ענתבי כנציג יק"א 
)לצורך בניין בית הספר החדש תורה ומלאכה( שבמהלכן השתלט 
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ענתבי במרמה על שטחים שלא נכללו בהסכם. הוא סיפר על חציבה 
בלתי חוקית באבן במגרשים השייכים לוולירו שביצעו אנשיו של 
ענתבי להקמת מבנה בית הספר, ללא קבלת רשות מן הבעלים.62 
נושא אחר שעליו היה סכסוך חמור בין השניים היה שליטה ופיקוח 
על כספי תרומות מחו"ל. ענתבי רצה להעביר לשליטתו כספי קרן 
שעליה פיקח ולירו, שנתרמו לתלמידי חכמים. ולירו סירב לוותר 
וענתבי הפעיל את השפעתו ודאג למעצרו של ולירו ליום אחד. 
בן־אב"י תיאר בציוריות דרמטית את הסצנה שבה נכנס ולירו לבית 

הכלא בירושלים ואת שחרורו המהיר.63 
המאמץ שעשה בן־אב"י להציג דימוי חלש וקורבני של המיליונר 
ולירו נועד, בדרך ההיפוך, לחזק ולהעצים את הדימוי השטני של 
אלברט ענתבי, שעוצמתו ורשת קשריו הייתה כל כך מסועפת וחזקה 

עד כי הוא היה מסוגל להפיל אפילו את ולירו. 
החרות הגיב לסדרת הכתבות על ולירו רק כעבור שבועיים, ב־25 
ביוני. מחבר המאמר שחתם בכינוי "דובר אמת" טען שסדרת "הנרגנות 
הגדולה" נשענת על עובדות גסות וילדותיות, שהרי מי מתושבי 
ירושלמים יכול להאמין שהרפגון המקומי, הקמצן הלאומי, השולחני 
העשיר ולירו נתן לחברת כי"ח קרקע בחצי חינם? המאמר הביא עדויות 
רבות לקמצנותו הידועה של חיים ולירו שחיפש הזדמנויות להרוויח עוד 
פרוטה, גם במחיר השפלת עצמו ומשפחתו. מחבר המאמר שאל, בפנותו 
לוולירו: איך לא תבוש לדבר על מעצרך המדומה? נכון שהיו איומים 
במאסר, אבל רק לאחר שניסה למנוע העברת כספי קרן מונטפיורי 
שנועדה לתלמידי חכמים ושחרור אסירים לידי החכם באשי יעקב 
מאיר, מכיוון שוולירו פעל להדחתו, והצליח. מחבר המאמר המליץ 
לוולירו שלמען כבודו יימנע להבא מראיונות עיתונאיים מגוחכים.64
לטענתו של בן־אב"י, ענתבי הפעיל את קשריו המסועפים כדי 
לנקום גם בדמות המרכזית השנייה שעמדה מאחורי מסע הצלב נגדו: 
מנהל בנק אפ"ק בירושלים, ד"ר יצחק לוי. ב־3 ביוני 1909 דיווח 
הצבי מיפו שענתבי משוכנע כי הגורם המרכזי המפעיל את עיתון 
הצבי נגדו מאחורי הקלעים הוא ד"ר יצחק לוי, ולפיכך החליט ענתבי 
לתכנן מזימה מורכבת כדי להתנכל ללוי בעבודתו. הוא פנה לאחד 
מידידיו הקרובים, הסופר ואיש העסקים מרדכי בן־הלל הכהן, וביקשו 
לפנות בשמו למנהל הכללי של בנק אפ"ק בארץ, זלמן־דוד לבונטין, 
שהיה קרוב משפחתו, ולבקשו לפטר את לוי ממשרתו כמנהל סניף 
ירושלים של אפ"ק. לטענת הצבי מרדכי בן־הלל אכן פנה ללבונטין, 

אבל האחרון דחה את הבקשה.65 
ידיעה זו, שנועדה להעצים את הדימוי השטני ורב העוצמה של 
ענתבי, חוללה סקנדל חדש ביישוב. הדמויות ששמן נקשר בפרשה 
מיהרו להגיב. ב־6 ביוני 1909 הופיעו מעל דפי הצבי זה לצד זה 
מכתבי ההכחשה של מרדכי בן־הלל ולבונטין. מרדכי בן־הלל טען 
שלא התבקש בידי ענתבי לפנות ללבונטין בעניין לוי. לבונטין עצמו 
טען שאיש לא פנה אליו. הוא לא הבין מדוע בן־אב"י מושך אותו ואת 
הבנק לענייני הנרגנות. יתרה מזאת, לבונטין העיד מעל דפי הצבי 

שענתבי הוא עסקן חרוץ ומשכיל שתרם רבות ליישוב.66 
לבונטין לא הסתפק במכתב להצבי ושלח אותו גם להחרות. 
אלמאליח מיהר לפרסם את המכתב בהבלטה והוסיף בסופו פנייה 

משלו לעורך הצבי: "מה תאמר איפה בן־אב"י? התחפוץ עדות יותר 
גדולה מזו של עסקן ציבורי גדול? לאומי גדול, ראש הבנק העיברי 
עומד ומכריז בקול כי האדון ענתבי הוא עסקן חרוץ ומשכיל המסור 
בכל לבו ונפשו לענייני היהודים ]...[ עמוד איפה בן־אב"י והגידה, 
מי הם הפטפטנים, מי הם הנרגנים?".67 הצבי טען שלמרות החזות 
הבנקאית המהוגנת, שיתף לבונטין פעולה עם ענתבי ותמך בו מאחורי 
הקלעים, ולפיכך זיהה אותו בן־אב"י בהמשך מסע הצלב כאויב גלוי 
שלו.68 נראה שבפרשת ענתבי נחלקה הנהלת בנק אפ"ק בין התומכים 
בענתבי, המנהל לבונטין וכנראה גם סגנו, מנהל סניף יפו, אליהו 

ספיר, לתומך בבן־אב"י — מנהל סניף ירושלים, ד"ר לוי.
לצדו של סקנדל בן־הלל-לבונטין, עורר בן־אב"י סקנדל נוסף 
בעניין בית החולים הירושלמי הספרדי משגב לדך. בפרק הראשון 
של "הנרגנות הגדולה", במסגרת סיפורי התאכזרותו של ענתבי 
לתושבי ירושלים, סיפר בן־אב"י כיצד התעלל האחרון באנשי בית 
החולים הירושלמי. האחרונים קנו מגרש בסמוך לבית החולים משגב 
לדך ובנו עליו מבנים לצורך הרחבת בית החולים, אבל אז הסתבר 
שהמבנים נבנו על בית קברות מוסלמי והוצא להם צו הריסה. כדי 
לבטל את רוע הגזרה נדרשו שירותי התיווך של ענתבי, שהיה בעל 
קשרים מצוינים עם חוגי הממשל בבירה. אולם ענתבי דרש מאנשי 
אלה סירבו, הוא  משגב לדך שיפנו אליו במכתב תחינה מתרפס, וִמׁשֶּ
לא רק סירב לשמש כמתווך, אלא אף פעל לזרז את צו ההריסה.69 
מידע זה התבסס, לדברי בן־אב"י, על מכתב שקיבל ממקור עלום 
בבית החולים. ב־2 ביוני נאלץ בן־אב"י לפרסם מכתב הכחשה של 
מזכיר בית החולים, חיים מיכל מיכלין, שטען שמעלם לא נשלח מכתב 
כזה למערכת הצבי. על כך הגיב העורך בסוף המכתב וציין שזהו 
סימן מובהק לפחדנות.70 כעבור כמה ימים הוסיף וטען שחשב להגן 
על אנשי בית החולים, אבל נוכח שטעה: "גם שמה, ב'משגב־לדך', 
כולם מוגי־לב, כולם פחדנים, וידו ההורדוסית של ענתבי הרעידה 
כמוות את גדוד הגבאים". הם אמנם קוראים בצמא את מאמרי הצבי 

אולם פוחדים מענתבי.71 
תגובתו של עיתון החרות לפרשת משגב לדך התפרסמה ב־8 
ביוני במאמר "בנין רעוע", שנכללו בו כמה מכתבים לעיתון מאנשים 
שהיו קשורים לבית החולים. אלמאליח האשים את בן־אב"י שהוא 
פטפטן המדבר גבוהה אבל אין להאשמותיו בסיס עובדתי. "הנך 
אומר כי יש בידך תעודות וראיות המאמתות את דבריך נגד מורשה 
יק"א. אך אדרבא הוציאן נא אלינו ונדען. הגם הן כמכתבך הטיפוסי 
המשגב־לדכי שעליו בא האדון מיכלין וטפח על פניך לאמר לא היו 
הדברים מעולם? ]...[ האין זו גניבת דעת הבריות לאמר כי יש לך 
מכתב טיפוסי ממשגב־לדך ובאמת, לא יער ולא דובים?".72 דבריו של 
אלמאליח היו הקדמה לשני מכתבי הכחשה נוספים, האחד מאת עו"ד 
יצחק מלכיאל מני, שטען כי בן־אב"י הציג סיפור משובש ומעוות 
של העלילה, והשני מאת העסקן והמדפיס הוותיק יואל משה סלומון, 
שטען כי אנשי כי"ח עזרו לאנשי משגב לדך.73 אלמאליח סיכם: ישפטו 
קוראי החרות והצבי אם השד נורא כל כך כפי שבן־אב"י מתארו. איזו 
שערורייה עשה ענתבי בדרשו מכתב מגבאי משגב לדך כדי לדבר 

בשם בית החולים לפני הממשלה? 
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עקב ההאשמות שהתפרסמו בעיתון הצבי והיעדר תיעוד מסייע, 
היו שמועות שענתבי עומד לתבוע את הצבי על הוצאת דיבה. ב־11 
ביוני 1909 התפרסמה ידיעה בהצבי ורבים באו למערכת העיתון כדי 
לבדוק את אמתות השמועות. מטעם העיתון נמסר כי הוא אינו יכול 
לאשרן או להכחישן והועלתה השערה שמכיוון שמעמדו של ענתבי 
התערער, הוא יבקש לשקם את שמו הטוב באמצעות משפט מרעיש. 
אנשי העיתון טענו שהם אינם מפחדים ואף שלחו איום מרומז לענתבי 
שאם יתבע את הצבי הם יחשפו במהלך המשפט מסמכים שנמנעו 
מלפרסמם. ייתכן שענתבי עצמו הפיץ את השמועה כדי להפחיד את 
אנשי הצבי, אבל העיתון הכריז שהוא מוכן למלחמה.74 בסופו של 
דבר החליט ענתבי לא לתבוע את הצבי ובן־אב"י המשיך להשתלח 

בו בחוצפה הולכת וגוברת. 

הניסיון להמציא את דעת הקהל
אחת הדרכים של בן־אב"י להעניק לגיטימיות להתקפות שניהל הייתה 
הטענה שדעת הקהל הארץ־ישראלית תומכת בהתלהבות במאבקו 
ועוינת את ענתבי. בפתיחת הפרק הראשון של "הנרגנות הגדולה" 
הוצגה תגובה של דעת הקהל לידיעה על הדחת ענתבי כאקט של 
שחרור לאומי ממש ממרותו של רודן: "כי בה בשעה ששמח 'הצבי' 
על הבשורה הפריזאית, בה בשעה דפקו ליבותיהם של אלפים מבני 
ארצנו יחד אתנו, ואבן גדולה, אבן ארורה, נפלה מעליהם הלאה".75 
האסטרטגיה של עורך החרות הייתה הפוכה. הוא פעל להראות שבן־

אב"י מפיח כזבים ודעת הקהל העוינת לענתבי כלל אינה קיימת, אלא 
הומצאה בידי בן־אב"י. בפועל ניסה אלמאליח להראות באמצעות 

החרות שדעת הקהל "האמתית" הקונקרטית, תומכת בענתבי. 
למעשה, לאחר מהפכת התורכים הצעירים וכינון החוקה החלה 
העיתונות המקומית לעשות שימוש נרחב במושג "דעת קהל". למושג 
זה יש שני פנים: קהל יעד קונקרטי, ציבור קוראים שאליו פונה העיתון, 
ומביע את דעתו בהתכנסויות ובהפגנות במרחב הציבורי, בשיחות 
אקראיות ברחוב ובבתי הקפה, במכתבים למערכת ובהודעות תמיכה 
או מחאה החתומות על ידי אנשים רבים. אבל "דעת קהל" היא גם 
ישות מופשטת ומוסרית. ההיסטוריון האמריקני קית מייקל בייקר, 
ראה בה סוג של ישות רטורית ש"ממציא" העיתון כדי שתשמש 
אמצעי ללגיטימציה של הפעילויות התקשורתיות שלו.76 בייקר הלך 
בעקבות יורגן הברמס, שראה במרחב הציבורי בעידן התעשייתי־לאומי 
מרחב שבו ממלאת עיתונות ההמון תפקיד מרכזי ככוח מניפולטיבי. 
עיתונות זו ממציאה "דעת קהל" המגיבה באופן לא רציונלי, רגשי 
ויצרי בשירות אינטרסים פרטיקולריים. גם הסוציולוג הצרפתי פייר 

בורדייה הציג פרשנות דומה.77
ב־2 ביוני 1909 הסביר בן־אב"י לקוראיו כיצד ענתבי ואנשיו 
ניסו ליצור דעת קהל בדיונית ולהשתמש בה לצורכיהם. בכתבה בשם 
"הפחד" הוא סיפר שבעקבות השמחה שעוררה הידיעה שהפיץ הצבי 
על פיטורי ענתבי, זימן האחרון לפגישה דחופה כמה מידידיו הקרובים, 
ובהם העסקן והיזם מאיר דיזנגוף מיפו והרופא ד"ר אברהם אבושדיד 
מירושלים )גיסו לעתיד של בן־אב"י(. לנוכח דעת הקהל האותנטית 
העוינת את ענתבי הם החליטו להמציא דעת קהל משלהם. הם עשו 

זאת באמצעות מכתב להנהלת כי"ח בפריס שעליו הם החתימו מאות 
ממקורביהם. "כי המלחמה שהחל 'הצבי' אינה יוצאת מרצון הקהל, 
וכי אדרבה דעת הקהל נוטה לא בלבד אהדה אלא הכרת טובה לאין 

סוף לענתבי הגדול".78 
דוגמה נוספת לניסיון המצאת דעת קהל בדיונית היוזמת פטיציות 
לטובת ענתבי הייתה פרשת גילוי הדעת של ההסתדרות החקלאית של 
מושבות יהודה. ב־11 ביוני 1909 פרסם החרות ידיעה קצרה על כך 
שבקרוב תצא מחאה מכל המושבות נגד בן־אב"י על שפגע בענתבי.79 
המחאה אמורה הייתה להתפרסם תוך יום־יומיים, אולם בפועל היא 
התפרסמה מעל דפי החרות כעבור 11 יום, ב־22 ביוני 1909. היה 
זה גילוי דעת של ההסתדרות החקלאית של מושבות יהודה שמרכזה 
ישב בראשון לציון ושייצגה את מושבות הדרום, ארגון מרכזי שרבים 
מחבריו נמנו עם קוראי הצבי. בגילוי הדעת שחתם עליו סגן נשיא 
הארגון, דב לובמן, גונו המאמרים בהצבי שתקפו את ענתבי. הארגון 
שיבח את האיש על תרומתו במשך 12 שנה ליישוב ועודד אותו 
להמשיך בעבודתו ולהתעלם ממאמרי הקנטור של בן־אב"י.80 גילוי 
הדעת מצביע על עוצמתו הפוליטית והכלכלית של ענתבי, בעיקר 
כנציג יק"א, הגוף המיישב המרכזי שמושבות הארץ היו תלויות בו. 
תהליך פרסום גילוי הדעת לא היה פשוט. ב־24 ביוני חשף הצבי 
בפרק העשירי של "הנרגנות הגדולה" פרטים על דרך העבודה של 
ענתבי ושותפיו. בסביבות 10 ביוני 1909 הגיע למשרדי ההסתדרות 
החקלאית בראשון לציון שליח עם מכתב מודפס במכונת כתיבה )מן 
הסוג שנמצא בסניף אפ"ק ביפו(, ובו מחאה נגד הצבי ותמיכה בענתבי. 
ראשי ההסתדרות התבקשו לחתום עליו ולשלוח אותו בשמם להחתמה 
המונית במושבות. על המכתב, שנוסח בסגנון של פקודה, היו חתומים 
מנהל בנק אפ"ק זלמן דוד לבונטין, סגנו מנהל סניף יפו, אליהו ספיר 
ומאיר דיזנגוף. נראה שאנשי החרות היו שותפי סוד למהלך, שכן 
הם בישרו ב־11 ביוני לקוראיהם שבקרוב תופץ מחאת המושבות. 
אבל נוסח הפנייה עורר כעס רב בקרב ראשי ההסתדרות החקלאית, 
שלא היו מוכנים לחתום על מסמך שנוסח עבורם והודפס מראש בלי 
שיכלו להביע את דעתם. למחרת יצאו חברי הוועד ליפו ופגשו את 
ספיר ודיזנגוף. האחרון טען שאין הוא יודע מהו תוכן המכתב הנדפס. 
אחר כך נכנסו חברי הוועד למשרדו של לבונטין ודרשו שלא לערב 
את איכרי המושבות בעניין, וזה טען שטוב עשו שלא חתמו. אולם 
בשבועיים הבאים המשיכו ספיר ודיזנגוף להפעיל לחצים כבדים על 
הוועד ולבסוף הושגה פשרה. התוצאה הייתה מסמך שהנוסח שלו 

מותן ולא כלל חתימה המונית של בני המושבות.81
לצד הניסיון להבנות את דעת הקהל של בני המושבות כנגד 
הצבי, פעלו ענתבי ואנשיו ליצור מערך דימויים גם בקרב דעת הקהל 
הירושלמית הכוללת הן את בני היישוב הישן והן את בני היישוב החדש. 
דוגמה לכך היא מכתבם של אליעזר אוירבך ומשה אליאך שפורסם 
בעיתון ב־8 ביוני 1909 תחת הכותרת "דעת קהל". המחברים הזדהו 

כמחלקי המכתבים של הדואר הצרפתי בירושלים. לכן 
יודעים אנחנו לתכון את רוח כל התושבים ולדעת את מערכי לבבם בבוקרינו 
יום יום בתים למאות וגם לאלפים ובשוחחנו תדיר עם אלפי אנשים מכל 
שדרות העם, הננו מרשים לנו להודיעך בזה: כי כל העם מקצה כאיש וכאשה, 
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כנער וכזקן, כשוע וכדל, כחרד וכחופשי, כל תושבי ירושלים עיר קודשינו 
מתמרמרים מאוד מאוד על הנבלה אשר עשה האנטישמי הידוע בן־אב"י 
עורך "הצבי" בהתנפלו בעזות נמרצת בדברים בזים בעיקרם על ידיד העם, 

האדון הנעלה מר ענתבי. 

כותבי המכתב היללו ופיארו את שמו של ענתבי, פירטו את תרומתו 
לקהילה וסיימו במטר נאצות לעורך הצבי: ״והנה עתה בא צעיר חסר 
לב ורגש יהודי אשר במאמרו 'אנחנו' הספקנו לדעת את טיבו של 
האיש הזה, נער כזה בא לנבל את שם כבוד איש נעלה מורם מעם 

כאדון ענתבי. בוז לך! לעג לך! בן־אב"י״.82
בן־אב"י לא טמן ידו בצלחת ועסק בניסיונות הבניה והמצאה של 
דעת קהל המגנה את ענתבי ותומכת במסע הצלב של עיתונו. ב־3 ביוני 
1909 דיווח העיתון שמלחמתו בענתבי עוררה סערת רגשות גדולה 
ביפו. הציבור ביפו תיעב את ענתבי ושמח על מאבקו של בן־אב"י. 
הכול רצו לדעת את החדשות על אודותיו: מה עשה? איך עשה? למה 
עשה? והשאלה המרכזית הייתה, מתי יעזוב ענתבי לתמיד? לטענת 
העיתון הסתובבו בעיר שמועות על תאריך עזיבתו ושמות מחליפים 

נזרקו לחלל האוויר.83 
בן־אב"י לא הסתפק בהבנייתה של דעת קהל וירטואלית וניסה 
ליצור דעת קהל קונקרטית. הוא החליט ליזום עצרת גדולה נגד 
ענתבי בבית העם בירושלים. ב־7 ביוני 1909 הכריזה כותרת לרוחב 
העמוד הראשון בהצבי על "המחאה הראשונה כנגד ענתבי". הכותרות 
וכותרות המשנה המשיכו ופירטו: "אספה של מאתיים איש מכל 
מפלגות החברה מוחה בכל תוקף נגד עריצותו של ענתבי ]... ]ו[דורשת 
הרחקתו". מכיוון שהיישוב היהודי בארץ מנה אז כ־75,000 איש, גיוס 
מאתיים איש להפגנה נחשב הצלחה. זו הייתה ההוכחה שחיפש הצבי 
לטענה שלא מדובר בסכסוך פרטי אלא בעניין ציבורי: "לא יחידי 
'הצבי' במלחמה, אלא כל העם, במלא מובן המילה, כל העובדים, כל 
הסובלים, כל השואפים — העם בשדרותיו היותר שונות, העם בכתותיו 
ובמפלגותיו הרבות — כולו מרגיש אל ענתבי אותם הרגשות ואחת 
שאיפתו: לנער עולו מעליו ולהפטר ממנו כליל: איננו רוצה בחסדיו 

ואיננו רוצה במכותיו. ענתבי, לך לך!".
לאספה קדמה פעילות ארגונית נמרצת של אנשי העיתון. הם 
הדפיסו עוד ביום שישי, 6 ביוני 1909, "הוספה" מיוחדת שהופצה 
בשבת ברחבי העיר וקראה לאספה בבית העם.84 ואכן, במוצאי שבת 
נאספו בבית העם נציגים מכל שדרות העם, חילונים ודתיים, פועלים 
וסוחרים: "באו אנשים היותר שונים, באו סוחרים, באו פועלים, 
באו בעלי תרבושים, באו גם אשכנזים בפאותיהם וכפתניהם, פה 
ושמה אפשר היה לפגוש בגדודים של תימנים ופרסים, של אורפנים 
וחאלבים. היו זקנים, היו צעירים, היו גם נשים רבות, רבות". הכתבה 
תיארה בסגנון דרמטי רווי פתוס את האספה בבית העם, את השמחה 
הגדולה שפקדה את הנאספים על כך שאפשר סוף סוף לפתוח את 
הפה נגד "הענק ענתבי", את נאום הפתיחה ש"כולו אש להבה" של 
בן־אב"י, ואחריו את הנאום החברתי־כלכלי שנשא איש פועלי ציון, 
יצחק בן־צבי. הפתוס הגיע לשיאו כאשר הכתב ציין שבכל הנוכחים 
אחזה חדוות השחרור: "וגם השמש זרחה ביתר אור והכל קרא, ענתבי, 

לך!". בסוף הערב ניסחו המשתתפים מכתב משותף הקורא להנהלת 
כי"ח בפריס לסלק את ענתבי מתפקידו.85

בן־אב"י סיפר לקוראיו שהחרות כבר הכין תשובה למחאה זו. 
ב־8 ביוני 1909 פרסם העיתון דיווח על האספה שארגן בן־אב"י. 
מטרתו המרכזית של הדיווח הייתה לגמד את האירוע שלדבריו נכחו 
בו מעט מאוד אנשים והוא לא ייצג כלל את הקהל הארץ־ישראלי: 
"לא מנהלים ולא ראשי מוסדות, לא ראשי עדות, לא באי כוח לעם 
הירושלמי ראינו בבית העם, אלא פשוט אותם הצעירים והצעירות 
הבאים כל לילה לבית העם לקרא, להשתעשע, לצחוק, אלה המה 
שחשו למראה הקריאה הגדולה, הנוראה, המרעישה, המזעזעת של 
עורך 'הצבי' הצעיר".86 האירוע בבית העם בירושלים נחקק בזיכרונו 
של אלמאליח כאירוע טראומטי. עשרות שנים לאחר מכן, בסדרת 
כתבות שפרסם לזכרו של ענתבי, שימש האירוע הזה את אלמאליח 

כדוגמה למניפולציות שעשו אויבי ענתבי.87 
הוויכוח בשאלה במי תומכת דעת הקהל המקומית נמשך. בתגובה 
על טענת הצבי כאילו דעת הקהל היפואית עוינת את ענתבי, טען 
החרות שהכול בדיה: ביפו אין התרגשות והמאבק של הצבי בענתבי 

מותיר רושם רע בציבור.88 
ב־14 ביוני 1909 דיווח הצבי שאנשי ענתבי הסלימו את מאבקם 
והפיצו בירושלים כרזות גדולות, הכתובות בסגנון פולמוסי אלים, 
ועליהן היה חתום פלוני בשם מנדל שטיין בשם "הוועד הציבורי כנגד 
'הצבי'". בן־אב"י יכול היה להסתפק בתיאור כללי של תוכן הכרזות, 
אבל הוא העדיף, כהרגלו, לספק פרטי פרטים של תוכן הכרזות שנוסחו 
בסגנון הפולמוסי האלים של העדה החרדית ותקפו את הצבי ואת 
עורכו בחריפות. בן־אב"י עצמו הוגדר בכרזות כנבזה וחדל אישים, 
צעיר שוטה שגדל והתחנך על ברכי עם אחר, היה לבוגד בעמו ובדתו, 
ועתה הקים ועד ובתמיכת נשים רבות קרא לענתבי ללכת. הפמפלט 
סיים בקריאה לעם להתעורר ולהתגייס נגד הצבי, לארגן אספות בבתי 

הכנסת ובישיבות ולהחרים את העיתון המלא רעל ובגידה.89 
למחרת פרסום הכרוז־פמפלט סיפק מחבר הכתבה בהצבי שחתם 
בשם "משרדי", פרטים על האחראי להפצת הכרוז, מנדל שטיין. היה 
זה בחור ישיבה חרדי שעבד כ"מרגל" בשירות ענתבי. מחבר הכתבה 
סיפר שכמה ימים קודם לכן הוא החל להופיע במשרדי מערכת הצבי. 
טיפוסים מסוגו, לבושי שחורים ובעלי פאות ארוכות, נהגו להגיע 
תדירות למשרדי המערכת. אחד הביא ידיעה חדשה, השני הלשין 
על גבאי הישיבה או על הממונים עליה, ואחרים הביאו מפרי עטם. 
העורך האחראי התכוון לנהוג בו כמו באברכים האחרים, אבל שטיין 
ביקש לפגוש את בן־אב"י כיוון שהוא חפץ לעזור להצבי נגד "צורר 
היהודים" ענתבי, ואף התנדב להשיג מסמכים מפלילים נגדו. אבל 
המחבר חשד בו כי עיניו, בניגוד לפיו, "היו שקטות וערמומיות". 
האברך לא ויתר וחזר למערכת מדי יום בתקווה להיפגש עם בן־אב"י. 
בדיעבד התברר שהוא לא היה מעוניין להיפגש עם העורך הראשי 
אלא ביקש לעקוב אחרי חברי המערכת ועבודתם. נראה שלאחר 
שלמד דיו על הנעשה בהצבי מבפנים, חזר למחנה ענתבי ופרסם את 

הכרזות נגד העיתון ועורכו.90
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מנחם שטיין עצמו הגיב לפרשה מעל דפי החרות ב־18 ביוני 1909 
במאמר "תשובה כהלכה ל'משרדי'". הוא זיהה את מחבר הכתבה 
בעיתון הצבי כא' )אליעזר( ריבלין, מזכיר המערכת, לגלג עליו שהוא 
מסתתר מאחורי שם עט מחמת בושה: "כי אברך משי הוליכך שולל, 
אותך ואת כל אנשיך עד כי עלה בידו לדעת הכל ! הכל! כן הכל!". 
מנחם שטיין תיאר את תמימותו של מזכיר המערכת שמיד בטח בו 
ונתן לו מכתב המלצה לבן־אב"י, וגילה לפניו את כל סודות העיתון. 
שטיין טען שמטרתו המרכזית לא הייתה להגן על ענתבי, אלא לפגוע 

בעיתון הצבי, הפוגע בכל הקדוש ליהודי ירושלים.91
כזכור, ערב העימות דיווח החרות לקוראיו שבכוונתו להעלות את 
תדירות הופעתו מפעמיים לשלוש בשבוע. בעלי עיתון החרות הבינו 
שתדירות פרסום גיליונות פעמיים בשבוע מול תדירות יומיומית של 
הצבי פוגעת ביכולתו של עיתונם להתמודד ביעילות עם רצף המכות 

היומיומיות שהנחית עליהם בן־אב"י. 
בשבוע השלישי למסע הצלב שרטט בן־אב"י בעיתונו סצנה של 
מפגש כביכול בדיוני בין ענתבי לאלמאליח במשרדו של הראשון. 
ענתבי סבר שחולשתו העיקרית של החרות נובעת מהופעתו פעמיים 
בשבוע מול הצבי המופיע יום־יום. "מדוע אינך עושה את עיתונך 
לעיתון יומי?", שאל ענתבי את אלמאליח. "אלמאליח ענה כי אין לו 
זמן, כי אין לו יכולת כי אין לו כסף. כסף? למה? לתלגרמים, למשל. 
אתן אני! — הרעים ענתבי". בן־אב"י סיפר שפגש במקרה את עורך 
החרות ושאל אותו, בנוכחות עדים, על שיחתו עם ענתבי. אלמאליח לא 
הכחיש, אבל סתר את הטענה שהוא קיבל את הצעות ענתבי. בן־אב"י 
לא האמין לו. לדעתו, אלמאליח הפך "לשלישו, משרתו, עבדו, ויצורו 
של ענתבי". החישוב של אלמאליח היה פשוט: "הוא יפעל להחרבת 
'הצבי', 'החירות' תהפוך ליומית ולטלגרפית. ואלמאליח ימשול בה 
שלטון מלכים".92 גם מכתבי הקוראים בעיתון החרות "הביעו תקווה 
דומה, כמו אותו מכתב מיפו מ־11 ליוני 1909 שטען כי בן־אב"י בודה 
תיאורים דמיוניים על דעת קהל יפואית השמחה וצוהלת לנוכח מפלת 
ענתבי הקרובה, כאשר בפועל רוב הציבור בעיר מסתייג מהצבי ותומך 
בענתבי. המחבר ראה במניפולציות של בן־אב"י על דעת הקהל חלק 
ממערך של תכסיסי מלחמה, אבל טען שתכסיסים אילו הותירו רושם 
עגום על הקהל היפואי: "כן! כן! קוראים נכבדים! רושם רע מאוד 
השאירה עלינו שיטתו של בן־אב"י ]...[ נחכה נא כולנו להופעתה של 
"החרות" היומית כדי שלא נהיה מוכרחים להיות משועבדים תחת 
השפעתו הספרותית של מר בן־אב"י".93 אלא שעזריאל ואלמאליח 
הזהירים לא היו ערוכים להעלות את תדירות ההופעה של החרות. 
תחת לחצי ענתבי הם הגיעו לפשרה והגדילו החל ב־8 ביוני 1909 את 
מספר עמודי העיתון מארבעה לשישה בגיליון אחד בשבוע. הגדלת 
התדירות נעשתה באטיות ובזהירות. רק ב־12 ביולי 1909 החל העיתון 

לצאת לאור שלוש פעמים בשבוע.

ביקורת וביקורת נגד על העימות בין הצבי להחרות
מפלגות הפועלים בארץ לא היו תמימות דעים ביחסן לפרשת ענתבי. 
כפי שראינו, אנשי מפלגת פועלי ציון המרקסיסטית השתתפו במחאה 
שארגן בן־אב"י בבית העם בירושלים ואחד ממנהיגיהם, יצחק בן־צבי, 

אף שימש כנואם מרכזי באירוע. לעומת זאת אנשי מפלגת הפועל 
הצעיר התייחסו בעוינות לעימות בין הצבי להחרות. גישה זו באה 
לידי ביטוי בגיליון 17 ביוני 1909 של עיתונם, הפועל הצעיר, שבו 
התפרסם מאמר מטעם המחבר המסתתר מאחורי שם העט "אזרח". 
כזכור, פרסם הנ"ל בסוף אוקטובר 1908 התקפה חזיתית מרוכזת על 
ענתבי במהלך מסע הבחירות לפרלמנט. גם עתה בחר הפועל הצעיר 
באסטרטגיית פרסום סולידית ופרסם מאמר חדש מפרי עטו של "אזרח" 
תחת הכותרת הצנועה "ירושלים". המחבר המשיך לתקוף את ענתבי 
ולראות בו אדם מזיק ומסוכן שפגע באנשים רבים בעיר, אולם כל 
הניסיונות להדיחו נכשלו. עכשיו, ציין המחבר, הגיעו הדברים לידי כך 
שהעניין נעשה לקניין העיתונות ועל ידי כך גם לקניין הקהל. כביכול 
אנו צריכים לראות בכך התקדמות, שכן "אם האילמים העזו לפתוח 
פה, היינו יכולים לקוות שזו תהיה התחלה מצד הקהל הירושלמי 
לנער מעליו את כל אותם מאות 'הענתביים' שכצרעת ממארת הם 
בבשרנו".94 אבל המלחמה המגונה שמנהל הצבי יכולה הייתה יותר 
להזיק ולקלקל מאשר להועיל. רבים התפלאו כשיומון זה, שבמשך 
12 שנה שיבח והלל אותו מכיוון שכספי הברון רוטשילד עברו דרכו, 
החל לתקוף אותו. מחבר המאמר גילה שחצי שנה קודם לכן גילה 
בן־אב"י באופן פרטי שישנם אישים בארץ שעיתונו אינו יכול לגעת 
בהם, ומנה בהם את ענתבי ואת מנהל מוסדות "עזרה" בארץ, אפרים 
כהן, מכיוון שהדבר יפגע בהתבססות העיתון. מה קרה לפתע? תמה 
מחבר המאמר, כיצד הפך העיתון בן לילה מאוהב לשונא? האם משום 
שהתבסס כבר? האם משום שמצא אצל ענתבי חטא חדש ויוצא דופן? 
או אולי מכיוון שבן־יהודה ששהה בפריס שמע בחוגי כי"ח שמעמדו 

של ענתבי התרופף? 
מחבר המאמר שיער שפרשת ענתבי לא הייתה אירוע מתוכנן 
מראש. הוא סבר שבן־אב"י קיבל מאביו בפריס "סקופ" על הדחת 
ענתבי, אותו פרסם בצורה זהירה ומעורפלת בעיתונו. ענתבי רגז ותבע 
כעונש את פירעון הלוואתו לבן־יהודה והשמיץ את המשפחה מעל 
דפי החרות. בן־אב"י לא התאפק והכריז מלחמה על ענתבי בסדרת 

המאמרים "הנרגנות הגדולה": 
ואי־אלה מאמרים! העיתונים הבולברדים מן המין היותר גרוע שבפריז היו 
יכולים לקנא בו באמת. איזה מין התפארות, שהוא, בן־אב"י "העז" לצאת 
נגד הלוויתן הגדול, איזה איומים תמידיים לפרסם תעודות נכבדות וחשובות 
)אשר בוודאי אינן אצלו, כי לא טיפש כזה ענתבי להשאיר תעודות(, איזה 
צעקות שטותיות והנחות משונות שכל מי שאיננו משתתף עמו ]...[ הוא פחדן, 
עבד, בוגד ]...[ ואיזה תגליות קולומבוסיות! ענתבי גזל אצל ולירו )הרוטשילד 

הירושלמי שהונו מגיע למיליונים(.95 

פרצופו העיתונאי של החרות לא היה שונה מזה של הצבי: עיתון ביבים 
שעשה שימוש ברעש שעורר בן־אב"י כדי לקדם את עצמו ולשווק את 
מי ששילם לו את דמי האתנן הגבוהים ביותר. לכן הוא פיאר ורומם 
ואת ענתבי, "וככה הולך ומתווסף לרפש הירושלמי הגדול עוד שכבה 
אחת המצטיינת בפרסומה הרב". והקהל? לטענת מחבר המאמר, קהל 
הקוראים הארץ־ישראלי התייחס "באדישות צודקת" לפרשה: "בראותו 
עין בעין את כל הפניות הפרטיות של 'הלוחמים הראשיים' בעד ונגד, 
ובהיות שברור לו, עד כמה האורגנים הללו אינם מתכוונים לטובתו 



קשר מס' 51, אביב 2018

14

ושאך לשווא הם מתיימרים לדואגים לטובת הכלל. 'בוז לכל אלה', 
זה המענה שהקהל נותן לכל העניין )ולא מפחדנות, כמו שחושב מר 
בן־אב"י הגיבור(".96 הפועל הצעיר היה סקפטי. המאבק בין שני עיתוני 
ההמון לא נערך למען דמוקרטיזציה של המערכת הפוליטית, אלא 
על החלפת "גביר" אחד ב"גביר" אחר. העיתונות המקומית צריכה 
הייתה, לדעתו, להקדיש עצמה לאחר כינון החוקה החדשה בתורכיה 

לפעול לטובת האינטרסים של הציבור הרחב.
גם העיתונות העברית בחו"ל הגיבה בעויינות על פרשת ענתבי. 
עיתונו של בן־ציון כץ, הזמן, שיצא בווילנה, סיפר לקוראיו ש"בן־אב"י 
הראה אומץ לב וקפץ כגיבור לתוך ים 'הנרגנות הגדולה'. בשם זה הוא 
מפרסם מזה שלושה שבועות שורה של מאמרים פמפלטריים, דברי 
חיטוט וניקור, גוזמאות ופרכוסי בולבארד, קשקוש צעקני המעורר חשד". 
מחבר המאמר בהזמן התקשה להבין את הסיבות שהביאו את בן־אב"י 
לצאת במסע צלב נגד ענתבי, שכן בחומרים המאשימים כביכול שפרסם 
לא היה כל חדש; רובם היו בני שלוש, ארבע וחמש שנים. פרשנותו 
של כתב הזמן הייתה שונה מזו של הפועל הצעיר. הוא סבר שהסיבה 
המרכזית שהניעה את בן־אב"י לפתוח במסע הצלב הייתה הרצון לייצר 
אירוע סנסציוני בדומה לזה שייצרה עיתונות ההמון העולמית. הוא 
רצה להצטייר בשוק המקומי כעיתונאי גדול, ובכך, הודה כתב הזמן 
)בניגוד לטענת הפועל הצעיר(, נחל בן־אב"י הצלחה מלאה. שורת 
מאמריו "הטילה רעש בצנצנת המים שלנו", מכיוון שיש במאמרים 
האלה הכול: חטאים ואינטריגות, דקירות וזלזולים, חשדות ובגידות, 
"והכל כתוב בפאתוס כל כך צעקני, והכל בהתלהבות כל כך מכוערת".97 
בן־אב"י הגיב לביקורות שנמתחו עליו בסדרת מאמרים חדשה: 
"הקהל על דבר הנרגנות הגדולה". הוא אימץ אסטרטגיה שונה, שנתנה 
פתחון פה לקולות מגוונים יותר, גם לאלה שמתחו ביקורת על מסע 
הצלב שלו. הדובר הבולט בסדרה היה קדיש יהודה סילמן, סופר, עיתונאי 
וסטיריקן שפרסם מאמר ארוך בשלושה חלקים )בין 18 ל־21 ביוני 
1909(. בתחילתו טען סילמן בטון סאטירי שחופש העיתונות שהנהיגה 
מהפכת התורכים הצעירים לא הביא לתוצאות המיוחלות מפני שעל 
המרחב הציבורי השתלטו כלי תקשורת דמגוגיים ונמוכי ראש. החירות 
העות'מאנית הביאה את החרות, "עיתונון חסר ערך", ולצדו עיתונות 
ז'רגונית מתועבת, וגם "מיוחסים" חדשים: בן־אב"י ואלמליח. "מיוחסים" 

אלה חילקו את הציבור לשניים, ל"בני יהודה" ול"ענתביסטים":

בן־אב"י ואלמליח — כן, אלה הם עכשיו גיבורי ישראל. שני אלה הם דברני 
אומתינו היום. נותני הטון שלנו, שרי המזון הנפשי שלנו. מעצבי דורינו 
ומדריכיו, הם שני המאורות הגדולים: המאור הגדול והמאור הקטן. כי שני 
המלכים האלה משמשים בכתר אחד. גושפנקא דקושטה הביאו מאותו מקום 
וחופן של מרץ שאבו מתוך לבבם. וחנות של נייר פתוחה, והמדפיס מקיף — 
והרי לכם יום יום לביבות טריות מעל המחבת, והרי לכם אמבטיות של סולדין 
המזנקות לכל סביבן ]...[ ומסביב שני ענקי הדור האלו קמים להם גיבורים 
כצלמם: אחד מנדיל ואחד גנדיל, אחד זרח ואחד ירח, והבריות האלה הם 
בבחינת דעת הקהל המגולמת, הם עצמם הגולם הפונה אל "האחים האהובים", 

אלי ואליך הקורא, "אהוביו".98 

הביקורת העוקצנית על שני המתנצחים הייתה הקדמה לטיפול אבהי 
אוהב של סילמן באיתמר בן־אב"י הנתפס על ידו כילד מגודל, מוכשר 

מאוד אבל אימפולסיבי מדי, הזקוק למבוגר אחראי שירסן אותו מפעם 
לפעם. זאת הסיבה שנקלע לשערוריות עוד קודם לפרשת ענתבי 
שבעקבותיהם זכה לכינויים "אנטישמי", "טיפוס מתועב", "טיפוס 
מוזר". לטענתו של סילמן בן־אב"י הוא אדם חיובי ופטריוט גדול: 
"את בן־אב"י אפשר לחשוד בכל מה שתרצו, במאמר עצבני, באי 
בהירות הריאיון, בצניעות יתרה, בפרזיולוגיה עשויה, וגם בשורות יפות 
וחזקות המתפרצות מתוך כישרון חבוי — אבל אי אפשר לחשוד בו 
בכוונה רעה ליהודים, לבני עמו אשר הוא אוהב בכל קדחת נשמתו".99 
בן־אב"י התגלה כאדם פתוח מאוד, שכן הוא אפשר לסילמן לא 
רק לפרסם דברים בוטים מעל דפי הצבי עליו עצמו, אלא גם למתוח 
ביקורת על המאמרים שכתב, "הנרגנות הגדולה". סילמן לא העריך 
במיוחד, בלשון המעטה, את סדרת המאמרים הזו, והתפלא מדוע עדר 
הענתביסטים "קפץ מעורו" למקרא פרקי הסדרה שהייתה לטעמו 
לא נרגנות גדולה, אלא נרגנות פעוטה מאוד. עם זאת הוא סבר שיש 
לפרסם כתבות על מעשי שחיתות של אישיות כמו ענתבי, אולם על 
הצבי להביא עובדות בדוקות המוכיחות שענתבי ביצע מעשי שחיתות, 
עובדות שהיו משרתות את העיתון יותר מכל הפתוס ותמרות האבק 
המקיפות אותו. נוסף על כך, אם כבר סיכן עצמו והתגרה באחד 
האנשים החשובים בירושלים, צריך שהצבי ידבר דברים פשוטים, 
כך וכך עשיתי, כך וכך לא עשיתי, למה ללכת סחור סחור אם יש 

דרך ישרה?100 
דמות נוספת שגייס בן־אב"י לנתח את מסע הצלב נגד ענתבי 
היה המורה אשר זליג ארליך. ארליך, איש העלייה השנייה ומראשי 
הסתדרות המורים בארץ פרסם בהצבי בסוף יוני שני מאמרים בכותרת 
"המהפכה הנגדית". ארליך סבר כי בן־אב"י החל במהלך מהפכני נגד 
שלטון העריצות הפאודלי שייצגו ענתבי ודומיו. כתגובת נגד החלה 
"קונטרה־רבולוציה", מהפכת נגד שהנהיגו תומכי ענתבי ובראשם מנהל 
בנק אפ"ק בארץ, זלמן לבונטין, שפיאר ורומם את ענתבי במכתבים 
בעיתונות.101 הכלי המרכזי במהפכת הנגד היה עיתון החרות. ארליך 
לגלג על עיתון זה, שהיו בו שגיאות דקדוקיות וסגנוניות ואסף תחת 
כנפיו את כל השמרנים בארץ, ממלחכי הפנכא של הסולטאן הקודם, 

עבד אלחמיד השני, ועד חרדים חשוכים כמו מנדל שטיין.102 
אלמאליח הגיב בתחילת יולי 1909 על מאמריהם של סילמן 
וארליך. לדבריו בן־אב"י נוכח שמסע התעמולה של "הנרגנות הגדולה" 
כשל והציבור משועמם, ולכן החליט לבצע תפנית ולגייס בכסף מלא 
כוחות חדשים למחנהו. הוא פנה לסילמן ביפו ולארליך בחיפה, ו"שני 
עמודי התווך של הספרות העברית קבלו ברצון, ומדוע לא? כי מי 
זה לא יאבה לקבל כסף, לו גם סכום מצער, בעד שקרים אחדים?". 
ההתייחסות לשכר סופרים באה כתגובה למכתב ששלח סילמן להצבי 
בו כתב סילמן במפורש שאיננו רוצה שכר סופרים עבור כתיבתו 
בעיתון.103 אלמאליח התעלם מהמכתב והתעקש שסילמן וארליך עשו 
את מלאכתם עבור בצע כסף. הם סברו שאנשי ירושלים והמושבות 
יקבלו את דבריהם כדברי אלוהים חיים, אך בעיתון החרות נדפסו 
דבריהם של לבונטין, בן־הלל הכהן, דיזנגוף, לובמן ועוד. "הנה מדוע 
סילמן ביפו נושך בשרו בשיניו, הנה מדוע ארליך בחיפה מתמרמר 

ורוקע ברגליו, הנה למה בן־אב"י מקיא דם".104
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לקראת סוף השבוע החמישי סבר עורך החרות שהשילוב של 
פרסום פטיציית התמיכה של ההסתדרות החקלאית לצד תמיכת 
דמויות מרכזיות ביישוב שאינן מהססות לחתום על גילויי דעת למען 
ענתבי היא סימן מובהק לכישלון מסע הצלב של הצבי. אולם במחנה 

בן־אב"י ניכרה דווקא אופטימיות.

סיום הפרשה
ב־27 ביוני 1909 החל השבוע השישי למסע הצלב של בן־אב"י נגד 
ענתבי. באותו יום פרסם עורך הצבי בראש עמודו הראשון כותרת 
גדולה: "נגמר!". הידיעה נפתחה במשפט "ענתבי מת", והעורך 
הסביר את כוונתו: "ענתבי מת, לא חלילה מיתה גופנית פשוטה, עוד 
אמש ראינוהו עובר ברחוב בצעדים הורדוסיים אף כי קצת עייפים 
ופניו הביעו בריאות לעשרים שנה לפחות. אולם הלא אין יותר איש 
בארץ־ישראל כולה שלא יודה היום כי ברוחו ירד האיש הקטן הזה 
שאולה ואיננו".105 בן־אב"י התכוון שענתבי מת כדמות ציבורית, 
כרודן רב עוצמה שהטיל חתיתו על ציבור רחב. בזיכרונותיו סיפר 
בן־אב"י שההכרזה על מותו הסימבולי של ענתבי בגיליון זה נתפסה 
כפשוטה ורבים שלחו מברקי תנחומים לאשתו. גיליונות העיתון 

נחטפו והנותרים נמכרו במחירים מופקעים.106 
החלטתו של בן־אב"י להודיע שענתבי אינו קיים עוד כדמות 
ציבורית משפיעה הייתה ביטוי להלך רוחו האופטימי. אופטימיות 
זו נשענה בין היתר על סדרת כתבות שפרסם החל בשבוע החמישי 
למסע הצלב מקור אנונימי שחתם בראשי התיבות .R.S. הוא טען 
שסילוקו של ענתבי קרב מכיוון שלא רק כי"ח הייתה מעוניינת בכך, 
אלא גם חברת יק"א, שעד אז מנעה מכי"ח לפטר אותו, ושהעיכוב 
נובע מעניינים פורמליים.107 בן־אב"י פרסם מסרים אופטימיים כל 
השבוע החמישי של מסע הצלב. מקורותיו בפריס, בברלין ובלונדון 
דיווחו על אספות מחאה של קבוצות וגופים ציוניים שדרשו, לדברי 

העיתון, את סילוקו של ענתבי.108 
אולם ענתבי המשיך בתפקידו והמידע שפרסם בן־אבי נראה 
יותר ויותר כחדשות מומצאות. בשבוע השישי ניכר שמסע הצלב 
מתחיל לדעוך. בן־אב"י נלחם עדיין בעזרת אשר ארליך במהפכת 
הנגד של ענתבי ולבונטין והמשיך לפרסם עדויות על התאכזרות 
ענתבי לתלמידיו,109 בעוד החרות המשיך לפרסם מכתבי תמיכה 
בעיקר ממוסדות חרדיים בירושלים,110 אולם החידוש הסנסציוני פג, 
העניין הציבורי דעך ובעקבותיו גם התפוצה. מ־11 ביולי 1909 נעלם 
הטיפול בענתבי כמעט לחלוטין מעל דפי שני העיתונים. בתחילת 
אוגוסט 1909 ניסה בן־אב"י לעורר את הנושא מחדש באמצעות 
סקנדל חדש,111 אולם לפרשה זו לא היה המשך. נראה שבפרשת ענתבי 
הציבור היה הפוסק האחרון. ברגע שפסקו לעניינו ולגרותו, נאלצו 
שני הצדדים להפסיק לגלגל את אירוע התקשורת ולעבור למשימה 

התקשורתית הבאה שלהם. 
ענתבי המשיך לשמש שליט בלתי מעורער של בית הספר תורה 
ומלאכה, ונציג יק"א בירושלים וסביבתה עד סוף 1913. בן־אב"י ידע 
להבחין בין עוינות תקשורתית לעוינות אישית. עם סיום מסע הצלב 
מיהר להתפייס עם ענתבי. האחרון חזר להיות ידיד משפחה, חילץ את 

בן־אב"י מהכלא התורכי ב־1912, ועזר לבן־אב"י ליישב את ההדורים 
עם משפחתה של אשתו לעתיד, לאה אבושדיד.112 

החרות המשיך לשתף פעולה עם ענתבי. עורכו החדש, חיים בן־
עטר, שהחליף את אלמאליח בקיץ 1910, קיים עם ענתבי ראיונות 
מחניפים.113 לאחר שענתבי הודח בסוף 1913 לאחר סכסוך ארוך עם 
מנהל כי"ח, ז'ק ביגר, הקדיש לו החרות סדרה של חמישה ראיונות 

עיתונאיים מקיפים שבהם הילל ושיבח אותו.114 

סיכום
אפשר לפרש את פרשת ענתבי בכמה רמות. ברמה אחת היה זה 
סכסוך בין כמה מוקדי כוח בתוך הקהילה הספרדית בירושלים. ד"ר 
לוי וחיים ולירו ניסו לפגוע במעמדו של נציג כי"ח ויק"א בירושלים, 
אלברט ענתבי, תוך שימוש בתקשורת פופולרית, כשהצד השני עושה 
שימוש באמצעים דומים. הצדדים גררו לוויכוח את מוקדי הכוח 
ביישוב האשכנזי והספרדי כאחד, היישוב הישן והיישוב החדש, 
מהנהלת אפ"ק ועד הסתדרות מושבות הדרום, מארגוני היישוב הישן 
כמו כוללים, בתי יתומים ובתי חולים, ועד שתי מפלגות השמאל 
בארץ. כל הקבוצות ניסו לנצל את האירוע כדי לקדם את האינטרסים 
שלהן. נערך משא ומתן בין הקבוצות ונוצרות קואליציות בהתאם 
לאינטרסים, אולם בחשבון אחרון, העימות הסתיים מנקודת מבטו 
של מחנה ענתבי בניצחון, מכיוון שיריביו לא הצליחו להדיחו, אף על 
פי שמסע ההכפשות פגע בשמו הטוב וביוקרתו. עם זאת גם הציבור 
הרחב הרוויח מהעימות בין הצדדים מפני שמאבקי הכוח הפוליטיים 
זכו לדרגת שקיפות גבוהה. חשיפת הפאודליזם השלטוני ותהליכי 
הבניית־המצאת דעת קהל תרמו לחינוך קהל קוראי העיתון למעורבות 

אזרחית ביקורתית ולחיזוק מגמת הדמוקרטיזציה ביישוב.
ברמה השנייה היה עימות בין שחקנים תקשורתיים, בין שני עיתונים 
שלא היו שחקנים פסיביים וצייתנים שעמדו לשירותם של גורמי הכוח 
השונים, אלא שחקנים אקטיביים בעלי אינטרסים משלהם. האינטרס 
העליון של שני העיתונים היה להגדיל את תפוצתם ואת תכיפות 
הופעתם. מנקודת מבט זו הוכתר מסע הצלב של איתמר בן־אב"י 
בהצלחה מלאה מפני שהצליח להרגיל קהלים נרחבים בארץ לחכות 
יום־יום לסקנדל החדש שייצר העיתון. בסך הכול הרעש המתמיד 
שיצר בן־אב"י במשך שישה שבועות, אירוע המדיה רב העוצמה דחף 
המונים לעבר העיתון העברי וחיזק את פרקטיקת הקריאה היומית 

של העיתון העברי הארץ־ישראלי. 
על פי אחד המקורות הכעיס מסע הצלב את משפחת רוטשילד וזו 
קיצצה בחצי את התמיכה שנתנה לעיתון הצבי מזה שנים )ממאתיים 
למאה פרנק בחודש(.115 הגידול בתפוצה וביסוס קהל קוראים יומי, 

פיצה על ירידת הסבסוד. 
מסע הצלב חיזק גם את מעמדו של עיתון החרות. בסוף השבוע 
השישי למסע הצלב, ב־9 ביולי, הודיע העיתון לקוראיו שהוא יחל 
להופיע שלוש פעמים בשבוע, ואכן הוא יצא לאור בימי שני, רביעי 
ושישי. הוא החל להופיע ארבע פעמים בשבוע כעבור שנתיים, במאי 
1911, ועבר לתדירות הופעה יומית במאי 1912, קצב הופעה עליו 
שמר לאורך חמש שנים, עד סגירתו באפריל 1917. קהל הקוראים 
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של החרות נמנה בעיקר עם הקהילה הספרדית ובאמצעות העלאה 
הדרגתית של תכיפות הופעה, הרגיל העיתון את קהל הקוראים העממי 
הירושלמי להינתק בהדרגה מעיתונות הלדינו ולקרוא עיתונות עברית.

פרשת ענתבי חיזקה את מעמדה של עיתונות ההמון הארץ־ישראלית 
והפכה אותה לשליטה בלעדית במרחב התקשורתי הארץ־ישראלי. 
בעקבות הצלחת שני העיתונים החלו החוגים החרדים להוציא ב־1910 
עיתון חדש בשם מוריה שגם הוא עוצב כעיתון סנסציה וגם הוא 
התקדם מתדירות דו־שבועית לתדירות יומית.116 לעומת זאת עיתונים 
כמו הפועל הצעיר, שאימצו נקודת מבט של עיתונות עילית מחנכת, 
רצינית, שכלתנית וביקורתית, נדונו למספר קוראים קטן בשנים 
האחרונות של השלטון העותמ'אני. הציבור המקומי הורגל לדרמות, 
לשערוריות ולסנסציות, וזאת סיפקו שלושת עיתוני ההמון. עם פרוץ 
מלחמת העולם הראשונה הופיעו הצבי־האור, החרות ומוריה בתדירות 
יומית והפכו את המרחב התקשורתי המקומי לספקטקל סנסציוני 
צבעוני ורועש בלתי פוסק. כעבור חצי שנה נסגרו רוב העיתונים, 
אולם החרות המשיך לעצב בתדירות יומית את דעת הקהל המקומית 

רוב שנות המלחמה, עד אפריל 1917.
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