
זכור בתולדות  , בעל בית מרקחת בשכונת מאה שערים, מנדל קרמר

,  הציונות כסוכן חרש ששלח השלטון העותמאני לעקוב אחרי הרצל

עסקן מטעם  , אבל הוא היה גם כתב. 1898-בעת ביקורו בירושלים ב

שפעל רבות בענייני הציבור היהודי בירושלים, "מאכער"עצמו ו

המרקחתביתפעלבה, שעריםשכונת מאה:ברקע
(.ויקיפדיה)1900בתצלום משנת ,קרמרמנדלשל



המאהבתחילתשנכתבו,לעיתונותומכתביםמידיעותבחלקהמורכבתזאתמצגת

כל.בפוליןוהןבירושליםהן–שוניםבעיתוניםופורסמוקרמרמנדלמנחםידיעל20-ה

המופעל,(http://www.jpress.org.il)ההיסטוריתהיהודיתהעיתונותמארכיוןנלקחואלה

.כךעלנתונהותודתיבירושליםהלאומיתוהספריהאביב-תלאוניברסיטתי"ע

ידועיםשהיו,רביםעותמאנייםמונחיםהללוהעיתונותקטעיכוללים,הדבריםמטבע

קרמרשלהידיעות.פישרםאתשיודעמיאיןכמעטכיוםאך,כשפורסמולכלומוכרים

.נקלטושלא,יהודה-בןשללשוןחידושיגםכוללות,יהודה-בןשלבעיתוניושפורסמו

עללהקלכדי,זאתעם.כזהמונחכללהסבירשאוכלמכדיקצרההזאתהמצגתיריעת

:פעםמידיהחוזרים,מהמונחיםלכמההסבריםהנה,ההבנהאתהקוראים

.העיריה–"הבלדיה"

.ירושליםמושל–"עירנופחת"

.גיוס;הצבאילשירותהתייצבות–"הצבאהרמת"

.מיפקדה–"זבטיה"

.חוקה–"חושמה"

.הגרגוריאניולאהמוסלמיהלוחלפיהשניםמנייןאתבידיעותיומצייןגםקרמר

–פעםשלהניחוחאתקרמרשלבידיעותיומשמריםהללו"עתיקים"ההמונחים,לדעתי

.מקריאתןהנאהמובטחתזהשבזכותמקווהואני

בני גבירצמן

http://www.jpress.org.il/


כיום , מנדל קרמר נולד בעיירה דוקשיץ שבפלך מינסק

הוא הגיע . 19-של המאה ה60-בשנות ה, בבלארוס

.  1873בשנת , בעודו נער, לירושלים עם משפחתו

אבל עזב , "עץ חיים"היה אברך בישיבת , כשהתבגר

את הישיבה והחל לנטות לעבר החוגים המשכילים  

כי התגייס  , התצלום שלו מימין עשוי להעיד. יותר בעיר

אולם המקור לתצלום זה . בשלב מסויים לצבא הטורקי

.  והפרטים עליו אינם ידועים וייתכן כי הוא מבויים

פתח  1890-קרמר התגורר בשכונת מאה שערים וב

למרות  , זאת. בית מרקחת בקומת הקרקע של ביתו

.  אם בכלל, שלא ידוע היכן למד את מקצוע הרוקחות

אבל נראה שההכנסות מבית המרקחת לא היו בשפע  

כך . והוא נאלץ למצוא לעצמו מקורות פרנסה נוספים

.  הפך לסוכן חשאי של המשטרה העותמאנית בירושלים

הכיסוי שלו והוא נודע " נשרף"אומנם עד מהרה 

"  מֹוֵסר"כ, בשכונה ולאחר מכן ברחבי העיר כולה

אולם עובדה  . כלומר מלשין, (מויסר במבטא האשכנזי)

,  "הצבי"זאת לא מנעה ממנו לעבוד גם ככתב בעיתונים 

של " מוריה", של אליעזר בן יהודה" האור"ו" השקפה"

"  המגיד"אהרון יודא וייס וגם לשלוח ידיעות מפרי עטו ל

תוך כדי כך הוא נעשה עסקן מטעם  . בפולין" הצפירה"ו

עצמו ומתווך תמורת תשלום בעניינים שבין יהודי  

לעיריית ירושלים  , ירושלים  לשלטונות העותמאניים

.  ככל שעלה בידיו, ולגופים ציבוריים  אחרים

מנדל קרמר  
הצעיר במדים  
עותמאניים



מושל  : העותמאנים של מנדל קרמר" בוסים"ה
קציני משטרה ופקידי עיריה  , המופתי, ירושלים
.  בחצר המצודה1900-באירוע רשמי שנערך ב, בכירים



פעילותו של קרמר כסוכן  

חשאי זיכתה אותו      

" מקום שמור"ב1898-ב

לאחר  , בתולדות הציונות

שהשלטונות העותמאניים  

הטילו עליו לעקוב אחרי 

בעת  , הרצל ופמלייתו

שנועד  , ביקורם בארץ

בעיקר לפגישה עם הקיסר  

:  יתר על כן. וילהלם השני

הוא קיבל ממפעיליו צו 

,  מעצר חתום נגד הרצל

עם הוראה לעצור את 

על פי , חוזה המדינה

, שיקול דעתו של קרמר

אם יגלה כי הרצל פועל  

.  נגד השלטונות

הרצל וחבריו היו מודעים  

לכך שמנדל קרמר עוקב  

אחריהם והם מזכירים  

במסגרת  , אותו ביומניהם

זכרונותיהם מאותו ביקור  

.בירושלים
.  1898-בעת ביקורם בארץ ב, הרצל ומלוויו מצטלמים על רקע העיר העתיקה

.וולפסון ובודנהיימר, הרצל, שנירר, זיידנר: מימין לשמאל



הגרמניהקיסרעםהרצלפגישתהסתיימה,כידוע
דקותכמהרקנמשכההיא.באכזבה,בירושלים

.משמעותחסרותמיליםכמהרקבהאמרוהקיסר

הרצלשמביע,הפגישהתוצאותעלהצערמלבד
:דבריוואלה.קרמרמנדלאתמזכירהוא,ביומנו

ניסו...(פגישתנולאחרהקיסראוהלאת)כשעזבנו"
עמדבחוץאבל.הגדרמפתחלצאתבעדנולמנוע
,קרמרמנדל,אומריםכך,הציוני,החשאיהסוכן

שבפקודתסבורני-מיפועודאלינושמתלווה
".לנולפתוחוהורה-הטורקיתהממשלה

גםשנכח,הרצלשלהמשלחתחבר,בודנהיימרמכס
:אירועאותועלבזכרונותיומספר,בפגישההוא

לאהם.יציאתנואתהתורכיםמנעוהמחנהבשער"
להידברהצלחנולאואנומתאימהפקודהקיבלו
אישהראשיםאלףהמוןמתוךהופיעלפתע.איתם
.החייליםעםקצרותמיליםמספרשהחליף,אחד
השעראתופתחוהחבליםאתמיידהתירוהללו

.קרמרמנדלהיההאיש.לרווחה
פקודתהוכנהכי,שמועותניסרוהאווירבחלל"...

,ברמזיסתפקואםגםאך.המשלחתחברינגדמאסר
.הדברלנוינעםלא,רצויהאינהבארץשהותנוכי

גםמה,הארץאתמיידשנצאכךעלעמדהרצל
".היוםלמחרתירושליםאתלעזובעמדשהקיסר

לאחריומייםהארץאתעזבולווייתוובניהרצל,ואכן
.1898בנובמבר4-ב,מכן

התפנה קרמר לטפל בענייני בית  , מייד עם נסיעת הרצל
תלה קרמר  , באותו יום שבו נסע הרצל. המרקחת שלו

מודעה  , בתחנת הרכבת בירושלים, או מישהו מטעמו
,  (במסגרת לעיל)שהכילה את כתובת בית המרקחת 

4-ה–את התאריך , וערבית, צרפתית, בעברית
.  בגרמנית ותצלום של קרמר עצמו–1898בנובמבר 

מהבמרחקצעד",הארץאתלעזובכדי,ליפוומלוויוהרצלשבהגיע,"מול-עת"העת-בכתבמספררגבעופר
המשלחתאחרועקבהעותמאניתהמשטרהעבורכמרגלשהועסקירושלמייהודי,קרמרמנדל...מאחוריהם

.רבהחשיבותלוייחסולאבמרגלקושיללאהבחין,למעקבנתוןשיהיהשידע,הרצל.הלכהאשרבכלהציונית
..."'הצורךלמקרה'קרמרבידישהיה,שמועלהמעצרצואתלמזכרתהרצלקיבל,הארץאתעזיבתולקראת,אגב



,  כך. אפילו אגדות סופרו עליו. סיפור המעקב של קרמר אחרי הרצל לא גווע ובמשך השנים דשו בו רבים

:את הסיפור הבא, 8.7.1947-מה" המשקיף"ב, ר יעקב הרוזן"פירסם ההיסטוריון והעיתונאי ד, למשל

המוזכר,(בתצלום)פינהראשממייסדי,ב"שודוד
שיטתבזכותבעיקרבארץנודע,משמאלבכתבה
בביתוהפעילשפיתח,"בעבריתעברית"הלימוד
הספרכשהופיע.מנהלוכשהיה,פינהבראשהספר

פגש,לווינהב"שונסע,1896-ב"היהודיםמדינת"
כדי,ארצההרצלכשהגיע.התיידדווהםהרצלאת

.הביקורימיכלב"שואותוליווה,הקיסראתלפגוש



נעשההוא:חדשנוסףעיסוקלעצמוקרמרמנדלמצא1902בשנת

,"השקפה"–יהודהבןאליעזרשלבעיתוניומדורעורךואףכתב

אתשהעסיקורביםנושאים"כיסה"הוא,כעיתונאי."האור"ו"הצבי"

יפושערעלהשעוןמגדלהקמתכגון,ימיםבאותםירושליםתושבי

.טורקיהשליט,חמידאלעבדלשולטןכבודכאות,(משמאלבתצלום)

במדורקרמרמנדלשפירסם,המגדלבענייןמהידיעותכמהלהלן

:"השקפה"בעיתוןערךאותו,"השבוע"

23.7.1904, "השקפה"
במגביתצורךהיהלכןקודםכי,בעצלתייםהתנהלההמגדלהקמת

ירושליםיהודיגם.הפרוייקטלמימוןבירושליםשנערכהציבורית

:קרמרמנדלשלהבאההידיעהשמעידהכפי,למיבצעתרמו

28.8.1907, "השקפה"
:כילקוראיולבשרקרמרהיהיכולדברשלבסופו

26.7.1907, "השקפה"
אך אז כבר  , בפקודת המושל הבריטי סטורס, פורק המגדל1922-ב

.ומנדל קרמר כבר לא היה עיתונאי–קיים " השקפה"לא היה ה



נושא נוסף שעורר בזמנו התרגשות בירושלים ואשר  

היה  , "השבוע"על ידי מנדל קרמר במדורו " כוסה"

.  1908-ב, הופעת המכונית הראשונה ברחובות ירושלים

:וכך תיאר קרמר לקוראיו את האירוע

18.3.1908" השקפה"

25.3.1908" השקפה"

סקרנים ירושלמיים נקהלים סביב מכוניתו של גלידן  –למעלה : בתצלומים
,  מכוניתו של גלידן במלוא הדרה–משמאל . ברחבה שלפני שער שכם

. כאשר הוא יושב ליד ההגה ומאחור יושבים אשתו והמכונאי שלהם



הכיר קרמר על בוריים  , כסוכן המשטרה

–את פרטי גיוס החובה לצבא הטורקי 

:והוא מדווח על כך בהרחבה

מנדל קרמר דיווח על הגיוס  

לצבא הטורקי גם לעיתונות  

כפי  , ל"היהודית בחו

(  משמאל)שמעיד הסיכום 

,  "המצפה"ששלח לעיתון 

אשר יצא באותם ימים  

:פולין, בקראקוב

2.10.1909 , "המצפה" 6.5.1914 , "מוריה"

3.12.1912, "הצבי"

קצינים טורקיים מסיירים בירושלים



מרבית ידיעותיו של 

קרמר בענייני הצבא היו  

ענייניות ואפילו נשבה 

.  מהן רוח של אהדה

אבל הוא לא היסס  

להתערב אצל 

כאשר נתקל , השלטונות

, ביחס קשה ללא צורך

.  כלפי יהודים שגוייסו

כאשר  ,  למשל, כך

נתקל במקרה ברור של  

התעללות ביהודי  

התערב בעניין  , שגוייס

ובמקביל מיהר לדווח –

:עליו בעיתון כדלהלן

30.12.1910,  "הצבי"

מגוייסים בעל כורחם מובלים תחת משמר  
למחנה הצבא העותמאני בירושלים



המתרחשעםקרמרמנדלשלהעמוקהההיכרות

הטבעיתנטייתוכמו,הטורקיהשלטוןבמסדרונות

הביאו,נתקלשבוחברתינושאבכללהתערב

שלשפע,אחריםלעיתוניםוגםיהודהבןלעיתוני

בירושליםהיהודיהציבורלחיימשמעותיותידיעות

.תקופהבאותה

יהודהבןבעיתוניקרמרזכהשבהלהערכהעדות

:1912-ב"הצבי"בשפורסמה,להלןהידיעהמהווה

מהלכיםלושישוכמיכידעןלקרמרשיצאהשם

עדאותוהפך,העותמאנייםהשליטיםבקרב

הזדמנותכלהחמיץלאוהואציבורילעסקןמהרה

בשלבהתמנהאפילושהואאומריםיש.כזאת

,כןאםגםאך,שעריםמאהשללמוכתרמסויים

.בלבדקצרהלתקופהזהשהיהנראה

קרמרנעשה,שלוהציבורייםהעיסוקיםמלבד

כלכלייםענייניםהקלעיםמאחורישסידר,"מאכער"

שוניםגופיםלביןפרטייםאנשיםביןשוניםוחוקיים

.והעירוניהממשלתיהעותמאניהשלטוןשל

1915-מנדל קרמר בתצלום מ 1915-מנדל קרמר ב1915-מנדל קרמר ב



מקור  19-שמו של קרמר כמומחה בענייני החוק העותמאני הביא לו כבר בסוף המאה ה

כעבור  . לוועד העיר היהודי, פרנק לחודש60הוא נעשה יועץ בשכר של : הכנסה נוסף

והפסיק לשלם את  –כעשרים שנה החליט הוועד ששירותיו של קרמר אינם דרושים לו יותר 

שכן קרמר יצא למלחמה על  . והסתבך–אלא שהוועד לא הבין עם מי יש לו עסק . משכורתו

תביעתו הוכרה  . משכורתו ותבע את הוועד למשפט בפני בית הדין של העדה האשכנזית

המשפט עצמו זכה לתיאור  . וועד העיר נאלץ להמשיך לשלם לו את משכורתו–כצודקת 

,  שהיו לו השגות על הפרסום, מנדל קרמר". האור"בעיתון , מפורט ואפילו מעט היתולי

דוד ילין:המפרט על מה ואיך התקיים המשפט וכיצד הסתיים, שיגר למערכת את המכתב הבא



כלעלקרמרמנדלהגיב,עצמומטעםכעסקן

כזהמקרה.יהודיםהםבאשרביהודיםפגיעה

התזמורתנגינתבפרשת,למשל,אירע

שמעידכפי,בירושליםהטורקיתהצבאית

שהופיעהבידיעה,עצמועלקרמר(כנראה)

:18.2.1909-בבפולין"המצפה"בעיתון

במקרה אחר התערב קרמר  

,  באותה מידה של הצלחה

,  בפרשה שבה הוכה יהודי ביריחו

הידיעה על כך . על ידי קצין טורקי

:אומרת

התזמורת של חיל המצב הטורקי בירושלים מופיעה בפני  
הקהל הירושלמי בעיר העתיקה

26.6.1902, "המגיד"



מנדל קרמר ניצל את קשריו עם השלטונות גם לטובת  

העיתונים העבריים שיצאו לאור בירושלים בתקופת 

לים  "סייע לבן יהודה ולמו, למשל, כך. השלטון העותמאני

את הרשיון  , לקבל מהשלטונות בקושטא, עבריים אחרים

:כפי שמעידות הידיעות הבאות, הדרוש להוצאת עיתון

שהוציא  , "האור"אחד הגליונות הראשונים של : למעלה
בן יהודה ברשיון שהושג בהשתדלות מנדל קרמר

9.3.1910, "הצבי"

5.3.1909,  "המצפה"



15.6.1914, "מוריה"

29.9.1911, "הצבי"

20.1.1900, "השקפה"

רבותוסייעירושליםשל"שריף"למנדלהפךמסויימיםבמובנים

לדווח,מקרהכללאחרממהרשהואתוך,הציבורשלוםעללשמירה

:להלןמהידיעותכמסתבר,בעיתונותעליו

מנדל קרמר עונד אותות  
כבוד עותומניים

מנדל קרמר נושא בגאווה אותות כבוד  
שקיבל על שירותיו לשלטון העותמאני



ראה מנדל קרמר , כמי שידו בכל

צורך להגיע לכל מקום שבו התקיים  

אירוע בהשתתפות ולכבוד נציגי 

,  לאחר מכן מיהר. השלטון הטורקי

,  לפרסם את האירוע בעיתון, כמובן

:כפי שמעידות הידיעות הבאות

23.9.1913, "מוריה"
10.4.1903" השקפה"

16.1.1903, "השקפה"

.  1917בספטמבר , ירושלים מקושטת לרגל יום הולדת השולטן
.ארבעה חודשים לאחר מכן נכבשה העיר בידי הבריטים



לא שכח מנדל  , בתוך כל פעילותו העיתונאית והציבורית

,  קרמר לפרסם את בית המרקחת שלו באמצעות העיתונים

:של יחסי ציבור ואם במודעות" תמימות"אם על ידי ידיעות 

4.11.1905, "השקפה"

4.4.1902,  "השקפה"

3.11.1900, "הצבי"

,  "שעון ערבי: "באותם ימים נהגו בארץ שתי מערכות זמן

או  " שעון טורקי"שלו היא שעת הזריחה ו00:00ששעה 

.  שלו היא בחצות הלילה00:00ששעה , "שעון אירופי"



שבה,דוארכתיבתאותולשמשעשוייםידיעותיואתשפירסמוהעיתוניםכי,מהרהעדגילהקרמר

אפילוהוא.לאבליםותנחומיםלשמחותברכותבאמצעותהחברתייםקשריואתלטפחיכולהוא

."מאכער"כבשירותיושנעזרולאנשיםמסריםלהעבירכדיבעיתוניםהשתמש

19.2.1912, "הצבי"1.11.1912, "מוריה"

2.8.1907, "השקפה"



7.2.1905, "השקפה"
8.6.1908, "השקפה"

כגון–קרמרמנדלשהריץלמערכתוהמכתביםהידיעותעסקושבהםהנושאיםשלהרחבההיריעה

בחייםתחוםבכלכמעטהייתהשידו,בכךההכרהאתמאששת–זהבעמודשמופיעיםאלה

.ישראלבארץהעותמאניתהתקופהסוףשלבירושליםהיהודיים



,להלןהמכתבשמעידכפי.ללקוחותיובהבטחותיוקרמרמנדלעמדלאשבהם,מקריםהיו,זאתעם

:"הצבי"למערכתריבליןבנימיןאברהםששיגר

23.2.1912, "הצבי"



.  תמרוני הצבא הטורקי מדרום לירושלים
המפקד הצבאי של חיל  , זכי ביי–על הסוס 

.המצב הטורקי בירושלים

21.12.1911, "הצבי"

שטחיםואיבדובשתיהןהובסו,ובבלקניםבלובקשותבמלחמותהעותמאניםהסתבכו1911-1913בשנים

.בעיתוניםכךעלדיווחוקרמר-לתמרוניםיצאו,לוחמניתבקדחתאזנאחזובארץהטורקייםהשלטונות.נרחבים



בלובממלחמותיהמותשתהעותמאניתהאימפריההייתה,באירופההראשונההעולםמלחמתכשפרצה

ולכן–לחלוטיןהתרוקנושלהםהנשקומחסניחייליםאלף200-כהטורקיםאיבדובלבדבבלקנים.ובבלקנים

ביצעו,אפשריבריתבעללכלשנזקקו,הגרמניםאבל.באירופההרותחתהקלחתלתוךמלקפוץבתחילהנרתעו

.האירופיתהאשסופתתוךאלכורחהבעלטורקיהנגררהשבסופם,ערמומייםמהלכיםכמה

במטרה להעלות את המוראל של  , במצעד לעיר העתיקהחיל המצב העותמאני בירושלים נכנס: בתצלום
.על הצטרפותה למלחמה לצד גרמניה, 1914עם הכרזת האימפריה העותמאנית בנובמבר , האוכלוסייה



כניסתהעלטורקיההכרזתלפניעוד

וידיעותיובארץהמתחגבר,למלחמה

:נאמנהזאתשיקפוקרמרמנדלשל

2.8.1914, "מוריה"

צעירים יהודיים שגוייסו לצבא  
העותמאני בארץ בתחילת המלחמה

4.8.1914, "מוריה"



,  גנרל אלנבי נכנס לירושלים ברגל
.1917בדצמבר 11-דרך שער יפו ב

,  זמן קצר לאחר פרוץ המלחמה

נסגרו כל העיתונים העבריים  

אם מחוסר נייר ואם  , בירושלים

בכך בא הקץ  . בהוראת השלטונות

גם על הקריירה העיתונאית של 

קרמר וידיעות מפרי עטו לא 

,  עם זאת אין ספק. התפרסמו עוד

שפעילותו הציבורית של קרמר לא 

בה סבלו , פסקה במהלך המלחמה

, כל תושבי ירושלים מרעב

ממחלות ומלחצים של השלטון  

.  העותמאני המתדרדר

התלאות הרבות שהמיטה 

המלחמה על תושבי העיר  

לאחר  , 1917הסתיימו בדצמבר 

שצבא אלנבי הבריטי הביס באיזור  

נבי סמואל את הכוחות 

–העותמאניים שהגנו על ירושלים 

.  ונכנס העירה

זמן מה לאחר מכן החלו לצאת  

–שוב עיתונים עבריים בירושלים 

,  אבל מנדל קרמר כבר היה

מבוגר מידיי עבורם והם  , כנראה

.  העדיפו כתבים צעירים על פניו



שיטורלצרכישהקים,צבאימשטרבארץשרר,הבריטיהכיבושלאחרהראשונותבשנתיים

במצב.העותמאניתבמשטרהששירתווערביםהבריטיתהצבאיתהמשטרהשולבובה,"נדרמריה'ז"

.משטרתיכסוכןהקודםלתפקידומחדשלהתברגנוחקרמרלמנדלהיהזה

נדרמריה בחצר  'מסדר של הז
לאחר הכיבוש  , המצודה

1917-הבריטי ב



החדשים של  " בוסים"ה
. מנדל קרמר

גנרל הנרי טיודור : למעלה
קולונל פרסי  : משמאל

בראמלי
קולונל ארתור סטפן  : מימין

מאברוגורדאטו

נדרמריה היה קולונל  'מפקד הז

אלא שרמת  . פרסי בראמלי

שרובם היו  , השוטרים שלו

היתה ירודה ובפרוץ , ערבים

הוא גילה , 1921מאורעות 

אוזלת יד ולא הצליח למנוע 

.  מפורעים ערביים לרצוח יהודים

אורגנה המשטרה 1922-ב

,  מחדש וגנרל הנרי טיודור

650שהגיע מאירלנד עם 

,  שוטרים אנגלים קשוחים

אבל  . נתמנה למפקדה העליון

הפיקוד המעשי נותר בידי 

שיצא לו שם של שונא , בראמלי

.יהודים

הוחלף בראמלי על ידי  1923-ב

,  קולונל ארתור מאברוגורדאטו

שעם עזיבת טיודור את הארץ 

קיבל את תפקיד , 1924-ב

.המפקד העליון של המשטרה

במשך כל התהפוכות הללו  

המשיך מנדל קרמר להחזיק  

עד צאתו , בתפקידו במשטרה

.1936-לפנסיה ב



עלתההמנדטבמשטרתקרמרמנדלשלפעילותו

לושהיתהתקלהבגלל,שירטוןעלבתחילתהכמעט

בשירות"בסיפרו.תדהרדודהיהודיהקציןעם1921-ב

:תדהרכךעלכותב"המולדת

...קרמרמנדלושמוההםבימיםהיהמענייןטיפוס"

חשבוהכל.עמומלהיפגשנמנעווהכלמפניופחדוהכל

במשטרהגבוהפקידשהוא,ממשלהפקידשהוא

–רשמיפקידהיהלאשמעולם,היתהוהאמתהחשאית

המשטרהממפקד.האנגליםאצלולאהתורכיםאצללא

הקופה'מלחודשי"לא6מקבלהיהבירושליםהבריטי

כמהועודהמשטרהשלשונותלהוצאות'המיוחדת

בהםמסמןשהיה,עבריםעתוניםקנייתעבורלירות

הוא...לאנגליתלתרגםשישהקטעיםאתאדוםבעיפרון

.ערביתהאנגליםעםודיבראנגליתידעלא

פקידשהואהרושםאתויקבליידעשהקהלכדי"

עלמעמידשהיה,כיסאעלבוקרבכליושבהיה',חשוב'

יפוברחוב'ווייטאתספיר'הבגדיםחנותלידהמדרכה

יראהשהקהלכדי,בעתוניםמעייןהיהושםבירושלים

כאילו...בעתוןהכתובאתאדוםבעיפרוןמסמןהואאיך

...בותלויההיתההמשטרהכל

פוניםהיווהממשלההמשטרהעםקשריושבגלל,מובן"

הישובלאנשילעזורהירבהואמנם.לעזרהמהקהלאליו

מנדל)'מוסרדערמנדל'כינוהוושםשפהאף,הישן

וקצינישוטרים...יודעאיני,לאאובצדק.(המלשין

',גבוהפקיד'שהוא,חשבוהםגם.ממנופחדומשטרה

.הגדוליםאצלויוצאנכנסבהיותו

(המשך בדף הבא)

דוד תדהר  
במדי ייצוג של  
קצין משטרת  
המנדט



החדשההעירשלהמשטרהמפקדכשנתמניתי"

שהואלעובדהלביתשומתהוסבה(1921)בירושלים

,השגחתיתחתשהיוהמשטרהבתחנותלבקרמרבה

למכירתבקשותשלתיקיםדברעלהשוטריםאתשואל

קשריםגםלוהיו.ידיעלאושרוכבראם,משקאות

וכך–מועברותהבקשותהיושאליה,ירושליםבעיריית

.לאאואושרההבקשהאםתמידידע

מכולתחנותבעל,לייזר'ראליניגש...הימיםבאחד"

מסרמנדלאםושאלניהוריאתשהכיר,הורודנאבבתי

.(בארץהרשמיהמטבעאזשהיו)מצריותלירות10לי

וחמשעשרים:ענה?הרישיוןבעדשילמתכמה:שאלתיו

,תדהרהקציןבשבילמ"לי10–מנדלבאמצעותמ"לי

לעצמו5-ונאשאשיביהעיריהראשבשבילמ"לי10

...טירחהשכר

אזוהואלמשרדימנדל'ר'הגבוההפקיד'אתהזמנתי"

,גדולהכרסבעל,נמוךאדם,ומעלהשבעיםכבן

.ואסרתיו

צילצל,פאטריטשור'מיג,אזהאנגליהמשטרהמפקד"

מחל,לוסלח,המיסכןלזקןלוהנח:רחמיםוביקשאלי

:וערביםאנגליםמקציניםטלפוניםלקבלהתחלתי...לו

'...הזקןאת,אותושחרר,(בבקשה)דחילאק'

–ממפקדיובפרטהבקשותזרםבפנילעמודיכולתילא"

תחנותלכלפקודהנתתיזמןבאותואבל.ושיחררתיו

רגלדריסתלולתתלא,פקידתיתחתשעמדוהמשטרה

שלא,הזהרתיווכן.שאלותיועללולענותולאבתחנות

.שליבתחנותלבקריעז

תחתשהיוהמשטרהבתחנותעודרגליודרכולאמאז"

".הנהלתי

שוטרים יהודים בירושלים  
בתקופת המנדט



, אפילו הוא דוד תדהר, היה צריך הרבה יותר מאשר קצין משטרה בודד, אלא שכסוס מלחמות ותיק

לעשות לביתו מהכספים , הוא המשיך לשמש כסוכן משטרתי". להוציא את קרמר מהעניינים"כדי 

.כדי לטפל בענייניהם עם השלטונות ולהופיע באירועים ציבוריים רבים, שקיבל מאנשים שונים

מנדל  : בתצלום
(  משמאל)קרמר 

מתלווה אל הרב  
,  הספרדי הראשי
,  יעקב מאיר

בתום אירוע  
.1925-רשמי ב



–במרכז התצלום . 1925-ב, בביקורו של הנציב לשעבר בירושלים, פוסע בעיקבות הרברט סמואל( מימין)קרמר 
.לאות כבוד, המפנה דרך לסמואל בנקישות מטה, "קוואס"משמאל צועד ה. הרב אברהם יצחק הכהן קוק



אחד מתפקידיו של מנדל קרמר במשטרה היה ייצוגה באירועים  

במשלחת של ( שני מימין)בתצלום לעיל נראה קרמר . ציבוריים שונים

את השלטונות בטקס הזכרון לחללי 1927-שייצגה ב, קציני משטרה

ידיעה על קרמר כנציג המשטרה –משמאל . מלחמת העולם הראשונה

5.11.1921, "דאר היום".  1921-בירושלים ב" הקלוב האמריקני"בישיבת היסוד של 



הנוכחות הפיזית הבולטת של 

קרמר זיכתה אותו בקריקטורה  

שצייר אחד  ( מימין)הפורימית 

,  בירושלים" בצלאל"מתלמידי 

:כפי שמעידה הידיעה הבאה

8.3.1923, "דאר היום"



10.10.1984" מעריב"

שלבזכרונותיהם"כיכב"הוא,פטירתולאחרשניםבמשךכיעד,עמוקכההיהבירושליםקרמרשלחותמו

,הירושלמייצחקולוי"היוםדואר"שלהמערכתחברשהיה,חןאבןאהרןהוותיקיםהעיתונאיםכגון,ירושלמים

:קרמרעלהשנייםסיפרווכך."דבר"בהעיתונאיתדרכואתשהחל

5.1.1955, "דבר"

1926-ב, "דואר היום"של קרמר ב" שנה טובה"ברכת ה



ושנתיים לאחר מכן 1936-מנדל קרמר יצא לגימלאות מהמשטרה ב

.  גם פרישתו וגם מותו הגיעו  לעיתונות, כיאה לידוען. נפטר

המצבה על קברו של מנדל 
קרמר בהר הזיתים

7.9.1936, "דבר"

6.2.1938, "דבר"

הדור ההולך

27.2.1938, "הצופה"



להםונולדואשהנשאשהואספקאין.משפחתובנישלסיפורםבחסרונובולט,קרמרמנדלאודותהמידעבשלל

בחלקרקמשפחתואתמזכירעצמוהוא.לנוידועלאכמעטהבוגריםבחייהםהיוומהשמותיהםאך,ילדים

.מפרטלאהואשמותיהםאתאבל.קבועכמעטבנוסח,השניםבמשךבעיתונותשפירסם"טובהשנה"המברכות

ספריארבעהשכתב,גנחובסקידבוהסופרהעיתונאי

חיוביבאורחמהםבאחדהתייחס,"ירושלמייםסיפורים"

,"הסיפוראתשפרסמתיאחרימהזמן".קרמרמנדלאל

בשםמזדההלא,אישהאלימתקשרת",גנחובסקיאומר

.'קרמרמנדל,שליסבאשלכבודואתהצלת':ליומודה

".ניתקההיא,לשמהאותהכששאלתי

מקורכללסרוקהחלהוא.גנחובסקיאתסיקרןהדבר

30-הבשנותנעשה,נתן,מנדלשלבנוכי,ומצאאפשרי

בהודעהשמומופיעאף1935-ב.המנדטבמשטרתקצין

הנציב"כי,המנדטממשלתשלהרשמיבעיתון(משמאל)

המשטרהאיש,קרמרנתןראשוןמפקחאתמינההעליון

במרץ1-מההחל,קבדרגהפקד-לרבכעוזר,הסוהרובתי

."חדשהלהוראהעד,1935

ואףישראלבמשטרתלשרתנתןהמשיךהמדינהקוםעם

תפקיד,תקוה-פתחמשטרתלמפקדהשארביןהתמנה

הייתהאלמוניתמטלפנתאותה.שניםכמהבמשךשמילא

...בתו

שלתיקואחרילהתחקותניסהכי,עודמספרגנחובסקי

לאנגליהשנשלח,הבריטיתהמשטרהבארכיוןקרמרמנדל

פנההוא.1948-בהבריטיםידיעלהארץפינויעםבאוניה

שוגרשבההאוניהכי,ונענההבריטייםלשלטונותבעניין

כך.אבדהארכיוןוכל–לאנגליהבדרכהטבעההארכיון

כיוםנותר,הבריטיתבמשטרהקרמרשעשהמהשכל

.תעלומהבגדר

22.9.1911, "מוריה"



תודה מיוחדת לדב גנחובסקי ולדודו דיין על הערותיהם ותיקוניהם למצגת זאת


