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דבר העורך
מאת: משה ש�מ�ר

קוראינו היקרים,

השתתפתי בספטמבר האחרון בקונגרס בינלאומי של יהודים יוצאי 

סוריה ממדינות יבשת אמריקה, עליו אני מדווח לכם בהרחבה 

בחוברת זו. הייתה לי התרגשות גדולה להיווכח, ששם, מעבר 

לאוקיינוס במערב הרחוק, קוראים את כתב העת שלנו ומאוד 

שמחו להיפגש עמי כעורכו.

כמנהגנו גם הפעם נביא את הדברים שהושמעו בכנס השלישי 

על מורשת יהדות דמשק שנערך גם השנה בחולון בהשתתפות 

קהל רב.

הפתעה גדולה הייתה לנו לדעת על ביקורו של כב‘ הרב ישראל 

מאיר גבאי הי“ו, יו“ר "אגודת אוהלי צדיקים“ בירושלים, המקדיש 

את כל עתותיו להצלתם של קברות צדיקים בכל העולם, אשר 

הצליח להגיע גם לסוריה. ביקר בדמשק ובחלב. את סיפור ביקורו 

בסוריה נביא בשני חלקים: חלק אחד בחוברת זו וחלק שני ב“נ ואי“ה והקופה בחוברת הבאה.

במדור על אישים ודמויות, נביא הפעם דברים על שניים מחברינו: על יוסף קוסטיקה ועל משה ממרוד ע“ה.

למשוררת חמדה אביב (קלש) המכבדת אותנו בכל חוברת (כמעט) בשיר אחד משלה עם ניחוחות דמשק, הצטרפה 

משוררת נוספת והיא דלית בת אדם (נכדתו של כב‘ הרב ניסים הכהן אנדיבו זיע“א).

אנו פותחים מדור בשם שירה, ספרות ואמנות של בני קהילתנו. כמובן שנשמח מאוד שכותבים מכל הגילאים ישלחו לנו 

מפרי עיטם ומכחולם. אנו נשמח גם לפרסם ציורים אמנותיים של ציירים בני קהילתנו.

ולסיום ברכות ואיחולים לחג פסח כשר ושמח.

שלמי תודות:

ראשית, תודה מיוחדת ליו“ר הארגון, יהושע קלש, אשר זיכני להצטרף אליו ולהשתתף בקונגרס הבינלאומי 

של יהודים יוצאי סוריה ממדינות יבשת אמריקה.

למר לוי יצחק גורביץ, מ"אגודת אוהלי צדיקים“ בירושלים אשר שלח לנו את הכתבות על ביקורו של כב‘ הרב 

גבאי בסוריה, בצרוף תמונות משם עדכניות מדהימות.

לחברת המערכת עליזה רמתי אשר טרחה וראיינה את הגב‘ ויקטוריה ממרוד לראיון על בעלה משה המנוח, 

אותו אנו מביאים כלשונו ללא כל תיקונים ועריכה.

למשוררת חמדה אביב (קלש) אשר מתמידה להעשירנו מפרי עטה ולמשוררת דלית בת אדם אשר

הצטרפה אלינו. יהיו שתיהן ברוכות ושנזכה להמשיך וליהנות מפרי עטן.

לחברינו אברהם לאטי ובני מוצרי על כתיבתם המאלפת.

לצוריה שמר, על אשר נענה לכל קריאה לעשות למעננו לייעוץ הגראפי, הדרכה במחשב ובעיקר שיפוצן של 

תמונות ישנות והפיכתן ראויות להדפסה.

לגב' אווה גרינברג, מעיצובים גרפיקה ותקשורת שיווקית בע"מ, על עיצוב הגראפי הנאה ועבודות הכנה לדפוס.

תודה מיוחדת לדר‘ אברהם חסון, אשר הפעיל את זכרוני לכתוב את סיפור ”הירושה“.

לגב‘ נורית קלש על הצילומים מהקהילה היהודית במקסיקו סיטי ולכל החברים ב“מגן דוד“ וב“מונטה סיני“ 

בקהילות יהודי סוריה במקסיקו על הסיוע בקבלת הצילומים לגליון זה.

(T.S :צילום) משה שמר

משה שמר, עורך
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דבר המערכת
לקוראינו היקרים שלום רב,

לא אחת שואלים אותנו על חוסר האחידות הלשונית בכתבות והמאמרים המתפרסמים בכתב העת שלנו.
והתשובה שאנו חוזרים עליה בכתב ובעל פה היא, שזה נעשה בכוונת מכוון על מנת לשמור על אותנטיות הכתיבה 
שנכתבת על ידי כותבים שונים: בגילם, במעמדם ובהשכלתם ואף לפעמים בזיכרונותיהם. כי אחרי ככלות הכל איננו 
מתיימרים להיות כתב עת מדעי או היסטורי על בסיס נתונים מדעיים, כי אם להיות כתב עת לטיפוח ושימור המורשת 
המפוארת שלנו. (אנו גם מרחיבים לעיתים גם לחלב ונשמח גם לכלול חומר על הקהילה היהודית בלבנון). על ידי כתיבת 
זיכרונות מתחומי החינוך, התרבות, הדת, המנהגים, הפולקלור, החברה, הקהילה ועוד שהיו לנו במשך מאות שנים.
זאת ועוד אנו מבקשים לחזור ולהדגיש שהכותבים כותבים על דעת עצמם הם ומצווה עליהם לשמור על זכויות יוצרים 

מחומר עליו הם שואבים את הידע.
המערכת שלנו אינה מביעה כל דעה או עמדה כלשהן ומביאה את הדברים כלשונם. היא מערכת אופרטיבית בלבד של 
איסוף, הפקה והוצאתם לאור של חומר שלעניות דעתינו מעניין את הקוראים בכלל ואת בני קהילתנו בתפוצותיהם 
בארץ ובעולם בפרט. אנו מקבלים הדים חיוביים של עשרות טלפונים (שכמובן איננו יכולים לפרסמם כפי שפעם היה נהוג 

לפרסם מדור בשם ”מכתבים למערכת“.

לאחרונה קבלנו בקשה מחמיאה ומשמחת מהקונגרס האמריקאי בוושינגטון המבקש מאיתנו לכלול אותו בין מנויי הכתב 
עת שלנו וכמובן שנענינו להם ללא היסוס.

הדים אלה מחזקים את ידינו ומעודדים אותנו להמשיך, וראייה  לפניכם כבר גליון מס‘ 9. אבל ה“דלק“ הולך ואוזל ואם 
לא יוזרמו אלינו תרומות כספיות נעמוד פתאום בפני קופה ריקה. שלא נוכל להמשיך ולשרת אתכם.

אנו פונים, איפה לכל בני קהילתנו בארץ ובעולם להרים תרומות שנתיות של 100 ₪ ויותר כדי שנוכל להמשיך ולעמוד 
במשימות העומדות לפנינו.

באיחולי חג אביב כשר ושמח 

המערכת

150 שנה לחברת "כל ישראל חברים" (כי"ח)
בשנת 2010 הבעל“ט, ל“חברת כל ישראל חברים“ (כי“ח) הבעלים של בתי הספר 

”אליאנס“ בעולם ימלאו 150 שנה ליסודה.
הנהלת החברה העולמית והסניף בישראל מתכוונים לציין זאת באירועים שונים.

אנו מצדנו כמי שנהנינו במשך עשרות שנים מבית הספר אליאנס מתכוונים לקחת 
חלק באירועים אלה: על ידי הקדשת כנס מורשת על נושאי החינוך בקהילה היהודית 

בסוריה ועל מתן ביטוי הולם בכתב העת שלנו ”מכאן ומשאם“.
חברים/חברות אשר יש להם חומר כתוב, או שרוצים לכתוב על זיכרונותיהם וחוויותהם 
מהלימודים בבית הספר ”אליאנס“ בדמשק מתבקשים לעשות זאת ולשלוח לנו 

בהקדם האפשרי. נשמח גם לקבל תמונות מאותם ימים.
בתודה מראש

ואיחולים לחג כשר ושמח
המערכת
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דברי פתיחה/יהושע קלש, יו“ר הארגון

הכנסים שלנו על מורשת יהדות דמשק הפכו כבר 

למסורת בקהילתנו, ואני שמח לעמוד בפניכם בפתיחת 

הכנס השלישי, אותו אנו מייחדים ומקדישים 

ל“מבצע האלף“, לעלייתם של ילדים קטנים בשנות 

הארבעים של המאה העשרים.

זה היה מבצע, שבו העלו / הבריחו ילדים קטנים בני 

8, 9, 10, 12 שנים, שהועלו / הוברחו לארץ ישראל 

בדרכים לא דרכים, כמאמר השיר של חיים חפר,

”בין גבולות והרים ללא דרך“ אותו חיבר במיוחד 

בהשראת ההעפלה מסוריה שבה לקחו חלק נכבד 

וכמושר בשיר הפלמ“ח ”לאור היום ובמחשך“...

במבצע זה השתתפו ולקחו חלק חברים בני הקהילה 

היהודית בדמשק ושליחים מארץ ישראל, חברי קיבוצים 

וחברי הפלמ“ח.

יקירנו  היה  המבצע  של  הפעלתו  מיוזמי  שהיה  האיש 
ראשי  על  לחץ  אשר  אפיקים,  איש  ע“ה,  לֹוזִיֶה  מנחם 
ראש  סולד,  הנרייטה  הגב‘  על  ובעיקר  הישוב,  מוסדות 
עליית הנוער, שכתוצאה מכך החליטו להעלות אלף ילדים 
דבר,  של  לאמתו  ובמושבים.  בקיבוצים  אותם  ולקלוט 
הועלו במבצע זה כ 1,400 ילדים. שבעקבותם עלו עוד 

כ5000 נפש יתר בני משפחותיהם.
קיומו של כנס זה עבורי הוא ביצועה של צוואה, שצווה 

אותי יקירנו, מנחם לוזיה ע“ה, שלושה ימים לפני מותו, 

והיא  לאסוף את שמות הילדים שעלו במבצע זה 

ולקיים כנס ארצי שלהם.

הרקע להעלאתם של הילדים היה מכמה סיבות:
התנועה  השנייה,  העולם  מלחמת  סוף  ימי  הימים,  א. 
הלאומית הערבית והמוסלמית הולכת ומתעצמת עם 
קבלת עצמאותה של סוריה, ומתחילה שנאה שהולכת 
וגוברת בגלל שהקהילה היהודית בדמשק היתה ציונית 
צרפתית. דיברו    באליאנס  החינוך  ובגלל  מובהקת 
היהודים  הילדים  את  שמעו  המוסלמים  השכנים  ב. 

מדברים ושרים בעברית. 
בקהילה היהודית היו ביקורים של אישים מפורסמים  ג. 
ורמי מעלה מארץ ישראל, כמו: ח.נ. ביאליק, יצחק בן
צבי רבנים ואחרים. רחל ינאית בןצבי, רחל ינאית בן

צבי, בביקורה בדמשק, הלכה לבית ספר ”אליאנס“, 
נכנסה לכיתה אחת ובסיום דבריה לפניהם, היא פנתה 

אליהם ואמרה ”יש בידי 18 סרטיפיקטים 
יש  ישראל. אם  לעלייה לארץ  כניסה, מ.ש.)  (אשרות   
ויעמוד...“.  יקום  ישראל,  לארץ  לעלות  שמעוניין  ילד 
להפתעתה הרבה, כל ילדי הכיתה קמו על רגליהם...
התערערות המצב הכלכלי, שהיה טוב עד לתקופה זו. ד. 

החלק השני של כנס זה מוקדש לחלוקת מלגות לסטודנטים, 
הלומדים במוסדות מוכרים להשכלה גבוהה. למעשה, בגלל 
המצב הכלכלי העולמי וקשייו, דאגנו מאוד שמא לא נקבל 
השנה את התרומה המיוחלת מהתורם הנדבן, יקירנו מר אלי 
דואר מברזיל, שלו זו השנה הרביעית בה הוא תורם ומאפשר 
את קיומו של מפעל מלגות חשוב זה. ובשם כולנו אני שולח 
לו רוב תודות ואיחולי הצלחה ובריאות לו ולכל בני משפחתו. 
לשמחתנו, לאחר התכתבות נמרצת של יו“ר הועדה חברנו 
אליהו חסון וסמנכ“ל קרן היסוד, מר שאול רביד, עם אלי דואר, 
נתבשרנו כי גם השנה תועבר אלינו התרומה המיוחלת, אבל 
רק   88 הערב  להעניק  לנו  שמאפשרת  מבעבר  מוקטנת 
בודינגר,  משפחת  של  מיוחדת  למלגה  בנוסף  זאת  מלגות. 

לזכר בנם ארנון ע“ה.
כאן המקום לשאת תודות לשאול, לאליהו, לקלמן לשרה 
ולאורה בודינגר על פעילותם, שאפשרה קיומו של מפעל 

זה הערב. 

יהושע קלש/יו�ר הארגון

הכנס השלישי על מורשת יהדות דמשק

2009  חולון, תשס''ט
וטקס חלוקת מלגות לסטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה

כבוד ראש העיר, מר מוטי ששון; סמנכ“ל קרן היסוד, מר שאול רביד; יו“ר ועדת המלגות, 
חברנו אליהו חסון; סטודנטים יקרים, חברי הארגון, גבירותיי ורבותיי קהל נכבד.

לכבוד הוא לי, לפתוח את הכנס השלישי על מורשת יהדות דמשק וטקס חלוקת מלגות 
לסטודנטים, תלמידי מוסדות מוכרים להשכלה גבוהה.
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כי  הערב,  של  המקורי  בתכנון  היה  שלא  שלישי,  חלק 
הענקת  הוא  בדבר,  לנוגעים  כהפתעה  אותו  השארנו 
יקרים  חברים  לשלושה  והוקרה  תודה  אותות  שלוש 
רבות  שנים  במשך  פעלו  אשר  קהילתנו,  של  ויקירים 
בני  בקרב  והתרבות  החינוך  הארגון,  בתחומי  בארגוננו 
הם:  החברים  בפרט.  המלגות  ובמפעל  בכלל  קהילתנו 
כהן  נסים  והחברים  הועדה  יו“ר  כהןפריבה, שהיה  חיים 
ורפאל ארזי. ואחרון חביב, שאנו מעניקים גם לו אות תודה 
ַהנָ‘ָאִשין“,  ו“זקן  הקהילה  זקן  היקר,  חברנו  הוא  והוקרה 
ֶשֶמר  כהן  יצחק  (חרתי הנחושת הדמשקאית מ.ש.) מר 
כי  בפניכם,  לציין  רשותו  את  קיבלתי  אשר  ְמָכלֶלִָתי, 
לארגון. נכבדה  תרומה  העלה  גם  הוא  האחרון  בחודש 

לפני חודש חילקנו בחולון זו הפעם השנייה  38 מלגות 
לתלמידים הגרים בחולון ולומדים בחולון. זהו מפעל משותף 

ועידודו  הברוכה  ביוזמתו  מקיימים  שאנו  חולון  עירית  עם 
של יקירנו כב‘ ראש העיר מר מוטי ששון, המכבד אותנו 
ומקוים  לו  מודים  אנו  שלנו.  באירועים  בנוכחותו  כתמיד 
שיעמדו לנו האמצעים הכספיים להמשך מפעל חשוב זה.
לסיום, אני כולי תקווה ואמונה, שגם בשנה הבעל“ט נוכל 

לקבל תרומות ולחלקם כמלגות.

ולכל הסטודנטים בני קהילתנו השוקדים על השכלה גבוהה 
ולימודי מקצוע, שאו ברכות חמות ואיחולים להצלחה 
בלימודים, ואל תשכחו את שירו של בועז שרעבי ”לתת“, 

שעל פיו כולנו פועלים זה למעלה משישים שנה.
לא אסיים מבלי להודות גם לחברנו, משה שמר, אשר ארגן 
ומנחה את הכנס הזה, ולכל אלה שעזרו לו, אני מזמין אותו 
לשאת את ההרצאה המרכזית של הערב ”הייתי אחד מהם“ 

(כמי שעלה בעצמו כילד, ברגל מדמשק לארץ ישראל).

מפגש הרעים המסורתי (צילום: טל קירשנבאום)

�זה את זה לא ראינו מזמן� (צילום: טל קירשנבאום)
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העשרים. המאה  של  הארבעים  שנות  ימי  הימים 
בסוריה בכלל ובדמשק בפרט, המצב הפוליטי הולך ומחמיר, 
בפעילות הארגונים המוסלמים למימוש עצמאותה של 
סוריה מעול המנדט הצרפתי. מהומות ופרעות ברחבי 

דמשק, שלא פסחו גם על הרובע היהודי. 
החל משנת 1944 השלטון הסורי החדש מטיל איסורים 
והגבלות תנועה על היהודים ברחבי סוריה, ובכלל זה האיסור 
לעזוב את המדינה. דאגה רבה אצל מנהיגי הישוב בארץ 
ישראל לגורלם של יהודי סוריה. נשלחו שליחים לארץ ישראל, 
לקשור קשר עם אנשי תנועת החלוץ, לנסות ולהכין את 

היהודים לעלייה לארץ.

מתחילת שנות הארבעים היתה עלייה דלילה של נוער 
וצעירים עם סרטיפיקטים (אישורי יציאה), לקראת אמצע 
שנות הארבעים החלו איסורים ומגבלות תנועה, לרבות 
איסור על יציאה מהמדינה. למי שבכל זאת היה צריך לצאת, 
ולאחר הליכים קשים, קיבל אישור יציאה, היה עליו להשאיר 

עירבון אנושי של ילדים וממון.
שליחים שהגיעו מארץ ישראל לעשייה ציונית בסוריה, העלו 
את הרעיון הגאוני (שעד כה אינני יודע מי הגה אותו), לקחת 
ילדים ממשפחותיהם ולהעלותם ארצה ללא הוריהם, ושזה 

יהיה מנוף לעלייתם מיד אחריהם.
ואכן הרי כך היה....

לפי מיטב ידיעתי, זהו אחד המבצעים הנועזים ביותר של 
התנועה הציונית בכלל והתנועה הציונית בדמשק בפרט. 
מי היה מאמין, שאמא יהודיה דמשקאית כלשהי, תסכים

להוציא מתחת כנפיה המגנות חזק על ילדיה ולו ילד 

אחד, ושלבסוף במבצע זה עלו לארץ ישראל שניים 

שניים מכל משפחה. 

"מבצע האלף", שהעלה ילדים קטנים בני 8 עד 12 

שנים בשנות הארבעים של המאה העשרים, היה מנוף 

רב עוצמה לעלייתם של משפחות רבות מסוריה לארץ 

ישראל, שניצלו מאימת המהומות והפרעות, שהיו 

בסוריה, והאיסורים וההגבלות שהוטלו עליהם על ידי 

השלטונות הסוריים, מיד עם קבלתם העצמאות בשנת 

1945. זאת ועוד, החלטת עצרת האו"מ בכ"ט בנובמבר 1947 

הוסיפה דלק על מדורת השנאה, השטנה וההגבלות. 

ואכן הרעיון הצליח... מרגע שהילדים עזבו את הבית, השינה 

נדדה מעיניהם של ההורים, מרוב דאגה וגעגועים, והחלו 
ההכנות לעלייתה של כל המשפחה לארץ. לא רחק היום, 
והם קמו ועלו בגפם, כאשר כל רכושם ומטלטליהם נשארים 

אחריהם  רק עם בגדיהם על גופם. 
שיירות של משפחות שלמות, בנעריהם ובזקניהם, התארגנו 
בקבוצות עלייה על ידי סיכון נפשם בהברחת גבולות פעמיים: 
פעם בגבול סוריה ארץ ישראל ברמת הגולן ופעם שנייה, 

בנקודת הכניסה לארץ ישראל בראש פינה. 

לא פעם נעצרה קבוצה בגבול הסורי או בראש פינה.
גורלה של זו האחרונה שפר עליה יותר מזו שנתפסה בגבול 
הסורי, כי אותה, על ידי שתדלנות של אנשי הישוב, ובראשם 
מנחם לוזיה ע"ה, שוחררו לאחר מעצר של שבועות מספר. 

אף על פי כן ולמרות הכל העלייה לא נפסקה.

הרעיון והגשמתו

תארו לעצמכם, איזו אמא יהודיה "הכלואה" כל ימיה 
בחצר ביתה, בתוך חומות הרובע היהודי, מגדלת את 
ילדיה "לתורה, לחופה ולמעשים טובים" בחום, באהבה 
ובהסתפקות במועט, באים אליה פתאום ומבקשים 
.12 8 עד גיל  לקחת ממנה את אחד מילדיה, מגיל 

שומו שמיים  לא יאומן כי יסופר. 

"מבצע האלף" להעלאת ילדים מסוריה לארץ ישראל
הייתי אחד מהם 

הרצאתו של: משה ֶשֶמר (ְמָכֶלָלִתי)

לימודי השפה העברית, החינוך לאהבת ארץ ישראל, הפעילות הציונית בבתי הספר העבריים 
ובתנועת החלוץ בדמשק  היו קרקע פורייה להיחלצות והעפלה לארץ ישראל. אבל, לא 

לפני ההוצאה לפועל וביצוע הרעיון הגאוני והמופלא של העלאתם של ילדים קטנים, 
לנתקם ממשפחותיהם ולהובילם בדרכים לא דרכים לארץ אל הלא נודע להם, בכוונת מכוון 

שבעקבותיהם יאלצו הוריהם לקום ולעלות ארצה  שלימים נקרא "מבצע האלף".

משה שמר, (צילום טל קירשנבאום)



הנרייטה סולד

מנחם לוזיה

הנס בייט

π

זה היה, כאמור, רעיון גאוני של אחד מראשי הישוב היהודי 
בארץ ישראל, לזעזע את הקהילות היהודיות בסוריה 
מ"שלוותם" המדומה, ולהצילם מהסכנות האורבות להם 
בעתיד הקרוב (שאכן דאגתם התממשה מיד אחרי קבלת 
סוריה את עצמאותה, אחרי מלחמת העולם השנייה, 
והמהומות והפרעות שהיו מיד אחרי החלטת האו"מ על 

 .1947 הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל ב

לאחר משא ומתן מייגע השליחים מארץ ישראל ובין 
המשפחות, חל מפנה חיובי מפתיע. המשפחות הסכימו 
להיפרד מילדיהם בשני תנאים: האחד, שייקחו שני ילדים 
ולא ילד אחד. זאת היתה כמובן הפתעה בלתי צפויה, אבל 
לאחר חקירה ודרישה, התברר פשר ההסכמה: שהילד הגדול 
מבין השניים יוכל לשמור, כביכול, להגן על הילד הקטן ממנו. 
ומזה נבע גם התנאי השני, שהיה "אם אנחנו כבר נותנים 
לכם שני ילדים, שהם ייקלטו יחדיו באותו קיבוץ !!!" (הקיבוץ 

היתה מילת הקסם, המושב היה פחות מוזכר).

חיש מהר התחילו השליחים לארגן את קבוצות הילדים 
ואת כל הלוגיסטיקה הכרוכה בהעלאתם ארצה: משאית, 
מדריכים, קביעת נתיב, שיחוד מבריחים, קביעת מועדים 
ותיאומים בין מועד היציאה ומועד ההגעה המשוער לנקודה 
הראשונה בארץ ישראל, ואחר כך כמובן תיאומים לשליחת 

הילדים למקום קליטתם. 

לא אחת קרה, שקבוצה נעצרה דווקא בין כפר גלעדי 
ורק  בצפת,  ומעצר  לחקירות  והובלה  פינה,  לראש 
לאחר שתדלנות אינטנסיבית של מנחם לוזיה וחבריו, 

שוחררה הקבוצה העצורה. 
הקליטה של הילדים בקיבוצים היתה קשה מאוד (ראה כתבתם 
 ,2324 'של מנחם לוזיה מאפיקים "במכאן ומשם", מס' 5 עמ
.3946 'ושל שלמה בוקעי מיגור ב"מכאן ומשם", מס' 7 עמ

הילדים הסורים הופלו לרעה מעמיתיהם, הילדים שהועלו 
מאירופה, אחרי מלחמת העולם השנייה. המפנה חל 

בפגישה מקרית בין מנחם לוזיה והנרייטה סולד, ראש עליית 
הנוער דאז, אותה שכנע מנחם לבוא ולראות במו עיניה 
קבוצת ילדים עולים מסוריה, הנמצאים בקיבוצו אפיקים. 
ומה רבה הפתעתה ותדהמתה לראות קבוצה של ילדים 
נחמדים, נקיים, מסודרים, לומדים ועובדים, ככל ילדי המשק 

ובייחוד כששמעה אותם מדברים איתה בעברית. ...

דמעות זלגו מעיניה מהתרגשות, והבטיחה למנחם לשוב 
ולהשיב לו על בקשתו, להעלות ילדים מסוריה, במסגרת 
עליית הנוער בהקדם. בשובה לירושלים נתנה ללא השהייה 
הוראה לכלול את עליית הילדים מסוריה, במסגרת עליית 
הנוער, והקצתה לכך עלייתם של אלף ילדים, כאשר המשימה 

לביצועו הוטלה על עוזרה הנאמן הנס בייט. 

המבצע החל לקרום עור וגידים בקצב הרבה יותר מהיר 
מהמצופה, עד שבמסגרתו עלו, למעשה, כ 1,400 ילדים. 
שנקלטו בקיבוצים, במושבים, בכפרי הנוער ובמוסדות של 
משק הפועלות. בהם נקלטו היטב, למדו, התחנכו ובהגיעם 
לבגרות התגייסו להגנה, לפלמ"ח, והיו גם מי שהתגייסו 
ללח"י ואצ"ל. לימים, כולם התגייסו לצה"ל ולשירותי הביטחון 
והגיעו לדרגות, לעמדות ותפקידים בכירים וחשובים. 

ואיפה אני בכל זה, שכאמור הייתי אחד מהם?

אביא בפניכם דברים, כפי שנתבקשתי, מחוויותיי ומניסיוני 
האישיים, בהיותי אחד מאלף, מההיבט האישי של ילד 
וזיכרונותיו במרחק של זמן. בחזקת דבריו של הסופר חנניה 

רייכמן "מן הים הכללי וטיפה משלי".
החינוך לעברית, לציונות ולאהבת ארץ ישראל היה נטוע 
היטב בחוויה ובאווירה בביתנו בדמשק. דבר שגדלנו עליו 
מינקותנו, והיה מובן מאליו כאורח חיים ללא הפרעה. לולא 
האירוע הפתאומי והבלתי צפוי  לקום, לעזוב את הבית 

החם וללכת אל הלא נודע... 
היה זה ביום ראשון, א' בחשוון תש"ה (13.5.1945).
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להלן יובהר חשיבותו של אזכור מועד זה. 

והמעשה שהיה, כך היה: כנהוג וכמקובל בלימודים בבית 
ספר "אליאנס" בדמשק בימים ההם, היה יום לימודים 
ארוך עם הפסקה של שעה אחת  לארוחת צהריים 
אותה היינו אוכלים בבית מפאת קרבת בית הספר לרובע 
היהודי. אל דאגה, זאת לא היתה ארוחה גדולה, שגזלה 
זמן רב, כי אם צלחת אחת עם תבשיל של שעועית, 
או עדשים, או תפוחי אדמה או "ַמְעָקרּונֶה" (ספגטי) 
ְמגַ'ָדָרה  אחד מהתבשילים היומיים הקבועים. או 

עם גמר הארוחה, היינו שבים לבית הספר להמשך הלימודים 
עד שעות אחה"צ.

אך לא כך היה באותו יום, כי באותו יום שאני מזכיר לעיל, 
אנחנו חוזרים כמנהגנו לארוחת צהריים, והנה אני נתקל 

בהתנהגות מוזרה של אמי שרה ע"ה, ווייבדל 
לחיים ארוכים אבי יצחק (זָאִּכי, היושב עמנו כאן 
הערב). המולה, התרגשות, בכי עצור, דמעות, 
פרכוס ידיים (כמנהגן של נשות דמשק). מרוב 
תדהמה לא שאלתי לפשר הדבר, וחיפשתי 
את ארוחת הצהריים, לאכול אותה מהר ככל 
האפשר ולהסתלק מהמצב הלא ברור הזה...
ובהיותי אוכל צדה עיני סמוך לשולחן, ערמת 
בגדים שונה מבגדי יום. ושומע את אמא אומרת 
לאבא ללכת למאפייה הצרפתית שהיתה 
ב"ָשאֶרע ִאלְָטאווִיל", ולהביא משם שני לחמים 
צרפתיים (דבר שהיה מוזר ביותר), ובדרכו חזרה 

להביא גם חבילת "ַחלְָבה" גדולה ומשובחת.
זה העלה לשיאים את סקרנותי, לא התאפקתי 
ושאלתי לפשר התכונה הבלתי צפויה הזאת. 

נעניתי מייד  תוך כדי מחנק מדמעות, כי "אתה ואחותך 
לינדה נוסעים היום ל א ר ץ  י ש ר א ל, תראו שם את סבתא 
וסבא, תראו את הדודים והדודות, שבוודאי אתם זוכרים 

אותם מהתמונות שיש לנו...", ככה פתאום...
נתבקשתי לפנות את ילקוט הבד שאמי תפרה לי מהספרים 
והמחברות, כי בו היו צריכים לשים את הצידה לדרך. 

הזמן חולף לו בעצלתיים, ובהגיע שעת ערביים, מגיעים 
לביתנו שני בחורים (את שמו של אחד מהם אני זוכר היטב, 
היה זה משה ממרוד ע"ה) ובקריאות יאללה, יאללה, לוקחים 
אותנו איתם, תוך כדי פרידה מאוד חפוזה מההורים. עד היום 
אני שומע את אמא מצווה עלי "ִדיר ָּבאלָק ַעלָא ִאְכָתאק" 

(שמור על אחותך).

כנהוג, הובילו אותנו הבחורים לבית העלמין, דרך ומקום 
 שכילדים מעולם לא ראינו. בהגיענו למקום, התברר לנו 
שהולכת ומתקבצת חבורה גדולה יותר של ילדים בגילנו, 

ואת רבים מהם הכרנו מבית ספרנו.
בטרם חילקו אותנו להתחבא בין הקברים, ההוראות היו 
שמעתה ואילך אסור לבכות, אסור לדבר ואסור לצעוק. 
להקפיד על שקט מוחלט ולנהוג על פי הוראותיהם של 
שני המדריכים שהובילו אותנו, להתכופף ולהתחבא בין 

הקברים, עד שיקראו לנו. 

הערב יורד וחשכה מוחלטת יורדת על העולם (זוכרים 
שהדגשתי בדבריי את המועד א' בסיוון כיום היציאה, זה 
היה מכוון כדי לצאת בתחילת חודש עברי, בו אין ירח וחשיכה 
מוחלטת  שוררת בדרך (הימים ימי ראשית הקיץ,  גם ללא 

סכנת גשמים).

לצאת  ההוראה  נשמעה  משאית,  מופיעה  לפתע 
מהמחבואים ולעלות עליה במהירות ובשקט מוחלט.

חיש מהר נדחסו לתוכה כ 30 ילדים קטנים. הברזנט מורד 
והמשאית עוזבת במהירות את המקום.

אחרי נסיעה, שאינני זוכר כמה זמן היא ארכה, המשאית 
נעצרת. הילדים יורדים ממנה במהירות, ובשעטה מהירה 
היא עוזבת את המקום, ואנו נשארים רק עם שני המדריכים, 
שכל הזמן מורים לנו להיות בשקט גמור, צמודים אחד 

לשני, ובכל פעם ְשנְִרֶאה אור מכונית מלפנים ו/או מאחור, 
עלינו להתפזר, לשכב על הארץ  כמובן על אבנים, סלעים, 

קוצים, דרדרים ומה לא. 

הנתיב שלנו, הערב, היה בדרך לא דרך, רחוק מהכביש 
הסלול עליו נסעו מכוניות של משמרות הצבא הסורי, 
משטרת הגבולות והצבא הבריטי וסתם אזרחים סורים 
הנוסעים לעסקיהם... ההליכה היתה קשה מאוד, הקטנים 
שבינינו רצו לבכות והמדריכים היסו אותם מייד. מדי פעם הם 
לקחו על כתפיהם ילדות קטנות, שהתקשו בהליכה (אחת 

מהן היתה אחותי לינדה, היושבת כאן עמנו הערב).

החוויות האישיות, שאני נושא עמי כל השנים, הם: 
הברחשים ועקיצותיהם, צרצור הצרצרים והחוויה אותה 
לא חוויתי מעודי, עד למסע הרגלי הזה, וגם לא לאחר מכן 
היא  הגחליליות שנראו בעיניי כפנסים קטנים המלווים 
אותנו וכאילו מאירים את דרכנו החשוכה, וכמובן גם 
עקיצות הקוצים והדרדרים שגרמו להתנפחות גדולה של 
גפנו התחתונות, בהיעדר מכנסיים ארוכים שלא היו נוהגים 

להלביש ילדים.
מטעמי זהירות וביטחון, היינו הולכים בלילה ונחים ביום 
מאחורי ומתחת לסלעים גדולים. (מה פתאום ישנים, מי 

יכול לישון במתח והבלתי נודע וידוע). 

בית העלמין בדמשק (צילום באדיבות אגודת �אוהלי צדיקים� ירושלים)
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דרכנו שלנו ארכה שלושה לילות ושני ימים. בלילה השלישי, 
באשמורת השלישית, אני רואה למרחוק מתוך החושך 
המוחלט משטח אליפסי ענק, צבעו אפור, ומשני צידיו 
שני אורות דולקים. מיד עלתה בראשי המחשבה, או, זהו 
הקיבוץ עליו שמעתי רבות. מבלי להבין מה זה דבר וחצי 
דבר, ולא הבנתי את פירושה של המילה, מלבד ששמעתי 
אותה מדי פעם עולה בשיחות בין אבי ובין שליחים מארץ 
ישראל וחברים מתנועת "החלוץ". (כמובן שזו הייתה ימת 
החולה שכך נראתה לי מגובה הרמה ומתוך החשכה)

לפנות בוקר, אחרי ירידה קשה, אנחנו מגיעים לשפת 
מים. לא ידעתי מה זה, כי לא ראינו דבר כזה מימינו. לא 
ידענו אז להבחין בין ים, ימה ואגם. מורידים אותנו בדחיפות 
לתוך סירות המשיטות אותנו לצד השני של האגם...

  בשעות הראשונות של הבוקר, אנו מגיעים לכפר גלעדי
עייפים ורצוצים במלוא מובנם של המילים  מכניסים אותנו 
מיד לחדר האוכל (דבר שלא הכרנו). היינו, כמובן, רעבים 
מאוד וצמאים ויכולנו "לטרוף" כל שהיו מגישים לנו, אבל ... 
לא הכל... מה גדולה הפתעתנו, שעל השולחן חיכו לנו דגים 
מלוחים, ריבה, מרגרינה, גבינה לבנה ולחם (מאכלים שלא 
הכרנו) ותה לשתייה. כל הילדים לא יכלו לגעת בארוחה זו, 
מלבד לשתות את התה ופרוסת הלחם. עד עצם היום הזה 

דג מלוח וריבה הם טראומה לאחותי לינדה. 

חיש מהר התברר לנו, שלא הגענו ל"חוף מבטחים".
במשך היום החביאו אותנו באחד המחסנים, החליפו את 
בגדינו בבגדים של ילדים ארץישראליים של אותם ימים, 
ונתנו לכל אחד מאיתנו כובע טמבל, כדי שנראה מקומיים 

לכל דבר ועניין, כי היה עלינו עוד לעבור את נקודת הגבול 
בראש פינה.

למחרת עם שחר, לאחר ארוחת בוקר, מגיעה משאית 
המדופנת מכל צדדיה בחבילות קש, ובתווך חלל אליו העלו 
את כל ילדי הקבוצה. סתמו את הצד האחורי גם בחבילות 
קש, וכך העבירו אותנו את נקודת הגבול כחבילות קש.

הקבוצה הועברה לחיפה למעון העולים בבת גלים, שם 
נשארנו כעשרה ימים  לרבות חג השבועות  שם 
עברנו בדיקות רפואיות, ועפ"י תוצאותיהן הועברו הילדים

לקיבוצים והמושבים.
למי שהיה פגם רפואי כלשהו (כמו שהיה לי), לא הועבר 

לקיבוץ, כי אם למושב או לכפר נוער.
אחותי ואני הועברנו קודם לקיבוץ אלונים, שם שהינו ארבעה 

ימים ולאחר מכן נשלחנו לתל עדשים. 

המשפחה עולה ארצה ואנו מתאחדים

סוף דבר, כפי שהזכרתי בתחילת דבריי, כל משפחתי תוך 
חצי שנה הגיעו ארצה. אב, אם, סבתא וארבעה ילדים 
קטנטנים, וביניהם תינוקת בת חצי שנה באותן דרכי עפר 

ותלאותיהן...
בהגיענו לתל אביב, תשע נפשות חסרי כל (רק בגדינו על 
גופינו), ללא כתובת ובהיותנו עולים בלתי לגאליים, לא היה 
לנו לאן לפנות. אולצנו ללון על ספסלים בשדרות רוטשילד 
פינת אלנבי  חוויה מכאיבה בלתי נשכחת עד היום.
בכל פעם שאני עובר שם אני רואה עצמי מתעכב קמעא 

ליד אותם ספסלים... 
לאחר שתדלנותו של בן משפחה אצל חברת שיכון קטנה, 
שבראשה עמד דווקא איש אשכנזי, ששמע על תלאותינו, 
הסכים להעמיד לרשותינו דירת חדר ומטבח בשיכון עולי 
מאוריציוס בחולון. באותם ימים ומצב הנתון שהיה אז, דירה 
של חדר אחד ומטבח צמוד לה, למשפחה בת 9 נפשות 
הייתה אז "מספיק נוחה", והמשפחה אפילו גדלה לעוד 

נפש אחת באותה דירה.
בכוחות משותפים של כל בני המשפחה, בראשות מאמציה 
הארגוניים של אמא, שרה (צוריה) ע"ה שחרף כל הקשיים 
הכלכליים   דאגה שהחינוך (שאז עלה כסף רב) יהיה 
בראש מעייניה לפני רכישת אוכל וביגוד, אותו תפרה בעצמה 
ובאומנות מדהימה העבירה והתאימה בגדים מגדולים 

לקטנים, לרבות הנעלה.
החינוך והמורשת להם זכינו מהורינו הביאו לגידולה 
וצמיחתה של משפחה, שכל בניה ובנותיה קיבלו חינוך עד 
בי"ס עממי. אחר כך, בכוחות עצמם, למדו בשיעורי ערב 
לימודים תיכוניים ואחרי שירות צבאי רכשו השכלה גבוהה 
בתחומים ובדרגות שונות עד לפרופסור לרפואה וקצינים 

בדרגות שונות בצה"ל. 
על "מבצע האלף" להעלאתם של ילדים קטנים מדמשק 
לארץ ישראל, ניתן לקרוא בחוברות כתב העת שלנו "מכאן 

ומשם" מס' 5, 6, 7.

אור גחליליות בחשכת הלילה
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רשימת המקומות שקלטו ילדים ובני נוער בשנות הארבעים

ילדים  11 חוות הלמוד תלפיות 

נוער  7 משק הפועלות עפולה 

”  1 משק הפועלות פתחתקוה 

 ”  2 משק הפועלות  שכ‘ בורוכוב 

”  3 כפר מאיר שפיה 

משקי פועלות ומוסדות

נוער  45 אשדות יעקב 
ילדים  24 אפיקים 
ילדה  1 אלונים 

ילדים  18 גבת 
”  20 גבעת השלושה 
”  16 גבעת ברנר 
”  1 גלילים 
”  10 יגור 
”  32 עין חרוד 

נוער  4 עין גב 
ילדים  6 שדה נחום 

”  5 רמת הכובש 
”  1 שפיים 
”  24 תליוסף 

ילדים  3 אבוקה 
”  4 אושה 
”  6 גניגר 
”  4 דגניה א 
”   5 דגניה ב‘ 
”  6 מסדה  
”  2 נווה איתן  
”  6 עיינות 
”  3 כפר רופין  
”  4 רמת יוחנן 

קיבוצי הקיבוץ המאוחד

קיבוצי חבר הקבוצות

נערה  1 בית זרע 

נוער  15 מענית 

ילדים  7 עין השופט 

נוער  18 רמת השופט 

ילדים  14 שער הגולן 

”  17 תלעמל 

קיבוצי הקיבוץ הארצי

ילדים  23 באר טוביה 

”  34 בית חנן 

”  30 בית יוסף 

נוער  20 בלפוריה 

ילדים  16 מושב מרחביה 

”  28 תלעדשים 

מושבים
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לכל בני קהילתנו בארץ ובתפוצות 
ולכל בית ישראל

חג פסח כשר וחג אביב שמח

מאחלים 
ארגון יוצאי דמשק (סוריה) בישראל

תלמידי המגמה למחול 

בניהולה של

גב' נטע בלומנטל, 

מביה"ס השש שנתי

"קרית שרת" חולון 

הנעימו לבאי הכנס 

בהופעה אומנותית
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הקונגרס אורגן והופק להפליא על ידי ועדה מכינה שהורכבה 
מאנשים פעילים משתי הקהילות ששמו להם למטרה לנסות 
ללמוד על מורשת יהודי סוריה ברמת מחקרים אקדמיים 
ולמען קירוב לבבות ויצירת מערכות יחסים הדדיים בין שני 
המרכיבים הקהילתיים של יוצאי סוריה בארצות אמריקה: 

ה"שאמים" וה"חלבים".
דבר שבא לידי ביטוי במהילה 
מדויקת של מרכיבי הקונגרס: 
משתתפים, מרצים ונושאים. 
או ארץ   / ללא קיפוח צד 
כלשהם. המארגנים דאגו 
הפרטים, בכל  להקפיד 
לרבות מקומות ההתכנסות

ס  ר ג נ ו ק ה י  שב ו מ ל  ש
שהתקיימו לסירוגין יום במרכז 
הקהילתי "מונטה סיני" של 
ה"שאמים" ויום ב"מגן דוד" 

של "החלבים".
זו  כי  לשבח  ויצוין  יודגש 
הפעם הראשונה בהיסטוריה 

של יהדות סוריה ששתי הקהילות נפגשות ויושבות יחדיו 
בכנות לשיתוף פעולה פורה ומפרה. בתקווה עזה שיהיה 

לזה המשך...
בקונגרס היו ששה מושבים (פאנלים) בהם הרצו 24 
מרצים ומרצות(!) רובם ככולם פרופסורים ודוקטורים 
מאוניברסיטאות מכובדות בארצותיהם העלו בפני באי 
הקונגרס ממחקריהם בנושאים הנוגעים לקהילות היהודיות 
של היהודים בסוריה הן ממורשתם והן מהקורות אותן בארצות 
מושבם קרוב למאה שנה מאז החלה ההגירה היהודית 
(1723 ראה להלן עמודים) .מערי סוריה ליבשת אמריקה

הקונגרס נפתח בישיבה חגיגית, של קבלת פנים, שכללה 
דברים וברכות והופעת להקת מחוללות צעירות בנות 
הקהילה בהופעה של מחולות בסגנונות מעורבים: מקומיים, 
ישראליים ומזרחיים. הופעה שעוררה התפעלות בקרב כל 
הנוכחים שהיו מורכבים מבאי הכנס ואנשים משתי הקהילות 

ה"שאמים" וה"חלבים".
כל  הוזמנו   , מכן לאחר 
הקרואים (וביניהם רבים מבני 
הקהילות ונשותיהם במיטב 
ערב  לארוחת  מלבושיהם 
מקורית בתוכנה ובהרכבה:
נשות שתי הקהילות הכינו 
במו ידיהן ממיטב המטעמים, 
המאפים, והסלטים עלפי 
מתכונים שלא היו מביישים 
אף לא אישה אחת ילידת 
והתיאום  התכנון  סוריה. 
ביניהן היה מדהים בהכינן 
טהרת  על  מאכלים  שלל 
הצמחונות כדי לשמור על 
כשרות מרבית. והמבחר היה עצום ורב. שהספיק למאות 
הנוכחים שצבאו על השולחנות לשרות עצמי  והשמחה 

הייתה רבה, עד שעה מאוחרת בלילה...
יצויין עוד כי באותה התכנסות של ארוחת הערב המשותפת 
לאורחים באי הקונגרס וליהודים המקומיים מארחיהם, 
הייתה אווירה והרגשה כאילו אתה נמצא באירוע בסוריה 
מימים ימימה... וזהו לדעתי אחד מסודות הצלחתה של 

ההתכנסות הזאת.
יהושע קלש ואני שהיינו נציגי הארגון שלנו, הבאנו עמנו 
לקונגרס הצעה רעיון להתארגן בארגון עולמי של יהודים

קונגרס יהודים יוצאי סוריה בארצות אמריקה
התכנסות לימודית וקרוב לבבות בין קהילתיים

בחודש ספטמבר 2008 התקבצו ובאו למקסיקו סיטי יהודים יוצאי סוריה, 
מכל ארצות יבשת אמריקה "שאמים" ו"חלבים"

להשתתף יחדיו בקונגרס בינלאומי

ד�ר ליז חמואי
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בית הכנסת (של השאמים) �בית משה� מקסיקו סיטי 

מרכז קהילתי (של החלבים) �מגן דוד� במקסיקו סיטי 

יוצאי סוריה. הרעיון התקבל בהתלהבות רבה תוך כדי שיחות 
עם נציגים מארצות שונות על מהות הרעיון. (ראה להלן 

.(2425 בעמודים

הסיכום

הקונגרס הסתיים בארוחת צהריים חגיגית שבסיומה נישאו 
דברי ברכות תודות וסיכומים.

כל הדוברים העלו על נס את חשיבות קיומו של הקונגרס 
וחזרו והדגישו את הצורך  בהמשכיות בקיומם של קונגרסים 

כאלה בעתיד. אני העליתי בדברי רעיון לקיים כנס כזה אחת 
לשנתיים / שלוש שנים ושבכל פעם יתקיים הקונגרס בארץ 
אחרת. והרחבתי שביסוד הרעיון המוצע טמונים יסודות של 
קשרים בין קהילתיים  בינלאומיים של יהודים יוצאי סוריה, 
באשר הם. וכי זה יעניק להם הרגשת שייכות לקהילה בעלת 

מורשת עתיקה, עשירה ומפוארת כשלנו.
כל הדוברים ציינו לשבח את הארגון שהיה למופת וללא 
כל דופי ובמיוחד חלקו שבחים למארגנים: ד"ר לִיז ָחמּוִאי,

גב' ֶרנֶה דיין מר מרכוס מֶטָא ומר אִיזָאק אָסְּפָאנִי
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כנהוג בכנסים מעין אלה ישנן גם שיחות פרוזדורים 
המדברים בהן על מיני נושאים שהם מחוץ לפרוטוקול.
גם מסביבי נוצרו מעגלים שכאלה לאנשים שנודע להם 
מפה לאוזן שאני מישראל ואני העורך של כתב העת "מכאן 
ומשאם" שמגיע לשמחתי עד לשם, להנאתם של קוראי 
העברית ואנשים שהתענינו מאוד ב"קול קורא" שהפצנו 
באנגלית ובספרדית על הרעיון ליסודו של "אירגון עולמי 

של יהודי סוריה".

"מן הון להון" הופיע איש זקן ובא בימים מלווה על ידי בתו. 
היא מצביעה עלי ואומרת לו "זה משה שמר מישראל,

עורך כתב העת "מכאן ומשאם" שאנו מקבלים ואתה נהנה 
תמיד לקרוא בו" הופתעתי מאוד מהעברית הצחה של 
שניהם, ופניתי אליו בשאלה המתבקשת במעמד זה "אּו 
ֵמין ַחְדִריָתאק?" ענה לי "אני יוסף כבאביה. אבי דהוד זרחיה 
כבאביה ואני נקרא על שם סבי יוסף שניהם היו הגבאים 
של ג'ובאר"   אני נשתלתי על עומדי מהתרגשות... היינו 
מרוכזים בקומה השנייה של הבניין ובקומה הראשונה היו 
דלפקי הקבלה עליהם שמנו את גיליונות מס' 7 ומס' 8 
שיצא לאור מספר ימים לפני נסיעתנו. משהתעש תתי 
ביקשתי שימתינו לי דקה אחת כי נדמה לי שיש לי הפתעה 
גדולה. ירדתי למטה במהירות שיכולתי (חרף מגבלותיי) 
ושבתי עם גיליון מס' 8 שעוד לא הגיע לידיו. פתחתיו בעמוד   
שם היו תמונותיהם של אביו ושל סבו. האיש קרא בקול 
חנוק מדמעות " זה אבי ָדהּוד וזה סבא יּוֶסף מנין לך אותן" 

מתרגש ורועד תוך שהוא אוחז בזרועי בחוזקה ואני מתרגש 
ועיני דומעות יחד איתו.

עודנו מדברים ובאה החבטה הרגשית השנייה "מה מקור 
השם שלך "ֶשֶמר"? שאל. (שאלה שאני רגיל אליה בארץ. אבל 
כאן?) ואני עונה כהרגלי "שזה תרגום של "ְמָכלֶלִָתי ". ָאּבּוק 
זָאִּכי אּו ְאָמאק צּוָריָה?" כשאני עונה בחיוב ובהשתאות נפל 
האיש על צווארי חיבקני ונישקני באומרו כי קרובי משפחה 
אנחנו שהרי סבתי היא ממשפחת ְּכָּבאִּביֶה. והוא החל מונה 
את כל בני משפחתנו אחד לאחד לדורותיהם הן מצד אמי 
והן מצד אבי, כאילו הוא קורא אותם מ"עבודת שורשים".
"אני מבקש להצטלם איתך ותרשה לי לשבת על ידך" 
נעניתי לבקשותיו.  והוסיף "אתה מוכרח להיות אורח שלי  
בדירה שיש לי באקפולקו שאני אעמיד לרשותך למשך 
שבועיים. הודיתי בנימוס ואמרתי "שבגלל החגים אני חייב 
לשוב ארצה למשפחתי. ואני שומר לעצמי את ההזמנה 

הזאת לפעם הבאה, בלי נדר.

בטרם נפרדנו הוא הוסיף לאמר לי כי הוא יודע שיישנן כאן 
במקסיקו שתי משפחות קרובות לי מצד אבי שגם את 
ענפיה הכיר ודקלם היטב. עשינו בהם סימנים וסיכמנו 
שאם אלה הן המשפחות ששנינו מתכוונים אליהן אשמח 
מאוד להיפגש אתם. למחרתו הופיעו שני גברים מבוגרים 
שאחד מהם לא ראיתי מעודי (אפילו לא בתמונות) הזמינו 
אותי לקידוש וארוחת ליל שבת אליה הוזמנה כל המשפחה 

המורחבת התרגשויות ושמחה רבה....

משה שמר, יוסף כבאביה יהושע קלש (צילום: נורית קלש)

ההתרגשות סביב כתב העת שלנו "מכאן ומשאם"



±∑

ת  כ פ ה מ ג  י ה נ מ  : ה י פ ע ל ו ב א ק  ח צ י י  רב "
."18641895 השנים  ביו  בדמשק  ההשכלה 
מרצה : ד"ר ירון הראל. מאוניברסיטת בראילן. ישראל

ההרצאה עסקה באחד הרבנים הגדולים של המזרח התיכון 
במאה התשע עשרה, רבי יצחק אבולעפיה, היה הרב הראשי 
 ,1895של הקהילה היהודית בדמשק בין השנים 1883 ו
ובתפקידו היה מהפכן בתחום ההשכלה. ד"ר הראל עמד 
בהרצאתו על מחקרו שבחן את הקשר של הרב אבולעפיה 
לארגון "כל ישראל חברים" ולנושא התפתחות ההשכלה 
המודרנית כפי שזה קיבל ביטוי בחידוש פעילויות הארגון 

בדמשק ב1880, לאחר הפוגה של כעשר שנים. 

"בתי הספר של אליאנס בחלב: השתלבות במקום 
'בעייתי' "

מרצה: אברהם מרקוס. אוניברסיטת טקסס באוסטין, 
ארה"ב.

ההרצאה מתארת את מחקרו של המרצה שעוסק 
בתולדותיהם של בתי הספר "אליאנס" בחלב, ואת המתחים 
הפנימיים והסתירות אשר ליוו את המפגש של הקהילה 
היהודית עם העידן המודרני. בכלל ועם חברת "כל ישראל 

חברים" הבעלים של בחי ספר אלה בפרט.

בתי הספר של ארגון "כל ישראל חברים" (אליאנס) 
החלו לפעול בחלב1869, ועד להגירה ההמונית של 
הקהילה, אלפי בנים ובנות רכשו את השכלתם המרכזית 

ב"אליאנס".

הרשומות הרבות של בתי הספר אליאנס  ובהם התיעוד המקיף 
ביותר שנמצא חושפות שני מימדים נפרדים וברורים לפעילות 

ויחסי הקהילה היהודית בחלב וארגון "כל ישראל חברים":

  מימד אחד היה מערכת היחסים המתוחה תמידית
בינהם  שלעתים גלשה לעימותים, בין הנהגת הקהילה 
ומוסדות ההשכלה המסורתיים לארגון "כל ישראל חברים".

אלה היו מחלוקות אידיאולוגיות בנוגע למטרות ותוכן החינוך 
היוו מקור על כך נוספה תחרות הקיימת על התלמידים 
והפרנסה שדמי הלימוד סיפקו, ומאבק נרחב יותר על עיצוב 

דמותה העתידית של ההנהגה הפוליטית של הקהילה.
בחלב, שלא כמו בקהילות יהודיות אחרות, ההנהגה 
הקהילתית סירבה לספק תמיכה כלכלית קבועה לבתי 
הספר של אליאנס ובכך להכיר בהם כמוסד קהילתי מקובל. 
מעשה ההכחשה הזה, מבחינה כספית וגם מבחינה
סמלית, הכעיסה את מנהלי בתי הספר של אליאנס שוב 
ושוב, כמו גם את הממונים עליהם בפריס, וטיפח את 

ההשקפה בקרבם שחלב הינו מקום 'בעייתי' 

דינאמיקה שונה מאוד התפתחה במימד השני, הקשור 
בדינאמיקה של הציבור היהודי הכללי עם ארגון "כל 
ישראל חברים". חלקים גדולים בקהילה החלו לראות בבתי 
הספר אליאנס חלק בלתי נפרד מהממסדים הקהילתיים 
שלהם. באמצעות לחץ ומשא ומתן הם גיבשו את תוכנית

הלימודים, את רמת שכר הלימוד, לוחות הזמנים השנתיים 
ותהליכי הקבלה, כך שלמעשה בתי הספר הפכו למקומיים 
מאוד. שיטת הפעולה הזו של הציבור מעידה על חשיבותה 
של פעולות פרטנית ברמה העממית, שלעתים פוסחים 
בגישה הרבנית או עליהן כאשר מתמקדים בעיקר 
בתקריות של עימותים. בבסיס המעורבות הפתוחה 
והמקיפה של הציבור עם אליאנס היה השינוי ביחס שלהם 
להשכלה, שהיה לאחת התמורות המשמעותיות ביותר 

בהיסטוריה המודרנית של הקהילה. 

הקונגרס הבינלאומי של יהדות סוריה בארצות אמריקה
מקסיקו סיטי 911 בספטמבר 2008

תקצירים של ההרצאות
הנושא, המרצה ותקציר ההרצאה
היום הראשון, 10.9.2008 המרכז הקהילתי "מֹונְֶטה ִסינָי" 

International Congress

פאנל ראשון היה מוקדש לנושאים על: הקהילה היהודית בחלב ודמשק: תרבות ומורשת
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(בסוריה) במהלך המחצית  "הרבנים של סוריה 
הראשונה של המאה ה20 (עד לסוף המנדט הצרפתי)"
מרצה: ד"ר צבי זוהר. אוניברסיטת בראילן, ישראל

במהלך המחצית הראשונה של המאה ה20, התפתחו שני 
שינויים משמעותיים: האחד, פיחות במשיכה של בחורים 
צעירים ומוכשרים לקריירה רבנית, והשני, הקשר של רבנים 
סורים אשר היגרו לירושלים עם רבנים אשכנזים חרדים. 
השני, שינויים בתנאים הכלכליים, החברתיים והתרבותיים 
בסוריה (בכלל) ואצל היהודים הסורים (בפרט). מבחינה 
כלכלית, התנאים בסוריה היו בנסיגה ביחס למדינות קרובות 
אחרות כגון לבנון, מצרים וארץ ישראל  ומדינות רחוקות 
יותר כמו אלו בצפון ודרום אמריקה. הדבר הוביל להגירה 
משמעותית, במיוחד בקרב הדור הצעיר וחברי קהילה 
נמרצים יותר, אשר השאירו מאחור אחוזים דיספרופורציוניים 
של המרכיבים הפחות משגשגים כלכלית של הקהילה, של 

נשים ושל השכבה המבוגרת יותר.

כל ההתפתחויות הללו השפיעו גם על האתגרים שעמדו 
וצורת התגובות  וגם על אופי  בפני הרבנים בסוריה 

והתייחסויות שלהם: 

בנוסף, סוריה הושפעה מהתחזקותה של הלאומיות ערבית, 

מהקולוניאליזם הצרפתי ומהציונות בארץ ישראל. כל אלה 
השפיעו גם על התנאים של חיי הקהילה היהודית. בנוסף, 
התפתחויות תרבותיות כמו השכלה מודרנית, תהליכי חילון 

וכו' השפיעו גם הם על הקהילה, ובמיוחד על הצעירים... 

"ההגירה של יהודים מחלב  סוריה במהלך המאות 
ה1820: רקע, סיבות ויעדים"

מרצה : אברהם צפדיה. חוקר שושלות

חלב נחשבת לאחת הערים העתיקות ביותר במזרח התיכון, 
הקיימת מאז האלף השלישי לפנה"ס. יהודים החלו להתיישב 
במקום מאז ימי "שיבת ציון" מגלות בבל במאה החמישית 
לפנה"ס, והמשיכו להתיישב בה עד להכרזת העצמאות של 

מדינה ישראל ב29 לנובמבר 1947. 

הקהילה היהודית נבנתה, התפתחה ושימשה את המסורת 
היהודית במשך יותר מאלפיים שנים. חלב היוותה מקור משיכה 
גדול גם עבור גולים מספרד, מרכז אירופה והמזרח התיכון.

במהלך התקופה הזו היא הפכה לאחד המרכזים הדתיים, 
המסורתיים והמסחריים החשובים. למרות היתרונות 
הללו, הם החליטו לקום, להגר ולשפר את חייהם במדינות 

אחרות.

"אמונות טפלות סביב מחלות אצל יהודים סורים"
האוניברסיטה  סאטון.  חמואי  סילביה   : מרצה 

.UNAM .האוטונומית הלאומית של מקסיקו

כאשר חברה מסוימת מסבירה את המשמעות הקיומית של 
עצמה באמצעות טקסטים מבוססים, מקובלים ומוערכים 
אפריורית, יש נטייה לקשר את הטקסטים הללו באמצעות 
המימד ההיסטורי שלהם, ובכך ליצור פרשנויות השונות של 
העולם המיידי שלהם. המילה הנתונה מותאמת לדינאמיקה 
של הקבוצה בעוד שהקבוצה מתאימה את עצמה למילה 
הנתונה. לכן, המשמעות שלהם תלויה במקרים אלה 
בתנאים הסביבתיים הקיימים בעת השימוש בהם. המטרה 
של מחקר זה היא להדגים כיצד היהודים הסורים אשר 
 20התבססו במקסיקו בעשורים הראשונים של המאה ה
הביאו עמם מנהגים ואמונות שונות לטיפול במחלות אשר 
היו זרות למנהגי הדת הרשמיים שלהם, ויישמו תפיסות
זרות אשר סיפקו להם אמצעי נוסף להתמודדות עם
ע"י אושרו  לא  אשר  הללו,  המנהגים  המציאות. 
האורתודוקסיה הדתית היוו חלק מרכזי בקווי הייחוד של 
הקבוצה, וזכו להערכת ויישום מרבית הקהילה היהודית
סורית, ובמידה מסוימת טשטשו את הגבול בין הדת הרבנית
לאמונות טפלות. תוך תנודה בין קבלה לדחייה ויחסים

סותרים, הם הותרו על מנת ליצור מאזן בין המנהגים מבית 
וההוראות התנ"כיות.

משום שהאמונה בעלטבעי נובעת פעמים רבות מהלידה 
והמוות, אלה מונחים ביסוד האמונות החיצוניות אשר 
משפיעות על הקיום היום יומי של בני אדם, אשר נוטלים 

חלק מהמרכיבים המקודשים ומתאימים אותם לחייהם 
המיידיים. מחלות, התהליך אשר מקדים את המוות, מהווה 
מניע לפעילויות להגנה מפני "עין רעה", כמו לדוגמה, שום 
כהגנה מפני רוחות רעות, חפצים חדים המונחים מתחת 
לכרית או שינוי שמו של אדם, אסטרטגיה אשר עדיין 
מבוססת על טקסטים קבליסטיים שמטרתה לרמות את 
"מלאך המוות" ולמנוע ממנו להגיע ולאסוף את נשמתו 
של האדם הגוסס. מעניין לציין כיצד באמצעות גישה זו 
תוכן מאושר הופך לפעילות שטחית אשר שומרת יותר על 
הצורה מאשר על התוכן. אולם המבנים האידיאולוגיים הללו 
עיצבו והתאימו את קיומם, והפכו לחלק חשוב בהשקפת 

העולם הסוריתיהודית. 

ָללה ַמָעאק" (שהאל יהיה איתך). תרבות וזהות  "ָאַ
במזוודה"

מרצה: יעקב ספמי. אוניברסיטת קליפורניה באירווין.
ארה"ב

בהרצאתן מציע התבוננות אישית על נושא המסע 
והשלכותיו על הזהות של היהודים הסורים מקסיקנים. 
המצגת כוללת מספר תמונות אשר מתארות רגעים 
היסטוריים ודמויות משפחתיות: תמונת דרכון (קרועה) 
של סבתא שלי מצד אמי; הכבשן ברחוב קורדובה ומטעמי 
הילדות; כבש במזוודה ומסעותיי לטקסס; ברית המילה 
של בני הבכור וטיוליי בחנויות המרכול היהודיותסוריות 
באושן פרקווי בברוקלין, ניויורק בשנות התשעים. בכל 
אירוע אני מנגיד את הזיכרונות עם האובדן, מאין ניסיון 
להחיות תרבות אשר פוגשת בייאוש. במובן הזה, התמונות 

פאנל שני "על תרבות סורית יהודית עממית ותוצריה"
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"יהודים כערבים וערבים כיהודים: בחינה מחודשת של 
יחסים אתניים בברזיל"

מרצה: ג'פרי לסר. מכון אמורי

ישנו מחקר אקדמי רב בתחום לימודי אמריקה הלטינית, 
לימודי המזרח התיכון ולימודי יהדות, אשר בוחן תושבים 
באמריקה הלטינית ממוצא מזרח תיכוני כגורם נפרד 
מהלאומים שהם מחשיבים כביתם. אנשים מזרח תיכוניים, 
כאשר אינם נחשבים כמשולבים ברוב של החברה, מוצגים 
לרוב כקורבנות או כאנשים בעייתיים. כאשר הם משתלבים 
הם מיוצגים פעמים רבות כשקרנים או בוגדניים. בברזיל, 
אנשים ממוצא מזרח תיכוני ממוקמים לרוב, או ממקמים 
את עצמם, בקטגוריית "הלבנים" ביחד עם אלה ממוצא 

אירופאי ואסייתי.

העבודה שלי תציע, שהשוואה רחבה עשויה לחשוף רבות על 
החוויה המזרח תיכונית בברזיל כגישה "אתנית" מסורתית. המצגת 
שלי תחקור את הגישות האינטלקטואליות בהם אנו נוקטים 
כאשר אנו מניחים שייחודיות אתנית הינה תופעה חברתית או 

תרבותית דומיננטית שמעפילה על המכנה המשותף. 
אני בוחן מקרים רבים בברזיל של המאה העשרים, שבהם 

יהודים וערבים מוזגו לכדי קבוצה אחת. אני מעוניין במיוחד 
בדימויים ציבוריים על פני התארגנות קהילתית פנימית. 
לכן, אתמקד במיתולוגיות ובדיחות בעלות מקור משותף 
אשר מערבבות יהודים וערבים לכדי קבוצה אחת, והצהרות 
פוליטיות ותקשורתיות אשר מרכזות את שתי הקבוצות יחד. 
למרות שאתמקד בחצי הראשון של המאה העשרים, אעיר 
מספר הערות בנוגע למצב הנוכחי של ה"שמיים" בברזיל.

"הסורים בעיניים לבנוניות"
מרצה : קלוס מרטינז אסד. האוניברסיטה האוטונומית 

.UNAM .הלאומית של מקסיקו

נעסוק בעיקר בהבנת הפיצול של שני עמים אשר חלקו 
היסטוריה משותפת, ומחפש התייחסויות לתרבות היהודית 
כפי שהם הכירו אותה במהלך תקופות שונות. מעקב אחר 
פרסומים של כתבי עת אשר הוצאו לאור במקסיקו ע"י 

הקהילה הלבנונית.
"מהגרים שמיים לארגנטינה: איזון היסטוריוגראפי"

מרצה: רענן ריין. אוניברסיטת תלאביב, ישראל

בסקירה אשר בוצעה בארגנטינה בסביבות 1992, בערך 
שליש מ1900 העונים מהבירה המרכזית ומחוזות שונים 

פאנל שלישי: על יהודים וערבים סורים באמריקה הלטינית

שלי מנסות להוות הזכרויות אשר סוקרות את הזהות 
המדוללת מהגירה. בתוכם, הסביבה הקהילתית קוראת 
תיגר על הפרט המרוחק והמנוכר. בו זמנית, כולם רוויים 
ביקורת עצמית הומוריסטית אשר מבטלת את הצער 
שבזיכרונות הללו. זיכרונות אלה כוללים תיאורים מפורטים 
של המוזרויות התרבותיות (שפה, אוכל, מנהגים וכו') של 

הסביבה הסוריתיהודית שבה גדלתי. 
"נקודות מבט אנתרופולוגיות על חיים יהודיםסורים

בני זמננו במקסיקו סיטי"
מרצה: אוולין דין. אוניברסיטת אינדיאנה ארה"ב

הקהילות הסוריותיהודיות נמצאות כעת בתקופת מעבר. 
עד לפני מספר עשורים, זהותו של אדם הייתה מושרשת 
ב"קהילה" האתניתהיסטורית שבה הוא או היא נולדו:
אדם היה "שאמי" או "חלבי", "הר סיני" או "מגן דוד".

כיום, המצב מורכב הרבה יותר. כי במהלך שלושת העשורים 
האחרונים היו מספר רב של נשואי תערובת בין אנשים 
מקהילות שונות. בנוסף, זוג עשוי לבחור להיות פחות 
אדוק מהוריו. היום, יותר מאיפעם, ישנם מספר סוגים של 
זהויות סוריותיהודיות במקסיקו סיטי. כיצד ניתן להשתמש 
בכלים התיאורטיים והמתודולוגיים של האנתרופולוג על 
מנת להגיע להבנה טובה יותר של המצב הדינאמי הזה? 
בהרצאה זו אשוחח על האבחנות הראשונות של המחקר 
שלי על הקהילות היהודיות  סוריות במקסיקו סיטי, ואשווה 
אותם למחקרים אנתרופולוגים אחרים על קבוצות בתקופת 
מעבר. השאלות להתייחסות הינם: מהם הדרכים המרכזיות 
שבהם אנשים מבטאים את שייכותם לקבוצות השונות, 
כגון המשפחה שלהם, הקהילה הדתית שלהם, חבריהם 
ומערכות היחסים המקצועיות שלהם? קהילתיים, ומהם 

חלק מהתשובות האפשריות?
"מסוריה למקסיקו: המיעוטים כדרך חיים"

מרצה: אסתר חרבתי. האוניברסיטה האוטונומית 
.UNAM .הלאומית של מקסיקו

על מנת לחקור קבוצות מיעוטים במקסיקו יש צורך לנתח 
אותם תוך התבססות על המרכיבים הייחודיים שלהם 
עצמם, דרך העיניים של החברה המקסיקנית וגם דרך 
התכונות המייחדות אותם כקבוצת מיעוט. חקירת הקבוצה 
היהודית במקסיקו  ואלה ממוצא סורי בפרט  דורש ניתוח 
של החוויות שלהם והאסטרטגיות שהם פיתחו על מנת 

להשתלב בחברה המקסיקנית.
במחקר הזה, עבודתו של ארווין גופמן על קבוצות סטיגמה 
שימשה כמקור חשוב להתייחסות, וסיפק לנו סדרה של 
קטגוריות שימושיות שבאמצעותן ניתן להבין את האינטראקציה 
של הקהילה היהודית עם שאר האוכלוסייה, משום שדרך 

מערכות היחסים הללו היא יוצרת את הזהות של עצמה.
מטרתי היא לקבוע אילו מההתנהגויות שגופמן מייחס 
לקבוצות המיעוט הללו יכולות לשמש אותנו על מנת להבין 
כיצד יהודים מקסיקנים ממוצא סורי יוצרים את הזהות 

שלהם עצמם באינטראקציה עם קבוצות אחרות.
בעבודה הזו ננסה להלביש שלושה מרעיונותיו הבסיסיים 

של גופמן על הקבוצה היהודית:
נושא השייכות, אשר יוצר בעיה של נבירה בתוך הקבוצה 
בשביל הגנה, שמירה על מרחק בניסיון להיות חלק מהרוב 

של החברה, או החיפוש אחר אפשרויות אחרות.
החברה  עם  שלהם  מהמפגש  הנוצרים  המתחים 

המקסיקנית, הפחדים, חוסר האמון והסטריאוטיפים 
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החשיבו את היהודים והערבים כקבוצה אשר הכי פחות 
השתלבה בחיים הארגנטינאים, בעוד שאחוז עוד יותר גדול 
החשיב אותם כחלק מעם שונה. תגובות אלה משקפות את 
המשך קיומן של סטריאוטיפים ישנים על שתי הקבוצות 

של המהגרים השמיים. 
הארגנטינאים החלו להשתמש במושג "סורילבנוני" במהלך 
שנות ה20. המושג הזה בעייתי מכמה סיבות: האם הוא 
כולל פלסטינאיםארגנטינאים, או מהגרים מצפון אפריקה, 
בין אם הם מוסלמים או יהודים, ממרוקו או אלג'יריה? מה 
עם המושג טורקי? האם הוא כולל אנשים מהמזרח התיכון 
אשר הגיעו לארגנטינה אחרי קריסתה של האימפריה 
העותומאנית (תוך התחשבות בכך שטורקיה ללא ספק 
אינה מדינה ערבית?). בנוסף, אל היהודים התייחסו פעמים 
רבות בתור רוסים, למרות שרבים מהם הגיעו מחלקים 
אחרים של מרכז ומזרח אירופה, או בכלל מאגן הים התיכון. 
כל המושגים הללו נוטים לפשט יתר על מידה ע"י סיווגם 
תחת אותה קטגוריה, ותחת אותה תווית של מהגר ממוצא 
שונה, אפילו אם לעתים הדבר יוצר עימות, מסיבות אזוריות, 
לאומיות או דתיות (לדוג', כאשר קוראים לטורקי ארמני). 
יהודים כמו גם ערבים, בין שאר המהגרים, נהנו מהדלתות 
הפתוחות של המדינה הדרום אמריקאית, אבל גם סבלו, 
מאז סוף המאה ה19, מהתפכחות שנבעה מניסיונם 
של האליטות הארגנטינאיות "להלבין" או "למערב" את 
מדינתם. לכן, שתי הקבוצות האתניות היו צריכות להתמודד 
עם הרגשות השליליים הכללים שרווחו כלפי מהגרים. 
על רקע צמיחת הלאומנות, הסמכותיות ושנאת הזרים 
 ,20במהלך שלושת העשורים הראשונים של המאה ה
מהגרים שמיים  בין אם הם היו ערבים נוצרים, יהודים 
מזרח אירופאים, ערבים מוסלמים או ערבים יהודים אשר 
לא נחשבו ל"לבנים" או קתוליים, היו בלתי רצויים. בנרטיב 
הארגנטינאי הפוזיטיביסטי, אלה שלא הגיעו מאירופה 
הצפונית נחשבו גזע נחות, חולה, מדכא ומדבק. מטרת 
המאמר הזה היא ליצור איזון ההיסטוריוגראפי של המחקרים 
הכתובים על ערבים, יהודים ויהודים ערבים בארגנטינה 

.20במהלך המאה ה

"זהויות קולקטיביות והתחום הציבורי: דינאמיקה 
משתנה. יהודים ולבנונים במקסיקו"

האוניברסיטה  ליוורנט.  בוקסר  יהודית  מרצה: 
UNAM .האוטונומית הלאומית של מקסיקו

ההתבוננות בזהויות הקולקטיביות בתחום הציבורי במקסיקו 

היום, מפנה אותנו להתייחסות לדינאמיקה המשתנה 
במפגש בין החברה הלאומית לקבוצות מהגרים שונות, 
במסגרת התהליכים המתרחשים בזמן בניית תחושת 
השייכות, אשר דורשת ניתוק בין ה"אנחנו" ל"אחרים". 
הזהויות הקולקטיביות הינם תוצר של תהליכי בנייה 
חברתיים לפיתוח גבולות, אמון ואחדות בין חברי הקהילה, 
ולכן, היבט מרכזי של התהליכים הללו הינו הגדרת קווי 
הדמיון בין החברים בה, לעומת ההבדלים. כפי שאייזנשטדט 
ביסס, הבניית הזהות והחברות בקהילות השונות הינו תהליך 
המורכב מרפרנטים שונים, שבהם תפיסות והנחות היסוד 
על הסדר החברתי, מתנים את הבניית ההעדפות ואת 

הגדרת התחומים המרכזיים לאינטראקציה חברתית.
כתוצאה, מספר מימדים באים לידי ביטוי בקבוצה ובתהליך 
הבניית הזהות. הדבר פותח מערך שלם של אפשרויות, 
להבניית הזהות הלאומית ומקומם של האתניות, הדת 
והאזרחות בתוכה; להבניית זהויות קבוצתיות ולשינויים 
במשמעויות בהתאם לתפיסת התכונות והמאפיינים של 
הזרים; להבניית היכולת לכלול את ה'אחר' בלב החברה; 
להבניית תשתית של זהות אזרחית, של שייכות לפעולה 
משותפת ואחרון חביב, להבניית הציפיות של הקבוצה 

עצמה להשתלבות.
הקשר בין הזהות או הזהויות הלאומיות וקבוצות אתניות, 
תרבותיות או דתיות זרות דורש הבנה של התחום הציבורי 
הנרחב, הכולל התארגנות ממסדית אך גם את המרחב 
שבו נוצרים התפיסות וההכרות; הסביבה החברתית של 
המדינה ושל החברה האזרחית גם כן. לתחום הציבורי שבו 
גישות, נוהגים, ערכים, פעולות ומדיניות מקבלות ביטוי יש 
קשר משתנה עם תחום הפרטי ולבעליו ופקודיו. השאלה 

של מהו ציבורי הופך לנושא לניתוח.
נתמקד בקבוצה היהודית והנוסחה שלה, תוך השוואת קווי 
המחשבה עם הקבוצה הלבנונית, אשר הינה נוצרית מרונית 
ברובה. הדמיון וההבדלים במעמד הזר שלהם במושגים 
של דת ועדה, באופן ההתאגדות שלהם וההתארגנות 
הקהילתית שלהם; דימויים של התכנסות והתפלגות בין 
שתי הקהילות והאופן שבו הם נעים בתוך התחום הציבורי 

המקסיקני. 
אתייחס לקווים מנחים היסטוריים במהותם, לשינויים בני 
זמננו אשר הינם תוצר של הסתגלויות המתרחשות בתחום 
הציבורי ולשינויים ברפרנטים המשמשים להבניית הזהות 

הקולקטיבית.

הבירה החברתית של שושלת יהדות חלב: נכס בלתי"
כספי לפיתוח חיים יזמיים"

: לינדה הננו. האוניברסיטה האוטונומית  מרצה 
.UNAM .הלאומית של מקסיקו

התפיסה של בירה חברתית, שהוטבעה לראשונה בצרפת 

ב1980 על ידי בורדיו, הפכה בינתיים לנושא מרכזי במיוחד 
בעולם האקדמי והממסדי בניתוח והסברת בעיות חשובות 
במדינות מתפתחות מבחינה חברתית וכלכלית. סופרים 
שונים עשו בו שימוש מאז שנות השמונים על מנת לחקור 
תופעות הקשורות לקבוצות של מהגרים, יהודים ביניהם, 

פאנל רביעי. מוקדש על יהודים סורים במקסיקו.
היום השני בקונגרס: ה 11 בספטמבר. ב"מרכז קהילתי מגן דוד".
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"יהודים סורים בברוקלין ובניוג'רזי"
מרצה: סארינה רופא. פרויקט היהדות המזרחית.

ניו יורק

המצגת הזו תתמקד ב20,000 היהודים מחלב ומדמשק, 
אשר היגרו לארצות הברית והתיישבו בניו יורק בתחילת 
המאה העשרים, ובהתפתחות הקהילה שלהם לאורך 
תקופה של כמאה שנים. המצגת תעבור על תשתיות 
הקהילה, הקפדה דתית, מנהיגות, מנהל, מוסדות 

קהילתיות, דמוגרפיה, פוליטיקה, יחסיהם עם הרוב בחברה.

היום, הקהילה צמחה וכוללת גם יהודים ממוצא ספרדי 
כמו מצרים, מרוקו, טורקיה, לבנון, עיראק ומדינות אחרות, 
אשר חיים בניו יורק וניוג'רזי. כל הקבוצות הללו הסכימו 
להיכלל תחת המטרייה אחת של ההנהגה הרבנית 
האלפנית. הקהילה ייחודית בכך שהיא נותרה מלוכדת, 
כאשר ניתן למצוא עד כארבעה דורות החיים בקרבה 
אחד לשני. הקהילה גם שמרה על חלק נכבד מהתרבות 

פאנל חמישי: על יהודים סורים בצפון אמריקה

ועל מנת להסביר את ההתנהגות הכלכלית והחברתית של 
חבריהם. בחקר מקרה של חברה בבעלות משפחה מקהילה 
יהודית מקסיקנית, התפיסה הזו הייתה מרכזית בהבנת 
התפתחות החברה בבעלות המשפחה, אשר הפכה במהלך 
שנות ה90 לקבוצה תאגידית חשובה. בירה חברתית הינה 
נכס בלתיכספי בעל אופי חברתיתרבותי עם חיוניות 

ייחודית, בין היתר לקידום התפתחות כלכלית וחיי יזמות.

"אחדות קהילתית, רבגוניות דתית ושולינג: המודל 
ההשכלתי הרשמי השונה של יהודים סורים במקסיקו 

"19902008 ,סיטי
מרצה : דניאל פיינשטיין. האוניברסיטה העברית, 

מקסיקו

השכלה הינה התחום החברתי והתרבותי שבאמצעותו 
המצוינות עוברת מעולם הנושאים לסביבה החברתית 
שלהם, בין הדרישות של האזרח ולאומיותו לזהות הקהילתית 
הספציפית שלו, בין דרישות תפקודיות לתועלתניות בעולם 
החברתי ועולם העבודה עם ערכיו, אמונותיו והרגליו 
המשפחתיים. השכלה, בוריאציות השונות שלה הינה 
תחום של שעתוק, צבירה ולגיטימציה להון התרבותי והזהות 
של קבוצה נתונה, כמו גם מסגרת ליצירה, ייצור, בחירה 
וטרנספורמציה של ההון המורש הזה, בהתאם לצרכים 
החדשים, לתנאים החדשים ולעקרונות הרמנויטיים. ניתן גם 
לתפוס ולנתח את מערכת החינוך בתור חלון ראווה חברתי 
אשר מעניק הבחנה בין דינאמיקה אינרטית, הנתפסת בתור 
ברורה וטבעית, של חיי הקהילה והמבנה התרבותי והסוציו
אקונומי שלה. במסגרת התיאורטית הזו אנו ננתח את 
ההתפתחויות השונות בתפיסת הלימוד בקהילות "מונטה 

סיני" ו"מגן דוד"במהלך 18 השנים האחרונות. 

"חקר מקרה של נשים דתיות בסביבה חילונית"
מרצה: רחל טורנברג  אדלסון. האוניברסיטה העברית, 

מקסיקו

בתוך המרחב שהקהילה היהודית הדתית מעניקה לנשים, 
נמצאות אלו אשר שייכות לתחום הפרטי או לתחום הציבורי. 
התחום הציבורי תובע מהן מנגנוני הסתגלות מעניינים אשר 
הן חייבות לפתח על מנת להתמודד עם העולם החיצון. 
כל הנשים שהשתתפו במחקר הזה הינן חברות בקהילה 
היהודית אלפו ושייכות למגזר ההדוק יותר, בין אם משום 
שנולדו לתוך הקהילה, הצטרפו אליה בעקבות נישואיהן או 

משום שהן מזדהות עם המגזר הזה עקב עבודתן כמורות 
בבית הספר החרדי השייך לקהילה.

מרביתן מורות, יש להן משפחות גדולות משל עצמן והן 
מבקרות מידי שבוע בתוכנית הלימודים לתואר ראשון בחינוך 
של האוניברסיטה העברית. באוניברסיטה הן פוגשות נשים 
יהודיות חילוניות ובנוסף גם נשים לא יהודיות. חוויותיהן 
והמנגנונים שהן מסגלות לעצמן בעולם החילוני הזה הינן 

תמות מרכזיות הנידונות במאמר זה.

"ייצוגים גיאוגרפיים בהבניית הזהות של מהגרים סורים 
יהודיים שהגיעו למקסיקו"

מרצה: ליז חמואי. האוניברסיטה הלאומית האוטונומית, 
של מקסיקו

גיאוגרפיות של תרבות חוקרות את האופן שבו סמלים 
ומשמעויות נקשרים במרחב, במקום ובנוף. במאמר זה 
אנו שואפים להסביר מודלים שונים של השקפות העולם 
הקשורים לרפרנטים מרחביים של מהגרים יהודים סוריים 
אשר הגיעו למקסיקו, תוך שאנו לוקחים בחשבון את 
הסיפורים אשר עוררו את הזיכרונות הקולקטיביים הקשורים 
לטופוגרפיה של אלפו ודמשק, את המעבר מיבשת אחת 
לשנייה ולביסוסם במקסיקו. המטאפורות המרחביות 
קשורות בקשר הדוק לזהויות הקהילתיות והאישיות, כך 
שייצוגים ודיאלוגים חברתיים עשויים להימצא באתרים 
אזוריים, קהילתיים וביתיים שבהם גבולות סמליים של הקדוש 
והטמא, המותר והאסור, נותנים משמעות ותוכן התוחם הן 
את האידיאולוגיות והן את העולם החומרי. מרחבים פיזיים 
מקבלים ביטוי בתוך ייצוגים ודיאלוגים חברתיים, אך גם 
הסדר החברתי בעל הערכים ומערכת האמונות ההיררכי, 
שבו אינטראקציות, יחסי כוחות והתנגדות באים לידי 
ביטוי ומכוונים את ההתנהגויות הקולקטיביות והאישיות. 
פעולת ההגירה עשויה להיות מחוברת לתרבות של מקום 
המוצא וגם להיווצרותה של סביבה קהילתית חדשה. בדרך 
זו, התפיסה של הגולה הגיונית בהבחנתה בין אזורים 
של חיבורים אידיאולוגיים וחומריים בעלי השקפות עולם 
שונות אשר יוצרות מחדש זהויות דרך התנהגויות והישנות 
הדיאלוגים. לסיכום, המאמר הזה שואף להדגים, באמצעות 
ניתוח חוויותיהם של מהגרים יהודים סורים למקסיקו, את 
הסגולות הייחודיות של הגיאוגרפיות התרבותיות בחקר 

קהילות גולה.  
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המזרח תיכונית שלה, כמו מנהגים, קיום מצוות דתיות וכבוד 
למנהיגים הרוחניים, בעוד שהם משתלבים במובן של לבוש, 
חינוך ושפה. שלא כמו קהילות יהודיות אחרות באמריקה, 
בקהילה הסורית והמזרח תיכונית, אשר נקראת "אלפו 
בפלאטבוש", ישנם פחות מחמישה אחוזים של נישואיי 
תערובת, וזאת עקב פקודה רבנית האוסרת נישואים עם 
מתגיירים המתגיירים למטרת הנישואים. ב2008, הוערך 

שיש בקהילה כ80,000 חברים
"הגירה יהודית סורית לניויורק בתחילת המאה 

העשרים: האתגר של שוני בולט לעין ורבגוניות"
מרצה: ג'יין גרבר. האוניברסיטה העירונית של

ניויורק

בין השנים 1900 ו1924, יותר ממיליון מהגרים יהודים הגיעו 
לארצות הברית. ביניהם היו כ35,000 יהודים מזרחיים 
ממדינות האימפריה העותומאנית, כולל מספר קטן 
של יהודים שהגיעו מסוריה. המפגש הראשון שלהם עם 
הרוב היהודי האשכנזי ועם המיעוטים המזרחיים האחרים 
בשכונת האיסט סייד התחתון, מהווה דרמה אנושית בעלת 
עניין היסטורי רב. המאמר הזה יבחן חלק מהדינאמיקות 
הראשוניות במפגש בין היהודים באיסט סייד התחתון של 
ניויורק וינסה להציג מספר היפותזות בנוגע לדינאמיקה 
שהובילה לביסוס קהילה סורית יהודית בניו יורק, על 
סמך המפגשים הראשוניים הללו. תיאורים מילוליים של 
ההיסטוריה הזו ודיווחי תקשורת מימינו יספקו את המידע 

למחקר זה
"יהודים סורים בעיר ניויורק: זהות עללאומית וזיכרון 

לאחר דיקטטורה"
מרצה: ג'ואל בחלול. אוניברסיטת אינדיאנה. ארה"ב

האנתרופולוג המנוח וולתר זנר היה חלוץ ואקדמאי מוביל 
 ,20באתנוגרפיה של היהודים הסוריים בסוף המאה ה
וציין את החברות העללאומי של היהודים הסורים כאחת 
מן הגלויות המזרחיות החיוניות ביותר. למרות הימצאותם 
בניויורק לאורך עשורים רבים, היהודים הסורים הפכו לגורם 
מכריע בהגדרה מחדש של הזהות המזרחית בניויורק 
רק אחרי גלי ההגירה ההמוניים בסוף שנות השבעים של 
המאה העשרים. המאמר הזה יחקור את המורכבות של 
הזהות הזו, הנשאבת מתוך הזיכרון הקולקטיבי של הגירתם 
של היהודים הסורים מחברה מזרח תיכונית דיקטטורית, 
המשחקת תפקיד חשוב בארגון מחדש של מבני הקהילה 
ברובע ברוקלין. המאמר יציג נתונים אתנוגראפיים הכוללים 
נרטיבים אישיים והתבוננות אישית אשר נאספה במהלך 

השנתיים האחרונות. 
"סורים ערבים ויהודים בעיר ניויורק"

מרצה : ריבה שמעון. ישיבה יוניברסיטי ארה"ב

בפתח המאה העשרים, סורים קתוליים וסורים יהודים 
הצטרפו לגלי ההגירה אל העולם החדש. בתור לאמוסלמים 
אשר חיו בסוריה, לשתי הקהילות הייתה אוטונומיה דתית. 
אולם בארצות הברית, הקהילות נתקלו באתגר כפול של 
הידחקות לשוליים של קהילה יהודית או קתולית גדולה 
יותר בנוסף להשתלבות אתנית בחיים האמריקאים. תוך 
התבססות על מקורות שפורסמו וכאלה שלא, המאמר 
הזה ישווה את החוויות של שתי הקהילות הללו במונחים 
של המבנה הסוציוכלכלי שלהם בקונטקסט עותומאני, 
מרכיבים הקשורים בהגירתם, תהליך קבלת ההחלטות לגבי 
ההתיישבות מחדש ונושאים הקשורים לאימוץ תרבות זרה 

ו/או השתלבות בסביבה חדשה.

�ספרות רבנית כמקור לחקר יהודים סורים בבואנוס איירס�
מרצה : מרגלית בז'רנו. האוניברסיטה העברית בירושלים, ישראל

ספרי התפילה למתים אשר נכתבו על ידי הרבנים בעולם 
הישן נחשבים מקורות חשובים לחקר ההיסטוריה של 
הקהילות היהודיות. המטרה של המאמר הזה היא לנתח 
שלושה ספרים שנכתבו על ידי רבנים  שניים מהם 
מהקהילה החלבית ואחד מהקהילה בדמשק  אשר 
בתוכם נאספו (שלהם או צאצאיהם) תשובותיהם לבעיות 
הלכתיות שהוצבו בפניהם על ידי חברי קהילתם, כמו גם 
מכתבים ומסמכים אחרים. הספר הראשון הינו ספר תפילות 
למתים, "דיבר שאול" שנכתב על ידי רבי שאול סטון (1928), 
אשר כבר נחקר ביחס ליציאתו כנגד גיורים. אולם, ספר זה 
כולל חומר רב על השנים הראשונות של הקהילה החלבית 
בבואנוס אייריס, ועל התבססות הסמכות הרבנית מנקודת 

מבטו של הרב הכריזמטי. 

הספר השני הינו זרעי יעקוב, מאת רבי יעקב מזרחי 

(1882—1945) מאור תורה, ארגון קהילתי, אשר פורסם על 
ידי צאצאיו ב1994. הספר מכיל הספדים, הערות הלכתיות 
ומזמורים, ומציג את דעותיו ופרשנויותיו למאורעות שפקדו 
את הקהילה בדמשק. הספר השלישי הינו ספר תפילות על 
המתים שנכתב על ידי רבי יצחק שכבר, ופורסם לאחר מותו 
ב1990 על ידי הקהילה החלבית, ייסוד הדת. הספר עוסק 
בנושאים הלכתיים אשר הוצגו בפני הרב, אך גם בסמכות 
הדתית של המסורת החלבית ובקשריו עם רבנים בישראל.

"יהודים סורים ארגנטינאים: דתיות והיערכות פוליטית 
"(19602000)

מרצה: סוזנה ברונר. אוניברסיטת אנטרפרייז של 
ארגנטינה

מטרת מאמר זה הינה לחקור את הערכים, יחס, העדפות 
אידיאולוגיות ואופני ההשתתפות הפוליטית בעניינים 
מקומיים וענייני חוץ של הזרמים ההדוקים ביותר בקהילה 
היהודית בארגנטינה, הדמשקאית והחלבית, משנות 

פאנל ששי: על יהודים סורים באמריקה הלטינית
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השישים של המאה העשרים ועד לסופה. כלומר, שתי 
הקהילות אופיינו בכך שהן שימרו זהות דתית ואזורית חזקה.

זוהי זהות שלא וויתרה על נאמנויות אחרות ולא נמנעה 
מלכלול ערכים ארגנטינאים קיימים כאשר התאימו 
לקונטקסט הקיים, אשר בתחום הפוליטי פינו מקום לסוגים 
שונים של מערכות יחסים עם רשויות הממשלה וגורמי 

כוח אחרים.
"יהודים סורים בברזיל"

מרצה : רחל מזרחי. אוניברסיטת סןפאולו, ברזיל.

החלוקה של פלסטינה ב1947 החריפה את העמדות 
הלאומיות והאנטישמיות של מדינות ערב, והובילה להגירה 
המונית של משפחות יהודיות מהמרכזים היהודים במדינות 

המזרח התיכון.

בין המדינות בדרום אמריקה, ברזיל נראתה האופציה הטובה 
ביתר עבור הפליטים הסורים משום שבנוסף להימצאותם של 
אדמות ריקות, המדינה חוותה צמיחה כלכלית משמעותית 
ולא הראתה סימנים כלשהם של אנטישמיות. החלבים 
החליטו לבסס את עצמם בסןפאולו, עיר שכלכלתה 

התבססה על פיתוח תעשייתי, דינאמית ובצמיחה. 

בעיר כבר היה בית כנסת אחד, שער השמיים, אשר נוסד 
על ידי הספרדים, אבל ההבדלים התרבותיים הובילו את 
החלבים ליישם את מנהגיהם הדתיים בחדר הכניסה של 

בית הכנסת. 

ברגע שהחלבים התבססו הם בנו לעצמם בית כנסת 
משלהם ב1959. כעת, יש לקהילה החלבית שלושה בתי 
כנסת (אחד מהם נמצא בגוארוז'ה, איזור החוף הפאוליסטי) 
המשרתים יותר מ400 משפחות. בין המייסדים, משפחתו 
של יעקב ספרא, שמקורה בביירות, בולטת במיוחד. זוהי 
משפחה אשר התמסרה לתחום הבנקאות במשך יותר 
מ200 שנים, ובניו, אשר היה להם "רקע שמרני ומבוסס" 
ידעו כיצד ליצור יחסים עם חברות הקשורות למדיה בברזיל 

ומחוצה לה.

בנוסף לתמיכה החברתית והתרבותית אשר סיפקה לקהילה 
היהודית, משפחת ספרא קשורה לחברות בדרגה שלישית 
ולאגודות תמיכה חברתיות ותרבותיות, וכך הם משתפים 
פעולה במספר פרויקטים לאומיים וזרים, הכוללים שחזור 
של מבנים היסטוריים, מוזיאונים והפצת עבודות אומנות 

היסטוריים ברזילאים ובינלאומיים.

החשיבות של הקהילה החלבית היהודית יכולה לכלול גם 
את ההוצאה לאור "מורשה", אשר נוסדה ב1993, אשר 
הצהירה את המטרה הבאה במאמר מערכת: "להעביר את 

המסורות שלנו ואת המורשת העשירה של עמנו"

ביהדות הספרדית:  וגבולות משתנים  "מנהגים 
התרחבות תנועת ש"ס בקרב קהילות סוריות באמריקה 

הלטינית"
מרצה: בתיה סיבצנר. האוניברסיטה העברית בירושלים, 

ישראל

במהלך שני העשורים האחרונים התמורות הדרמטיות 
בזהות הספרדית בישראל משנה את אופיים של הקהילות 
האחיות באמריקה הלטינית. בהרצאה זו אתמקד בשינויים 
בקהילות היהודיותסוריות אשר תלויות במפגש בין משתנים 
של היהדות הישראלית והלטינית. מאז הקמתם בעשורים 
הראשונים של המאה העשרים, הקהילות האורתודוקסיות 
הסוריות באמריקה הלטינית היוו עוגן ביחסים בין אתניות 
לדת. היחסים עוצבו באמצעות הקמתם של מוסדות 
דת, חברה והשכלה. מוסדות אלה הגנו על גבולותיה של 
הקהילה והבטיחו את המשכיותם של האמונות והמנהגים 
המקוריים מדור אחד למשנהו. בו זמנית, מוסדות יהודיות

סוריות בישראל תרמו גם הם לחיזוק הדימוי והמורשת של 
הקהילה, בעוד שפעילים דתיים שמרו על קשר בינלאומי 
בין הקהילות הסוריות יהודיות. בהרצאה זו אבדוק באיזו 
מידה הטרנספורמציה הדרמתית ביהדות הישראלית אשר 
תנועת ש"ס הובילה השפיעה על הקהילות האורתודוקסיות 
הסוריות באמריקה הלטינית. ש"ס, כחלק מתנועת תשובה 
נרחבת יותר, הובילה לשינוי בחיבורים שבין הזהות האתנית 
לדת בכך שהם יצרו זהות ספרדית כוללנית וטשטשו את 
הגבולות החברתיים בין הקהילות המקוריות (ממרוקו, 
עיראק ומוצאים אפריקאים/אסייתיים אחרים). על מנת 
לנתח את מידת הקבלה של תנועת התשובה הישראלית 
בקרב קהילות סוריות אורתודוקסיות, ההתמקדות שלי היא 

בשלושה מימדים:

מידת היווצרותם של קשרים בין מנהיגים דתיים באמריקה   .1
הלטינית למוסדות ש"ס בישראל,

המידה שבה סוכנויות החברות (לדוגמא: בתי ספר,   .2
ישיבות, משפחות) באמריקה הלטינית מאמצים טקסים 

ונוהגים של תנועת התשובה...
היקף קבלתם של חוקים סמכותיים ונהלי יום יום   .3
(ההלכה) מתוך הרפרטואר הרבני של ש"ס (לדוג' שינויים 
בקפדנות קיום המצוות; שינויים באופן הלבוש; שינויים 

ביחסים במשפחה וברשתות החברתיות). 

הבנה של המימדים הללו עשויה להעיד לא רק על שינויים 
בחיי היום יום ובנוהגים של הקהילה האורתודוקסית

הסורית באמריקה הלטינית, אלא גם על תמורות בגבולות 
של היהדות הספרדית וביחסים המתמשכים בין ישראל 

 .21לגולה במאה ה



≤¥≤¥

ק ו ל   ק ו ר א
לכל אחינו היהודים יוצאי סוריה בכל העולם.

אירגון יוצאי דמשק (סוריה) בישראל

זה כבר קרוב למאה שנים שהקהילות 
היהודיות שחיו אלפי שנים בדמשק, 
ְּבָחלָּב ּוְּבָקִמיְשלִי התפזרו בכל העולם 
ואיתם מפוזרים היסטוריה, תרבות, 

פולקלור, תורה ודעת יהודיים של
במשפט  או  שנים,  אלפי  אותם 
מסכם: מורשת מפוארת מימי דוד 

המלך ועד שלהי המאה העשרים.

מסיבות שהזמן גרמן, היו במהלך 
השנים התארגנויות סקטוריאליות 
לפי ערי המוצא של יהודים: דמשקאים 
וחלבים, כל קהילה, בכל עיר ובכל 

מדינה בנפרד.

עם השינויים שחלו במטרות העיקריות 
של  ההתארגנויות הנפרדות של 
יהודים יוצאי סוריה בארץ ובעולם, 
מארגונים להעפלה וקליטה, סעד 
דיור ותעסוקה  הגיע הזמן לשינוי 
המטרות: לפעילות חברתית, חינוכית 
וקהילתית, והכי חשוב לטיפוח ושימור 
המורשת המפוארת המשותפת לכל 
היהודים יוצאי סוריה באשר הם שם. 
זאת נוכל להשיג אם נאחד את כל 
הכוחות החיוביים של כל קהילותינו. 
לחיזוק הקשרים בין כל הארגונים 

בארץ ובתפוצות.

הצרכים  כעת  נוצרו  ו  לדעתנ
בהתארגנות עולמית של כל הארגונים 
מטרות  למען  הכוחות  לאיחוד 
קהילתיות משותפות והתנאים היום 

מתאימים למימושה.
אי לכך, מועלית  בזה הצעה להקמת ארגון עולמי של 
יהודים יוצאי סוריה. תוך כדי שמירה על המשכיות קיומם 
ועצמאותם של הארגונים הקיימים בארצות מושבם. 
כאשר הרעיון המרכזי הוא הידוק הקשרים ושיתוף פעולה 
ביןארגוני ובין ארצי לטובת קיומם של מטרות משותפות 

שיקבעו, על ידי מוסדות הארגון העולמי. 
מאוד נשמח באם תתייחסו להצעה זו במילויו של השאלון 
המצורף ובו תשלחו לנו את הערותיכם והצעותיכם 
למימוש רעיון זה. כמו כן, נבקשכם להוסיף באם רצונכם 
להיות פעילים בהקמת סניף הארגון העולמי בארצכם 

ועזרה בקיומו.
נודה לכם אם תעבירו את הרעיון גם לבני קהילתכם 
ותעבירו לנו שמותיהם וכתובותיהם של אגודות, ארגונים, 
בתי כנסת, מרכזים קהילתיים של בני קהילות דמשק חלב 
וקמישלי. שנעביר גם להם דבר הרעיון החשוב להקמתו 

של ארגון עולמי של יהודי סוריה.

בכבוד רב 
יהושע קלש 
יו"ר ארגון יוצאי דמשק (מוריה) בישראל

מכובדינו היקרים ;
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מטרות על: קשר ופעילות ארגונית, חברתית, קהילתית, תרבותית כלכלית, סוציאלית, חינוכית ושימור 
מורשת יהדות דמשק בארץ ישראל ובפזורותיהם בעולם, לכנס בתוך הארגונים כמה שיותר מיוצאי 

סוריה וצאצאיהם (בנים ונכדים) ולהפעילם בתוכו ובמוסדותיו למען השגת מטרותיו לטובת בני הקהילה.

מטרות הארגון העולמי: קשר בין הארגונים יוצאי סוריה בישראל והארגונים בתפוצות. טיפוח ושימור 
מורשת יהדות סוריה. בניית מרכז עולמי ובית מורשת בישראל. עזרה ושיתוף פעולה כספיים לקיום 

הארגון העולמי והארגונים הארציים. עזרה הדדית בין הארגונים לרווחת חברותם ולקיום פעולותיהם.

הצעה לארגון עולמי של כל היהודים יוצאי סוריה
לרפורמה בפעילות האירגונית קהילתית של יהודים יוצאי 

סוריה בישראל ובעולם

מוסדות הארגון העולמי המוצעים
בראש הארגון העולמי יעמוד נשיא כבוד  א. 
שייבחר אחת לשנתיים בתום ישיבות 

הכנס העולמי הדו שנתי.
הארגון ינוהל אדמיניסטרטיבית על ידי  ב. 

מנהל כללי.
הכנס העולמי  פורום אשר יתכנס אחת  ג. 
לשנתיים בירושלים וישתתפו בו נציגים 
מכל קהילות יהודים יוצאי סוריה מכל 

רחבי תבל.
הנהלה / ועד מנהל: שיתכנס לפחות  ד. 
פעם בשנה ויהיה מורכב באופן פריטטי 

שני נציגים מכל פזורה.
ועד עולמי לתכנון, הקמה ובניית בית  ה. 
מורשת עולמי ויהיה מורכב מנציג בכיר 

אחד מכל ארגון ארצי.
ועדת מורשת בינלאומית  שתתכנס  ו. 
אחת לשנתיים (בזמן כינוס הפורום 

העולמי).
ועדה לקשרים בינלאומיים. ז. 

חברות בארגון העולמי ח. 
1) כל יהודי שנולד בסוריה, וצאצאיו   

(בנים ונכדים).
2) כל ארגון ארצי רשמי כחוק במדינה   
בה הוא קיים כארגון קהילתי וולנטרי 

(בהתאם לחוקי אותה מדינה).
3) כל תאגיד המקיים ומנהל בית כנסת,   

מרכז תרבות חברה ואומנות. 
משרדי הארגון העולמי  ט. 

המשרד הראשי יהיה בתלאביב ו/או   
בחולון שבה יושבים כעת מרבית יהודים 
יוצאי סוריה בישראל וינוהל באופן שוטף 

על ידי צוות הארגון בישראל.
יהיו גם:משרד סניף בניו יורק, משרד   
סניף בלונדון, משרד סניף במכסיקו 
ועוד  איירס  בבואנוס  סניף  ומשרד 

בהתאם לצורך. 
פעילות והפעלת הארגונים בעולם  י. 
הארגונים בעולם שיהיו חלק בלתי נפרד 
מהארגון העולמי יהיו סוברניים להחליט 
על מטרות ארגונם, מוסדותיו, ועדותיו 
והיקף פעילותו לפי צרכיהם של בני 

קהילתם.
יא.מקורות מימון וכספים (גם לפעילות 
העולמית וגם לפעילותו של כל סניף 

וסניף).
(א) דמי חבר שנתיים (אישיים) יופנו   

לארגון המקומי אותם גבה.
(ב) כל קהילה תערוך בקרב חבריה בעלי   
אמצעים מגבית שנתית. הועד המנהל 
העולמי ינהל את המגבית השנתית 
ויחלק את הכספים שנגבו לארגונים 

הארציים לפי צרכיהם.
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קהילת יהודי דמשק במקסיקו מונה כיום כ 10,000 נפשות. 
בכ 2,700  משפחות לערך. המשפחות היהודיות הראשונות 
הגיעו למקסיקו והתיישבו בה החל משנת 1910, והיו לקהילה 
היהודית הראשונה בגודלה במקסיקו. הם הגרו לכאן למצוא 
שבר למשפחותיהם בגלל העוני הגדול שאפף את היהודים 
בסוריה בימי מלחמת העולם הראשונה וחובת הגיוס לצבא 

התורכי  עות'מאני ששלט אז במזרח התיכון.
יסודות הפעילות העיקריים שהנחו את פעילי הקהילה 
לדורותיהם מאז בואם ועד עתה היו והינם למעשה לכמעט 
העתק מדויק לאלה שהיו נהוגים עוד בהיותם בדמשק: דאגה 
לענייני הדת על פי מנהגים יסודות כללים ונוסח ספרדים 
אורתודוקסים "שאמים". על טיפוחם ושימורם של אורחות 

חיים ומסורת יהודי דמשק. על בנייתם, אחזקתם 
וניהולם של בתי כנסת, מקוואות ור"ל בתי 
עלמין. וכמו כן לאורך כל השנים פעילים אנשי 
הקהילה בשמירה על רמה גבוהה של חינוך 
והשכלה על ידי בנייתם ואחזקתם של  מוסדות 
חינוך בכל הרמות מגיל הגן ועד להשכלה 
גבוהה . בשתי אוניברסיטאות. וכמו כן קיומם 
של מוסדות צדקה סעד ורווחה לנזקקים.

יהודית חמה  ואכן, מצאנו שם קהילה 
ותוססת,  עשירה בחומר וברוח. קהילה 
מלוכדת העושה מאמצים כנים לחבר בין 
שתי קהילות ה"שאמים" וה"חלבים". בשנה 
הבאה יציינו 100 שנה להגירתם של ראשוני 
היהודים מסוריה למקסיקו. הם שומרים עד 
עצם היום הזה את כל מאפייני המורשת של 
ערי מוצאם ואפילו פה ושם מצאנו אנשים 
וילדים המדברים עברית וערבית בעגה שירשו 

מאבות אבותיהם. 
החיים של הקהילה בנויים על בסיס התא 
"עקרונות  וההדוק.  החם  המשפחתי 
המשפחה שלנו הם מן הגבוהים במדינה 
ויתכן שגם מבין רוב הקהילות בגלות..." החיים 
הקהילתיים הם חיים של יחד. תוך מתן כבוד 
הדדי. וקיומם של יחסים חמים ביןקהילתיים 
בני קהילת היהודים במקסיקו יוצאי דמשק 

שומרים באדיקות ובדייקנות על אורח חיים 

יהודי ספרדי אורתודוכסי, מסורתי. 

פרנסי הקהילה מדגישים חזור והדגש 

את עניין יהדותה של הקהילה היהודית 

במקסיקו "אנו קהילת אורתודוכסים 

ספרדים ישרים כנים ומוסריים, שומרים על 

יהדותנו באדיקות יותר מאשר קהילות אחרות במקסיקו... 
עקרונות המשפחה שלנו הם מן הגבוהים במדינה ויתכן 

שגם מבין רוב הקהילות בגלות...".
ונשמר  יהודי, מתקיים  הנושא הדתי  לעיל,  כמוזכר 
בסטנדרטים גבוהים מאוד ברמה האורתודוכסית הספרדית 

על ידי  השירותים המתוארים להלן:
א) בית עלמין, שנפתח למעשה בשנת 1914, על פי 

פרנסי הקהילה שטחו די והותר לכסות את צרכיהם 

לעוד 120 השנים הבאות.

ב) במקסיקו 9 בתי כנסת פעילים: הראשון נפתח בשנת 

1923 והחדיש ביותר לפני שלושה חודשים. נערכות בהם 
תפילות מדי יום ובשבת, ובימים הנוראים מעניקים כיסא לכל 

רשמי ביקור אצל קהילת היהודים יוצאי סוריה במקסיקו סיטי
מאת: משה שֶמֶר

קהילת היהודים יוצאי דמשק במקסיקו 
תעודת זהות

בית הכנסת �מונטה סיני� ברובע קולוניה רומא  מקסיקו סיטי
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אחד ואחד מבני הקהילה. הדוברים עמם שוחחתי הדגישו 
בהתגאות את העובדה שבשבתות ובחגים, בתי הכנסת 

הומים ממתפללים, דבר שגדל והולך ממועד למועד.
בעיקר הדגישו את גלי החזרה בתשובה של צעירים רבים.

ג) מוסדות "תלמוד תורה"  למוסדות "תלמוד תורה".
יש 4 סניפים אשר מעסיקים כ 50 מרצים, רובם מוסמכים 

כרבנים, אשר מלמדים כ  600  500 תלמידים.
במוסדות של תלמוד תורה מכינים כ 80% מילדי הקהילה 
בהגיעם לגיל המצוות. : הם מקיימים ומציעים את שירותיהם 
לכל אנשי הקהילה, ילדים, נוער, צעירים ומבוגרים כאחד, 
וכמו כן מתקיימים  שיעורים מיוחדים לנשים, בכיסוי כל 
הצרכים הבסיסיים בתחום החינוך ועד קורסים בכירים 
בתלמוד. במוסדות אלה מעסיקים כ 40 מרצים, רובם 
500 תלמידים   מוסמכים כרבנים, אשר מלמדים כ
שפוקדים מדי יום את מוסדותינו, בהם מקבלים ומכינים 

את 80% מילדי הקהילה בהגיעם לגיל מצוות.
ד) טהרת המשפחה  מקוואות (מקווה טהרה) לנשים, 

עם אחוז גבוה של מבקרות.
ה) כשרות  לקהילה מערכת ענפה עם כל הכלים הדרושים 
להשגיח על שרותי כשרות ברמה הגבוהה ביותר. הניתנים 
בכל מקום בו נדרשת השגחה שכזאת עם כל המשתמע 
והנדרש לכך. הרבנים במקסיקו רובם ככולם הינם מוסמכים 
לשביעות רצונם, ולגאוותם של פרנסי הקהילה, הם מציינים 
בגאווה כי צוות הרבנים במקסיקו סיטי הינו הטוב ביותר 

בכל במדינה.
ו) צדקה, סעד ורווחה  בתחומי סעד, רווחה וצדקה 
לנזקקים, "אנו מנהלים מנגנון צדקה גדול ויעיל ביותר 
בקהילה, אנו מעניקים סיוע באמצעות הועדים שלנו: מתן 
בסתר, ביקור חולים, מוהר ומלגות לימודים, במגמה שלכל 
אחינו בקהילה יהיו הכלים הנדרשים לנהל את חייהם בכבוד".

באשר למערכת החינוך העברי  יש שם מוסד מכובד מאוד, 
"בית הספר העברי הר סיני", אשר נוסד בשנת 1942, ומונה 
כיום 1100 תלמידים המתחנכים בו להיות גברים ונשים 

יהודיים בכבוד וגאווה, באמצעים החינוכיים הגבוהים ביותר, 
עם תוכנית לימודים שמשתפרת בהתמדה. (ראה עמ' 59)

ז) הקשר עם מדינת ישראל  לפרנסי קהילת היהודים 
יוצאי דמשק במקסיקו ונציגיה קשר הדוק עם מדינת 
ישראל  הממשלה ושריה, ההסתדרות הציונית ומנהיגיה, 
הפדרציה הציונית ופעיליה ועוד. בגאווה רבה הם מציינים 
כי הם הקהילה היהודית שמבצעת את  את העובדה 
המגביות הגדולות ביותר למען מדינת ישראל בכל הזמנים. 

ח) הקשר עם הממשל ועם ארגונים יהודיים אחרים 
עם נציגי הממשל בכל הרמות הם מקיימים קשר רצוף עם 
כל הכבוד המתבקש והראוי, ותמיד מכבדים ונוטים לדרך 

ארץ ולשלום והם זוכים ליחס זהה.
ט) הקשר עם קהילות יהודיות אחרות במקסיקו, במקסיקו 
קיימות למעשה שש קהילות יהודיות. כל אחת מששת 
הקהילות הקיימות פועלת באופן עצמאי לחלוטין תוך יחסים של 
כבוד הדדי ביניהן, כל אחת שומרת על עצמאותה ועל זהותה 
הדתית, מורשתה, מסורותיה ומנהגיה, ללא כל הפרעה ביניהן.

קיימים ופועלים נם הרבה ארגונים ביןקהילתיים,לעזרה וסעד 
לקבוצות מצוקה, ביקור חולים ותמיכה וסיוע לאנשים שסטו 
מהחיים הנורמטיביים להחזרתם לחיק החברה ממנה נפלטו..

כל הקהילות היהודיות במקסיקו מיוצגות בארגון ועד 
הקהילות המרכזי במקסיקו, אשר תפקידו לנהל את היחסים 
עם הממשלה והתושבים הלאיהודים במדינה. הקהילות 
בוחרות נשיא לקדנציה בת שלוש שנים, בהתבסס על  
קורות חייו: כישוריו האישיים, השכלתו,פעילותו הציבורית, 
ניסיונו אופן הבעתו, וחשוב מכל, בוחנים את כישוריו לנהל 
משא ומתן ומערכת יחסים טובה עם הממשלה, מאחר 
וכמיעוט חשופים כל הזמן לאנטישמיות ולמצבי סיכון אחרים 
שעלולים לפגוע בקהילה היהודית. ארגון זה פועל בצורה 

יוצאת מן הכלל כיוון שתמיד ישנו קונצנזוס ביניהם. 
י) מקסיקו סיטי היא מטרופולין ענק דחוס באנשים ומלא 

באתרים מעניינים של היסטוריה בת אלפי שנים מוסדות 

תרבות ואומנות אתרי נופש ובילויים.

עם נכבדי הקהילה מימין לשמאל: איזק אספאני, יהושע קלש, רפאל קלש, נשיא הקהילה היהודית במקסיקו, 
משה שמר, דר' ליז חמואי, סימון גלנטה
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אבל כב' הרב מספר כי שמע מפי מארחיו אנשי הקהילה 
היהודית בדמשק, "כי הנשיא אסד הבן מכבד את הקהילה 
היהודית"... בהסבירם לו, "כי סוריה היא לא איראן איתה 
הסכסוך עם ישראל הוא לאומנידתי  ואילו הסכסוך בין 
סוריה וישראל הוא טריטוריאלי עם ישראל..." בשובו משם, 
בסיכום הביקור מסכם הרב גבאי שיש לו עוד הרבה מה 

לעשות בסוריה.
הרב ישראל מאיר גבאי הוא היהודי החרדי הראשון שאינו סורי 
המבקר בסוריה את הקהילה היהודית מזה חמישים שנה. 
את כל הקורות אותו ואת כל אשר למד והלקחים אשר הפיק 
מביקורו זה מביא לנו מחבר המאמר. אנו נביא את הדברים 
בשני חלקים (האחד בגיליון זה והשני ב"נ  בגיליון הבא)

למרגלות הגולן מצד מזרח, פרוסה גדר המפרידה אותנו 
ממורשת יהדות מפוארת בת אלפי שנים  יהדות סוריה. 
ההיסטוריה היהודית שזורה שם עמוק עמוק, עוד מסיפורי 
"ארם צובא" וארם נהריים, קהילה יהודית עתיקה שישבה 
שם מימי דוד המלך ועד שלהי המאה העשרים ושמרה 

באדיקות ובדבקות על יהדותה במשך כל השנים...
יש שם בית כנסת אחד שעומד על תילו עוד מתקופת בית 
ראשון, מקום שעל פי המסורת מקובל ששם משח אליהו 
הנביא את תלמידו אלישע הנביא  ועד היום נמצאים שם 
קברותיהם של רבי חיים וִיָטאל, ושל אבי השושלת לבית 
משפחת ָאִביְחֶציָרה. וכמו כן ביתו המפואר של השר ר' חיים 

פרחי שהשתדל למען אחיו אצל השלטונות ועוד.
גם הקהילה היהודית בסוריה היתה תמיד חיה ותוססת.

היו לה תקופות קשות יותר וקשות פחות, אך תמיד היו בה 
חיי קהילה שוקקים, בתי כנסת מלאים מתפללים, שווקי 

מסחר מלאים וגם קשרים חמים עם השלטונות.
בשנים האחרונות, מאז שאסד האב התיר ליהודים לעזוב 
את המדינה, התדלדלה הקהילה עד נשארו בה מתי מעט, 
אך עדיין נשארו שם  לצערנו, מאחורי הגדר  אותם אלו 
שלא הסכימו לעזוב לאנחות את אותה שושלת מפוארת.

מי יודע אולי בעתיד הקרוב יפתחו השערים וכולנו נוכל 
לפקוד את המקומות הקדושים הללו...

אבל עד אז. בינתיים החוק הישראלי אוסר על יהודים 
אזרחי ישראל לבקר במדינה עויינת וסוריה נחשבת ככזאת. 

הישראלים הבודדים שביקרו באחרונה בחשאי ובהיחבא 
בסוריה, הובלו אחר כבוד לחדרי החקירות של השב"כ. 
אבל לא כמותם  הרב ישראל מאיר גבאי. הוא לא עשה 
זאת בהיחבא (אם כי בחשאי). הוא סובב ברחובות דמשק 
בלבושו היהודי האותנטי. המגבעת הירושלמית השחורה 
לראשו, תחתיה ה'יַאְרמּולְֶקע' הלבנה. כמובן מלבוש העליון 
החסידי והגרביים המתוחות עד הברכיים בתוך המכנסיים. 
והפאות' מפוזרות בדיוק כמו שהוא כאן  מתלבש ומתהלך 

בישראל.

אישורי הויזה לכניסה לסוריה

הרעיון לנסוע לסוריה החל מיד עם חזרתו של הרב ישראל 
מאיר גבאי מתימן. גם זו מדינה עוינת את ישראל וגם לשם 
נכנס הרב גבאי עם דרכונו הצרפתי וזכה להעמיד מצבה על 
קברו של רבי אבא שלם שבזי זיע"א (כפי שדווח לראשונה 
בשעתו בעיתון 'המודיע'). מיד כשחזר משם החליט, שהיעד 
הבא הוא הקמת ושיפוץ המקומות הקדושים בסוריה השכנה.  

אך השגת אישורי הויזה הסורית לא צלחה בקלות. לאחר 
שניסה שוב ושוב לקבל אשרת כניסה לסוריה ונתקל 
בסירוב נזדמן לו האדם הנכון ליצירת הקשרים המתאימים 

היהודי החרדי  האיש שהיה בסוריה וחזר*)
מאת: אברהם גרובייס

הרב ישראל מאיר גבאי הי"ו, הוא יו"ר "אגודת אוהלי צדיקים", משקם בתי כנסת וקברי צדיקים ברחבי העולם, 

במסעותיו לענייני צדקה חשובים אלה, יוצא למדינה ערבית נוספת (לא איראן) כדי לשקם שם את המקומות 

הקדושים וקברי הצדיקים. הוא טס בין השאר גם על הקו ישראלפריזדמשק, הגיע ונפגש שם עם ראשי 

הקהילה היהודית ודואג לטיפול בקברות הצדיקים שבסוריה, כבשאר מקומות אחרים בעולם. 

 הרב ישראל מאיר גבאי, הוא היהודי הראשון שהעז  חרף כל האזהרות שהוזהר להסתובב ברחובות דמשק עם 

מגבעת חרדים לראשו וחליפה שחורה יהודית לגופו  בעיר הנותנת מחסה רשמי לחלד משעל ובכירי החמאס...

הרב ישראל מאיר גבאי יו�ר �אגודת אוהלי צדוקים� בירושלים

�אוהלי אגודת  של  באדיבותה  והצילומים  הכתבות  שתי   *
צדיקים� ירושלים
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כדי להגיע לסוריה. הר"ר אברהם חיים שליחו של הגר"ש 
עמאר לטורקיה. אולם, גם אז קבלת האשרה ארכה עוד 
כחודשיים שבהם ניסה הרב גבאי מספר פעמים לקבל ויזה 

למדינה דרך הקונסוליה הסורית בפריז, וללא הועיל. 

באחת הפעמים כאשר הגיע הרב גבאי לקונסוליה הסורית 
בצרפת, ניגש אליו אחד מעובדי השגרירות ושאל אותו 
למטרת נסיעתו. משסיפר לו הרב גבאי על מטרת הנסיעה, 
נטל העובד את דרכונו ואמר לו שהוא יחזור אליו. הרב גבאי 
עמד נבוך ולא ידע את הבאות  אך לא איש כרב גבאי 
שיתרגש מכך. המאורעות והמצבים השונים בחייו כבר 
לימדוהו שלא הכל מגיע בקלות  אך מה שבאמת רוצים,  
לבסוף מגיע. והוא, הלוא רוצה באמת ובתמים לדאוג 

לשיפוצם של המקומות הקדושים בסוריה. 
כאשר חזר הרב גבאי לשגרירות לקבל את דרכונו בחזרה, 
קיבלוהו שם בכבוד גדול. הוא הופתע לשמוע מאנשי 
השגרירות שלא רק שהכינו עבורו את הויזה המיוחלת, 
אלא שאף אין הוא צריך לשלם עליה. בקונסוליה ידעו לספר 
לו שהוא קיבל ויזה כ'רב'. וככזה אין הוא צריך לשלם על 
  באמצעות הרב אברהם חיים  הוויזה. אז יצר הרב גבאי
קשר עם ראש הקהילה היהודית בדמשק, כדי שיעזרו לו 

בהכנות לנסיעה.

הקהילה היהודית שקיבלה את הרב ישראל מאיר גבאי 
כאורח הקהילה, דאגה שאף יוצמד לו שוטר סורי  מקומי 
לכל אורך סיורו במדינה שיעזור לו, ואף יגן עליו חו"ח בשעת 
הצורך. דבר המוכיח את הקשרים הטובים שבין הקהילה 

היהודית הסורית לבין הממשל של אסד האב והבן.

סוריה והיהודים

כדי להבין טוב יותר את יחסו של אסד הבן לקהילה היהודית 
היום, יש לחזור ששים שנה אחורה ויותר. לימים שאחרי 
החלטת האו"ם על תכנית החלוקה בכ"ט בנובמבר 1947, 
החלטה שהרגיזה מאוד את הערבים בארץ ישראל בפרט 
ובעולם הערבי בכלל. הערבים החלו בפעולות מחאה 
ואיבה כנגד היישוב היהודי בארץ ישראל. אך לא רק בארץ 
 אלא גם במדינות ערב החלו פרעות והתנכלויות ליהודים

היושבים בתוכם.

הפרעות בעיר חלב ותוצאותיהן

כך קרה גם בעיר חלב, שבה הייתה לתנועה הערבית 
הלאומית השפעה רבה: בתי הכנסיות שבחלב, וביניהם 
בית הכנסת הקדמון, הועלו באש ונשרפו. אך מהעדויות 
שנאספו באותה תקופה עולה, כי במהלך מאורעות אלה 

כתר "ארם צובא" הושחת, חנויות יהודים נשרפו.
ו / או נשדדו ורכוש היהודים הוחרם, אך לא היו פגיעות בנפש 
בקרב יהודי הקהילה בחלב, שהסתגרו בבתיהם מפחד 

הפורעים במשך שלושה ימים.

באותם ימים, הרב הראשי של קהילת היהודים בחלב, היה 

חכם משה טוויל, והוא גר מול בית הכנסת, על פי עדותו 
הוא ראה מביתו את כל המתרחש. את עדותו נתן ביום י"ז 
בחשוון תשי"ט לאמור: "… ההכרזה על [תכנית] החלוקה 
היתה ביום ו'. ביום א' לא הציקו לנו אלא הכריזו לסגור 
כל העיר ולשבות. והיהודים קיבלו על עצמם שלא לצאת 
מפתחי בתיהם... בצהריים התאספו גויים רבים ליד בית 
הכנסת והם מכריזים "ָפלְָסִטין ִּבלַאְדנָא ּוִאלְיָהּוד ְּכלַאְּבנָא" 
 (פלסטין ארצנו והיהודים כלבינו)... והצבא הסורי עומד 
מהצד ומחריש. אחרי הצהריים של אותו יום התנפל ההמון 
על בית הכנסת שרף והרס, והצבא מסייע להם... אחר חצי 
שעה נשרף הכל. הם הוציאו 40 ספרי תורה החוצה ושרפו 

אותם בנפט ובשמן..." 

  בשנת תשכ"א, עד נוסף  מבני הקהילה, דויד חזן מעיד
ודבריו תורגמו לעברית בידי אלכסנדר דותן משגרירות ישראל 
בברזיל לאמור: "...ההפגנות, השריפות ומעשי ההרס בבתי 
הכנסת נמשכו רק יום אחד בלבד... ואףעלפי כן נסגרו 
היהודים בבתיהם שלושה ימים רצופים ולא העזו לצאת 
מפתח הבית. עם פרוץ ההפגנות שבתה כל תנועת המסחר 
בעיר וכל החנויות במרכז המסחרי, של יהודים ולאיהודים 
כאחת, היו סגורות במשך שלושה ימים... באותם שלושה 
ימים היו ערבים מכרים מבקרים את העד (דוד חזן) בביתו, 
מביאים לו מזונות ומספרים לו על המצב המתוח בעיר..."

לאחר המהומות הללו ותקופת הקמת מדינת ישראל 
בתש"ח עמד מספר היהודים בסוריה על 17,000 נפש. 
רוב היהודים התחילו לעזוב את העיר בשנים שלאחר מכן 
למקסיקו, ארגנטינה, ברזיל, ופלורידה, ניו ג'רזי וניו יורק 

בארצות הברית. כמחצית הקהילה עלתה לישראל.

בסוריה נותרה קהילה יהודית קטנה מאוד, רובם מבוגרים, 
רובם לא נשואים. זאת לאחר שרוב יהודי סוריה עזבו את 
המדינה מאז התיר הנשיא האב, חאפז אל אסד, ליהודים 
לעזוב את המדינה בשנת תשנ"ב. ראש הקהילה היהודית 
בסוריה, אלברט קמאו, סיפר כי במהלך אותן שנים אחרונות 
עזבו את סוריה כ 4000 יהודים לישראל ולארצות הברית.

המעטים שנותרו היום בסוריה מתגוררים רובם ככולם  
ובעיירה קמישלי בבירה דמשק, בעיר הצפונית חלב 

שבצפוןמזרח סוריה. לדבריו, אלה הנשארים שם לא עלתה 
בדעתם מעולם מחשבה לעזוב את חייהם במדינה הערבית. 
"כאן נולדתי, התחנכתי וכאן אני עובד. יש לנו כאן את 
ההיסטוריה שלנו ואת האתרים הקדושים שעלינו לשמור".

ראש הקהילה אומר להרב ישראל מאיר גבאי כי �יחסו 

של הנשיא אסד הבן לקהילה היהודית כיום הוא מצוין. 

גם תושבי המקום נוהגים בנו בכבוד ובהערכה. ברור לנו 

שהיריבות העמוקה של הסורים עם מדינת ישראל, לא 

הפכה למלחמת דתות או לאום, אלא ויכוח טריטוריאלי 

נטו. סוריה איננה מדינה אסלאמית קיצונית כמו איראן. 

שאיפתה של סוריה היא לא השמדת ישראל אלא השבת 

הגולן לידיים סוריות�.



שאול רביד
יוסף ריקה/ סגן יו�ר הארגון

אליהו חסון/יו�ר ועדת חינוך ותרבות (מלגות) ויו�ר ועדת מורשת
שאול רביד/ סמנכ�ל קרן היסוד

≥∞

טקס חלוקת מלגות
לסטודנטים במוסדות מוכרים להשכלה גבוהה

תרומתו של מר אלי דואר ומשפחתו מברזיל
2009חולון תשס"ט

מר בודינגר ואליהו חסון מעניקים מלגה משותפת לארגון ולמשפחה 

ע�ש הבן ארנון ע�ה



הענקת אותות תודה והוקרה
מטעם ארגון יוצאי דמשק (סוריה) בישראל

≥±

יהושע קלש/יו�ר הארגון מעניק את האות לחיים כהן

יהושע קלש/יו�ר הארגון מעניק את האות לנסים כהן

יהושע קלש/יו�ר הארגון מעניק את האות לרפאל ארזי

יהושע קלש/יו�ר הארגון מעניק את האות ליצחק כהן ֶשֶמר (מכללתי)



≥≤≥≤

שיחזור ביתו של הנגיד ר' חיים פרחי

שיחזור ביתו של הנגיד רבי חיים פרחי שמשתרע על 6,000 
מטר רבוע על ידי הממשל הסורי, היא העדות הטובה ביותר 
לזמנים אחרים טובים יותר בין העם היהודי לעם הסורי.
רבי חיים פרחי נולד בתקופת האימפריה העות'מאנית 
למשפחה יהודית מכובדת בדמשק ויש האומרים שאף היה 
נצר לבית דוד. באותה תקופה היתה סוריה חלק מן האימפריה. 
מושל דמשק היה האחראי בפני כס המלכות בטורקיה. 

שלטונו הקיף את כל האזור עד צפון ארץ ישראל.

במשך שנים שימשו בני המשפחה, ובהם אביו של ר' חיים 
פרחי, ר' שאול פרחי, כגזברים, שהם  שרי אוצר של נפת 
דמשק, ושימשו כמתווכים בין אנשי הקהילה היהודית ובין 
השלטון, ידוע כי סייעו להקל את עול המיסים מיהודי צפת. 
חיים פרחי שימש בתחילת דרכו כבנקאי של מושל דמשק 

ולאחר מכן כשר אוצר ויועץ חשוב.

הממשל הסורי היום רואה בביתם של משפחת פרחי, 
חלק מהמורשת וההיסטוריה הסורית. הבית שהיה מעוטר 
בפסוקים ואמרות חז"ל, חציו נותר על תילו כמאז, וחציו 
משוחזר במלואו. לצורך כך הממשל הסורי נעזר ביהודי 

המקום ובמי מביניהם שיודע כתב אשורית.

הדרך לסוריה

הרב ישראל מאיר גבאי חי היום את סוריה כאילו 
גדל בה ולמד עליה שנים רבות. דיבורו קולח. מדי 
פעם, אני נאלץ לקטוע אותו ולחזור ולהתמקד 

במסעו האחרון.

לאחר שהוטבעה הויזה הסורית בדרכונו, הוא 
עוד חצה את נמל התעופה בןגוריון פעמים 
רבות ליעדים שונים למטרותיו. בכל פעם שעבר 
במשטרת הגבולות, עלעול קצר בדרכונו צדה 
את עיני איש משטרת הגבולות  הוויזה הסורית. 
יהודי בעל חזות חרדית עם וויזה סורית?! הרב 
גבאי נחקר על כך מספר פעמים מדי שובו ארצה. 

כל הסבריו על פעילותו הענפה לא הועילו.
ואז הבזיק במוחו רעיון. באמתחתו הייתה כתבה 
עליו שהופיעה בעיתון 'המודיע' על שהותו ופועלו 
בתימן  שלף אותה והציג אותה בפני החוקרים, 
כתבה זו הסבירה להם יותר מכל מיהו הרב גבאי 
ומה הם מעשיו. הם חייכו ושחררו אותו. מעתה 
ואילך, כתבה זו הצילה אותו מחקירות בישראל, 
ושמשה כהסבר על פעילותו בעולם וגם על 
נסיבות נסיעתו לסוריה. מאז הרב גבאי מסתובב 
עם 'המודיע' בכיסו ושולף אותו לעת הצורך. 
כעת נוספה לו גם הפרסום על הנסיעה לסוריה.
את הדרך לדמשק הוא עשה על ציר תל אביב

פריזדמשק. שם חיכו לו ראשי הקהילה היהודית 
עם ליווי משטרתי. הרב גבאי שהוזהר מראש על 
ידי הקהילה שלא להסתובב בחוצות דמשק עם הלבוש 
החרדי הבולט  החליט שהוא לא מוותר על הלבוש. וזוהי 
הסיבה שהם כמעט ולא אפשרו לו לצאת מרכב הליווי ולטייל 
סתם כך בחוצות דמשק. רק גיחות קצרות וסיורים מודרכים 

במרכזים יהודיים, בתי כנסיות ובתי עלמין עתיקים.

הרב גבאי הביא איתו גם אוכל כשר ליהודי סוריה לכבוד 
חג הפסח. האוכל הגיע בשליחותו של הרב אברהם חיים, 
שליח הרב עמאר לטורקיה. הרב גבאי הביא איתו מצות ומיץ 
ענבים ואוכל בסיסי. אבל יין שכידוע אסור על המוסלמים 
בגלל האלכוהול שיש בו, הוא כמובן לא יכול היה לספק להם. 
הרב גבאי אומר שבסוף לא בדקו כלל במזוודותיו ולמעשה 

היה יכול להכניס כל מה שרצה.

התוכנית המקורית שלו היתה לבקר בשבעה מרכזים יהודיים 
ברחבי סוריה. לבסוף הספיק לבקר רק בשלושה מהם: בבתי 

הכנסת בדמשק, ג'ובאר וחאלב  ובבתי העלמין שם.
הרב גבאי לא מאוכזב. "בקרוב אני חוזר לשם. יש עוד הרבה 

מה לעשות ולתקן שם".

תחילת הסיור היה בדמשק הבירה. יהודי דמשק אמרו כי הרב 
ישראל מאיר גבאי הוא היהודי החרדי הראשון שאינו סורי 
המבקר בסוריה את הקהילה היהודית מזה חמישים שנה.

בית הכנסת הגדול בדמשק הוא היחיד שעדיין פעיל, מתוך 
21 בתי כנסת שפעלו בעבר בדמשק. בית הכנסת פעיל, 

בית משפחת פרחי בדמשק בתפארתו....
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כביכול, אבל כמעט אף פעם לא מצליחים 
לגייס מניין. 

בחג הפסח האחרון התפללו שבעה 
מתפללים בסך הכל. בבית הכנסת ישנם 
המון ספרי תורה, שכנראה נאספו מבתי 

הכנסת האחרים בדמשק. 
כיום לא נשארו משפחות יהודיות כלל 
בסוריה. כולם מבוגרים ללא ילדים. בית 
הספר היהודי עומד כולו שומם. מטופח. 
מסודר. אך הוא נראה כאילו זרקו משם 
את התלמידים לעונש כי הם לא למדו 
טוב. הכל נשאר אותו דבר, מוכן ללימודים 
כשהם יחזרו, אבל הם בינתיים, כמובן, לא 
חוזרים. בבית הקברות העתיק בדמשק 
עומד ציון הרה"ק ר' חיים ויטאל, אשר 

לטענת יהודי סוריה מעולם לא הועתק 

ולא הועבר מסוריה, אוהל ניצב על 

קברו ושומר ניצב בפתח בית החיים 

מזה חמישים שנה (ראה מסגרת).

חלקו העתיק של בית הקברות בדמשק, 
הועבר לחלק החדש. בחלק הישן זרוקות 
המצבות בערימות בקצה בית העלמין. 
אולם חלקו החדש של בית הקברות 
מגודר, נקי ושמור 24 שעות ביממה.
לעומת זאת, בעיר חלב יש שני בתי 
קברות. האחד, בית קברות שמור יחסית. 
והשני, קטן, באיזו חצר, מוזנח ועזוב, אבל 
הוא אינו מחולל. שם איתר הרב גבאי את 

קברו של רבי רפאל קצין זצ"ל.

ברשימותיו של הרב גבאי, בין היתר מופיע 
שיש לאתר את קברו של רבי רפאל קצין. 
הרב גבאי מוסיף כי עדיין אינני יודע 
מספיק פרטים עליו מעבר לכך שהיה 
גדול בישראל בעמ"ס "תוקפו של רפאל". 
 1847הרב רפאל קצין מחלב מונה ב
לחכם באשי בבגדאד, והיה לרב הראשי 

של חלב. 

2008  בית העלמין בדמשק בחֹורְָּבנֹו

ללא מילים, 
התמונות 
מדברות 

בעד עצמן...
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רבי חיים ויטאל זיע"א. נפטר בר"ח אייר שנת ש"פ, 
לפני 388 שנה. לפני כחמישים שנה, ביקשו השלטונות 
הסורים מהקהילה היהודית להעביר את הטמונים בחלק 
העתיק של בית הקברות בדמשק לחלקו החדש. הסיבה 
לכך היתה, שהחלק הישן עמד בסמוך לשדה התעופה 
ו"הפריע" להרחבת שדה התעופה. בחלק העתיק 
היה קבור רבי חיים ויטאל, תלמידו של האר"י הקדוש 
וממשיך דרכו, ולא היה מי שיעיז להעביר את עצמותיו 

הקדושות.
לאחר זמן מה, קם הרה"ג ר' יצחק ניסים הכהן, רבה 
של סוריה (שנפטר בגיל מופלג הקרוב ל 110 שנה), 
ולאחר ייחודים וטבילה העביר את קברו של רבי חיים 
ויטאל ותלמידיו שהיו טמונים לצידו, למקומם החדש 
בחלק החדש יותר של בית הקברות. כ15 שנה לאחר 
מכן אף בנו אוהל יזכור על קברו. הרב יצחק ניסים ביקש 

אף שיקברוהו בצמוד לאהל זה.

כאשר אני שואל את הרב גבאי על השמועות בישראל, כי 
העבירו את עצמותיו של רבי חיים ויטאל לקבורה בקרית 
מלאכי בארץ ישראל, הוא מחייך ואומר שאע"פ שגם עד 
נסיעתי לסוריה לא האמנתי לכך, עכשיו משביקרתי שם, 

אני מבין שזה לא מציאותי וזה לא סביר.
לדבריו, "נניח שיהודי חרדי הגיע לסוריה  דבר שבני 
הקהילה מכחישים בכל תוקף  הקהילה היהודית במדינה 
לא ידעה שמישהו בא והזיז את המצבות הכבדות שעל 
הקבר לבד. הרי יש שם שומר 24 שעות ביממה כבר 

למעלה מ40 שנה! האם גם הוא לא ראה?"
"וגם, הרי איך יכול להיות שיהודי ועוד ישראלי יעבור גבול 
עם שק גדול ואף אחד לא ישאל שאלות? אף אחד לא 
יבדוק? עברתי הרבה גבולות בחיים שלי והגבול הסורי לא 
היה מהקלים שבהם, זה פשוט לא מציאותי. מה גם שהרב 
חיים פינטו שעליו סיפרו שהעביר את הקבר מכחיש את 

זה מכל וכל. אז על מה יש בכלל לדבר". 

מעל גגות �ָחארֶת אִלְיָהּוד� בְָדמֶשֶק

המצבה שעל קברו של רבי חיים ויטאל זיע"א בדמשק

משמאל, אוהל יזכור שנבנה ע�י השלטונות הסורים לתוכו הועברו קברו של הרב חיים מטאל ותלמידיו, מימין, הרב 
ישראל מאיר גבאי, ליד המצבה המקורית
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הדרך מדמשק לג'ובאר קצרה. קצרה מאוד. ג'ובאר הייתה 
בעבר כפר סמוך לדמשק, היום היא חלק מדמשק עצמה. 
ראש הקהילה היהודית בסוריה מפציר שוב ברב ישראל 
מאיר גבאי שלא לבלוט יתר על המידה עם המגבעת לראשו, 
אך הוא מחליט שלא לשנות את לבושו, גם לא בתוככי 
סוריה. מכסימום הוא מסכים שכמעט לא יסתובב ברחובות 
סוריה  אלא מהבית למונית ומהמונית לבית הכנסת או 

לבית הקברות.

על קדושת המקום

בג'ובאר, בבית הכנסת עתיק שנקרא "בית הכנסת אליהו 
הנביא". המקום נחשב לאחד המקומות המקודשים ביותר 
ליהודי סוריה, משום ששם, על פי המסורת, משח אליהו 
הנביא את תלמידו אלישע לנביא. כפי שמובא בנביא מלכים 
א' י"ט "ויאמר ה' אליו לך שוב לדרכך מדברה דמשק ובאת 
ומשחת... ואת אלישע בן שפט מאבל מחולה תמשח לנביא 

תחתיך". 

במרכז בית הכנסת מצבת אבן ענקית מגודרת. ועליה כיתוב 
בשלוש שפות: בעברית, בערבית ובאנגלית "בזה המקום 
נמשח הנביא אלישע בן שפט על ידי אליהו הנביא ז"ל ש' 
ג"א מ"ג ליצירה". (שנת 3043 לבריאת העולם). וכפי שמובא 
בנביא "וילך משם וימצא את אלישע בן שפט והוא חורש 
שנים עשר צמדים... ויעבר אליהו אליו וישלך אדרתו אליו. 

ויעזב את הבקר וירץ אחרי אליהו".

מקום של נסים נפלאות ומרפא

הדבר המעניין הוא, שסביב בית כנסת, נבנו חדרונים קטנים 
רבים. בני הקהילה מספרים לרב גבאי שכל אחד שהיה חולה 
היה נכנס לאחד מחדרים אלו והיו בני הקהילה מכניסים אליו 
אוכל ושתייה, ולאחר כמה ימים היה יוצא משם בריא כיום 
היוולדו. החדרים הינם חדרים קטנים עתיקים ללא מים או 

חשמל, והתאורה היחידה הקיימת שם היא נרות.
הנקודה המחברת את החדרונים הללו לבית הכנסת, נמצאת 
בקרן זוית, שם מקום קברו של רבי שמואל אביחצירא.
על קברו אין כל סימון או מצבה, אבל המקום מקודש אצל 
בני הקהילה כמקום שראו בו ישועות ונפלאות. רבים הם 
הסיפורים אצל בני הקהילה על מופתים וישועות הקשורים 

לקבר זה.
ובימי שבת  בכלל  ברגל  הולכים  היו  לג'ובאר  כלל  (בדרך 
בידו,  מצויה  הייתה  שהפרוטה  למי  אבל  בפרט.  וחג 
  בקו דמשק  �ְטָראְמוָואיְי�  ה  ברכבת קלה  נוסעים  היו 
ובאופן  ירד  שנהגה  לאחר  תּוָמא  ְמָּבאְּב  שיצאה  דומה, 
ידני סובב אותה על מסילה בעיגול חזרה לכוון הנסיעה 
לג'ובאר.  סמוך  בשדה  נעצרת  הייתה  בדרכה  לדומה. 
גדולים  אגוז  עצי  שני  עמדו  שמאחוריה  גדולה  גורן  ליד 
גבוהים ועבותים שהיו בראשיתו של השביל המוביל לבית 
הכנסת והמעונות ששמשו את הבאים לריפוי בכל ימות 
השנה ולנופש משפחתי של שלושה ארבעה ימים לבאים 

לנופש בימי האביב והקיץ. מ.ש.)

לטענת בני הקהילה, עד כה לא הוצבה מצבה על קברו 
של רבי שמואל, כדי לא להפוך את מקום קברו חשוב יותר 
מבית הכנסת. אולם גם כך, עדיין כל מי שבא לבקר בבית 
הכנסת מגיע להתפלל גם על קברו של מוה"ר רבי שמואל 

אביחצירא.

הרב גבאי ביקש מהקהילה להעמיד מיד מצבה על קברו כדי 
שלא ישכח המקום, בפרט כעת, כאשר הקהילה הולכת 
ומצטמצמת, הרב גבאי שילם לבני הקהילה כדי שיקימו 
מצבה, וסיכם עימם שבעתיד הוא ישלח מצבה חדשה 

ומכובדת שתיבנה אי"ה על קיברו של איש אלוקים זה. 

הנוסח הזמני שנכתב על גבי המצבה, כפי שניסח הרב 
גבאי ונכתב על ידי בני הקהילה, הינו: "ציון החכם השלם 

האיש שחזר מסוריה (ב)
ג'ֹו ָּבא ר

המקום הקדוש ליהודי סוריה
מאת: אברהם גרובייס

על ג'ובאר. על בית כנסת העתיק שהמסורת אומרת שהוא המקום בו משח אליהו הנביא 
את אלישע לנביא. על כיצד חולים בסוריה היו מתרפאים בג'ובאר? ועל מקום קבורתו של 

אבי שושלת אביחצירה ומדוע אין מצבה על קברו.
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הצדיק יסוד עולם רבי שמואל אלבז הנקרא אבוחצירה 
בעל מופת שעבר את הים על שטיח. ראש משפחת אבו 
חצירה המפורסמת. סבא של רבי יעקב אבו חצירה ועוד. 
ציון שיהיה    אהלי צדיקים בראשות ישראל 
מאיר גבאי". הרב גבאי אומר כי ייפגש עם מוה"ר רבי דוד חי 
אבוחצירה מנתיבות כדי לקבוע יחד עמו את נוסח הכיתוב 
הסופי שיחרט על המצבה וסידורי בניית המצבה שעל מקום 

הציון בג'ובאר.

למה נקרא שמו של רבי שמואל אלבז
רבי שמואל אביחצירא

 400 משפחת אביחצירא נוסדה בירושלים עיה"ק לפני כ
שנה. ראש וראשון שושלת היה רבנו שמואל אלבז, שלימים 
נקרא רבי שמואל אביחצירא זיע"א. למרות גדלותו בתורה, 
ובחסידות לא השתמש רבי שמואל בכתרה של תורה, רק 
נהנה ביגע כפיו ועסק באריגת מחצלות קנים לפרנסה. 
משום משלח ידו ולאור הנס שזכה בו בנסיעתו כשליח 
ציבור על גבי המחצלת בא מקור לשם אביחצירא, דהינו 

"אבי המחצלת".

החיד"א כותב עליו בספרו שם הגדולים: "מהר"ר שמואל 
אלבז, איש אלוקים קדוש היה מתבודד ְּבְּכנִיְּשָּתא (בית 
הכנסת) דבי ג'ובר, בעיר הנקראת עד היום ג'ובאר, ורוב 
פרישותו מדרכי העולם הזה, קורין לו רב שמואל אבוחצירי, 
ושמעתי מזקנים ִעזּוזֹו (כוחו מ.ש.) ונפלאותיו שהציל לישראל 
מכמה צרות, וגם במכתב הן כל יקר ראתה עיני פעולותיו 

להצלת ישראל זי"ע", עכלה".

מסורת בידי המשפחה כי הרב נבחר על ידי עסקני העיר 
בירושלים לצאת את הארץ בשליחות כולל הספרדים 
למדינות הים לצורך גיוס כספי צדקה לטובת עניי ירושלים 

שחיו בדוחק ובצער, ובסוף ימיו הגלה לדמשק. 

הסיפור המפורסם, שעל שמו נקרא אבו חצירא. מחצלת 
בערבית נקראת "חצירא" אביחצירא אבי מחצלת. רבי 
שמואל היה חי בעיר הקודש ירושלים בזמן מהרח"ו, ונקרא 
שמו רבי שמואל אלבז. הוא היה איש צנוע ונסתר מעשיו מפני 
ההמון, התמיד בתורה ולמד קבלה. הקהילה שהיתה במצב 

קשה, לא יכלה לעמוד עוד בדוחק השעה, העוני והסבל של 
היהודים היה בלתי נסבל, ולאחר שנפל על רבי שמואל הגורל, 

הוצרך לנסוע לאסוף כספים לטובות העניים.

אך לרבי שמואל לא היה די כסף לעלות על האוניה, ולכן 
נשאר בנמל. כאשר האוניה החלה להפליג, פרש מחצלת 
על גלי הים והתיישב עליה וכך נסע בעקבות האוניה עד 
שהגיע לעיר קושטא, שם פעל לטובת בני עירו. גירסה אחרת 
אומרת כי הפליג על גבי מחצלת מאיסטנבול שבטורקיה עד 
יפו. רבי שמואל שנולד בארץ ישראל, גדל בתחילה בירושלים 
ולאחר מעשה הנס, העתיק את מקום מגוריו לעיר צפת 
והיה תלמידו של רבי חיים ויטאל, שהוא תלמידו של האר"י 
הקדוש. לאחר מכן רבי שמואל יחד עם רבו, רבי חיים ויטאל, 

עברו לדמשק שבסוריה ולג'ובאר.

לא ידוע מה גרם למשפחת אביחצירא לנדוד מג'ובאר שליד 
דמשק בסוריה למרוקו. אך בהתחשב שבני משפחתו קיבלו 
את חינוכו של אביהם, ראו בני המשפחה לנכון לעבור לארץ 
ישראל בה יוכלו לעבוד את הקב"ה בצנעא ובקדושה,  מבלי 
להתבלט. צאצאיו של רבנו שמואל אביחצירא זיע"א נסעו 
מארץ ישראל ומסוריה לפני שנים רבות והגיעו לאחר 
תלאות רבות לעיירה בשם "ריסאני" (שנקראה בזמן 
הקדמון "סג'למאסא") במחוז "תאפילאלת" אשר במדבר 

סהארה.

בנו של רבי אביחצירא היה מלומד בנסים, בנו רבי יחייא, 
בנו רבי עיוש, בנו רבי יעקב באבא עגו בן עיוש, בנו ר' יחייא 
השני, בנו רבי אברהם, בנו רבי מסעוד שהוא אביו של מרן 
אביר יעקב אביחצירא. רבי יעקב הניח אחריו ארבעה בנים 
שהבכור בהם הוא אבי מסעוד שהוא אביו של הסבא קדישא 

 רבנו ישראל אביחצירא הבאבא סאלי זיע"א.

רבי יעקב שהיה גדול בתורה, למד ולימד את תורת ישראל 
לרבים. למרות שהשתוקק בכל מאודו לעלות לארץ ישראל, 
נמנע הדבר ממנו ובעת שעשה את דרכו לארץ ישראל 
ובעודו בקהילה היהודית "דמנהור" במרחק של כ 80 ק"מ 
מאלכסנדריה, השיב את נשמתו לקונו. ביום כ' טבת, תר"מ 

.(1880)

דלת הכניסה לבית הכנסת מחצר המתחםדלת הכניסה למתחם היהודי בג'ובאר
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בית הכנסת אליהו הנביא בג'ובאר

האכסניה והחצר בתוך המתחם היהודי בג'ובאר
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יוסף נולד בדמשק בכ"א בטבת, ה' תרע"א (21.01.1911). 
בהיותו הילד החמישי (מבין תשעת אחיו ואחיותיו), הוא 
נקרא כנהוג אז על שם סבו מצד אמו, יּוֶסף דּוֶאר. הוא נפטר 
בשיבה טוב ב 18.5.2001, והוא בן 90 וחצי שנים, שבע 

מעשים ופעלים למען הציבור והעם. ת.נ.צ.ב.ה.

משפחת קֹוסְטָא, ַקסְטִיָקה, קֹו ְסִטיָקה.

שם המשפחה המקורי הוא למעשה קֹוְסָטא, שמוצאה 
מגלות ספרד ב 1492. הם גלו תחילה לבלגיה, משם עברו 
לאיסטנבול ואחר כך הגיעו לדמשק לפני שלוש מאות שנים.
המשפחה בדמשק היתה משפחה ענפה וגדולה, רובם 
עסקו בענף הנּול והאריגה, והעסיקו רבים מבעלי מלאכי זו. 
בנּולים הרבים שהיו מפוזרים ברחבי הרובע היהודי בדמשק.

במשך הזמן שובש השם, והפך מקוסטא לְַקְסִטיָקה, ובארץ 
ישראל הפך השם לקוסטיקה. יצויין, כי זקני המשפחה שמרו 
באדיקות על השם המקורי של המשפחה  זאת יודעים 
מן העובדה שבמשך כל הדורות בעלותם לתורה ובתפילות 

אשכבה השתמשו בשם קוסטא.

אביו של יוסף לא הלך בדרכי סבו לעבוד בענף האריגה 
המשפחתי אלא, הוא ואחיו מרדכי ואברהם, שלושתם למדו 
את מקצוע ה"נְָא'ֶשה" (חריתת נחושת, מ.ש.), ענף ששגשג 
מאוד באותם ימים, כי תוצרתו היתה מבוקשת מאוד... 
ופרנסה את העוסקים בו בכבוד. (ראה ב"מכאן ומשאם" 

גליון מס' 8 עמ' 59)

משפחת דּוֶאר

מצד אמו של יוסף היתה משפחת דואר, גם היא היתה 
משפחה גדולה וענפה. המשפחה סחרה בחוטי טוויה 

ואריגים, והיו בה גם אנשים מלומדים ומושכי עט.
למשפחה זו היה "ְּבָחאֶרת ִאְליָהּוד", מבנה גדול שהיו בו 
בית כנסת, בית ספר שנקראו "ִּכָּתאּב ִאל דּוֶאר", והיתה בו 
גם אכסניה בה התאכסנו עולים מארצות המזרח בדרכם 
ארצה. הם לנו באכסניה זו, וקיבלו מזון וכל צרכיהם, כל עוד 

שהו בה עד שהמשיכו לדרכם לארץ ישראל. 
שתי המשפחות קסטיקה ודואר, היו משפחות בעלות 
מסורת יהודית, אדוקים ושומרי מצוות. בלבם פעמו הציונות 

ואהבת ארץ ישראל. 

מוראות מלחמת העולם הראשונה נתנו אותותם, גם בשתי 

משפחות אמידות אלה, עד כדי עוני ומחסור.
כותב יוסף בזיכרונותיו: "... אזל הסוכר, התחלנו להמתיק 
בדבש ענבים. אזל הנפט, התחלנו להדליק עששיות משמן 
למאור, הפסקנו לבשל על "ְּפִרימּוס", והתחלנו לבשל על 

עצים שקוששנו. 
לאט לאט אזל גם הלחם בבית, ולארוחת בוקר נתנו לנו כוס 
חלב, חופן צימוקים וחופן חומוסים קלויים. לארוחת צהריים 

קיבלנו "כריך" עשוי פיתה ובה לַָּבנֶה וָאָמְרִדין"
(הקרוי במקומותינו לֶֶדר  שהוא ממתק העשוי משמשים 

טחונים ומיובשים כעור שטוח, מ.ש.).
בעיקר היה צורך לשמור כספים רבים, כדי לשלם "כופר גיוס" 
לצבא התורכי, שצריך היה לשלם עבורו ועבור שני אחיו. ככל 

שהתמשכה המלחמה, גברו מוראותיה.
מצוקת רעב ומחסור בלחם נתנו את אותותיהם בכל 
המשפחות היהודיות בדמשק (עם כל המשתמע מכך, מ.ש.), 

ולא פסחו על שתי המשפחות שלו, ַקְסִטיָקה ודּוֶאר. 

תלמיד בבית הספר העברי

עם פתיחתו של בית הספר העברי הראשון, שנפתח על ידי 
הסופר יהודה בורלא, מועבר אליו יוסף קסטיקה הקטן מ"החדר" 

אישים ודמויות, שחייהם ופועלם הם חלק ממורשתנו

יֹוסף קוסטיקה ע"ה
חלוץ וציוני נלהב מילדותו ועד סוף ימיו, ממייסדי תנועת החלוץ בדמשק

פעיל עליה והברחות גבול, פעיל בקליטתם של העולים. איש ההגנה והפלמ"ח, רב פעלים ומעללים 
במדינות ערב למען ביטחון העם והמדינה. במהלכן של שנים רבות פעל ועמל "לאור היום ובמחשך". 

פעולותיו היו לאגדות, עוד בימיו, קל וחומר אחרי מותו. קורותיו שזורים בקורות המדינה, מטרום הקמתה 
ועד סוף ימיו והוא בן 90 שנה. איש משפחה וחברה, נעים להתרועע

יוסף קוסטיקה
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של החכם יוסף שּוְרָּבא וחכם ַשְמָעא, ללמוד בכיתה א'. 
בין התלמידים, שהיו יחד איתו בבית הספר העברי, היה גם 
ָּכאֶמל (שלם) מּוָאס, שלימים לכשיתבגרו, יצטלבו דרכיהם, 
יפגשו וילכו יחדיו בפעולות ההעפלה, ההגנה, הפלמ"ח, 

הקליטה והארגון.
עם גמר מלחמת העולם הראשונה, נכנסים האנגלים 

לדמשק. המצב הכלכלי הולך ומשתפר בכלל, ושל הקהילה 
היהודית בפרט. בכלל זה פרח מחדש ענף ה"נא'שה" (חריתת 

הנחושת), ששוב התפרנסו ממנו משפחות רבות בכבוד. 

גם מצבה הכלכלי של משפחת ָקְסִטיָקה השתפר לאין 
ערוך. אביו של יוסף פתח שוב את בית המלאכה שלו בענף 
הנחושת, פיתח אותו, העסיק עובדים רבים וחזר להיות 

"יצואן"  לסחור עם סוחרים רבים מארצות המזרח. 

יוסף ילד חרוץ מילדותו

כבר מילדותו נכרו בו תכונות חריצות. חרף המצב הכלכלי 
הטוב של המשפחה, השתדל בכל מרצו למצוא לעצמו עבודה 
בתקופות החופש הגדול (שבסוריה נמשך כשלושה חודשים). 
מספר יוסף, "בקיץ 1924... לא מצאתי עבודה, כפי שהצליחו 
רוב בני כיתתי, אך אני מתוך רצון עז למצוא מקום עבודה 
ולהרוויח כסף לעצמי, הלכתי ברחוב הראשי בשוק "ִאל 
ַחִמיִדיֶיה" והתחלתי לקרוא בקול גדול "למי נחוץ נער 
לעבודה?". והנה, ניגש אליי גבר כבן 40 בערך ושאל אותי, 
אם אני יודע קרוא וכתוב בערבית, כי יש לו עבודה עבורי בבית 
דפוס. בשמחה עניתי לו בחיוב, נתלוויתי אליו, לבית הדפוס 

שהיה בשוק "ִאלְעְצרּונִיֶיה", שהיה בקרבת מקום. 
הטיל עליי מספר מטלות, אותן ביצעתי במהירות, בדייקנות 
ולשביעות רצונם של מנהל העבודה ושל הבעלים של הדפוס 
עצמו. תמורת זאת זכיתי מהם לשכר עבודה הרבה יותר 

גבוה משהיה נהוג לשלם לילדים עובדים בגילי...".

העלייה הראשונה של יוסף לארץ ישראל

החינוך העברי והציוני שקיבל יוסף, בבית הספר העברי, 
במועדון הנוער של תנועת החלוץ והן באווירה בבית הוריו, 

נתנו את אותותיהם ופריים מהר מאוד. כבר בגיל 15 גמלה 
בליבו ההחלטה, לעזוב את הבית ולעלות לארץ ישראל.
הוא החליט לברוח מהבית, ללא הסכמתם של ההורים.

הוא וחבר אחד נוסף נסעו תחילה לביירות שבלבנון, ומשם 
נסעו במונית לחיפה דרך ראש הנקרה, תוך שהם ונהג 
המונית שהסיע אותם מסתדרים איכשהו עם שוטרי הגבול 
האנגלים. יוסף התגורר עם אחיותיו בתל אביב, עבד ביום ולמד 

בערב בבית הספר לנערים עובדים של הנוער העובד.
בשנת 1928, עם ההודעה על מחלתו האנושה של אביו 
בדמשק, הוא חוזר, ולאחר מספר חודשים האב נפטר. 
יוסף נשאר בדמשק עם המשפחה ועם החברים הצעירים, 

שלימים יחד הם מקימים את תנועת החלוץ בדמשק. 
בשנת 1929 הוא חוזר ארצה עם קבוצת שבעת הצעירים 
הראשונים, שעולים ארצה, ונקלט בכפר גלעדי, בקיבוץ יגור 

ובקבוצת העבודה בהרצלייה. 

יוסף והקמת "החלוץ" בדמשק

כצעיר נלהב, יחד עם מנחם לוזיה וחברים נוספים,  יוסף היה 
בין המייסדים את תנועת החלוץ בדמשק, תנועה שארגנה 
בתוכה את בני הנוער והצעירים, ללמדם עברית, לחנכם 

וללמדם על ארץ ישראל ואהבתה. מספר יוסף:
"ערב אחד במחצית 1928 מגיע למועדון הנוער בדמשק 
בחור אשכנזי בשם יהודה קופלביץ (לימים יהודה אלמוג.) 
הוא היה בדרכו חזרה משליחות בפרס לארץ ישראל, ועבר 

דרך דמשק.

בערב הוא ביקר במועדון והתפלא על הנוער שהיה שם,  
ילדים ונוער שדיברו עברית רהוטה שרים בעברית ואמר: 

מנחם לוזיה הצעיר מנהיג וממייסדי �החלוץ� בדמשק 

יוסף עם חברו הטוב שלם (כאמל) מואס 
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'נוער  כזה לא מצאתי  לא בפרס, לא בבגדד ולא באף 
מקום'..."

".. שמענו ממנו סיפורים וחוויות על ארץ ישראל. הוא עשה 
עלינו רושם טוב, הוא היה בעל שיער כסוף מסביב לקרחתו, 
ונראה כמו פרופסור. הוא הקסים אותי במראהו ובסיפוריו 
על ארץ ישראל, על החלוצים ועל שיבת ציון. הוא סיפר על 
האדמות של הברון רוטשילד, הנמצאות ב"ְבֶטיָחה בחֹוָראן" 
שבסוריה, דבר שאנחנו לא ידענו עליו, והציע לנו שאנחנו 
בתור נתינים סורים נוכל לעלות על הקרקע (הזאת, מ.ש.), 

ולהתיישב עליה ולגאול אותה. 
הרעיון הזה קסם לנו, להיות החלוצים הראשונים להתיישבות 
בחוראן. הואיל וכולנו היינו ציונים נלהבים, ורצינו לפעול 
ולעשות משהו למען המולדת  לקחנו את הרעיון ברצינות ...".

"... בו במקום התגבשה קבוצה להקמת תנועת החלוץ 
בדמשק לאותה מטרה, בהדרכתו וביוזמתו של מר יהודה 
קופלביץ. הוא ייעץ לנו שיש צורך להכניס בנות חברות 
לתנועה, דבר שהיה חריג (ויוצא דופן) לעשותו בקהילה 

היהודית בדמשק, אבל גם על זה התגברנו ...".

באותו מעמד תרמו החברים כסף לתנועה, ובחרו ביוסף 
קסטיקה לגזבר ואת אליהו (שורבה) כהן למזכיר. כשחזר 
יהודה קופלביץ לארץ, הביא את דבר הקמת החלוץ בדמשק 
בפני המוסדות, יצר קשר מכתבים וחומר קריאה, וקישר 
את חברי החלוץ בדמשק עם מנהיגי הישוב באותם ימים: 
דוד בןגוריון, ברל כצנלסון, אליהו גולומב, חיים הלפרין גזבר 
הסוכנות וכן עם התנועה הקיבוצית עם יוסף בנקובר והחבר 

שכטר, כדי שיקבלו את החברים מדמשק להכשרה בקיבוצים 
 להכשירם לעלייה על אדמות ְּבֶטיָחה שבחֹוָראן. 

הפעילות בתנועת החלוץ בדמשק היתה בשביל יוסף קרקע 
פורייה, עליה נזרעו פעולותיו המבורכות והענפות בהעפלה, 

בהגנה, בפלמ"ח ובצה"ל. 

יוסף כתב בערוב ימיו ספר, המתאר את תולדותיו בדמשק, 
תולדות משפחתו, פעילותו הביטחונית והציבורית, המחכה 

לאפשרות להוצאתו לאור. 
אנו אסירי תודה לרעייתו, על שהרשית לנו לפרסם כאן 

קטעים מספר זה. 

באותו ערב של יסוד תנועת החלוץ בדמשק, בשנת 
1928, בנוכחותו של מר יהודה קופלביץ, היו בין מייסדי 

התנועה החברים:

ָאלְִפיֶיה שלמה
ארזי פנינה

ָאְשָאר יצחק
ָּבְעבֹור גמליאל

ברזילי שמעון (חדיד)
גַ‘ְּבָרא אליהו

גְ‘ָראֶדה אליהו
ָחלָא‘ (חלאק) יוסף

יָה עדה תּוְרִכּ

כהן (שורבה) אליהו
ַּכְמָכגִ‘י לאה

לוי רפאל
מּוָאס ָּכאֶמל (שלם)

סעד יעקב
סלמון מוסא

ַעָּבאס אברהם
פסח שושנה

קסטיקה יוסף

הקבוצה הראשונה, עומדים מימין לשמאל: שלמה צאלח, יוסף קסטיקה, שלם (כאמל) מואס יושבים מימין לשמאל יצחק 
4447 עמ'  הפלמ�ח�  של  הערבית  �המחלקה  תומר  אסתר  של  לכתבתה  גם  ראויה  זו  (תמונה  סעד  וג'ק  (כּוָאיֶיס)  יופה 
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יוסף כאיש משפחה

יוסף היה איש משפחה למופת ולתפארת, הוא היה גאוותם 
של כל מרכיבי המשפחה המורחבת, הוא עזר לכל מי שהיה 
זקוק לעזרה כלשהי (מן המפורסמות היו, העזרה שהגיש 
לאחיו ואחיותיו בקשייהם בארץ). כל בני משפחה חיכו
בקוצר רוח לחוג יחד איתו ועם רעייתו מרי את חגי סוכות
גדולה  הייתה  בסוכות  בונה  שהיה  הסוכה  ופסח. 
ומרווחת, שיכלה לאכלס בה את כל בני המשפחה, 
הוא היה טורח ודואג לקשט אותה בקישוטים רבים: 
שטיחים, פרחים, מנורות,  אשכולות תמרים וכיו“ב.
נהוגים כמובן למטעמי החג שהיו  דאגה  ָמִרי  אמא 
דבר. לשם  היו  בביתו  לילות הסדר שערך  בדמשק. 
היהודים בדמשק היו קוראים את ההגדה כמסורת 
בעברית ובערבית. בבוא העת היה נעלם, חוזר לבוש 
בלבן כאליהו הנביא, ומחלק מתנות לכל המסובים, 

קטנים כגדולים. גם כאן לא חסרו מטעמיה של אמא מרי. 

יוסף היה ידוע גם כמספר סיפורים מרתקים, וכדרכם של 
מספרי סיפורים במזרח, לכל סיפור היה “מוסר השכל“. זאת 
ועוד הוא היה מומחה כחד חידות לימודיות בנושאים שונים, 

גם כאן לפותרי החידות היו נכונים פרסים לעידוד.

ופעיל  דמשק  יוצאי  ארגון  מקימי  בין  יוסף 
בשורותיו

יוסף קוסטיקה היה בין מקימי ארגון יוצאי דמשק והיה 
מפעיליו. הוא עסק בקליטתם של המעפילים, שזה עתה 
הגיעו מבריחה ברגל מדמשק לארץ כ“עולים בלתי לגאליים“. 
ביתו הקטן היה תמיד פתוח לארח משפחה או בודדים, שלא 
היה להם היכן ללון בשום מקום, מאימת השלטון הבריטי, 

עד שמצאו להם פתרונות של לגליות ודיור הולמים. 

יוסף קוסטיקה רכוב על הפרד, מימין
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באוקטובר 1940 הוזמנתי על ידי "ההגנה" לראיון. זה 
היה בלילה. נכנסתי לחדר חשוך בו ישבו מספר בכירים 
מ"ההגנה". הומלצת לתפקיד חשוב  כך נאמר לי. שאלו 
אותי אם אני נשוי ועניתי שלא. האם אתה מוכן להסתכן? 

השבתי שכן. תקבל הודעה הביתה, השיחה סודית.
מספר ימים מאוחר יותר הוזמנתי לקורס חבלה מזורז 
ביערות הכרמל. שם פגשתי חברים מתנועת "החלוץ" 
בסוריה, שזומנו גם הם. במהלך הקורס הגיעו קצינים בריטים 
ובכירים מ"ההגנה", כדי לבדוק את התקדמותנו באימונים. 

לאחר שסיימנו, הודיעו לנו שנקבל הודעה הביתה. 
בינתיים סידרו לנו דרכונים ואשרות, כדי שנוכל לעבור את 
הגבול לביירות. אחרי המתנה של שלושהארבעה ימים, 
הניירות שלי סודרו וקיבלתי אותם. קיבלתי גם כסף סורי 
ומטבעות זהב. נודע לי שחלק מחבריי כבר עברו את הגבול. 
נאמר לי, שעליי להגיע לביירות ולהיפגש עם טוביה ארזי, 

שהיה המדריך והאחראי עלינו.

קוראים לי "אבו נורי"

הייתי צריך ל"הישתל" בטריפולי שבלבנון. נסעתי באוטובוס 
מביירות לטריפולי, ובטריפולי הלכתי לחפש לי מקום מגורים. 
התעניינתי בשכונת הנוצרים, אם יש חדרים להשכרה, 

ובאמת מצאתי לי חדר אצל אישה יוונייה מבוגרת.
כששאלה אותי לעיסוקי, עניתי שאני סיטונאי שמוכר מוצרי 
עור מדמשק. לשם הסוואה, היתה לי במזוודה סחורה 
מדמשק. ליוונייה היה בן צעיר, ואני התחברתי איתו כדי 
להכיר את העיר. הוא טייל איתי בעיר, ולבסוף נכנסנו 
לבית קפה, שם ישבו החברים שלו. עשיתי היכרות איתם, 

וכששאלו אותי לשמי אמרתי "קוראים לי אבו נורי". 

לאט לאט התאקלמתי בטריפולי, מכרתי את הסחורה שלי 
ומדי פעם נסעתי לדמשק כדי להביא סחורה חדשה או 
שקיבלתי סחורה דרך החוליות שהיו בדמשק. המשימה שלי 
היתה להכין מקום מסתור לתחמושת. מול הדירה שבה גרתי 
היה גן מגודר וגדר אבנים גבוהה. החלטתי לחפור בור בלילה 
כדי להטמין בו את התחמושת שאקבל. הייתי קם בלילות 
ומתגנב לגן עם מקל חד וחופר. הרבה פעמים הייתי מפסיק 

באמצע כי נדלקו אורות מסביב, ופחדתי שיראו אותי.

בד בבד התחברתי עם חבורת צעירים מקומיים, שחשבו 
שאני נוצרי לכל דבר. היינו יוצאים לבלות בלילות, לאכול 

ולשתות. הכיסוי היה מושלם ...

חלקי בפרשת כ"ג יורדי הסירה

אחרי שהתאקלמתי בטריפולי, הגיע אליי חבר מהחוליה של 
דמשק, והודיע לי שהפיקוד בארץ מבקש, שאאסוף מידע 
על בתי הזיקוק בטריפולי. המידע שביקשו היה, מהי צורת 
ההגנה על בתי הזיקוק, ומה אפשרויות הכניסה אליהם דרך 
הים. הם ביקשו שאביא תרשים של האזור (בתקופה ההיא 
לבנון היתה כבושה על ידי צרפת, שהיתה תחת שלטון וישי, 

שהיה פרוגרמני).

זה היה בחודש מאי 1941, היה קיץ. לבשתי בגד ים ועשיתי 
עצמי כספורטאי הרץ ריצת בוקר להנאתו. עברתי בריצה 
את גבולות המקום, שמתי לב שכל מאה מאתיים מטרים 
היתה עמדת מקלעים עם שקי חול, מאויישות על ידי חיילים 
סנגלים. נכנסתי לפרדס סמוך, טיפסתי על עץ, כדי לראות 
את השטח, וראיתי כמה בריכות, מחסני נפט גדולים, גדרות 
וכבישים. היתה לי תמונה ברורה של השטח. חזרתי בריצה 
למקום שם השארתי את בגדיי, התלבשתי וחזרתי הביתה. 
בדרכי חזרה פחדתי שמישהו יעקוב אחריי, הייתי זהיר, 
הלכתי בסמטאות והסתכלתי לאחור. כשהגעתי לחדרי, 
התיישבתי מיד לרשום את תיאור המקום. עשיתי תרשים 

של בתי הזיקוק, ורשמתי את המרחקים מהים. 

לארץ. ולנסוע  בעצמי  למסור את החומר  החלטתי 
היה לנו קל מאוד לעבור את הגבול עם התעודות המזויפות. 
הגעתי ביום שישי, ומיד הלכתי לביתו של המפקד שלי, 
אהרון לישבסקי. אמרתי לו שהבאתי תרשימים, והוא קבע 

לי פגישה למחרת בבוקר בבית קפה ברחוב אלנבי. 

למחרת, כשהגעתי לבית הקפה, היו שם אהרון לישבסקי 
ויצחק שדה. ישבנו וסיפרתי להם את כל מה שראיתי: על 
עמדות הסנגלים, על הגישות למקום, ונתתי להם את 
התרשים שלי. הם שאלו שאלות על פרטים נוספים, וגילו 
לי שסירה צריכה להגיע לשם. הם שאלו אותי, אם אני מוכן 
להפליג עם הסירה מהארץ, ולהוביל אותה לבתי הזיקוק. 
אמרתי שאני מכיר את השטח, ושאין בעיה. אחר כך שאלו 
אותי, מה דעתי לחכות לסירה בטריפולי ולאותת לה מהחוף 
 גם לזה הסכמתי. קבענו להיפגש מאוחר יותר באותו 
היום. כשנפגשנו נאמר לי לחזור מהר לטריפולי ולהיות ערני 
למה שקורה. אנו מתכוונים לשלוח סירה שתפוצץ את בתי 

הזיקוק  כך הם אמרו לי. 

חזרתי למחרת לטריפולי ויצאתי כל יום לשוטט על שפת הים, 
כדי לראות אם יש פעילות מיוחדת. אחרי ארבעהחמישה 
ימים היתה הפצצה בריטית על טריפולי. זאת היתה הפעם 
הראשונה שטריפולי הופצצה על ידי הבריטים. בעקבות 
ההפצצה הוגברה הפעילות הצבאית בעיר, הונהגה האפלה 

גיוסי למחלקה הערבית של הפלמ"ח*)
מאת: יֹוסף קוסטיקה

* קטעים מתוך ספרו �משם ומכאן� ברשותה האדיבה 
של רעייתו מירים
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בלילות והחיילים היו יותר ערניים. לאחר כמה ימים הגיע אליי 
יעקב סעד, חבר מסוריה וסיפר לי שיש דאגה גדולה בישוב 

בארץ, שכן הסירה יצאה לדרך ואין שום מידע ממנה.
אני ידעתי, שבגלל המתיחות מסתובבות בים "פריגטות" 
ואוניות מלחמה גרמניות וכן היתה האפלה בעיר, כך שהסיכוי 

שאנשי הסירה יצליחו להגיע ליעדם הוא נמוך. 

המסעדה והדגים

כיוון שבארץ חיכו לדעת אם יש חדשות, התחלתי לשוטט 
בעיר, אולי אשמע משהו. יום אחד, כשנכנסתי למקום הקבוע 
בו אני אוכל צהריים, אמר לי בעל המסעדה לא להזמין היום 
דגים. כששאלתיו מדוע?, אמר שנפלטו גופות מן הים אל 
החוף, שבשרן נאכל על ידי הדגים. כמובן שהזמנתי משהו 
אחר. כדי לא להסגיר את התרגשותי, סיימתי מהר לאכול, 
ותוך כדי, שאלתי אותו עוד פרטים ואיפה נפלטו הגופות. 
הוא אמר לי את שם החוף, הלכתי אל החוף ושאלתי אנשים 
לאן לקחו את הגופות, הם אמרו לי שלבית החולים. למחרת 
נפלטה עוד גופה, וכל העיר דיברה על כך שנפלטו גופות 

לחוף. התלבטתי כיצד אוכל להגיע לגופות ולראות אותן.

עלי לי רעיון; בטריפולי היתה משפחה יהודית אחת. 
בלילה הלכתי אליהם והצגתי את עצמי כיהודי מדמשק. 
אמרתי ששמענו שנפלטו גופות לחוף, ואנחנו רוצים לדעת 
אם יש ביניהם יהודים  כי הרבה יהודים משרתים בצבא 
הבריטי. הם הסכימו לעזור לי, ואמרו כי אחד מבני המשפחה 
עובד בבית החולים ואולי יש לו מידע. שלחו לקרוא לבן 
אדם, והוא הגיע לאחר זמן מה. הסברתי לו את סיבת בואי, 
והוא אמר שבאמת הגיעו לבית חולים גופות, והוא חושב 
שהם יהודים כי הוא ראה שהיו נימולים. שאלתי היכן נקברו 
ונודע לי שבגלל שהיו נימולים קברו אותם בבית הקברות 
של המוסלמים. הוא נתן לי את שם הקברן, ואני החלטתי 

ללכת אליו.
התלבשתי יפה עם עניבה ותרבוש, והצגתי את עצמי כנציג 

הצלב האדום, ושאלתי פרטים על הגופות שנפלטו.
הוא סיפר שהגופות היו מרוטשות, והלכנו יחד לחוף הים, 
שם הוא הראה לי את מקום מציאת הגופות, ומה היה 
מצבה של כל גופה. אני רשמתי את כל הפרטים, ובנוסף 
אמר שאת כל הממצאים העבירו הלבנונים למשרד הביטחון 

בטריפולי. נודע לי שנמצאו גם גלגל הצלה, בגדים ונעל.
כל זה היה כשבועיים אחרי שהסירה יצאה. 

בסך הכל נפלטו שבע גופות לחוף, מרוטשות כולן, דבר 
שמרמז על אפשרות שהיה פיצוץ. הקברן גם סיפר לי שחלק 

מהגופות נמצאו עם בגדי ים, גופיות ומכנסי חאקי.
דבר זה מוכיח שאלו לא היו חיילים, ומסקנתי היתה שהיו 
אלה אנשי ה כ"ג. לדעתי הסירה עלתה על מוקש ימי, או 
שהפציצו אותה בלב ים. לפי דעתי, הם לא הספיקו להתקרב 

לחוף בגלל שלקח זמן עד שהגופות נפלטו.
העברתי מסר לארץ על החדשות שיש לי. בינתיים התחילה 
הפלישה הבריטית ללבנון. מיד כשנכבשה טריפולי בידי 

הבריטים הגיע המפקד שלי, אהרון לישבסקי, בליווי יוסף פיין 
ודוד הכהן. סיפרתי להם על כל הממצאים, נתתי להם את 
הדו"ח שכתבתי, והצעתי להם ללכת לראות את המוצגים 
שנתגלו. הם באמת הלכו וראו את המוצגים ואמרו שיחזרו 
מאוחר יותר עם ארונות קבורה. אחרי כמה ימים חזרו 
מהארץ, ואמרו שלא ייתכן שאלה האנשים שלנו ושיש 
שמועות שהם נשבו, וראו אותם במאסר במקום אחר.
חיפשנו אחרי עוד ממצאים על החוף, שאלנו אנשים, 
שאלנו דייגים, התעניינו אצל שומרים באזור אם גילו משהו 
 אבל שום דבר לא נמצא. ראשי ההגנה לא רצו לקבל 
את הממצאים שלי, ולא בדקו את כל הפרטים עד הסוף. 
אני שואל את עצמי, מדוע לא באו לקחת את הממצאים 
שנתגלו על החוף? למה לא בדקו את הגופות? למה לא 

בדקו את גלגל ההצלה, אולי הוא שייך לסירה?

כשאני חושב על כך, נדמה לי שהיתה יד מכוונת להתעלמות 
מהמידע. באותו זמן לא היה נוח לישוב להכריז על אובדן 
הסירה ולהודות בכישלון. המבצע היה בשיתוף עם הבריטים, 
והבריטים לא רצו להודות בשיתוף פעולה עם היהודים.

גם העיתוי של שליחת הסירה היה רע. לא התחשבו בהרעה 
במצב הביטחוני, בעובדה שהבריטים הפציצו באותו שבוע 
את טריפולי, דבר שגרם לערנות מוגברת אצל השומרים 
בבתי הזיקוק וכן אצל הצבא הגרמני, הערך סיורים עם 

מטוסים מעל חופי לבנון. 
היום היו קוראים לזה מחדל, אבל אז בימים ההם קומץ 
אנשים החליט מה טוב ומה נכון לישוב, וכדי לא לערער 
את מצב הרוח בישוב, החליטו להכריז על ה כ"ג כתעלומה 

שלא נודע גורלה.
זאת בעצם המעורבות שלי בפרשת כ"ג יורדי הסירה. 

יוסף קסטיקה בדמות של אבו נורי
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בפרק זה, אתמקד בקבוצת פעילי ”החלוץ“, שעלו לארץ 
בשנים 19351930, שהיו חברי ההגנה וגויסו למחלקה 
הערבית של הפלמ“ח, בתקופת מלחמת העולם השנייה 

לפעילות בסוריה ולבנון. 

עם פרוץ מלחמת העולם השנייה, הסתבכות מעצמות 
הברית במזה“ת ונפילת יוון וְּכֵרִתים בידי הגרמנים, הוחלט 
במפקדה הראשית של ה Intelligent Service  ”אינטלג‘נט 
סרוויס“ (שרותי הביון הבריטיים) במזרח התיכון לגייס פלוגת 
חבלה ומודיעין שתפעל בסוריה ו רצוי היה שתהיה מורכבת 
מיהודים ארץ ישראליים בני עדות המזרח. פלוגת המודיעין 
הייתה בראשותו של יוסף פיין מדגניה, והאיש שטיפל

בשטח לבנון וסוריה היה טוביה ארזי.
בכדי לקיים את החלטתם, פנו אנשי המפקדה הבריטית 
למשה שרתוק, (לימים משה שרת) ודוד הכהן בבקשה, 

לפעול ולגייס חברים לפלוגת החבלה.

בארץ, הוקמה ע“י יצחק שדה וישראל גלילי, מפקדה, אליה 
גויסו חברי ה“הגנה“, שהיו ידועים כ“חלוצים מדמשק“. 
הקבוצה מנתה את ָשלֶם מוַאס, יעקב ָסְעד, יוסף קּוְסִטיקה, 

שלמה ָצאלֶח ויצחק קּוַאיֶיס (לימים יצחק יפה).
החמישה נשלחו לקורס ביערות הכרמל, שם. אימנו והדריכו 
אותם כיצד לפעול בשדה אויב. נושאי החבלה הועברו להם 

ע“י מפקד אנגלי. 

בסוף 1940 נשלחו החברים לביירות ולסוריה.

לחברי הקבוצה אירגנו תעודות זיהוי ופספורט סורים, ובארץ 
ישראל, אושרה להם ישיבת קבע ע“י המנדט הבריטי.

בזכות תעודות אלה, התאפשר לחברים לנוע בחופשיות בין 
סוריה, לבנון וארץ ישראל. לאחר מכן סודרו להם בסוריה גם 

תעודות זיהוי ערביות כמובן בשמות קוד כערבים.
החמישה חולקו לתעסוקה בשטחי האויב, כששלמה צאלח 
ושלם מואס נשלחים לביירות, יוסף קוסטיקה לטריפולי, 

יצחק יפה ו יעקב סעד לדמשק. (ראה תמונה בעמ' 38).

בשנת 1941 נקרא יעקב סעד לארץ, לקבל תוכניות 
הקשורות לפעולה הידועה בשם ”כ“ג יורדי הסירה“.

יוסף קוסטיקה חיכה לסירה בטריפולי. למרבה הצער הסירה 
על כל אנשיה אבדו בים. עד היו טרם נפתרה התעלומה 
במלואה. כשעה לאחר כיבוש בירות ע“י הבריטים נשלח 
שלם מואס ע“י דוד הכהן לטריפולי, כדי לברר מה קרה 

לסירה ולאנשיה. 

במפקדת הצבא הצרפתי של אנשי וישי נמצאו מספר  

מסמכים אודות הסירה. אנשי המפקדה הצרפתית היו 
בפיקודו של גנרל דנץ. הוצע לחטוף אותו, כדי להוציא ממנו 
אינפורמציה ויספר את האמת אודות אנשי הסירה, אך 

פעולה זו לא אושרה ע“י המפקדה הבריטית. 

בעקבות התארגנות הקבוצה (של החמישה המוזכרים לעיל), 
 גויסה ע“י יגאל אלון קבוצה נוספת גדולה יותר, שמנתה כ
25 חברים, שבחלקם היו ילידי הארץ דוברי ערבית וחלקם 
חלוצים מסוריה, שהיו חברי ה“הגנה“. מטרתם הייתה הקמת 
חוליות חבלה ומודיעין בכל רחבי סוריה ולבנון. הקבוצה מנתה 
בחלקה את ברוך שמאי, דוד ֲעיּון, שלמה קוסטיקה, רחמים 
קוסטיקה, פולי כהן, עקיבא פיינשטיין, שלמה יעקובסון, 

משה ַעָדאִקי, אברהם שרוני ועוד. 

מספר דוד עיון: ”... בעת הגיוס הקפיד יגאל אלון, לאחר 
שפירט את מטרות הקורס וחשיבות הפעולה, לומר את 
  באם תחזרו חיים, אנחנו נדאג לכם ואם לא  המשפט

נדאג למשפחות“. 
המגויסים עברו קורס בן חודשיים בקיבוץ ביתאורן, במהלכו 
קיבלו אימונים כיצד לפעול בשטח אויב, שימוש באמצעי 
חבלה ובנשק קר וחם. ולימדו אותם על אורח החיים, 

המנהגים והמסורת הנהוגים בארצות ערב. 
עם סיום הקורס בבית אורן, עברו הבחורים קורס ימי 
בתל אביב. שתי הקבוצות נקראו ”המחלקה הערבית של 
הפלמ“ח. גיוסם, הדרכתם ופעולתם מומנו ע“י הצבא 

הבריטי. 
ולבנון. לסוריה  נשלחו החברים  הימי  הקורס  בגמר 

היה עליהם להקים בתי מלאכה וחנויות כמסווה למקומות 
פעולה ומפגשים. היה צורך לארגן להם תעודות זיהוי 
ערביות, תעודות זיהוי ראשונות הוצאו בחומס לדוד עיון 

ולברוך שמאי.
דוגמה לתעודה שניתנה לדוד עיון:

שמו הערבי היה : יַאִסין ְמַחָמד מקייה.
שם האם: ַרְסִמיֶיה.

מקום מגורים: דמשק, ַחאָרת ִאלִאְסלָאם מס‘ 23.
ברוך שמאי נקרא: מחמד קאששה.

תהליך הוצאת התעודות נעשה בעזרת יהודי בשם יוסף 
רֹוָמֹנו, שהיה סגן מנהל משרד הפנים ולמעשה המנהל 
בפועל של המשרד. הוא סיפק לחבורה היהודית מארץ 
ישראל  שמות ופרטים של בחורים ערביים מוסלמים 
שנפטרו, ולמעשה, לא נרשמו כנפטרים. והיות וגיל הבחורים 
היהודייםמבקשי התעודה היה מותאם לגילם של הנפטרים. 
הבקשה לתעודת הזהות הוגשה בטענה של אבידה 
ומבקשים לה תחליף.  מדובר בפעולה שהייתה בעיירה 
חומס, שהייתה ידועה בשנאתה ליהודים, ולא התגורר בה 
אף יהודי. מחומס נשלחה הבקשה לדמשק, בדמשק היו 

המחלקה הערבית של הפלמ“ח*)
מאת: אסתר תומר

* פרק מעבודתה של המחברת בנושא, בקורס על �סוגיות 
בתולדות הציונות�שהוגשה למרצה ד�ר עילם. הועבר אלינו 
ע�ה מואס  בנו של שלם  מואס,  באדיבותו של מר אברהם 
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מאמתים פרטים ומאשרים קיום השם. הבקשה בצרוף 
האישור הרשמי הוחזרו לחומס, וכאן היו מוציאים תעודות 

זהות כנדרש. 

לשם כיסויי, התארגנו חברי הקבוצה והסתדרו במקומות 
העבודה כערבים. ברוך שמאי הקים מוסך לפחחות רכב. 
עוזרו במוסך היה מואיס אשכנזי.  משה עדאקי עבד במוסך 
אחר,  שלמה יעקובסון עבד כשרת במשרדי סולל בונה 
בעיירה דּוַמר, כינויו היה ַחאג‘ סּולֶיָמן. יעקב סעד הקים 
בית מלאכה למאזניים בחורה ירושלמית עבדה בסלילת 

כבישים.

דוד עיון שהיה ממונה על סידור תעודות הזהות לחברי 
הקבוצה הופיע כסוחר ללא מקום עבודה מוגדר, (ַדאיַאְעגִ‘י)

הסתובב עם דוגמאות למשחות שיניים, מברשות וכו‘, תוך 
שהוא נע בין ביירות וטריפולי, חּוְמס, ַחַמה, ָחלָּב וִדיר ִא‘זֹור 

שבגבול עירק על נהר הפרת. 

בתחילת בואו לְָחלָּב נעזר דוד ְעיּון ע“י משפחה יהודית, בשם 
חּוְסנִי, שעסקה במכירת משקאות חריפים. היכרותו עם 
המשפחה נערכה באמצעותו של אברהם ֲעָּבאס, שביקשם 

”לעזור לגוי חשוב זה“.
יש לזכור, שהיהודים בסוריה ולבנון לא ידעו על קיומם של 

חברי הקבוצה וכמובן לא על זהותם. 
דוד עיון נעזר רבות ע“י משפחת חוסני, בכך שהם הכירו 
לו את מפקד הבולשת ובעלי תפקידים בכירים ממשרד 
הפנים, אותם הם הכירו ואיתם היו בקשרים. בהיותו איש 
פעיל ואקטיבי, ביוזמתו הוא, הכיר אנשים נוספים ממשרד 
הפנים היכרותו ויחסיו הגיעו לכך שמנהל משרד הפנים 

בָחלָּב הגדיל לעשות, כשרצה לשדך לו את בתו. 

חברי הקבוצה, שמטרתם הייתה איסוף ידיעות והמתנה 
לבוא הגרמנים לסוריה, כדי שיוכלו לפעול ולבצע בהם 
פעולות חבלה, ברכבות, בדרכים, בגשרים, במאגרי הנפט 
והתחמושת, חיו כערבים לכל דבר, כשעליהם היה להזדהות 

עם הערבים הזדהות מוחלטת. 

לדוגמא מספר ברוך שמאי: ”... בזמן התקדמות צבאות 
רומל במדבר המערבי ונסיגת הצבא הבריטי, ישבתי עם 
דוד עיון בבית קפה,  שנינו לבשנו חליפה אירופאית עם 

תרבוש  כשלפתע קריין ברדיו הכריז  על כך... הערבים 
שישבו באותה עת בבית הקפה מחאו כפיים בשמחה, 
והיה עלינו להצטרף לכולם למחיאות הכף, ולהריע להיטלר 
 למגינת לבנו, כשבתוך תוכנו היינו במבוכה גדולה... אבל 

זה היה בחזקת  ’הכרח בל יגונה‘...“.

למרות כל האימונים וההדרכה, לא כל חברי הקבוצה יכלו 
לעמוד בלחץ, כאותו חבר יליד הארץ  שבעת שהותו בחלב 
בליל כיפור, כשעבר ליד בית הכנסת נכנס לשמוע תפילת כל 
נדריי. דוד עיון, שהיה במקרה בדרכו ל... ראה אותו נכנס לבית 
הכנסת נכנס מיד אחריו והוציא אותו משם. עקב כך הוכרח 
חבר זה לשוב ולחזור ארצה, מיד למחרת השכם בבוקר.

דוגמה נוספת; שני חברי הקבוצה ילידי הארץ דוברי ערבית 
שנשלחו לָחלָּב, וקיבלו הדרכה כיצד לנוע, היכן לאכול והיכן 
לבלות,  כנראה שמרוב חוסר יכולת לעמוד במילוי ההוראות, 
לא העזו לצאת מפתח הדירה שנשכרה עבורם במשך מספר 

ימים, והיה צורך להחזירם לארץ.

הסכנות היו ענין שבשגרה וארבו בכל מקום

מקרה נוסף, שראוי מצידי  להזכיר, ושהיה קשור בסיכון,  היה 
קשור להוצאת תעודות זהות. היה צורך להוציא לאחד מחברי 
ְֹּמְס, הרחוקה  הקבוצה תעודת זהות. בנסיעה מדמשק לחּו
כ 165 ק“מ. הוסבר לבחור על ידי דוד עיון, שבהגיעו לשם, 
עליו  לפנות למשרד הפנים ולבקש  להוציא תעודה זהות על 
שם ”ְמַחָמד ֶח‘יר ִאל לַָחם“. כשנכנס הבחור למשרד הפנים 
שכח וטעה במסירת השם הנדרש, ובמקום ”ִאל לַָחם“ אמר 
”ִאל ַמָלח“. ”אויה שוד ושבר“. יגאל אלון, שנוכח היה אף 
הוא באותה הנסיעה, בהיוודע לו על כך הטיל מיד על דוד עיון 
למצוא פתרון  ולסדר את העניין, לפני שיהיה מאוחר לתקן 
את השגיאה הנוראה הזאת... סוכם בינהם שבמקרה והבחור 
ייתפס,  יגאל אלון יעקוב אחריו.  דוד עיון נכנס למשרד, ניגש 
לפקיד כאילו הוא מחפש את הבחור. ומבקש מהפקיד 
לבדוק, אם הוגשה בקשה להוצאת תעודת זהות. הפקיד 
מראה לדוד עיון את הבקשה, שכבר הוכנה לאישור וכבר 
עמדה  להשלח לדמשק.  דוד עיון כועס על הפקיד, ששמו 
היה מחמד על הטעות בכתיב שביצע. הפקיד מיד התנצל 
ותיקן את השם ל“ִאל לַָחם“ כנדרש. כדי לפצות את הפקיד 
על כעסו הזמינו דוד עיון למשחק ששבש וכוס קפה, בעוד  

יגאל אלון והחבר ממתינים במכונית.

חברי הקבוצה הארץ ישראליים, פעלו מתחת לאפם של: 
ַהִאינְֶטלִיגֶ‘נְס הבריטי, הבולשת המקומית, בולשת הצבא 
החופשי הצרפתי והתושבים הערביים שחשדו בכל תנועה חשודה. 

אחת הפעולות שהוטלה על ָשלֶם מֹוַאס, בתקופת שלטון 
וישי, הייתה למקש את מכוניתו של גנרל דנץ הצרפתי. 
החומר (פצצה שנקראה צילינדר),  הוכנס לתא המטען של 
המכונית, אך בגלל הפגזת מטוסים אנגליים, הגנרל לא יצא 

ממפקדתו, המכונית התפוצצה אך ללא הגנרל.

הבחורים הדמשקאיים, בהיותם בדמשק, הופיעו כיהודים. 
מדי פעם עזרו בהברחת עולים לארץ. עזרתם התבטאה 

מימין לשמאל: יגאל אלון, יצחק שדה משה דיין
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ע“י שכירת רכב של מבריחים ערביים והעברתם לארץ. 
כמו כן נעזרו במכוניות של חיילים יהודים, שהיו מגויסים 
לצבא הבריטי, והיו מגיעים לדמשק מדי פעם. הברחת 
היהודים נעשתה לעתים אף ברגל, והם נרתמו לעזור בליווי 

הקבוצות.

באחד המקרים: שני בחורים, שרצו לעבור דרך ביירות לכפר 
גלעדי, התבקשו לקחת אוטובוס מלא משפחות עם ילדים 
ותינוקות. חלק מהדרך נסעו ועם חשיכה הורדו, והמשיכו 
דרכם ברגל דרך ההרים לכיוון כפר גלעדי. כשהגיעו ליד באר 
מים עבר לפתע משמר משטרה אנגלי, והיה צורך להסתתר 
מידית מפניהם... (באר המים הייתה  סמוכה מאוד לכפר 
גלעדי). יצחק יפה פנה לעזרה ומספר חברים מכפר גלעדי 
נענו ובאו, עזרו והביאו את קבוצת העולים לקיבוץ. חברו של 
יצחק, שעמד בצד וזוהה ע“י אנשי הקיבוץ כבלש אנגלי, 
ניצל ע“י יצחק ברגע האחרון, כששמע כיצד הם מתכננים 
לפגוע בו, והם הוזמנו לחגוג את ”ליל הסדר“ שחל באותו 

הערב בקיבוץ. 

חברי המחלקה הערבית של הפלמ‘‘ח העמידו את ניסיונם 
למוסדות היישוב בארץ לקניית נשק לחברי ה“הגנה“, 
והברחתו. כמו כן סייעו בהקמת חוליות לעליה ב‘, לארץ 
ישראל. הקבוצה פעלה עד שנת 1944, בה הופסקה 
פעולתה ע“י הבריטים. חלק מאנשי הקבוצה נשארו כשליחי 
הציונות, לעבודה בעליה ב‘, ועסקו בעלייה. האחרים חזרו 
לארץ למקומות עבודתם הקודמים.  שלם מואס חזר לסולל 
בונה, יוסף קוסטיקה חזר לעיריית תל אביב, ברוך שמאי 

לעסק שלו לפחחות רכב ...
מכל חברי הקבוצה המקורית, ששבה לארץ והתפזרה 
במקומות העבודה, חזרו לפעילות בסוריה ולבנון (לפני קום 
המדינה), להעברת עולים ובעיקר העפלת  נוער, החברים: 
דוד עיון, עקיבא פיינשטיין ויוסף קוסטיקה, משה שרבינסקי, 
גלילי, נומרי ואלון שנקראו ע“י המוסד לעלייה ב‘ למבצע 
ההעפלה וההברחה של הילדים והנוער הדמשקאיים, (ולאחר 

מכן גם עסקו בהעלאת משפחות בדרכי הים והגולן): 
דוד עיון, החליף את אליהו כהן, חבר קיבוץ חולתא.
חבר תנועת ”החלוץ“ בדמשק שריכז את הפעילות.

במשך שישה חודשים נעזר בחברי "החלוץ“ 
יאיר חילו ומשה ממרוד. חנותם שימשה 
כמרכז למפגשים ולקשר טלפוני. לידם סייעו 
  שני נערים, יוסף ממרוד ויהושע עג‘מי
אלו העבירו ידיעות למשפחות הנערים, על 

מועדי הנסיעה ומקום המפגש.

עקיבא פיינשטיין, תפקידו היה להעביר 
את הנערים והנערות  ה“משלוחים“, דרך 
נתיבי העברה שהיו:  היו הולכים ברגל דרך 

קוניטרה לדרדרה ומשם לחולתא.
מכאן פוזרו הנערים למקומות הקליטה 
בקיבוצים ובמושבים יצויין שהיה עוד נתיב 

אחד דרך לבנון לכפר גלעדי. 

דוד עיון היה עליו  לאתר נערים, נערות 
ומשפחות שרצו לעלות לארץ.

בהתארגן קבוצה היה עליו לדאוג למכוניות ולקבוע את 
מועדי האיסוף והיציאה.

הוא נעזר בקבוצת חיילים יהודים בצבא הבריטי, שהיו 
אחראים לפינוי השלגים בדרך לבנון  דמשק, שהיו מסיעים 

עולים במכוניותיהם. 

יוסף קוסטיקה, חבר הקבוצה, פעל בלבנון והגיע אף 
לקמישלי, עיר בגבול סוריה. כינויו היה אבו נורי, ואיתו פעל 

שרל שקורי, חבר ”החלוץ“ בביירות. 

 , כר ז הו שכבר  כפי   , ו ר נעז ם  י ל העו להעברת 
יתה  הי ו  שז ות,  ני מכו בעלי  ים  ערבי במבריחים 
הבריטי.  בצבא  יהודים  ובחיילים  פרנסתם,  למעשה 
בתקופת פעולתם הצליחו להעלות בעזרת חברי "החלוץ“ 
בדמשק ובביירות מאות נערים ונערות ומשפחות שלמות. 

לאחר שדוד עיון סיים את תפקידיו  בסוריה, חזר לעבוד 
במחלקה הערבית של הועד הפועל של ההסתדרות 
הכללית. יוסף קוסטיקה יחד עם עקיבא פיינשטיין עזרו 
לחברי ”החלוץ“, להמשיך ולהעביר עולים לארץ. עם מאסרו 
של עקיבא על ידי הסורים  הסתיימה פעילות העלייה 

המאורגנת לארץ.
כל פעולת העלייה נעשתה ללא תשלום מצד העולים, 

כשהמארגנים דואגים להם ללינה, מזון ולהסעה.

מקורות:

* הגנה יהודית בארצות המזרח, הוצאת יד טבנקין, רמת 
אפעל, אדר תשמ"ה  מרץ 1985

* יהדות סוריה  עליות ילדים מקראה חלק ב‘ הוצאת בית 
הספר הממלכתי ע"ש חיים וייצמן ברחובות, מהדורת ניסוי 

תשמ‘‘ב.
* יאני אבידוב, נתיבים נעלמים  הוצאת עם עובד תשט"ו, 

 47  15 הפרק על העלייה מסוריה עמודים
* ברכה חבס  פורצי השערים ממזרח ומים הוצאת מערכות 

ספט‘ 1960, פרק 17
* ראיונות ושיחות עם: ָשלֶם מֹוָאס, ברוך שמאי ודוד ְעיּון.

קוסטיקה יוסף  אלון,  יגאל  סעד,  ג'ק  לימין:  משמאל 
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ַָאן, יַא ַּמָּכאן"  היו היה פעם: מעשה באיש זקן ובא  "ֹכּ
בימים שהיו שלושה בנים. לעת זקנתו בערוב ימיו נותרו 
לו 17 גמלים (14 גמלים ו3 נְָאקֹות.) בהרגישו כי קרבים 
ימיו, קרא להם יחדיו ואמר להם "בני היקרים, הנה קרבים 
ימי, הותרתי לכם 17 גמלים ואנקות אותם תחלקו ביניכם 
לפי החלוקה הבאה: חצי מגמלים ילכו לבן הבכור; שליש 
מהם יעברו לבעלות של הבן האמצעי; ותשיעית מהעדר 

לבן הזקונים הצעיר.
ויהי היום, האב הלך בשיבה טובה לעולמו. לאחר מלאת 
ארבעים ימי האבל  שלושת האחים התאספו לקיום צוואת 

אביהם "ָאּלָלה יְְרַחמֹו".
האחים ַחשבו וניסו וִחישבו  איך לחלק ביניהם את הירושה 
ולא מצאו , מי יקבל כמה, וכי איך אפשר יהיה לחלק 17 
גמלים חיים, ל2, ל3 ול9?!?! ניסו וניסו ולא יצאו מהסבך 

החשבוני, שהותיר להם אביהם.
התייעצו הבנים בחכמים מזקני השבט, אך פתרון לסוגיה 

שהותיר האב החכם לא נמצא.

לאחר זמן קצר, לפני שהרימו ידיים מרוב ייאוש, נזכרו בשיח' 
חכם אחד שהיה, חבר קרוב מאוד, של אביהם ושהם הכירוהו 
היטב. הוא נמצא בשבט הסמוך. גם הוא בעל עדר גמלים 

גזעיים, כפי שהיה לאביהם. 

רכבו ושמו פעמיהם אליו, לבקש ממנו עצה ופתרון.
האיש קבל אותם בסבר פנים יפות. כיאה וכנאה לבניו של 
חבר ולאחר ששמע את דברם הסכים לעזור להם. רק ביקש 

מהם כמה ימים למחשבה. 

סיפורים ומעשיות מבית אבא

סיפור עממי מסיפורי "ִאְלַחָּכאּוָאִּתי"

האחים שבו  אליו לאחר כמה ימים כמוסכם., שוב קיבל 
אותם בשמחה וכיבד אותם יפה כמנהגי המקום.

לאחר שיח נימוסין אמר, "בניי היקרים, אני חושב שפתרתי 
את בעייתכם. בעיניי היא כלל וכלל לא סבוכה..."

כאן המספר מותח את קהל שומעיו, בבקשו מהם להתרכז 
ולחשוב, כיצד הם היו פותרים את הבעיה.

משלא נמצא פותר, ממשיך המספר "אבא שלכם חכם 
גדול היה, "ּוָאָּללה ִאְלַעזִים", וכלל וכלל לא רצה להכביד 
עליכם  כפי שמיד תיווכחו: כידוע לכם, גם לי יש גמלים 
גזעיים כשלכם. אתן לכם בהשאלה גמל אחד משלי, ואז 
יהיו לכם, למעשה, 18 גמלים לחלוקה. וראו זה פלא: 18 

מתחלק ל2? מתחלק. אז האח הגדול יקבל 9 גמלים. 
(8 גמלים ואנקה אחת)

18 מתחלק ל3? מתחלק. אז האח האמצעי יקבל 6 גמלים. 
(5 גמלים ואנקה אחת)

18 מתחלק ל9? מתחלק. אז האח הקטן יקבל 2 גמלים.     
(גמל אחד ואנקה אחת)

וכך תקיימו, הלכה למעשה, את מצוות אביכם "ַאְלָלה 
יְִרָחמֹו".

חשבו ומצאו את חלקכם, ש9+6+2=17, ויישאר הגמל 
האחד הגמל ה18, שהוא בעצם הגמל שלי, שכמובן 

תחזירוהו לי. 
מוסר השכל ...לעתים, כדי לפתור בעיות סבוכות, 

לאחר ששימוש בתבניות ובנוסחאות המקובלות אינן 

מועילות, יש להפעיל חזק את השכל הישר, ולמצוא 

פתרונות יצירתיים.

ה"ַחָּכאּוָאִּתי", היה מוסד תרבותי וחינוכי ברחובות הערים בערי המזרח התיכון והיה דמות 

מרכזת להתכנסויות ציבוריות. סיפוריו משכו מסביבו אנשים מכל הגילים. לפעמים הוא קרא 

את הסיפורים מן הכתב, לפעמים עשה עצמו כאילו קורא אותם מן הכתב ולעיתים סיפר 

סיפורים בעל פה, הוא הוסיף ולספר כל עוד רצו השומעים לשמוע. מי שנתקל בו מספר 

פעמים ייווכח לשמוע את אותו הסיפור בתוכן אחר ובאורך אחר.

המספר התאים את סיפוריו לקהל שומעיו. אבל תמיד יהיה בהם סוף עם "מוסר השכל..." כי 

לכל סיפורי ערב, המשלים והפתגמים יש תמים מוסר השכל חינוכי. כי הם שימשו בידי ההורים 

(שלא ידעו קרוא וכתוב ולמדו אותם מאב לבן מאם לבת) כלי חינוכי חיוני וחשוב ויעיל. 

ה י ר ו ש ה

מזיכרונם של אברהם חסון ומשה ֶשֶמר
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הגעתי לביתה של ויקטוריה ממרוד בחולון. כבר בעלותי 
במדרגות הבית קבלו את פני הרבה עציצים ופרחים סביב סביב. 

ויקטוריה ישבה מולי. אישה נעימת סבר וחייכנית.
ביקשתי ממנה שתספר לי על הפעילות של בעלה, משה 
ממרוד ז"ל. ניכר היה עליה שהיא מתרגשת. היא קמה 
למטבח. כעבור דקות אחדות חזרה עם מגש מלא כל טוב. 
הריחות והטעמים  המוכרים של הסחלב עם ריח מי הוורדים, 
ַהָּכְעִּכים וַהָאָטיֶיף, מילאו את הבית הצנוע, והחזירו אלי ימים 

משכבר בביתם של אמא ואבא שלי ז"ל.

ויקטוריה התחילה לענות ולספר לאט ובשקט: 
מה לספר לך? בדמשק, 
עם  ענק  בבית  גדלתי 
ילדים  משפחה מרובת 
וחמה. משפחת סלמון. 
חדרים,   16 בבית:  היו 
סלון ענק, ובריכה בתוכו. 
גם בחצר הייתה בריכה 
י  של אמא  רקה.  מז ו
ָחִסיֶּבה, הייתה מתחילה 
את הבוקר כשהיא משקה 
את העציצים והצמחים 

שצמחו בחצר היפה.
את האהבה לצמח ולפרח 

ספגתי מאימי ז"ל. 
ן  להאזי מאוד  אהבתי 
לתפילות ולזמירות שעלו 
שהיה  הכנסת  מבית 
סמוך לביתנו, אותו ניתן 
היה לראות מבעד לחלון 

הבית. 
גדול,  סוחר  היה  אבא 
שסחר בבדים. המשפחה 
לא ידעה מחסור. ביתנו היה 
בית ציוני ובו דברו רבות על 

ארץ ישראל. שיננו שירים בעברית, וכמהנו לעלות ארצה.

משה ממרוד היה הבכור בין עשרה ילדים בבית גדול בדמשק, 
בחארת אליהוד. משה למד באליאנס שם למד צרפתית, 
ערבית וגם עברית, ע"י המורה אדון גולדשמיט. לכשסיים 
את לימודיו באליאנס הפך להיות המוביל והמביא בתנועת 

החלוץ בדמשק.
לא רחוק מהבית, על גדות נהר ָּבָרָדה, הייתה להם חנות 
המזכרות של המשפחה. לכאן היו מגיעים החיילים הבריטים, 

לקנות מזכרות ומתנות לבני המשפחה שלהם: מטפחות 
משי, ארנקים, סיכות, כובעים ושאר חפצי נוי. 

ויקטוריה, נערה צעירה, עבדה בחנות סמוכה. השניים 
הכירו והפכו להיות ידידים טובים. לה היה משה מספר על 
הפעילות הציונית שלו. הוא היה הולך ושב, משוחח עם 
החיילים הבריטים שנכנסו לחנות, קושר איתם קשרים, 
יוצא לפעולות בתנועת החלוץ, מתאם פגישות. הוא היה 
עסוק ופעל מסביב לשעון. לאט לאט ויקטוריה למדה להכיר 

את החברים הקרובים של החבר הטוב שלה.
שניים מהם היו יאיר חילו ואמנון (הלוא הוא מנשה הראל 
שאימץ את השם לכסוי 
מ.ש) זהותו האמיתית 
תכננו   1942  ב כבר 
אמנון  יאיר,  השלושה 
ד  עו עם  יחד  ומשה, 
ילדים  פעילים, להבריח 
ובני נוער מדמשק לארץ 

ישראל. 
פעמים רבות הם כינסו 
ונערות  נערים  ילדים, 
במקומות מסתור, שם 
סיפרו להם על ארץ ישראל 
והלהיבו אותם לקראת 
העלייה ארצה. הנערים 
האלה  למפגשים  ציפו 
בכיליון עיניים. רק מעטים 
מהם סיפרו להוריהם על 

הפעילות הזאת...
ת  י נ כ ת ה רה  ה מ ד  ע
המחתרתית של הפעילים 
הללו, הפכה למעשים. 
ולחבריו  למשה ממרוד 
היו רשימות ארוכות של 
מאות ילדים ונערים, אותם 
החליטו להעלות לארץ בכל 
מחיר ובכל דרך. לעיתים, יידעו את ההורים, ולעיתים הדבר 
נעשה ללא ידיעת בני המשפחה, בתקווה שאלה יעלו ארצה 

אחרי ילדיהם. 

הפעילים היו מודעים היטב לסכנות הרבות האורבות להם 
בהברחת הילדים לארץ ישראל: ראשית, אם חלילה היו 
נתפסים: הילדים עלולים היו להיעצר ולסבול מתנאי מאסר 
לא אנושיים הידועים לשמצה בסוריה. בנוסף על הניתוק 
מביתם ומשפחתם. גם בני המשפחות שלהם היו צפויים 

ימיו כל  וקליטה במשך  ציוני איש עליה  חלוץ 
וויקטוריה ממרוד המספרת על בעלה משה ע"ה ראיון עם 

מראיינת: עליזה רמתי
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למאסר, לחקירות ולעינויים. ולא כל שכן, הפעילים היהודים 
שהיו צפויים לשלם במעצר ובחקירות קשות מנשוא.

והיו דברים מעולם.
בדרכם ארצה בדרך לא דרך, ארבו לפעילים ולעולים סכנות 
רבות: חילות הספר, כוחות המשטרה הסוריים, רועי צאן 
תמימים, הכפריים שניקרו בדרך, המשטרה הבריטית, 
שהיה להם המנדט על ארץ ישראל וחיפשו כל פעיל עלייה 
ומשיג גבול, כדי לסכל את תנועת ההברחה של יהודים 

לארץ ישראל. 
חרף הסכנות הרבות והאחריות הכבדה, המשיכו הפעילים 
לעשות ככל יכולתם כדי להבריח עוד ועוד ילדים קבוצה 
ועוד קבוצה ועוד קבוצה, מכל מקום ומכל כיוון בכל תוואי 
דרך אפשריים. הפעילות צברה תאוצה, ורק בשנת 1945, 
במבצע האלף, הוברחו מסוריה עוד כאלף ושלוש מאות 

ילדים. 

למשה היו קשרים טובים שרקם עם נהגים בריטיים, 
שאמורים היו להוביל את החיילים שלהם לפנות ערב 

למקומות בילוי בדמשק. 
אותם נהגים, שאמורים היו לחכות עד לסיום הבילוי של 
אחרון החיילים כדי להחזירם ליחידותיהם, היו מנצלים את 
הזמן הפנוי לפעילות העליה. משהורידו את החיילים במקום 

הבילוי, היו פונים ויוצאים לעזור בהברחות.
להסיע את הקבוצות למקום המסתור שנקבע מראש: פעם 
בבית הקברות היהודי, פעם בסמטאות חשוכות מחוץ לעיר, 
ופעם בשדות נטושים... שם, משה וחבריו היו מעלים את 

הילדים למשאית. את המשאיות הללו  היו מסווים.
לעיתים, המשאית הייתה מוסווית למשאית "הובלת ירקות", 
לעיתים למשאית "הובלת עופות וביצים", ולעיתים ל"סחורה 
אחרת". בלב המשאית המוסווית, ישבו הילדים מבוהלים 

עד עמקי נשמתם.
לאחר טלטלות ומכשולים רבים, כשהמשאית עצרה על 
הגבול, דאגו הפעילים לשחד את המקומיים שארבו לעולים 

הקטנים, כדי שישתקו.
מכאן ואילך התחיל מסע מסוכן וקשה נוסף: לאור היום היו 
מסתתרים כין הסלעים ובחושך צעדו הילדים על סלעים ובין 
קוצים ודרדרים, מגבול סוריה לאורך רמת הגולן ועד לגבול 
של ארץ ישראל. בלילות היה חשש כבד מהכוחות הבריטיים 

שהאירו את השטח בפרוז'קטורים נעים סביב סביב.
משה נשא על כתפיו הרחבות ילדים שהתקשו ללכת, דאג 
להרגיע אותם, וגם דאג להם למזון, לשתייה ולשעה של תפילה. 
משה ידע להרגיע ולהעלות חיוך על שפתיהם של הילדים 

המפוחדים. 
בהגיעם בשעה טובה ומוצלחת למקום מבטחים, אנשי 
העלייה הארץ ישראלים, ציפו להם וסייעו להוביל את 
הילדים לקליטה לקיבוצים השונים שנערכו מבעוד מועד 

לקליטתם.

משה נהג להגיע לחיפה, להתגורר אצל דודו, ָאְצלָן ָּבֶרֶדס, 
שדאג לכל מחסורו. כאן הוא כבר הכין את החברים ב ארץ 

ישראל לקבוצת העולים הבאה.
משה היה עושה את דרכו בדרך לא דרך, חזרה לדמשק, 
תוך כדי סיכון חייו. כשחזר, הוא הותקף קשות ע"י הורים 
רבים בדמשק על שלא הביאו אותם בסוד העניינים ועל 
שלקחו מהם את ילדיהם וסיכנו אותם. משה וחבריו הצטרכו 
להרגיע את הרוחות ולדאוג לבני המשפחה ולסייע להם 

לעלות ארצה. 
בין גיחה לגיחה של משה ל ארץ ישראל, הוא היה נפגש עם 

ויקטוריה. הידידות ביניהם הלכה והעמיקה.
עד שהם החליטו למסד את הקשר ביניהם בחתונה צנועה 
שהתקימה בנובמבר 1945. ויקטוריה הרעיה הצעירה ידעה 
ימים קשים של מתח, דאגה ובדידות. אבל היא עמדה בכל 

אלה בגבורה.

לאחר הברחתם של מאות ילדים, משה נתפס. הוא הוכנס 
לבית הכלא בדמשק.

השהות שם הייתה קשה מנשוא. האנשים שנתפסו 
בגלל פעילות ציונית עונו במיוחד. משה שהה בבית הכלא 
שבועות אחדים, נחקר ועונה. מזלו היה שהצליחו לשחד 
את הסוהרים, ותמורת סכום של 2000 לירות סוריות, סכום 
עתק לאותם הימים, הצליחו להוציא אותו מבית הסוהר. 
הוא חתם על עסקה: הוא חייב היה להגיע יום יום לבניין 
המשטרה. משה חמק, חרף עינם הפקוחה של השלטונות 

והמּוָח'ָּבַראת, והמשיך בפעילות שלו.

בינתיים, אחדים מאחיו של משה הוברחו עם משלחות 
ילדים. אמו של משה, עם ארבע בנותיה הקטנות, כשהן 
מחופשות לערביות, הצליחו לעלות ארצה בדרך לא דרך, 
כשהן רכובות על חמורים. ימים אחר כך, משה ואביו, וגם 
ויקטוריה, עלו על מונית בה נהג ערבי משתף פעולה, שהביא 
אותם למקום מסתור, שם גם הם עלו על חמורים עד הגולן. 

מכאן, הם הלכו ברגל עד עין גב. 
ויקטוריה, משה ואביו שהו מספר ימים אצל הדוד בחיפה, 
אחר כך, הגיעו לתל אביב, לביתה של חברה, סוזן דניאל 

ז"ל, ושהו שם מספר ימים.

חבלי הקליטה לא היו קלים, אבל ויקטוריה ומשה נשאו 
באהבה את "חבלי המשיח". הם לא התלוננו, לא התגעגעו 
ל"סיר הבשר" ולעושר הרב שהיה לשתי המשפחות בדמשק. 
כמו עולים רבים מסוריה, הם ידעו לחלוק דירה צפופה בחולון 
עם כמה מבני המשפחה: הורים וילדים וכלות גרו בכפיפה 

אחת. 

משה לא בחל בכל עבודה. הוא עבד במסעדה ברחובות, 
בה היה ישן, והיה מגיע הביתה רק בסוף השבוע. לאחר 
תקופה, שכרו דירה בקריית מטלון בפתח תקווה, לשם 
עקרה המשפחה שהלכה והתרחבה. משה וויקטוריה 
גרו בדירה אחת עם עוד משפחה, במקלחת ושירותים 

משותפים.
הם גידלו בבית הצפוף שני ילדים. לאחר תקופה, משה שכר 
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דירה צרה למשפחה. לא היה בה מטבח, אבל ויקטוריה, 
שהייתה בעלת תושייה וכושר אלתור, חילקה את המקלחת 
לשניים ע"י וילון. שם העמידה פתיליה והייתה מבשלת לבני 
הבית את המאכלים האהובים. 12 שנה גרה המשפחה 

בבית הקטן, כשמשה עובד כטפסן בבניין. 
רק בשנת 1959, עברה המשפחה לגור בחולון, בדירה 

מרווחת יותר, וכאן גם נולד בנם השלישי.
על אף הכל משה וויקטוריה הקימו בית לתפארת. שלושת 
בניהם עושים חיל. כל בני המשפחה של משה וויקטוריה 

עלו לישראל, בנו את ביתם וגידלו ילדים ונכדים. 

משה התקבל לעבודה במשרד הקליטה. התפקיד שלו 
היה לרכז את העולים שהגיעו ארצה מארצות ערב: מצפון 
אפריקה, לבנון, סוריה. הוא דאג שיקבלו סל קליטה, שהיה 
זעום באותם הימים, ודיור ראשוני. העולים סבלו רבות 

מבעיות הקליטה, וכל הטענות הוטחו במשה.
הוא הקשיב, הבין, ועשה כמיטב יכולתו להרגיע ולעזור.  

שנים רבות פעל משה בקליטת עולים. 
כשהגיע לגיל פרישה, לאחר שנים רבות בפעילות ציונית, 
המשיך לעבוד בחצי משרה. הוא עבד בשכונת נווה שאנן 
בתל אביב, בבית הכנסת, כשהוא דואג ליהודים שעלו 

מארצות המזרח גם לפני עשור שנים. 
משה פעל רבות בהעלאת יהודים מדמשק גם בשנים 

מאוחרות יותר.

פעילותו הענפה של משה ושל חבריו בתנועת החלוץ 
בדמשק, העלאתם של ילדים מסוריה בדרך לא דרך, פעילותו 
המסורה בסוכנות היהודית והסיוע שהושיט לעולים רבים 

בקליטתם בארץ, הם הציונות בהתגלמותה. 
סיפורי העלייה המרתקים, חבלי הקליטה של המשפחה 
ללא טרוניות, האהבה ללא תנאים לישראל, אלה הם הבסיס 

והיסוד האיתן בתקומתה ובצמיחתה של ישראל. 
משה נפטר ב25.5.02. את מעשיו הרבים, נזכור ונספר.

טקס חלוקת מלגות לתלמידים הלומדים בחולון וגרים בה

משמאל לימין: ראש העיר מר מוטי ששון מעניק לתלמיד 
יהושע  בחולון,  מילגות  ועדת  יו�ר  שמר,  משה  נח,  ויקו 
החינוך מינהל  ראש  גרנות  ואבינועם  הארגון  יו�ר  קלש 

חלק ממקבלי המלגות
(צילומים: טל קירשנבאום)
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תנאים לקבלת המלגות:
הבקשה למלגה תכלול הצעת המחקר מאושרת בחתימת מדריך העבודה ורשויות האוניברסיטה וכן 

גם תקציר בהיקף של שני עמודים לפחות.
קורות חיים ושתי המלצות, אחת מהן של מדריך העבודה.

בבקשות לעבודות לסיום תואר שני  ותואר שלישי ולעבודה המחקרית יצוינו: מטרות המחקר, הרקע, 
מצב המחקר בתחום, החידושים המצופים, רשימה ביבליוגרפית, לוח זמנים משוער לסיום העבודה 

ופרסומים קודמים של המבקש במידה ויש.

כל הבקשות יידונו על ידי וועדה אקדמית של האירגון
הזוכים יקבלו מחצית מסכום המלגה לאחר אישור הזכיה. המחצית השניה תוענק עם סיום העבודה 

ואישורה על ידי רשויות האוניברסיטה ומסירת חמשה עותקים מאושרים ממנה לאירגון . 
במקרה של עבודה מחקרית שעתידה להתפרסם כספר, נדרש אישור נוסף מהוצאת הספרים והתחייבות 

למסור לארגון 10 עותקים ממנו. 
מספר המלגות מצומצם מאוד ובשל כך יתכן שגם הצעות ראויות ידחו בשל עדיפות שהארגון יתן 

להצעות אחרות.

הארגון שומר לעצמו את הזכות להעניק את כל המלגות הנ“ל, את חלקן, או לא להעניקן כלל.בכפוף לאיכות 
ההצעות למחקר ולמידת הענות המבקשים לדרישות הזכאות שנקבעו על ידי הנהלת הארגון.

את הבקשות יש לשלוח בדואר רשום, לארגון יוצאי דמשק (סוריה) בישראל,
רח‘ ראש פינה 3 תל אביב. מיקוד 66058. יש לציין על המעטפה: ”עבור מלגות מחקר”.

מועד אחרון להגשה 30.06.2009

מלגות
מחקר בנושאים הקשורים ביהודי דמשק

ארגון יוצאי דמשק (סוריה) בישראל מכריז בזה על הענקת מלגות 
למחקר ולחוקרים בנושאים הקשורים ביהודי דמשק

מקרא: שרח ופרוש

היסטוריה 

לשון, ספרות יפה ושירה

מחשבת ישראל, קבלה, הלכה ומנהג

מוסיקה, אומנות

חינוך

פולקלור

קהלה וחברה

התנועה הציונית והעלייה לארץ.

נושאים רלונטיים במדעים מדוייקים

נושאים רלונטיים במדעי החברה.

בתחומים הבאים:

מלגות בסך 1000$ (בשקלים) יוענקו לעבודות סמינריוניות לתלמידי התואר השני

מלגות בסך 2500$ (בשקלים) יוענקו לעבודות סיום (תואר שני) ועבודות דוקטור

מלגות בסל 3000$ (בשקלים) לעבודה מחקרית שתתפרסם כספר
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ק לְֶאֶרץ יְִׂשָרֵאל ְּכֶׁשָעלָה ְמַדֶמֹשָ
ּגַָרף ָאִבי ִעמֹו ְמָשאם ֶאת ְׁשֵאִרית ַהַּקיִץ

ֶׁשעֹוד נֹוְתָרה ּבֹו
לְתֹו� ּגֻּמֹות ֶׁשָחַפר ַּבּטּוִרּיָה

לַָשלֶֶכת ְשַתבֹוא.

יַָּבלֹות ְּבַכּפֹות יָָדיו ִקּלְפּו ְׂשִריֵדי ֲחלֹומֹו 
 וְזֵָעה ָקָרה ָׂשְרָפה ַאְׁשלָיֹוָתיו

ְּכֶׁשִּדְרֵּבן ֶאת ֶעגְלַת ַהֲחמֹור
ֶאל ַהַּפְרֵּדס ֶׁשל ְסְטרּוגֹו.

ַהֲחמֹור  ִעֵּקׁש ָּכל ַהּדֶֶר�, 
נַָער ַעל ִקּפּוַח ִמְתַמֵּׁש�

וְנֱֶעָצר ִמֵּדי ַּפַעם לְלֵַח� יְגֹונֹו. 

 �ַאַחר ָּכ
ִהְׁשַּתַעְׁשעּו ַצּלָָפיו ֶׁשל ָפאּוזִי ָקאּוְקגִ'י

ְּבגֹוַרלו של ָאִבי
ִהְתַרּוְחּו ְּבֵביתֹו ֶׁשל ַסּלֶָמה ֶאֶפנְִּדי

וְָצלְפּו ְּברּוחֹו ַהְּׁשפּוָפה
ֶׁשָּתֲעָתה ָּכל יֹום

ַעד לְַׁשֲעֵרי ָחאֶרת ְאלְיָהּוד ְּבַדֶּמֶׂשק 
וְָשָבה ְּתׁשּוָשה ֶאל ְׁשֵאִרית ֹּכחֹו.

ַּבּלַיְלָה 
ִּכְּבָסה ִאִּמי ֶאת ִּבגְֵדי ַהָחאִקי ֶׁשּלֹו

ְּבגִיגִית ַּפח ֶּבָחֵצר. 
ִּדְמעֹוֶתיָה ִרְּככּו ֶאת ַהַּמיִם

וֲַעֵלי ַׁשּלֶֶכת נֲִחמּו ֶאת יֶָדיָה.
הּוא ָרַכן ַעל ִּבְרָּכיו

ָּתַחב ְּבִכיס ִסּנָָרּה 90 ּגְרּוׁש 
וְָאַמר: "ַמְעֵליש יָא ַמָרה עֹוד יְִהיּו יִָמים!

עֹוד יְִהיּו יִָמים, ִאינְַשָאלָלה"
ַאַחר ָּכ� ִקֵּפל ֲחלִיָפתֹו ְּבתֹו� ִמזְוָָדה 

וְִהּנִיָחּה ְּבתֹו� ַמְחָסן.

* סטרּוגֹו  שם של פרדסן אמיד בכפר סבא דאז.

* פאוזי קאוקג'י  קצין ממוצא לבנוני (18901977). בשנת 1936, 

בימי המרד הערבי הגדול, עמד בראש כוחות ערביים לא סדירים 

שחדרו מסוריה ומעיראק לתחומי ארץ ישראל כדי לעזור לכנופיות 

של ערביי ארץ ישראל שלחמו ביישוב היהודי ובשלטונות המנדט 

הבריטי. בשנת 1941 השתתף במרד הפרונאצי והאנטיבריטי של 

רשיד עלי אלכילאני בעיראק. עם דיכוי המרד נמלט לגרמניה, שם 

שירת את מכונת התעמולה הנאצית. לקראת ההכרזה על המדינה 

היהודית ישראל הועמד פאוזי קאוקג'י על ידי הליגה הערבית בראש 

"צבא ההצלה"  כוח של מתנדבים ערבים עיראקים, סורים ודרוזים, 

שהוקם בסוריה כדי לסייע לערביי ארץ ישראל במלחמתם ביישוב 

היהודי. צבא ההצלה פעל בצפון הארץ. באוקטובר 1948 הותקפה 

מפקדתו של קאוקג'י בתרשיחא על ידי כוחות צה"ל ונכבשה לאחר 

קרב עז, אולם קאוקג'י הצליח לברוח ממנה ונס יחד עם צבאו ללבנון 

ויותר לא שב לארץ. 

* סלמה אפנדי  ערבי אמיד שהיתה לו אחוזה בפאתי כפר סבא 

הערבית.

*ָשאם  שמה העממי של דמשק

*ָחאָרת ְאְליָהּוד  הרובע היהודי בדמשק.

* ַמְעֵליש יָא ַמָרה  אין דבר רעיה.

"יהיו ימים"
מאת: חמדה אביב (קלש)

דברי שירה ספרות ואמנות 
של בני קהילתנו

דברי שירה ספרות ואמנות 
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ֵּכן , זֹו ֲאנִי ִהיא ֶׁשּנֹולְָדה ַּבְּסָתו, ְּבֹחֶדׁש  ֶסְּפֶטְמֶּבר
וֲַאנִי ַהַּבת ַהְּבכֹוָרה וְַהּיְִחיָדה

ֶׁשל רֹוֵמיאֹו וְיּולְיָה
ֶצֶמד ַהֶחֶמד ֵמָהִעיר ַּדֶּמֶׂשק ְּבסּוְריָה
ֶׁשִחּזְרּו זֶה ַאַחר זֹו, ִהְסַּתְּתרּו, נְִפּגְׁשּו

וְנְִׁשלְחּו ְׁשלִיִחים ִעם ִּפְתָקאֹות ַאֲהָבה
ַהּנְקּוִבים ְּבַתֲחנּונֵי ִסלְסּול
ֵמָאִבי וִיְקטֹור לְִאִּמי לִיזָה

 *   
ַּתֲחנּונֵי ַאֲהָבה ְמזְַּמִרים 

לְַאֲהַבת נְעּוִרים יְִחיָדה
"ֶׁשַרק ִּתְהיִי לִי ַרְעיָה" ...

ֵּכן, זֹו ֲאנִי ֶׁשּנֹולְָדה ַּבְּסָתו, ְּבֹחֶדש ֶסְּפֶטְמֶּבר
וֲַאנִי ִהיא ַהַּבת ַהְּבכֹוָרה וְַהּיְִחיָדה

ֶׁשל ַהּזּוג ַהּזֶה, רֹוָמנְִטיָקנִים ַחְסֵרי  ַּתָּקנָה
וְַעלָּכ� אֹוְמִרים ִּכי ִׁשּנֵי יְלִָדים ִּתְכֵהנָה ?

*   
ֵּכן, זֹו ֲאנִי ַהּיַלְָדה ֶׁשּנֹולְָדה ְּבתֹו� ֵּביָתּה ֶׁשל ִאָּמּה

וְיָנְָקה ִמן ַהֹּבֶסר ְּבַאְקוְַריּום ֶׁשל ְּבִריַאת עֹולָם
יֶָפה ּומּוגַן ְּבִאזְָמְרּגִָדים וְִתזְֹמֶרת ֲחָתנִים

ַּכּלֹות ְמחֹולְלֹות ְפלֶָמנְקֹו לְיַד ַהֲעִריָסה
וְִרּקּוֵדי ַהֶּבֶטן ִּבְצָבִעים ֲאֻדִּמים , ְּכֻתִּמים

ּוזְֻהִּבים וְַהּיַיִן נִּגָר, וְַהִּסיָטר נֱֶעָתר
לְַאֲהָבה ִראׁשֹונָה     

 

הֹוי רֹוֵמיאֹו וִיְקטֹור, ָאִבי
הֹוי יּולְיָה לִיזָה, ִאִּמי

ַאֲהָבְתֶכם ֲעׂשּויָה חּוֵטי זְַעָּתר ,
ּגְִבינַת לַָּבנֶה, ִצְחצּוֵחי ָהֶרֶׁשת 

ֶׁשּלְָכָדה ַּפְרַּפר ַסְסּגֹונִי
ְּבַאֲהַבת נְעּוִרים ֲאסּוָרה, ֶׁשֻהְּתָרה ְּבנִיׂשּוִאין

לְָׁשֹלׁש ָׁשנִים נְִסָערֹות, ְמתּוקֹות, ָמרֹות
 *   

וְַהִּמּלִים ָהיּו נֱֶאָמרֹות: ְּבָצְרָפִתית וְַעְרִבית.
הֹוי ִמּלִים ּבֹונֹות ַהִּמְׁשלֹוַח

ֵחץ ִמּקּוִּפידֹון ֶאל ֵּבין ֵעינַיִ�, ְׂשָפַתיִ� ,
ָׁשַדיִ� ְּכַסנְִסּנֵי ָּתָמר, ֶאֱעלֶה ּבֹו

ֶאְמָצא ֶאת ֲאֶׁשר ׁשֹוֵקָקה נְַפִׁשי
ְמֻרָּצף ָעלִים, ִמְתַעֵּדן ְּבִסּגָלִיֹות, ָאִבי.

*   
הֹוי ֵלב נְִמָהר רֹוֶאה ֻחְרָׁשה ְמלְַבלֶֶבת

ְּבגַּנֵי ֱאֹלַה, ְמַתְעֵּתַע
ְּבִקּמּוֵרי ִׂשְמלַת ַהֶּמִׁשי וְִחּיּו� ַהֹּתם

*   
ֵּכן, זֹו ֲאנִי ֶׁשּנֹולְָדה ַּבְּסָתו, ְּבֹחֶדׁש ֶסְּפֶטְמֶּבר

וְָהיִיִתי ַהַּבת ַהְּבכֹוָרה, ַהּיְִחיָדה
ֶׁשל רֹוֵמיאֹו וְיּולְיָה

ָאִבי וִיְקטֹור, ִאִּמי לִיזָה
ֶצֶמד ָהֶחֶמד ֵמָהִעיר ַּדֶּמֶׂשק, ְּבסּוְריָה..

* לְזְִכָרם ֶׁשל ִאִּמי וְָאִבי , ְּבַאֲהָבה
* אחת מנכדותיו של כב' הרב חכם נסים אנדיבו ע"ה 

ז ֹו    ֲא נִ י    ֶׁש ּנ ֹו ְל ָד ה    ַּב ְּס ָת ו
מאת : דלית בתאדם*

µ≥
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אמין נצירי הקטן בדמשק

כששאלו אותי נכדיי: איך ביליתי את החופש הגדול בדמשק? 
האם היו לכם קייטנות, חוגים, שפת ים? ועוד כהנה ממילוי 
ימי החופש הגדול אצלנו... תשובתי לוותה באנחה גדולה... 

חייכתי ואמרתי "ועוד איזה קייטנה הייתה לנו.
הסכיתו ואספר לכם על קורות הילדים בדמשק בימי חופשת 

הקיץ". החילותי לספר, י ודבריי קלחו כמעיין המתגבר:

בדמשק, חופשת הקיץ מהלימודים בביתהספר אליאנס,  
ארכה שלושה חודשים. חלק מהילדים, שהוריהם הרשו 
  לעצמם, בילו את חופשתם באתרי טבע מפורסמים, וחלק
שהם הרוב  נשלחו ללמוד תורה אצל החכמים, ואילו אלה 
שבאו ממשפחות עניות, נאלצו לעבוד בהיותם בגילאים 10, 

לעזרת הוריהם. ואפילו היו גם ילדים יותר קטנים.
אמי, שהתאלמנה בגיל צעיר, נאלצה לעבוד ולשלוח את 
ילדיה לעבוד בכל ימות השנה. פרט  אליי, שהתעקשתי 
ללמוד וללמוד, ואילו לעבודה לעזרה התפניתי רק בתקופת 

החופש. 

העבודה במפעל העורות

תחילה, אמא דאגה שאצטרף לעשרות ילדים מהשכונה 
שיצאו לעבוד במפעל עורות, שקראו לו "ִאלְַדְּבגָ'ה".

המפעל נמצא באמצע הדרך בואכה לכפר ג'ובר, שלפי 
האגדה בבית הכנסת, בו נמצאת מערת אליהו הנביא. 

על מנת להגיע למפעל, היה עלינו לכתת את רגלינו כעשרה 
קילומטר הלוך ועשרה קילומטר חזור, כשנאלצים היינו לעבור 
בשכונה של הנוצרים, ושעבורם היינו מטרה לקללות וליידויי 
אבנים. תפקידנו בעבודה היה, לשחרר את שארית העור 
שעובד ממסגרתו, ולהכין את המסגרת למתיחת עור מחדש. 
את משכורתנו היינו נאלצים לקבל פעם בשבוע בשבת, 
בכתתנו את רגלינו למפעל רגלית. הדרך לשם היתה מלאה 
עצי משמש, יכולנו להיכנס לאכול כאוות נפשנו, אך חלילה 
לנו להוציא פירות אתנו. הדרמה הזאת הסתיימה עבורי ועבור 
הרבה ילדים כמוני, כאשר אירע אסון במפעל, כשלאחד מילדי 
השכונה שבאו לעבוד אתנו נתפס הסינור שלבש בחגורת 
המעלית המעלה עורות לקומה השנייה, והחגורה סובבה 

אותו כמה סיבובים עד שנפל חלל ומת על המקום.
לילד קראו "ִענְֶּבה" וליווינוהו לקבורה למחרת היום. למחרת 

היום הורינו חששו לנו והוציאונו מעבודה במפעל זה. 

העבודה במפעל ַהָאָמְרִדין:

כשנסגרה לנו אופציית עבודה במפעל העורות, נתבקשתי 
ע"י אמא לחפש לעצמי מקום עבודה אחר. על אף היותי 

ילד בגיל 10, התרוצצתי 
שהרחתי  מקום  בכל 
ד  ע  , דה ו ב ע ם  ו ק מ
ָּבאּב  ל"שער  שהגעתי 
תּוָמא", ומשם המשכתי 
והגעתי למפעל המייצר 
מהמשמשים שסוריה 
נתברכה בהם, משטחי 
י  ת ל קב ת נ  . ן י ִד ְר ָמ ָא
ילד  ובהיותי  לעבודה, 
זריז, מינו אותי למחלקת 
נו  י הי ששם  האריזה, 
מורחים שמן על שטיח 
האמרדין, מקפלים אותו, 
תו המפעל,  מדביקים 
ואורזים אותו למשלוח 
ד  מאו תי  י נהנ  . ץ חו

מהעבודה ושכר טוב היה בצידה, כאשר כל הכסף עבר 
לאמא כתוספת לפרנסת המשפחה. עד שיום אחד, באתי 
לאמא עם סיפור משונה, בספרי לה שאחד מהמנהלים 
התאהב בי, ותמיד רץ אחריי לנשקני  בשמעה אמא 

הבשורה הזאת, הוציאה אותי מהמפעל לאלתר.

העבודה במפעל אגוזי המלך:

לא כמוני, שקופא על שמריו, ושוב כיתתי רגליי לחפש מקום 
עבודה אחר, כי לגמר שלושת חודשי החופש היה עוד זמן, 
עד שנתקבלתי במפעל לייצוא אגוזי המלך, פרי שסוריה 
נתברכה בו, ושהיינו נתקלים בעציו בהליכתנו רגלית לבית 
  הכנסת שבג'ובר. נתקבלתי אצלם כתופר שקים למשלוח
עבודה קשה עבור ילד בגילי. עם קבלת משכורתי הראשונה 
מהם, אמרתי להם בלבי שלום ולא להתראות, ושוב אמא 
המסכנה חששה שאשר בבית ללא מעש, כאשר שלושת 
אחיי היו עסוקים בעבודתם. חיפשה לי הפעם מקום עבודה 
בסקטור היהודי, עד שמצאה לי, בחנותם של אחים פעור, 

כשוליה לשליחויות. חנותם הנמצאת ב"ָח'אן ִאל גְִמרֹוג". 

אהבתי מאוד את האח סימון פעור, שהיה ביסודו "נָס 
ְמָלח", וגם התחשב מאוד במצבנו הכלכלי והיה תורם, 
נוסף למשכורתי, מעשר ממכירותיו שהיה משלשל בתוך 
חריצי שולחן העבודה, ואני מדי שבוע כשניקיתי מתחת 
לשולחן, אספתי  את כל המעות שהצטברו והיה אומר לי 

תן אותם לאמא.
גם בהיותי ילד, למדתי אצל סימון, מלאכת המשא ומתן 

ימי "הקייטנה" שלי בדמשק
זיכרונות ורשמים מהחופש הגדול בשכונה היהודית, 

מאת: בני מוצרי (ָאִמין נְֶצירי)
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סּואְ' ִאלְחִָמיִדיֶיה  דמשק

ואיתה סוד המסחר, והדבר מלווה אותי עד עצם היום 
הזה.

בהייתי ילד פיקח וחכם, בזמן הלכתי ברגל מהחנות לשכונה, 
להביא לבוס ארוחת צהריים, בהיות הדרך ארוכה הייתי 
מקצר. בהגיעי למסגד אל אמווי הגדול  אחד המקומות 
הקדושים של המוסלמים בדמשק חולץ את נעליי ונכנס. 
ועובר דרכו  אחזתי נעליי ביד ונכנסתי למסגד כמאמין 
בן המאמינים, וכך קיימתי מצוות הליכה רגלית לאורך 
המסגד. בהגיעי לשוק אל טוויל, הייתי נתלה על סדן העגלות 
מאחורנית, והייתי חוטף מהשוט של העגלון, והצלחתי 

להתכווץ כדי להיחלץ מצליפותיו. 
ושבתי. שעה  כחצי  במשך  סימון  של  לביתו  הגעתי 
לאחר ארוחת הצהריים, סימון פעור לימד אותי את ברכת 
המזון בשינוי ובקיצור: "ַדִח'ילָק יָה ָרִּבי ַּכֶפְתנָה ִמן ֶכיָראק אּולָה 
ְּתִעיזְנֶה לַָחָדה גֶ'יָראק ברוך ה'". (הפירוש  תודה לך אלוהים 
זיכיתנו מברכתך, ושלא תצריכנו לגורם אחר מלבדיך ברוך ה'). 

בהפסקה הייתי מטייל לפעמים בשוק אלחמדייה, ומתמוגג 
לראות איך מותחים רצועת הגלידה לגובה, ואיך בעלי 
המסעדות צועקים "לחמת רס, לחמת רס" (בשר ראש). 
אך מכל זה חלילה לי היה לטעום ולו רק פעם, ולעבור על 
אזֶאְ' והמעמול היו  רָ מצוות הכשרות, וברמדאן ריחות ה�ּבָ
משכרים, אך כאמור המצווה הייתה רק לראותם בלבד 

פעלה בי. 

זמן החופשה הגיע לקיצו, ובסיומו חזרתי לבית הספר 
אליאנס. כאמור, הייתי ילד שקדן וחרוץ, ובנוסף ללימודי 
הצרפתית והערבית (שתי שפוחת שמלוות אותי עד היום 
הזה), הכרתי בלימודי הקודש את הרב זאכי מנפח' (אסא), 
ודרכו נכוויתי אל הדת והפכתי להיות "הרבי" של משפחתי. 
במאוחר, לאחר 60 שנה, זכיתי לקבל מתנה מבנו אברהם, 

שהיה בן כיתתי, ספר סליחות, שיצא לאור לזכר אחיו. 

אם נחזור לנכדיי, כששאלוני על צורת הקייטנה שלי 
בדמשק ושוב שאלו: "סבא, ואיך היה לך בשנה אחריה 
בחופש הגדול", קיוו לשמוע ממני על חוגים שאמא רשמה 
אותי, על קונסרבטוריון, או על בילויים לאורך שפת הים 
(כאשר בדמשק לא היה ים), עניתי: בהיותי בגיל 12, הפכתי 
למעין סוחר זעיר; פעם הייתי לוקח עוגות שקראנו להם 
גָּתֹו מהחנות "אציר" שבלב השכונה, הייתי הולך לקרבת 
המחנות הצבאיים של צרפתים ושם בקול הילדותי שלי: 

הייתי מכריז גתו, גתו... כף הייתי מוכר וחוזר עם סכום .
של כסף ועם לא מעט עוגות שנותרו בכיסי אותם זללתי 

אותם כל עוד כוחי בי, כי ממש הייתי רעב. 

ופעם אחרת הייתי הולך לרחוב הסנניה, רחוב כעין, רחוב 
נוה שאנן, כולו מלה חנויות נעליים של יהודים (נעליים 
ממוחזרות), ושם בעל החנות היה מצייד אותי בזוגות נעליים 
מאותו הסוג או שתיים ימניות או שתיים שמאליות, שולח 
אותי למכור אותן ל"חורנים" ערבים, שבאים מחורן, אשר 
ילד כמוני יכול להתחכם עליהם, ולא פעם חטפו ממני על 

כף ידם, כאשר רציתי להוכיח להם כמה הנעל חזקה.

בשנת 1944, בגמר החופש, חזרתי ללימודיי, כאשר אמי 
וכל דודותיי עבדו עליי שאפסיק את הלימודים ואצא לעבודה 
ללמוד מקצוע. כי בין כה, רופא או מהנדס אין אני עתיד 
להיות. האמת, נלחצתי בין המצוי לרצוי, בין מצבה הכלכלי 
של משפחתי לבין תאוותי הרבה להמשיך ללמוד ולהחכים. 
כי באותם הזמנים רוב ילדי הכיתה שיחרו לפתחי שאלמד 
DEVOIR, השיעורים ותמיד הרעיפו עליי מתנות; מחברות, 

עפרונות ומחקים, שלא היה לאל ידי לקנותם. תשובתי 
למשפחתי היתה, בואו נחכה עד חודש אפריל לאחר הפסח, 
מועד של הבר מצווה שלי  כאשר היו מקדימים לעשות 
לילד יתום שנה לפני הזמן, ואחר כך אחליט. וכך לאחר 
הבר מצווה שהתקיימה ב 16/4/45, הצטרפתי לקבוצת 
ילדים אשר התכוננה לברוח לארץ ישראל, ובאחרצהריים 
אחד הופעתי בפני אמא שלי ואמרתי לה, אני הולך לעשות 
שיעורים אצל החבר שלי סיכרי, אני לוקח את הטלית 
והתפילין כי אני ישן אצלו, וזאת היתה פרידתי מאמי, 
שזכיתי לראותה שוב כשבאה ארצה, כעבור שבע שנים 
לאחר תלאות שעברה בדרך, ונתפסה ונעצרה ושוחררה 
תמורת שלמונים. כשראיתיה בבית אחי יושבת ומקלפת 
פול, לא הכירה אותי, צעקה לגיסתי מהחדר לבוא לראות 

את האורח.

המשך ילדותי וגדילתי ביליתי כחמש שנים במשפחה פולנית 
במושב באר טוביה וכפר יהושע, שאליהם נשלחתי מטעם 
עליית הנוער. את המעודה החלפתי בגיפלטפיש ואת 
המדיאס ברגל קרושה, ולמדתי לשתות תה עם לימון, גם 

כאשר אין לי כאב בטן. 

שאר עלילות קליטתי בארץ, שהגעתי להיות בעל משק 
חקלאי פורח במושב ניצני עוז מול טול כרם, שהייתי בין 
מקימיו, פרסמתי בחוברת מ"כאן ומשאם" מס' 3 שקראתי 

לכתבה "ארבעה פרקים שלי בציונות".

אינני מתחרט על שעברתי ה"קייטנות" שתוארו לעיל, הם 
הכשירוני לחיי עבודה, להיות עובד ציבור, להיות חקלאי 
ואיש ההתיישבות, וכן הכשירוני להיות סוחר, שמעידים 

עליי מכיריי כסוחר מפולפל. 
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המנדט  בתקופת  בדמשק  החינוך  מוסדות 
הצרפתי

תחילה אעמוד על מצבם של מוסדות החינוך של הקהילה 
היהודית בדמשק, בסוף המנדט הצרפתי וראשית עצמאותה 
של סוריה, על מנת להבין את הרקע לפתיחת בית הספר 

"תלמוד תורה" על שם "בן מימון" בדמשק.
בשנת 1923 פעלו ב"שכונת היהודים" בדמשק שני בתי 
ספר תלמודי תורה (ת"ת), בהם למדו כ 450 תלמידים. 
שני ת"ת אלה הוקמו, לאחר שמוסדות החינוך העבריים 

הארץ ישראליים נסגרו קודם לכן. 

עקב קשיי תקציב, החליט ועד הקהילה בדמשק לבצע איחוד 
מנהלי בין ה ת"ת הקהילתי לבין מוסדות ה"אליאנס", 
שפעלו אותה עת בדמשק, וכך עברו שני תלמודי התורה 

לניהולה וחסותה של חברת "אליאנס". 

בשנת 1927 כללו מוסדות "אליאנס" בדמשק חמישה בתי 
 30 900 תלמידים. בראשית שנות ה ספר, ובהם למדו כ

פעלו שליש ממוסדות החינוך בחסות החברה:
בית ספר עממי יסודי שכונה "ַאְלֻּכָתאב", בו למדו בנים 
בכיתות או. הלימודים התנהלו בעברית וערבית. במקום 
לימדו שני חכמים לימודי קודש, תורה ותפילה (אלה היו 

הת"ת שצורפו ל"אליאנס").

בית ספר מקביל לאותם גילאים, כיתות או, שהיה מיועד 
לבנות והיה ממוקם ברחוב "ִאלַתַלאג'". בבית ספר זה 

התנהלו הלימודים בערבית, צרפתית ועברית.
בית ספר נוסף שנקרא "בית אִלְ בֹושי", בו למדו מכיתה ז' 

ועד סיום התיכון. 

* רשימה זו מציגה מסמך היסטורי, המתייחס לצו ממשלתי, 
שפורסם על ידי השלטונות הסורים, בתאריך 20 בספטמבר 
1945. במסמך זה מתירים השלטונות הסורים ומאשרים 
בדמשק  היהודים  בשכונת  יסודי  ספר  בית  של  פתיחתו 
.(58 עמ'  ראה  ותרגומו  הצו  (צילום  מימון�  �בן  שם  על 

קבוצת מייסדי תלמוד תורה בדמשק בשנת 1945 שורה ראשונה מימין לשמאל: יוסף ָצאלֶח, ַפאּוזִי זֶ‘זָ‘אִּתי, ד‘‘ר נסים 
ָלאִּטי, זָ‘אק ָפאעּור. שורה שנייה מימין לשמאל: משה משען, ָצאלֶח מֹוָאס, חכם ֲעזּור (חכם עזרא ַטָראב ַמְסָלאתּון),

ַסלִים זַאגָ‘ה, ַסלִים זַ‘ָמאל.

מאת: אברהם לאטי

פתיחת בית ספר "תלמוד תורה"
על שם "בן מימון" בדמשק*)
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בשנת 1935 הועברו שלושת בתי הספר הנ"ל למבנה חדש 
ומפואר, אשר הקמתו מומנה על ידי איל ההון היהודיעירקי, 
אלי כדורי. המבנה הנ"ל כלל אגף לבנים ואגף לבנות, ולמדו 

בו מגיל הגן ועד לסיום התיכון. 
בתקופה זו היו בבית הספר כ 1,200 תלמידים ותלמידות, 
זאת על פי תיאורה של רחל ינאית בןצבי אשר ביקרה בו. 

ביוני 1945 הורו שלטונות סוריה לסגור את בתי הספר של 
חברת "אליאנס", שפעלו במדינה, בטענה שהם בתי ספר 
צרפתיים. ממשלת סוריה התנתה את חידוש פעילות בתי 
הספר של "אליאנס", בכך שתכנית הלימודים תהיה על 
פי תכניות לימוד ממשלתיות ובערבית, וכי בבתי ספר אלה 
ילמדו גם תלמידים ערבים. כך היה אמור בית הספר של 

"אליאנס" בדמשק 
להפוך לבית ספר 
ממשלתי, הפתוח 
ל  ו ע פ ל ו  , ל ו כ ל
ת  ו י תכנ פי  על 
ך  ו נ י ח ה ד  ר ש מ
ן  י י נ ע מ  . י ר ו ס ה
על  כי  להדגיש, 
מנת להבליט את 
השליטה והפיקוח 
הספר  בית  על 
דרשו השלטונות 
הסורים, כי במקום 
דגל צרפת יתנוסס 
על גג בית הספר 

הדגל הסורי. 

הנהלת חברת "אליאנס" לא הסכימה לתנאים של השלטונות 
הסורים, להפעלת בית הספר במתכונת המוצעת, ורק 
בשנת 1947 הושגה פשרה בעניין. על פי פשרה זו הוחלט, כי 
בית הספר יפתח כבית ספר של הקהילה היהודית בדמשק, 
וכי הלימודים יתקיימו בו בשפה הערבית, על פי תכנית 
ממשלתית. לשפה צרפתית תוקדש שעה אחת ביום, ואילו 
לימודי דת וקודש יהודיים יתקיימו בערב, ולכך הוקצו שלוש 
שעות בשבוע, וכי יתנוסס דגל סוריה על גג בית הספר. רק 
לאחר לבטים הסכימה חברת "אליאנס" לממן פעילות בבית 

הספר בתנאים הנ"ל. 

חשוב להדגיש, כי בתקופה שבין סגירת בית הספר של 
"אליאנס" בדמשק, ביוני 1945, ועד להשגת הפשרה 
האמורה באביב 1947 פעל בדמשק רק בית ספר יהודי אחד, 
והוא תלמוד תורה על שם "בן מימון" שהרשיון לפתיחתו 

ניתן עוד בחודש ספטמבר 1945 (ראה בע"מ 58).

"בן מימון"  בית הספר תלמוד תורה  פתיחת 
בדמשק

סגירת בית הספר "אליאנס בדמשק, ביוני 1945, הותיר 
את הקהילה ללא בתי ספר יהודים בעיר. 

במהלך פעילותו של בית הספר "אליאנס" שררה אי שביעות 
רצון ונחת, בקרב חכמים וחלק מנכבדי הקהילה, מהיחס 

והרמה ללימודי הקודש והמצוות שנלמדו בבית הספר.
עובדות אלה דחפו נכבדים בקהילה ליזום את פתיחתו של 
בית ספר חדש של "תלמוד תורה". לנושא זה הוקם וועד 

פעולה, שהורכב מחכמים, נכבדים ופעלים בקהילה. 
וועד זה הסתייע, תחילה, בעצתו של החכם יצחק ְשִחיֶבר, 
אשר פתח תלמוד תורה חדש בעיר חלב. וועד פעולה זה 
פעל בניגוד לדעתו של וועד הקהילה, אשר התנגד לפתיחת 

תלמוד תורה.
המשימה לפתיחת בית הספר הוטלה על שניים מבני 
הקהילה: מואיז משען וד"ר נסים לאטי. שניים אלה 
מאוחר  שימשו, 
כמנהלים  יותר, 
של בית הספר עם 

פתיחתו. 
חת  פתי רך  לצו
היה  הספר  בית 
ג  י ש ה ל ה  ב ו ח
ם  מתאי ן  ו שי י ר
ת  ו נ ו ט ל ש ה מ
הסורים, ומשימה 
זו הוטלה על דר' 
נסים לאטי, מאחר 
והוא היה אקדמאי 
(בוגר אוניברסיטת 
פי  ועל  דמשק), 
החוק הסורי  רק בעל תואר אקדמי יכול לקבל רישיון 

לפתיחת בית ספר (מצ"ב צילום הרישיון ותרגומו).

על פי הרשיון שהוענק, נקבע כי בית הספר שייפתח יכלול 
שלוש כיתות, וכי הוא ינוהל על ידי מגיש הבקשה עצמו, 

קרי דר' נסים בן אברהם לאטי (לשון הרישיון). 
בפועל, בית הספר נוהל על ידי מואיז משען ודר' ניסים לאטי; 
דר' לאטי פיקח וניהל את התחום הפדגוגיחינוכי בתוקף 
תפקידו כמנהל בפועל מול השלטונות על פי תנאי הרישיון, 
ואילו מר מואיז משען ניהל את התחום האדמיניסטרטיבי

כספי עם זכות חתימה. 

בית הספר זכה לתמיכה קבועה מיוצאי סוריה בארצות 
הברית, באמצעות קרן "אוצר התורה", אשר תמכה בבתי 
ספר דומים. הקשר עם "אוצר התורה" הוקם ע"י מואיז 
משען, אשר דאג לתמיכה כספית קבועה, להפעלת בית 

הספר מטעם הקרן. 
הניהול המשותף של שני המנהלים, דר' לאטי בשעות לפני 
הצהריים ומואיז משען בשעות אחר הצהריים, נמשך עד 
שנת 1951, עם עלייתו של דר' לאטי ארצה. מאז נעשה 

מואיז משען למנהל היחיד. 

כאמור, בית הספר כלל בראשיתו ועל פי תנאי הרישיון שלוש 
כיתות בלבד, אך היה זה למעשה בית ספר "בצמיחה". 
לימים הוא כלל גם חטיבת ביניים, ומשנת 1947 כבר עמדו 

תעודת הוראה של מנהל תלמוד תורה בדמשק מר נסים לאטי
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מספר תלמידים מבוגרי בית הספר בבחינות העממיות 
הממשלתיות. 

המורים לבית הספר גוייסו מקרב צעירים יהודים בוגרי תיכון, 
ומאידך ללימודי השפה הערבית שימשו מורים ערבים, אשר 
משרד החינוך הסורי חייב את הנהלת בית הספר לקבלם 

להוראה במוסד. 
בית הספר היה "תלמוד תורה" שנלמדו בו לימודי קודש, 
אך בעיקרו פעל על פי תכנית לימודים סורית, ונלמדו בו גם 
לימודי חול באופן מלאה, דבר שאיפשר לתלמידים להמשיך 
ללמוד בחטיבות ביניים ותיכון רגילים. בין המקצועות 
  תנ"ך, תפילה והלכה  שנלמדו, בנוסף ללימודי הקודש

היו גיאוגרפיה, היסטוריה, ביולוגיה, חשבון, ערבית ועוד.

דר' לאטי עצמו נוסף על היותו מנהל שימש גם כמורה 
למספר מקצועות בבית הספר, בעיקר גיאוגרפיה, ביולוגיה 
והיסטוריה. שניים מתלמידיו בעבר של דר' לאטי מעידים 

על תפקידו ואופיו כדלקמן: 
פרופ' יוסף דנה מחיפה מספר על הרושם הרב, שהותירו 
עליו ניתוחי הצפרדעים בשיעורי הביולוגיה, עניין חדש 

שנחשף לראשונה לתלמידים הסקרניים.

ואילו שבתאי אלפיה מקרית אתא מספר, על גישה 
ליברלית בחינוך, בה נקט דר' לאטי נגד הכאת תלמידים. 
גישה זו התבטאה לא אחת ב"העלמת" "ִאלְַעִצַאיה" (סרגל 
ההכאות) של המורים (ככל הנראה היה זורק אותם לבוסתן 
הסמוך לבית הספר), בו נהגו המורים  בעיקר חכם שאול 

וחכם אלבר  להכות תלמידים על כפות הידיים או הרגליים 
(ַפלְַאאה). 

סיכום

בית הספר "בן מימון" בדמשק פעל 58 שנים, עד לסגירתו 
בשנת 2003, עקב מיעוט תלמידים. 

במהלך השנים, ובשיא פעילותו, כלל בית הספר גני ילדים, 
בית ספר יסודי וכיתות חטיבת ביניים.

עם סגירתו נמכר מבנה בית הספר לסוחר נדל"ן נוצרי, 
תושב דמשק. 

מקורות

 19 מאמצע המאה ה  ֹזהר צבי, "חינוך יהודים בסוריה *
ועד המאה ה 20". פעמים, מס' 109, תשכ"ז.

* ֹכהן חיים, היהודים בארצות המזרח התיכון (הפרק הדן 
בחינוך בסוריה).

* סועאד ג'רוס, "שכונת היהודים בדמשק" באתר האינטרנט 
.WWW.ALJAML.COMINODE

* מאמר בעיתון אלג'מל.
* העיתון הרשמי של הרפובליקה הסורית

* שיחות של כותב שורות אלה עם דר' נסים לאטי, אביו. 

תרגום מתוך

הסורית הרפובליקה  של  הרשמי  העיתון 

4          מיום 20.9.1945
מס' 1

צו מס' 1059

לצו מס' 1059 מיום 4.9.1945  בהתאם 

מורשה דר' נסים אבראהים לאטי להקים 

של  בדמשק  היהודי  ברובע  יסודי  בי�ס 

סימון)  אבן  (בי�ס  בשם  כיתות  שלוש 

ובתנאי שהוא ינהל אותו בעצמו

מדור החינוך



µπ

המנהל מר משה חילו

ובחינוך גופניבכיתת המחשביםבמעבדה

שוקדים על לימודיהם בכיתההאני מאמין, חינוך לערכים בביה�ס

בית הספר העברי "מונטה סיני"  במקסיקו סיטי




