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דבר העורך
מאת :משה שמר

לקוראינו היקרים שלום רב
שוב אנו נדרשים לעסוק בעניין החוק לפיצויים לפליטים יהודים וערבים מארצות ערב
ואיראן (המפרץ הפרסי) ולכן הקדשנו הפעם את פרק הנושא המרכזי לעניין זה .והבאנו
פרטים וסוגיות חשובים לכל מי שעוסק ו/או מתעניין בנושא חשוב זה.
לבקשת קוראים רבים "חזרנו לסורנו" והקדשנו מקום למתכונים למאכלים ומטעמים
מבית אמא .אנו יודעים שישנן התפתחויות בחומרים ומרכיבים חדשים  -אך אנו השתדלנו
להביא בפניכם את המרכיבים ואופן ההכנה האותנטיים כפי שהיו "שאם".
הנהלת האירגון מרעננת  -בימים אלה כוחות חדשים למערכת של כתב עת זה ומארגנת
חברים חדשים למערכת .בראש המערכת יעמוד חברנו היקר דר' נתן חסון איש ירושלים
ולידו יגוייסו חברים אשר יהיו מוכנים לתרום מזמנם ולעסוק בריכוז מדורים בנושאים של משה שמר
שימור וטיפוח מורשת יהדות דמשק :עליה וקליטה ,אישים ודמויות ,התנועה הציונית,
מעגל החיים ,לרבות :ראיונות ,כתיבה ,איסוף חומר ,תמונות ,מסמכים ,תעודות וכו' וכו'.
המעוניינים מתבקשים להעביר למזכירות האירגון קורות חיים (אפשר ורצוי באמצעות הפקס) ואנו נשמח מאוד לצרף
את הפונים המתאימים.

שלמי תודות:
יבואו על התודה והברכה יו"ר הארגון מר יהושע קלש ,חברי ועדת מורשת ,על התמיכה ,האמון והעידוד שאני זוכה
מהם על המשך קיומו של כתב עת חשוב זה.
לרעייתי רות ,אשר טרחה ועזרה בכתיבת המתכונים והכנתם לצילום (למעט הקובה).
לליזט לוז " -אללה יסאלם אידיהה" על שהרשתה לנו לצלמה ולצלם את פרי ידיה הקובה הנפלאים שהיא עושה.
לויקיפדיה ויקימדיה על אשר מרשים לנו באדיבותם כה רבה להשתמש בחומר ובתמונות שלהם.
לכותבים יהושע קלש ,דר' אליעוז חפר ענתבי ,עזרא משען ,אברהם לוי ,ישראל כלוף ,מזל פורטונה פז בגדדי ,וחמדה
אביב (קלש) על כתבותיהם המעניינות והמאלפות.
לחברי וידידי אברהם אסא על העזרה באיתור שמות הבתים היקרים בדמשק.
לדר' נתן חסון על ההגהה והעריכה הלשונית שטרח והקדיש מזמנו לגליון זה.
ואחרונים אחרונים חביבים לצוות "עיצובים" מיהוד :אייל דרור ואווה גרינברג.
בהוקרה ,הערכה והכרת תודה
ואיחולים לבביים לשנה טובה

משה שֶ מֶר ,עורך
Acknowledgement
A special thanks and gratitude to WIKIPEDIA and WIKIMEDIA.
A special thanks and gratitude to the courtesy of www.frederic- leighton.org for enable us their Courtesy
for the using the cover painting of the "Jewish Old House" in Damascus, wich we use it on this cover.
Moshe Shemer/Editor in Chief
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סוגיית הפליטים היהודים והערבים
מארצות המזרח התיכון ,צפון אפריקה
והמפרץ הפרסי
ליקט וכתב משה שמר
הפליטים היהודים ישבו במדינות ערב והמפרץ הפרסי אלפי שנים ,עוד לפני היות הנצרות והאיסלם .הערבים
שישבו בפלסטינה המנדטורית אינם למעשה פלסטינים כי אם מהגרים מארצות שכנות (כמו המכונים כיום
"עובדים זרים") .הפליטים היהודים והערבים אמנם נאלצו ואולצו לעזוב את בתיהם ורכושם אבל מסיבות
לגמרי שונות .בעיקר הנסיבות וערכי רכוש אינם ברי השוואה בין השניים.

מבוא
עם קבלת "החוק לפיצויים ליהודים מארצות ערב ואירן
תש"ע ( "2010 -להלן החוק) ,תתעורר בודאי שוב
סוגיית ההגדרה "מיהו פליט" לצורך המשא ומתן בין
הצדדים להשוואת ערך הנכסים והזכויות של כל צד
מאז ומתמיד שרר ויכוח ,אם היהודים הוכרחו לעזוב את
ארצות מושבם ומי הכריח את ערביי פלסטין לעזוב את
בתיהם .ניתן להוכיח שאכן אלה ואלה אולצו לעזוב -
היהודים נאלצו לברוח עקב הרדיפות ,הרציחות והצרת
הצעדים והערבים נאלצו לעזוב ולצאת על פי דרישת
מנהיגיהם ,כדי להקל על פלישת צבאות ערב למדינת
ישראל שזה עתה קמה ,ותוך הבטחה שיוכלו לשוב תוך
שבועיים שלושה לבתיהם אחרי "שנמחץ את האויב
היהודי"...
מסמך הסברה שהופץ באתר האינטרנט על ידי משרד
ההסברה והתפוצות לדיון בסוגיה זו תחת הכותרת ”סוגיית
הפליטים הערבים והיהודים" ,שאני מביא להלן ,מעלה עוד
פן לבעיה הזאת והוא מוצאם של הערבים שאכלסו את
יישוביהם בפלסטין המנדטורית.

מיהו פליט?
זאת ועוד ,שאלה קרדינאלית בויכוח זה היא מספרם של
היהודים שעזבו את מדינות ערב לפני הקמתה של מדינת
ישראל ,אחרי שישבו בה כ 3000-שנה ,כאלף שנים לפני
הולדת הנצרות וכ 1400 -שנים לפני יסוד האסלאם.
מול ההגדרה של האו"מ ,על פיה  -פליט פלסטיני הוא מי
שישב ב"פלסטין" מאז  1946וכן צאצאיו ,לא אימץ האו"מ
הגדרה מקבילה של הפליטים היהודים ממדינות ערב ,צפון
אפריקה ואיראן שלא רק אולצו לעזוב את ארצותיהם אלא
גם גאלצו להשאיר בהן את כל רכושם הפרטי והציבורי.
כמובן שגם מספרם הכולל ורכושם-הונם-ונדל''ניהם
של הפליטים היהודים לא נאמד מעולם על ידי מוסדות
האו"מ או כל מוסד מוסמך שהוא .לעומת זאת מספרם
של הפליטים הערבים טֹו ֵפ ַח ועולה ,הן משום שצאצאיהם
הופכים גם הם אוטומטית ,עם השנים ,לפליטים  -וכבר
מדברים על  3מיליון פליטים ואף יותר!!! .והן משום שכידוע
הפליטים הערבים -הפלסטינים אינם נפטרים .תעודות

הנפטרים נמכרות ומועברות לכל דיכפין .הגדרה מרחיבה ואווילית
זו של האו"מ מנוגדת למקובל לגבי פליטים אחרים בעולם.
יצוין כי האומדן של כ 900000-פליטים יהודים אינו כולל
את  125000יהודי איראן ואת  12000היהודים שנעקרו
מבתיהם ביישובים היהודים בארץ ישראל שנכבשו על ידי
הערבים במלחמת השחרור.

סוגיית הפליטים הערבים והיהודים
רבות השאלות המתייחסות לסוגיית הפליטים הערבים
מ( 1948-מלחמת העצמאות) ולזכות השיבה שלהם לארץ.
האם הם עזבו או הוגלו? מי גרם להם לעזוב? בכמה פליטים
מדובר?
מדוע כשדנים על בעיות הפליטים לא מוזכרים למעלה
ממיליון פליטים יהודים שנאלצו להימלט על נפשם ממדינות
ערב? ריכזנו בעבורכם ,קוראים יקרים נתונים מעניינים מאוד
שיסייעו בידכם להבין את אחת הסוגיות הבוערות ביחסינו
עם הפלסטינים ועם העולם הערבי ,אשר צריכה להוות
בסיס למשא ומתן על פיצויים על אבדן הרכוש של שני
הצדדים.

פליטים ערבים :עובדות ומספרים:
 800000 .1ערבים התגוררו לפני מלחמת  1948/9בתחום
השטח המוגדר היום "הקו הירוק ".
 179000 .2ערבים נותרו בשטח מדינת ישראל לאחר
המלחמה.
 100000 .3הורשו לחזור לישראל במסגרת מבצעי "איחוד
משפחות".
 100000 .4נקלטו במדינות ערביות ,בעיקר אנשי המעמד
העליון ומעמדות הביניים.
 50000 .5עובדים זרים שבו למדינות המוצא שלהם.
 50000 .6בדואים נקלטו בשבטיהם בירדן ובסיני.
 10000-15000 .7נהרגו במלחמת .1948/9
 .8סה"כ פליטים ערבים.320000 :

מקורם של הערבים שבאו לארץ ישראל
מהמחצית הראשונה של המאה ה 19-ואילך.
בתקופה שקדמה למלחמת העצמאות היגרו לארץ
והתיישבו בה ערבים רבים מהארצות השכנות.
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חלקם ברחו ובאו לכאן עקב רדיפות או משום שסירבו
להתגייס לצבא וחלקם היו מהגרי עבודה שמצאו תעסוקה
במשק הארץ ישראלי שעבר תהליך פיתוח שיצרו
ההתיישבות הציונית והמנדט הבריטי .מהגרי עבודה,
לכאורה ,זמניים שנשארו בה ,הכו בה שורשים היו לגוי גדול
ועם הזמן רואים בה את מולדתם.
בתקופה שבין 1831-1840התיישבו בעכו אלפי מהגרים
מצריים שסירבו לשרת בצבא המצרי .אלפי מהגרים מצרים
וסודנים נוספים התיישבו בעזה ,טול כרם ובעמק החולה,
כדי לחזק את כיבוש הארץ על ידי מצרים .
הגיאוגרף הבריטי הנרי בייקר טריסטראם בספרו "ארץ
ישראל  -יומן מסעות בפלסטינה" 1865 ,ו"הקרן הבריטית
למחקר פלסטינה" תיעדו ריכוזים גדולים של מהגרים מצריים
ביפו (לדוגמה ,אבו כביר) ,בעכו ,חדרה ,שייך מוניס (רמת
אביב) ,פיג'ה ,בית דגן ,זרנוגה ,קובייבה ,נחל עירון (וואדי
ערה) ,בית שאן ועוד.
הגיאוגרף השוויצרי ,פיליפ בלדנספרגר בספרו "המזרח
הבלתי משתנה" 1913 ,תיעד באזור יפו מהגרים מ25-
מדינות מוסלמיות ותיעד התיישבות מהגרים ממרוקו
ומסוריה ברמלה.
היומון הסורי" ,לה סירי" .מיום  .12.8.1934דיווח על הגעתם
באותה שנה של  36000-30000מהגרים סורים (חוראנים)
לפלסטינה.
הגיאוגרף הבריטי מאסטרמן ,כתב ב 1914-שמחצית
המוסלמים בצפת היו אלג'ירים והאחרים היו מהגרים
מסוריה ובדואים מבקעת הירדן.
הגיאוגרף הבריטי ,קלוד קונדאר ,דיווח ב 1878-שעמק
יזרעאל הפך למקום מקלט לבדואים מירדן .באזור גדרה
התיישבו מהגרים מלוב .מהגרים מאלג'יר (מוגרבים) הגיעו
לצפת ולטבריה ב 1856-בעקבות כיבוש המדינה על ידי
הצרפתים ב.1830-

השלטון העות'מאני והמנדט הבריטי עודדו
הגירת עובדים ממדינות ערב לבניית תשתיות,
בין אלה :מסילת הברזל יפו-ירושלים ב ,1892-הקמת בסיסי
צבא ,תפעול מחצבות ,בניית נמל חיפה וייבוש ביצות .המנדט
הבריטי עודד הגירת עובדים ''זרים'' ממצרים ,סוריה ולבנון,
אך באותה עת בלם את עלייתם של היהודים לארץ אבותם...
גלי העלייה היהודית  -מ - 1880-הביאו להתפתחות
כלכלית שגרמה לביקוש לכוח עבודה ולגלי הגירה ערבית
לארץ ישראל.

הסיפור מאחורי עזיבת "הפליטים הערבים"
של :1948
נטישה מוקדמת של ההנהגה הערבית כבר ב 1947-הביאה
לקריסת מורל הציבור הערבי .בעידודה הנמרץ,של אותה
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הנהגה נגרמה עזיבה המונית ונטישת ישובים .גם המושל
הבריטי האיץ במיעוט היהודי והערבי להתפנות מערים
מעורבות .היהודים סירבו ונשארו ,הערבים נענו ונטשו.
רבות העדויות משנת  1947והלאה ,המציינות את העובדה
שרבים מערביי הארץ בחרו לעזוב את בתיהם ,ממספר
סיבות 3000 .ערבים נטשו את בתיהם עוד לפני פרוץ
מלחמת השחרור ,כאשר לערבים היה יתרון צבאי וארה"ב
לחצה להימנע מהכרזה על עצמאות המדינה היהודית.
השמועות על ניצחונות יהודיים במהלך מלחמת השחרור,
דוגמת הקרב על הקסטל ,וההפחדה של מנהיגי הערבים
את התושבים הערבים ממעשי נקם של היהודים ,האיצו
את הנטישה הערבית.
באוגוסט  1953אמר מנהל אונר"א (סוכנות הסעד
והתעסוקה לפליטים הפלסטיניים של האו"מ) רלף גאראוואיי
כי" :מדינות ערב אינן חפצות בפתרון בעיית הפליטים ,אלא
בשימור הבעיה כפצע פתוח וכנשק נגד ישראל".
פרופ' מקדונלד" :האחריות לתופעת הפליטים רובצת לפתח
מנהיגי ערב"
בספרו "שליחותי בישראל" מצביע פרופ' ג'יימס מקדונלד,
מי ששימש שגריר ארה"ב בישראל עד לסוף שנת ,1950
על מנהיגי ערב כאחראים לתופעת הפליטים .וכך כותב
מקדונלד" :הערבים נטשו כתוצאה מבהלה ,אחרי בריחה
מוקדמת של העשירים ב ...1947-ועקב סיפורי זוועה חסרי-
שחר ,שהופצו על ידי המופתי ואנשיו ,על סדיזם יהודי...
האחריות לתופעת הפליטים רובצת לפתח מנהיגי ערב
שפתחו במלחמה וניגפו בה ...רוב ממשלות ערב מתעלמות
ממצוקת הפליטים"...
דבריו מקבלים חיזוק מדבריו של המושל הבריטי אלן
קנינגהאם ,הנציב הבריטי האחרון בארץ ישראל" :קיימת
נטישה ערבית מערים מעורבות ...נמשכת הפאניקה של
מעמד הביניים הערבי ...נטישה מוקדמת של ההנהגה
הערבית הביאה לקריסת מורל הציבור הפלסטיני( "...דצמבר
 .)1947המושל הבריטי האיץ במיעוט היהודי והערבי
להתפנות מערים מעורבות (לדוגמה ,צפת  -מיעוט יהודי,
טבריה  -מיעוט ערבי) .היהודים סירבו ונשארו ,הערבים
נענו ונטשו".
גם עיתון "לונדון אקונומיסט" (מיום  )2.10.1948דיווח:
"הגורם הכבד ביותר לנטישה הערבית היו הודעות 'הוועד
הערבי העליון' שהאיצו בערביי חיפה לנטוש את בתיהם,
ולא  -יואשמו בבגידה .הובהר להם שהיהודים יושלכו לים
לאחר הפינוי הבריטי" .תמך בו עיתון "פילסטין" הירדני
( )19.2.1949הכותב" :מדינות ערב האיצו בפלסטינים
לעקור מבתיהם ,כדי לא להפריע לפלישה הערבית".

מנהיגי ערב מודים" :הכרחנו את ערביי פלסטין לעזוב את
בתיהם"...
להלן דבריו של אבו מאזן (מנהיג הפת"ח הנוכחי)" :צבאות
ערב הכריחו את הפלסטינים לעזוב את בתיהם ב"1948-
(פילסתין א-ת'אורה ,מרץ)1976 ,

לפי מחקר "ראנד" מ ,1971-מחצית מתושבי מחנה
ג'ילזון בפאתי רמאללה הם כפריים כאלה .לפי דו"ח מיום
 17.1.2003של משרד הביקורת בקונגרס האמריקאי,
( )GAOפחות משליש הפליטים הרשומים  -מתגוררים
במחנות.

מזכ"ל "הליגה הערבית" ,עזאם פחה מודה ,שמנהיגי
הערבים עודדו אותם לעזוב את בתיהם באופן זמני" :הובטח
שכיבוש פלסטין יהיה פיקניק צבאי ...עצתנו לערביי פלסטין
הייתה לעזוב את בתיהם באופן זמני"( "...אל-הודה" הלבונני,
)5.6.1951

בניגוד ל"נציבות הפליטים"' ,אונר"א' שמעניקה מעמד
פליטות לכל צאצאי הפליטים המקוריים ופותרת את
בעיותיהם" .נציבות" זו מיישבת פליטים ( 67,000ב,)2008-
אך "אונר"א" מנציחה פליטות .בניגוד ל"נציבות" המיישבת
פליטים במדינות מושבם" ,אונר"א" משרישה בתודעת
הפליטים את הרצון לשוב לבתיהם לזירת הסכסוך משלה
אותם שזה אפשרי ועושה דברם של שליטי ערב והליגה
הערבית לשמר את מעמד הפליטים כבני ערובה נגד מדינת
ישראל.
בתקציבים הדמיוניים ועם קצת רצון טוב ניתן היה אפשרי
מזמן לפתור את בעית הפליטים  -ליישבם ב 22 -מדינות
ערב כשם שמדינת ישראל האחת והיחידה קלטה מיליוני
פליטים יהודים מלמעלה מ  80מדינות...

ראש ממשלת סוריה ,חאלד אל-עזאם (בספרו "זיכרונות",
 )1973מבכה זאת וכותב" :הבאנו אסון על הפליטים
הפלסטינים ,כאשר קראנו להם לנטוש את בתיהם"...
שימו לב להבדלים בין הארגונים העוסקים בנושא
הפליטים :בעוד שסוכנות אונר"א ( )UNRWAמנציחה
את בעיית הפליטים הערבים הפלסטינים ,מאז 1948
עוסקת נציבות הפליטים של האו"ם ( )UNHCRביישובם
של פליטים ממדינות אחרות ללא דיחוי.
ב 26.1.1952-הכריז מזכ"ל האו"ם ,דאג האמרשלד ,על
תכנית של שלוש שנים ליישוב פליטי  1948הערביים במדינות
ערב (על פי החלטה  413של עצרת האו"ם)UNRWA .
הוקמה ב 1948-לתקופה של  2-3שנים לפתרון בעיית
הפליטים הערביים .ב 2008-חגגה  60שנים לפעילותה:
הפליטים הערבים שהם נשוא ועיקר תפקידה על פי כתב
מינויה ,לא יושבו ,אך מיליארד דולרים כבר הצטבר בקרן
הפנסיה של עובדי הארגון ומיליארדי דולרים הוצאו על סיוע
לפליטים הערבים.
לעומתה "נציבות הפליטים של האו"ם (" )UNHCRהמטפלת
ב 21-מיליון פליטים ברחבי העולם ,מעסיקה  6,300עובדים.
"אונר"א" ,המטפלת רק בפליטים הפלסטינים מ,1948-
הפכה לסוכנות האו"ם הגדולה בעולם ומעסיקה 29,000
עובדים ,כולם פלסטינים ,להוציא  150עובדים.,
"אונר"א" מעניקה מעמד פליט לכל הערבים שעזבו את
ארץ ישראל(,כולל עובדים זרים ששהו בארץ ישראל שנתיים
בלבד לפני מאי  1948בעוד ש"נציבות הפליטים" מעניקה
מעמד פליט רק ל מי שנאלץ להימלט ממדינת אזרחותו.
"אונר"א" ,הנהנית מ גיבוי הגוש הערבי מוסלמי ותומכיו,
מעוניינים להגדיל את מספר הפליטים ולא לפתור את
בעייתם .מ 1950-גבר מספר הפליטים שעזבו את מחנות
הפליטים ,אך בתיהם במחנות הפליטים שבמדינות ערב
נתפסו על ידי כפריים שזכו בשל כך למעמד של פליט עם
כל המשמתע מכך.

 900,000הפליטים היהודים מ1948-
הדיון התמידי בסוגיית הפליטים הערבים מדחיק את העובדה
ש 820,000-יהודים נמלטו או גורשו ממדינות מוסלמיות/
ערביות והפכו גם הם לפליטים .בתאריך  16.5.1948הופיעה
כתבה בעיתון ה"ניו יורק טיימס"" :סכנה חמורה ליהודים
במדינות מוסלמיות 900,000 .יהודים באפריקה ובאסיה
ניצבים בפני גל שנאה של אויביהם" .לפניכם מספר
הפליטים היהודים לפי ארצות מוצאם:
 240000מרוקו
אלג'יריה 140000 -
 135000עיראק
טוניסיה 105000 -
 70000מצרים
צפון תימן 55000 -
 37000לוב
 25000סוריה
דרום תימן 8000 -
 5000לבנון
(תשומת לב הקוראים שכל המספרים בכתבה זו אינם
כוללים את איראן אפגניסטאן ותורכיה כפי שמופיעים
בטבלה בעמוד )9
 600000פליטים יהודים ממדינות ערב נקלטו בישראל.
 20,000היגרו לצרפת ,בריטניה ,קנדה ,ארה"ב וארצות
אמריקה הלטינית.
כאמור לעיל ,היהודים והקהילות היהודיות ,היו קיימות
במזרח התיכון; צפון אפריקה והמפרץ הפרסי ,אלפי שנים
לפני היות הנצרות והאסלאם.
לימים בעקבות כיבושי המוסלמים והחלת שלטון האסלאם
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בית הכנסת העתיק בחלאב שנהרס במהומות 1947
בארצות כיבושיהם ,הפכו היהודים ל"דהימים"  -נתינים איסור לעזוב את המדינה .לא מעט צעירים נתפסו בניסיונות
נחותים ,שחיים תחת חסות האסלאם הכובש .היהודים בריחה ,נעצרו ונרצחו בגין עוון זה...
הורשו לחיות חיי דת מוגבלים ,להעניק חינוך יהודי מוגבל
וללמוד מקצועות ומלאכות ולעסוק בכלכלה ובמסחר .ברוב בתנאים תת אנושיים אלה ,הפתרון היחיד היה לעזוב
מדינות ערב התגוררו היהודים ברובעים מיוחדים סגורים .הכל מאחור ולברוח מהר עד כמה שאפשר .מצבים דומים
מעטים מאוד הורשו ו/או העזו לצאת מהרובע היהודי כדי נוצרו בכל מדינות המזרח התיכון וכך נוצרו שתי בעיות
של פליטים :הפליטים היהודים שנאלצו בכורח הנסיבות
לגור באזורי המגורים הטובים יותר של הערבים.
לברוח כדי להציל את נפשם והפליטים הערבים מפלסטין
המצב הלך והחמיר אחרי מלחמת העולם הראשונה .תקופה המנדטורית שנדרשו על ידי מנהיגיהם לעזוב את בתיהם
בה החלו תנועות מהפכניות-לאומניות לדרוש עצמאות כדי "להקל על צבאות ערב לכבוש ,לנצח ולדרוס את האויב
מהמנדט הצרפתי והבריטי ולקבלת עצמאות מדינית .זאת הציוני ולהחזירם לבתיהם תוך שבועיים שלושה "...שנמשכים
נוסף על הקשיים הכלכליים בעקבות המלחמה ונפילת כבר למעלה מ 60-שנה.
שווי הרכוש  -הממון  -והנדל''ן שהושאר ,הולאם ו  /או נבזז
האימפריה העות'מאנית.
בכל מדינות ערב ,צפון אפריקה נאמד במחירי 1948
בני הקהילות היהודיות חפשו מוצא מן המצב המדיני בכ 100 -מיליארד דולר.
והכלכלי הקשים והיגרו לארצות אמריקה הלטינית ,לצפון היקף הקרקעות שהיו ברשות היהודים נאמד בכ 38625
מיילים רבועים לעומת גודלה של מדינת ישראל כ 8000
אמריקה ולארץ-ישראל.
מיילים רבועים ! ! !
מצבם של יהודי סוריה החמיר במיוחד  -בחלב ובדמשק היו בכל ארץ וארץ נותרו מאות בתי כנסת מפוארים ובהם כלי
פרעות ,איסורים וחרמות .חקיקה אתנית מפלה הוחלה על קוגש ,ספרי תורה ותשמישי קדושה יקרי ערך .ספרים עתיקים
היהודים :נטילת אזרחות ,החרמות רכוש וסגירת עסקים יקרים ובנייני ציבור .ערכם של כל אלה ואחרים לא יסולא בפז.
וחשבונות בנקים .איסורים לצאת מהמדינה ללא הפקדת
עירבון אנושי .יהודים היו קרבנות לרצח ,מאסרים ללא בעוד שמדינת ישראל קלטה את יהודי ארצות ערב ,צפון
משפט על לא עוול בכפם כאשר האשמה המרכזית היא אפריקה והמפרץ הפרסי בתחומה קליטה מלאה :בדיור,
בתעסוקה ,בחינוך ,בתרבות ובכלכלה ,הנציחו מדינות
החשד שהקרבן הוא "פעיל ציוני".
ערב והליגה הערבית את הפליטות הערבית כנשק פוליטי
המצב הלך והחמיר עוד יותר עם הכרזת המדינה היהודית במלחמתם נגד מדינת-ישראל .והעולם לא רק שותק כי
במאי  .1948מעמדם ומצבם של היהודים הורע מאוד .אם ממשיך לתמוך בהון תועפות בהחזקתם של הפליטים
הוקמה משטרה מיוחדת ''המוח'בראת'' (הקיימת ופעילה הערבים של פלסטין במדינות ערב ,ביהודה ושומרון וברצועת
עד היום) למעקב אחרי צעדיהם ,להאזנה לשיחותיהם עזה .בכסף רב זה ,של תמיכה במיליארדי דולרים שהוזרמו
ופתיחת מכתביהם .הוטלו הגבלות תנועה  -היהודים במשך השנים ,אפשר היה לשקם את הפליטים שיקום
הורשו לנוע לא יותר מקילומטר אחד מהרובע .רק אחרי מפואר .אולם הערבים בכוחם הרב ובסיוע נשק הנפט
מאבק בינלאומי הוארך המרחק לשלושה ק"מ .לביצוע צו מצליחים לאלץ את העולם כולו להמשיך ולתמוך ,זה 62
זה הוחתמו כל תעודות הזיהוי של היהודים בחותמת מיוחדת שנים בסוג פליטים שאין לו אח ודוגמא בשום מקום אחר,
בדיו אדומה במילה "מוסווי" (יהודי) .על מנת לזהותם .הקשה תמיכה זו לא נועדה לפתור את הבעיה אלא להנציחה,
מכל היה הפיכתם של היהודים לבני ערובה ,שחל עליהם בעיקר כנשק נגד ישראל..
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1948-2008  צפון אפריקה והמפרץ הפרסי,עקירת היהודים מארצות ערב
1948

19582

19683

19764

20015

20056

125000

25000

שנים

ארצות
איראן

0

100

אלג'יריה

500

0

0

אפגניסטן

400

0

0

בחריין

140,000

130000

3000

1000

0

5000

6000

3000

400

100

508

25

לבנון

38000

3750

500

40

0

0

38

לוב

265000

200000

50000

18000

5700

3500

~1650

מרוקו

75000

40000

2500

400

100

100

75

מצרים

0

סודן

400
30000

5000

4000

4000

100

100

40

סוריה

8000

0,800

0

0

0

0

0

עדן

135000

6000

2500

350

100

607

105

עיראק

105000

80000

10000

7000

1500

100

105

תוניסיה

~1000

תורכיה

80000
55000

3500

500

1066800

9

20081

500

200

2009

55

תימן

28193
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מקצת בתי פאר

בית משפחת סטמבולי (מארכיון "אליאנס ויקיפדיה)

בית שמעיה אנג'ל (ויקיפדיה)

בית ענבר (ויקיפדיה) שהפך למכתאב  -בית מדרש לכהני דת מוסלמים
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ונדל"ן יקרים בדמשק

בית העלמין ש"גולח" להכשרתו לנדל"ן ובניית
דרך (אוהלי צדיקים)

האכסניה בג'ובר שהפכה למרכז חינוכי

בית משפחה יהודית בדמשק ( 1901ויקיפדיה)

בית פרחי
הנמצא
בשיפוצים
להכשירו
כמרכז תרבות
ומוזיאון (אוהלי
צדיקים)
בית הכנסת אל פרנג'
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קבלת החוק בישראל
החוק שנתקבל מחייב את ממשלות ישראל ,ובראשה את ראש
הממשלה בכבודו ובעצמו להעלות את בעיית הפיצויים לפליטי
ארצות ערב בכל מו"מ עתידי (סעיף  4לחוק) כדי שפיצויי
פליטי שני הצדדים יבואו על פתרונם בעת ובעונה אחת.
זאת ועוד ,החוק יחייב מעתה ואילך את כל הנוגעים בדבר,
ארגוני היהודים יוצאי ארצות ערב ,צפון אפריקה ואיראן
ובראשם את מדינת ישראל עצמה לאסוף ולאגור מידע
כלכלי מהימן על הרכוש ,הממון ,והנדל"ן הפרטי והציבורי
שהושארו מאחור בכל המדינות כדי להציגם קבל עם ועולם
ובכל הזדמנות כדי שהנושא לא ירד מסדר היום ויטאטא
מתחת לשטיח .ותפסק אחת ולתמיד אנדרלמוסיות
המספרים הפיקטיביים.
לשם כך חשוב מאוד שבנושא כה טעון ורגיש זה יועסק
גוף מקצועי בינלאומי ( -כלל וכלל לא של האו"מ) שיכלול
כלכלנים ,שמאים ומשפטנים בכירים שיאסוף ויעריך הערכה
ניטראלית את הרכוש  -ההון  -והנדל''ן הפרטי והציבורי
ויעבד את הנתונים אלה מול אלה כבסיס אובייקטיבי למשא
ומתן על הפיצויים .כך ,יש לקוות ,תפסק שליפתם של
נתונים חסרי שחר ובסיס של דרישותיהם המופרזות של
הערבים .לפי עניות דעתי ישנן מדינות לרבות סוריה שיש
להן רישומים מדויקים.
מעתה ואילך ,כשם שמדינות ערב הפכו עצמן לדובריהם
של הפליטים הערבים  ,כך צריכים מדינת ישראל והארגונים
להיות הנציגים והדוברים הבלעדיים להצלת זכויותיהם
של למעלה ממיליון פליטים יהודים כפי שנראה בטבלה
על "עקירת היהודים מארצות ערב ,צפון אפריקה והמפרץ
הפרסי  1948-2008בעמוד  9לעיל.

המצב בסוריה בכלל ובדמשק בפרט
היהודים שחיו בדמשק אלפי שנים ,הותירו מאחוריהם,
במהלך הבריחה החפוזה במאה העשרים :רכוש רב...
רובם ככולם נאלצו לברוח בגפם .סגרו את דלתות בתיהם
ועסקיהם ויצאו בחשכת ליל (בהעדפת העלטה של ראשי
חודשים מטעמי בטיחות) .רכושם ובתיהם נמסרו לפליטים
הערבים שהגיעו ב 1948-וב .1967-בתי פאר רבי ערך של
שיש צבעוני ,גינות וחצר מרווחים הושארו בידי הממשלה
הסורית לניצולם כראות עיניה.
ממשלת סוריה הקימה שני גופים "אל אג'אצה" ו"אלמואססה"
שנועדו לניהול וניצול נכסי היהודים הנפקדים .הראשון ממונה
על רישום הנכסים והשכרתם והשני על גביית שכר דירה ודמי
שימוש אחרים .יש להניח שבמשך ששים ושתיים שנה נגבו
סכומים משמעותיים בגין שכירת בתים ,בנייני ציבור ,חנויות,
בתי מלאכה ומבנים אחרים ,אף כי הפליטים ששוכנו בבתי
היהודים הם פטורים מתשלום שכר דירה.

שיקום הרובע היהודי (חארת אליהוד)
ושדרוגו
לאחרונה ממשלת סוריה ויזמים פרטיים משקמים
ומשדרגים  210מבנים ,ב''שארע אל אמין'' יסביבתו כדי
להפוך חלק מהרובע היהודי לאזור תיירות ,בילויים ,תרבות,
אומנות ואמנות.
על פי כתבה ב "הפיינשייל טיימס" במדורו ''מידל איסט
אקונומי'' תחת הכותרת "דמשק מעניקה לרובע היהודי
חיים חדשים" מאת אנדרו אינגולד מיום  19לחודש מאי
 2010הופך רחוב "אל אמין" (בקצה המערבי של הרובע
היהודי בדמשק) וסביבתו הרדומים ,כדבריו לאיזור של בתי
מלון ,בתי קפה ,ושווקים .האיזור הופך לאחד מאזורי התיירות
המתויירים ביותר במזרח התיכון".
אינגולד אינו פוסח על ההיסטוריה עתיקת היומין של
הרובע( ,אלפי שנים בשפתי מ.ש ).ומתאר את בתיו
שננטשו על ידי יושביו היהודיים ,שנתפסו על ידי הפליטים
הערבים .הוא מספר כי עד כה ,שופצו ושודרגו שני בתים
עתיקים מהתקופה העות'מאנית ,בנויים שיש ,קרמיקה
ואורנמנטים מזרחיים ,בריכה בחצר מזרחית ,מספר פינות
"לובי" מפוארות וכיו"ב .הוא מפליג בתיאור יופיים ופארם
של הבתים שהפכו לבית מלון בוטיק של  20חדרים בשם
מלון "טליסמן''.
בעלי רשת "טליסמן" מתכוונים לבנות באיזור בית מלון
נוסף שיהיה מפואר ויקר מבית מלון זה ,בבית שהיה שייך
לרפאל פרחי הידוע ושל חיים פרחי ,שר הכספים של
השולטאן העות'מאני .יודעי דבר מספרים שבתים אלה
הם שניים משנים עשר בתי פאר שהיו שייכים למשפחת
פרחי העשירה בדמשק.
בסמוך לבית מלון זה ,עובדים על שיפוצם של בתים נוספים
לפתיחת תיאטרון ,גלריות לאמנים ,מוזיאון באחד מבתי
פרחי האחרים  -ראה תמונה) גם האכסניה בג'ובר הפכה
לבית ספר ומרכז לשיקום.
בעקבות ההתלהבות הזאת ל"בניית" איזור תרבות ותיירות
חדיש שיפאר את המזרח התיכון כולו ,צצו יזמים הרוצים
לקחת חלק בשלל .אחד מהם אומר לכותב המאמר "....
אינך רוצה לראות  210בתים נטושים מטים ליפול מ...
אתה הרי יכול לשפצם ולהפעילם ועדיין יישארו רכושם
של היהודים" .לסיום מציין הכותב נקודה נוספת :בפגישתו
עם ראש הקהילה היהודית בדמשק מר קמעו ,כמו בכל
מפגש אחר נוכחים שני אנשים מהמשטרה המיוחדת-
המוח'בראת  -קצין ומתורגמן.

הערכת הרכוש של היהודים שנעקרו
מארצות ערב
הרכוש הרב שהותירו מאחוריהם היהודים בארצות ערב
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נאמד בלמעלה ממאה מיליארד דולר במחירי  .1948סכום
שרובו ככולו נמצא כיום בשליטתם של ממשלות ערב.
לעומת קליטת הפליטים היהודים בשיראל ,מאלצים את
הפליטים הפלסטיניים לחיות על חשבון כספי האו"מ
ותרומות הקהילייה הבינלאומית ,אילוץ זה מיושם עד כדי
כך שעיתונאים זרים מספרים שפליטים ,הנאלצים לבקש
נדבות ,אינם זוכים לנדבה כלשהי מאזרח מקומי .הם נאלצים
להסתפק בנדבות של תיירים ועוברי אורח זרים.

לפצות כנדרש ולפתור נושא כאוב זה.
הפליטים הערבים חייבים להיקלט בארצות ערב כפי שישראל
קלטה את הפליטים היהודים שהגיעו משם לא רק מארצות
ערב אלא מיליונים מכל העולם .זכות השיבה אינה ניתנת
לישום ,וההתעקשות למימושה תטרפד כל מו"מ.
יצויין כי הנשיא קלינטון בתקופת כהונתו הקציב 80
מיליארד דולר תרומת ארה"ב לפתרון בעיות הפליטים
בתקווה שסכום זה עדיין נמצא לרשות הנוסא.

אחרית דבר.

זאת ועוד

החוק שהתקבל "אנמי" לכאורה ואינו מבהיר היטב את
כוונות המחוקק .חשוב ביותר בעיני לציין ,שהחוק מטיל
את אחריות הביצוע על ראש הממשלה (סעיף  .)4אבל
בפועל ,הועבר הטיפול למשרד הגמלאים.
זאת ועוד ,על מנת שלחוק יהיו שיניים ,נדרשות תקנות
ביצוע וחלוקת אחריות בין הגופים המטפלים.
בינתיים הדור שנטש את מדינות ערב הולך וכלה .לדור זה
של הורינו לא נותר זמן רב לרישום הרכוש שננטש ולמסירת
עדויות כשהדבר יידרש .כבר עתה רבים אינם איתנו.
לדעתי ,נוסף על הגוף הממשלתי האמור לעיל יש להקים גם
גוף בינלאומי נייטרלי ,מורכב מבכירי הבנק העולמי ,שלרשותו
יעמוד מנגנון מקצועי כדי לפקוד ולהעריך את שננטש בשני
הצדדים .כך ניתן יהיה ליצור הערכה אובייקטיבית של הרכוש,

הרישומים שעשה עד כה משרד המשפטים שלנו לוקים
סֶר רב ,היות ובקשות רבות לרישום שהופנו אליו נדחו
ח ִ
ב ֶ
בטענה של העדר מסמכים ותעודות לאישוש הבעלות.
אנשי משרד המשפטים התעלמו מכך שהפליטים היהודים
נטשו הכל מאחוריהם ,לרבות תעודות תמונות ומסמכים.
טוב יעשה הגוף החדש המטפל בביצוע החוק אם ימצא
תחליף לתיעוד אולי הצהרה באשרור עורך דין או במקרים של
רכוש רב מאוד הצהרה בפני שופט .וחשוב לכלול בין שאר
התיקונים לחוק שבודאי יחוקקו בעתיד סעיפים הנוגעים
ליורשיהם החוקיים של הפליטים היהודים.
זאת ועוד ,נראה לי שניתן היום לאתר על ידי תצלומי אויר
את רוב הבתים ,מוסדות הציבור והנדל''ן למינהו ,גם אם
אלה נהרסו ונבנו בניינים אחרים ו  /או כבישים תחתם.

הרחוב

החצר

מלון "טליסמן דמשק"
מה שהיה פעם אחד
מבתי משפחת פרחי,
המפוארים .תמונות
אלה הן מתמונות
הפרסום של המלון.
שטרחו לציין את
פארו ואת האפשרות
שמכונית יכולה לעבור
בסימטאות הרובע.
ולהגיע לדלת הכניסה.

הכניסה

הלובי החיצוני
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חשוב שראשי הארגונים היהודים יוצאי המזרח התיכון ,צפון
אפריקה ,המרץ הפרסי וארץ ישראל יעקבו וישתפו פעולה
באופן שוטף ואינטנסיבי עם המשרד הממשלתי הממונה
על ביצוע החוק .היות וסעיף  4מטיל את האחריות לביצוע
החוק על ראש הממשלה ,ראוי שמשרד זה יקים בו כנהוג
אגף לישום החוק .דרוש גם גוף אופרטיבי מטעם ראשי
הארגונים עצמם שיעמוד בקשר מתמיד עם הכנסת והגוף
הממשלתי ויעקוב אחרי מעשיו...

ברגע האחרון
עם סגירת הגיליון לקראת הבאתו לדפוס נודע על הקמתה
של עמותה שתורכב מנציגי  11הארגונים של יהודים יוצאי
מדינות ערב ,צפון אפריקה ואיראן ,שבראש מטרותיה
יישום החוק ומימוש זכויותיהם של הפליטים היהודים תוך
כדי שיתוף פעולה ביניהם ,עם הממשלה ועם הכנסת.
נדאג לעדכונים בהתפתחויות ובדרישות לפעולה.
המערכת

מעט מרשימות הנכסים הציבוריים שנשארו
בדמשק
א .בתי כנסת מפוארים לרבות נברשות קריסטל
אל מנשא
חוש אלבשא
אל פרנג'
אל ראקי
כתאב אל עתיק
בית שמאע
אל מנייאן
שבת אחים
סא' אלין
כתאב אלג'דיד
ג'ובר (בית הכנסת והאכסניה)

ב .תשמישי קדושה
ספרי תורה יקרים.
ספרי קודש יקרים.
רימונים מכסף ומזהב
פרוכות ושטיחים פרסיים
ג .בתי מדרש
בית חסון
בית מרח"ו
בית שמעיה אנג'ל
בית דישי
בית אבולאעפיה
בית אלדואר
בית אלבוקעי
ד.בתי ספר
 .1אליאנס
 .2תלמוד תורה בן מימון
 .3בתי מדרש (ראה לעיל)
ה .רכוש פעיל עד היום:
 3מאפיות
 2בתי מרקחת
 2מרפאות
חנויות ובתי מלאכה
ו .רכוש ציבורי
 .1בית ועד הקהילה ,עם רכוש רב ערך
 .2בתי עלמין
 .3מאפית מצות
ז .בית העלמין
הולך ונחרב ע"י השלטונות כדי:
לטשטש את ההיסטוריה היהודית העתיקה בדמשק,
החרותה על המצבות הרבות.
כדי לסלול כבישים ודרכים

רשימה (חלקית) של בתים מפוארים יקרי ערך וגדולים מאוד בשטחם
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ב "אל ג'אמע"
*בית עבאדי *בית אלבושי *בית אנדיבו *
באל חארה
*בית משען *בית לניאדו *בית מבזבז *בית אליאס *בית
מטלון
באלשארע
*בית זאג'ה *בית קמח'ג'י *בית פלאח *בית שמעיה *בית
גלאנטה *בית אלמעאלם (פרחי)
באלתעלה
*בית ליסבונה
בדח'לת אלפרנג'
*בית הרב אליהו מסלתון *בית לבא'עי
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בחוש אלפרן
* בית כליפה(עמאר ג'דיד)
בדח'לת חארת אלזיתון
*בית אליאס מזרחי
באלצלתאני
*בית אמעו
והיו גם
*בית עמבר *בית סטמבולי * בית ליסבונה *בית חסון *בית
בלאנגה *בית ששון *  12בתי משפחת פרחי
*בית ד''ר טוטח ומרפאתו *בית ד''ר חצבני ומרפאתו
*האכסניה בג'ובר *ועוד ועוד...

אישים ודמויות ,שחייהם ופועלם
הם חלק ממורשתנו

חייו ופועלו של הרב הראשי לדמשק
הרב יעקב ענתבי זצ"ל
ה' תקפ"ז  -ה' תר"ז 1847 - 1787
מאת :ד"ר אליעוז חפר ענתבי*
זקני הרב יעקב ענתבי ( )1787-1847זצ"ל ,כיהן כרבה הראשי של העיר דמשק במשך שלושים שנה,
במחצית הראשונה של המאה ה ,19-ונשא בתואר הרשמי "חכם באשי" (הרב הראשי  -בתורכית) ,הייתה זאת משרת
נציג הקהילה היהודית בפני השלטונות העות'מאניים .הוא היה למצער ,רבה הראשי של דמשק בזמן
פרשת עלילת דמשק ( .)1840וככזה היה הדמות היהודית במרכזה .דווחו המפורט על הפרשה לסיר משה מונטיפיורי
בשנת  ,1841שימש לימים מקור מרכזי לתיאור ולתיעוד הפרשה.
במאמרי זה התכבדתי ,כבן המשפחה ,לספר מעט אודות דמות עתירת פעלים של שלושים שנות רבנות ראשית בדמשק

מקור המשפחה וראשי הדורות
מקור המשפחה בעיירה "עין טאב" " Ein -Tabהמעיין הטוב"
ומכאן שמה .העיירה ממוקמת במחוז ''דיאר בקיר'' ,בגבולה
הדרומי של תורכיה סמוך לגבולה עם סוריה ושמה כיום
''גאזי-אנ-טפ"  Gazi-An-Tepהקידומת "גאזי" פירושה
בתורכית "המנצח" ,נוספה לשם העיירה אחרי שכבשוה
התורכים העות'מאניים...
הזיכרון המשפחתי ,הקולקטיבי ,שעבר במשפחתנו מאב
לבנו ,מדור לדור אינו מרחיק עד לתיעוד האבות הקדומים
שהתגוררו ב"עין טאב" ,אלא עד כדי מרחק שני דורות
משנת גירוש היהודים מספרד ב  1492דהיינו ,עד לר' רחמים
ענתבי אשר נולד לפי המסרנים המשפחתיים בשנת .1554
שכנראה היה נכדם של המגורשים.
לפיכך ,האבות הקדומים של המשפחה מקורם ממגורשי
ספרד בשנת  .1492ר' רחמים ענתבי ( ,)1554-1627הוא
נצר לשרשרת המשפחה הקושרת אותנו למגורשי ספרד.
הוא היה הראשון מרבני המשפחה אשר ירד מ"עינתאב" אל
ארם צובא ,היא חלב ,והשתקע בה .ורק שם ,בחלב ,קיבל
את הכינוי "ענתבי" כלומר = שמוצאו מ"עינתאב".
בני משפחותינו לדורותיהם היו תלמידי חכמים ,למדנים,
דעתנים ,אוהבי ספר ,ולימוד תורה והלכה ,אשר העמידו
דורות של חכמים ,רבנים ומנהיגי קהילות יהודיות בחלב,
דמשק ,קחיר וארץ ישראל ..אשר על כן ,כהונת הרבנות
הייתה נהוגה במשפחתנו והולידה דורות של רבנים]1[ .
ר' יעקב ענתבי הוא נכד נכדו (החימש) של ר' רחמים,
* נצר למשפחת ענתבי  -רופא מומחה לבריאות הציבור
( ,).M.D.B.Sc.M.P.Hמשרד הבריאות ,מרצה בכיר במכללת
עמק יזרעאל ,החוג למנהל מערכות בריאות ,זוכה פרס שר
החינוך והתרבות ליוצרים בתרבות יהודית ( .)1993נכד נכדו
של ר' יהודה שבתאי רפאל ענתבי ,בן דודו של ר' יעקב ענתבי.

ד"ר אליעוז חפר-ענתבי
האב הקדום של אבות המשפחה( .ניתן לראות זאת מאילן
היוחסין המצורף בזה ,שר' יעקב היה אחיינו של הרב אברהם
ענתבי גדול רבני ארם צובא ,החכם באשי של העיר חלב
משך  40שנה)]2,3,4,5[ .

דמותו של ר' יעקב ענתבי והקשר שלי אליו
בילדותי הייתי קשור מאוד לסבי יעקב מרדכי ענתבי ז"ל,
אשר נקרא על שמו של גיבור מאמר זה.
קרוב הייתי אליו בנפשי וסמוך אליו במגורי .בית ספרי
עמד סמוך לחנות הגלנטריה הקטנה שהייתה לו בחיפה.
בהפסקות הייתי רץ לחנותו למהר לראותו .בחופשים ,ישבתי
בחנותו לתרגל חשבון מהיר .כשבגרתי זכיתי שיכין אותי
לעלייה לתורה לבר המצווה ,ועמו עשיתי את צעדי הראשונים
בהכרת הכתב העברי הספרדי העתיק "נוצ-אלם" (חצי
קולמוס) ,כאשר פענח פיוטים עתיקים ממחברת קטנה
בכתב יד ,שנכתבה  150שנה קודם לכן בידי סבו שלו ,החכם
יהודה שבתאי רפאל ענתבי זצ"ל.
מכאן ומשאם גיליון מס'  12ערה'ש תשע"א ספט' 2010
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ציור שמן :ר' יעקב ענתבי בבית האסורים בדמשק
הצייר :דניאל מוריס אופנהיים .)1800-1882( .התמונה צוירה בשנת  11 ,1851שנים אחר
הפרשה ,אולם היא דמיונית .אין בידינו פורטרט אמיתי של ר' יעקב ענתבי .בתמונה הוא נראה
כבול בשלשלאות ברזל ,ומתכונן לעימות הדתי שנכפה עליו מדי ערב ,כאשר בכניסה לתאו ניצב
כומר שעומד לקחת אותו לעימות .התמונה היא פיקטיבית כיוון שאנו יודעים שמצבו הגופני של
ר' יעקב ענתבי בעת העינויים היה קשה ביותר .בתאריך  ,30.10.2005נמכרה התמונה בבית
המכירות הפומבי של סות'ביס בתל אביב במחיר פתיחה של  150,000ליש"ט
באחת הפעמים התגאיתי בפניו על הישגי הגבוה בעבודה
בהיסטוריה ,נושאה היה "עלילת דם" .להפתעתי עיין בה סבי
בהתעמקות ואחר ששיבח אותי על ההישג שאל בעדינות,
מדוע לא ציינתי בה את עלילת דמשק?
עודי המום משאלתו ניגש לארונית הספרים הקטנה שהייתה
דרך קבע בחנותו  .בארונית שמר ספרים בני מאות שנים,
והוציא משם ספר ישן ששמו "באור החיים" לר' חיים כפוסי.
באמצע הספר הצביע בפני על תעודה עתיקה ,היא מכתבו
של ר' יעקב ענתבי לשר משה מונטיפיורי משנת תר"א
( ,)1841ובה מספר ר' יעקב בלשון כנה ומזעזעת את כל
הקורות לו ולקהילתו באותה פרשה]6[ .
סבי ,ביקש שאקח את הספר ואקרא בו .הוא גם הדריך אותי
מעט על תוכנו ומבנהו .זמן קצר לאחר מכן נפטר ,ואותי
הותיר עם שאלות לרוב" :חבל על דאבדין דלא משתכחין".
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משפחתו של ר' יעקב ענתבי
ר' יעקב ענתבי נולד בחלב בשנת  ]7[ 1787לאביו ר' דוד
יצחק ענתבי והיה נכדו של הרב הגדול חכם יצחק שבתאי
ענתבי .מעט מאוד ידוע לנו על ילדותו שלו ,למעט העובדה
שהיה לו לפחות אח נוסף שאת שמו איננו יודעים אשר חי
בירושלים והיה מתלמידי ישיבת חברון]8,9,6[ .
לימים שודך לרעייתו מזל ["מזל-טוב"] [ , ]10ועקר עמה לדמשק.
מכיוון שדורות רבים של רבני משפחת ענתבי חיו באופן
מסורתי בחלב ,עולה השאלה ,כיצד התגלגל ר' יעקב ענתבי
לכאן לדמשק? ישנם הגורסים כי ייתכן שהדבר ארע בעקבות
פניתם של ועד הקהילה בדמשק לרב אברהם ענתבי שהיה
באותה תקופה רבה הראשי של חלב .באותה תקופה רבים
מאוד מיהודי חלב ,עברו לדמשק]12,13,14,15[ .

הרב רחמים ענתבי 1554-1627
הרב יצחק רחמים ענתבי 1624-1706
הרב שבתאי יצחק ענתבי 1669-1746
הרב יצחק (בן) שבתאי ענתבי 1721-1804
?

הרב יהודה ענתבי

הרב רחמים
ענתבי

הרב יש"ר ענתבי
( )1809-1889יהודה
שבתאי רפאל ענתבי)

הרב אברהם ענתבי
( )1858-1765רבה
הראשי של חלב
הרב יצחק ענתבי

שמונת בניו
ר' אליהו רחמים ,ר' אברהם יעקב
ר' יצחק שאול ,ר' שלמה מאיר,
ר' יוסף דוד ,ר' ישראל שמואל,
ר' ישועה שלום ,ר' יום טוב

ר' דוד יצחק ענתבי

?

הרב יעקב ענתבי
()1787-1847

ר' עזרא
חיים ענתבי

ר' יוסף ענתבי
אברהם אלברט
ענתבי

אילו היוחסין של הדורות הקדומים במשפחת ענתבי  -ד"ר אליעוז חפר ענתבי

מינויו של ר' יעקב ענתבי ל''חכם באשי'' של
העיר דמשק.
ר' יעקב ענתבי מגיע לדמשק בעת שנתפנתה משרת הרב
הראשי של העיר עתיקת היומין .ניטש אז ויכוח גדול בין
פרנסי הקהילה על כהונת הרב הראשי ,כי תמיד עלתה
השאלה מי ישלוט בקהילה וגבירי הקהילה בעלי המאה
רצו תמיד להיות הם הם בעלי הדעה והשררה.
רב שהוא עצמאי מבחינה כלכלית יהיה עצמאי גם מבחינה
פוליטית ולא יהיה תלוי בהם ,דבר שהיה זר לרוחם ולרצונם.
באותו זמן ,היה מועמד בולט ומועדף לעומתו .היה זה ,הרב
הגדול חיים ניסים אבולעפיא ,שהיה אמיד ,מבוגר ,וגדול
בתורה .אבל גבירי הקהילה ,מפתיעים! ! ! הם מבכרים
תחתיו אדם עני ,חסר נסיון ,נעדר סמכות שלטונית ועניו
מאוד  -בוחרים את ר' יעקב ענתבי .לא בשל ענוותנותו או
למדנותו ,אלא בשל רצונם שיהיה רב נתון למרותם מכוח
העובדה שיהיה תלוי בהם לפרנסתו.
בשנת  1809ר' יעקב ענתבי נבחר ומקבל את המינוי .אולם
למרות התלות הכלכלית ,להפתעתם המרה של פרנסי
הקהילה הגבירים :הוא נשאר נאמן לעקרונותיו ,לדין תורה
והלכה  -אף על פי שהם לא פסקו מלהתעמר בו ,עד כדי
הלנת שכרו .הם היו מלינים את שכרו שנים :הוא מעיד על
כך במכתבו לשר סר משה מונטיפיורי משנת  1841ומספר
אודות האחים הררי ,שלושה מגבירי קהילת דמשק כלהלן:
"אלו הם שונאי ,בשביל שהם אינם הולכים בדרכי השם,
ואני מוכיחַם ,וראיה לזה שהם עיכבו מלתת לי הספקתי
זה שתי שנים וחצי  ,ואני לווה בריבית ואוכל… וזה חודש
וחצי שאני הלכתי לבית גַטָאץ אל ּ ַבחְִרי (פקיד שלטון בכיר)
והתחננתי לו ,והודעתיו שאלו הם מעכבים מזונותי ,ואז

הוא דבר עמם והשיבני :אלה רשעים ואתה רוצה להחזירם
בתשובה בעל כורחם ,וצעקו עלי ולא שמעו ממני…תלך
אצל קרובי ּ ַבחְִרי בֶק ,ותודיעו ,ואני מסייעך]6[ ".
כל אלו לא הרתיעו אותו מלהמשיך לכהן במשרת הרבנות
הראשית בדמשק ,שנים רבות ,למעלה משלושים שנה.

הקשרים המשפחתיים של ר' יעקב ענתבי
עם משפחת פרחי  -מעשירי דמשק ועכו.
לר' יעקב ואשתו הרבנית מזל-טוב נולדו מספר ילדים,
חבּא ענתבי.
מ ר 
מרביתם בנות .שם הבכורה ,כנראה ,הייתה 
בת נוספת הייתה להם ,ונראה כי לבסוף זכו לבן זקונים -
ר' משה חיים ענתבי ,אשר נולד שנים ספורות בלבד לפני
פרשת ''עלילת הדם'' שארעה ב .1840 -ר' יעקב ענתבי
נפטר בגיל צעיר יחסית ,אך הותיר אחריו בן נוסף רך בשנים
 יוסף ענתבי ,שלימים שימש רב בקהיר (ראה להלן).בעודה צעירה ,מרחבא שודכה בדמשק ,עוד לפני שנת
הפרשה ( ,)1840ליהודה "אצלאן" פרחי ,בנו של ה"מועלם"
הגביר רפאל פרחי ונכדו של השר חיים פרחי ,מי שהיה
שר הכספים המוכשר של מושל עכו הפחה אחמד ג'זאר
האכזר [ .]16,17השידוך היה נכבד מאוד ,והחתונה ,נערכה
ברוב הדר וכבוד.
בימי כהונתו של ר' יעקב ענתבי בדמשק ,התחוללה
במשפחת פרחי שערורייה גדולה  -בעקבות מאבק
הירושה שנותרה מכספי עזבונו של השר העשיר ר' חיים
פרחי [ .]16הויכוח ניטש בין בניו של השר פרחי ואחיו של
המנוח מחלב .שערורייה זו העסיקה רבות והסעירה ,בזמנו,
את בתי הדין בכמה מהקהילות היהודיות הגדולות :דמשק,
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ארם צובא ,ירושלים ,טבריה ,תורכיה ועוד .בעל כורחו נגרר
גם ר' יעקב ענתבי לפסוק במאבק חלוקת הירושה הזה  -על
אף אי נעימות שהייתה לו במעורבות זו  -בייחוד ,שבתו הייתה
מחותנת לאחד היורשים המיועדים  -על אף כל זאת ,הוא פסק,
ופסיקתו המלאה פורסמה בספר "באור החיים" לר' חיים כפוסי.

מתבקש ,להודות ברצח ,להסגיר את הרוצחים ולאומר:
איפה הגויות ומה עשו עמן? .וכאן מתחיל ,מאבק פיזי
ומנטאלי של הרב ענתבי מול שוביו-מאשימיו .הוא עובר
עינויים וייסורים קשים מאוד ,שכוונו עליו יותר מכל אחד
אחר מהעצורים מנכבדי הקהילה ,במיוחד אליו ,מתוך כוונה

עד כדי כך סערו הרוחות בפרשה זו ,עד כי הויכוח לווה
בחרפות וגידופים נגד ר' יעקב ענתבי ,ואף היו הלשנות עליו
לשלטונות .כל אלו העכירו מאוד את רוחו ,אולם הוא לא חת
ולא ירא מפני הרדיפות וההלשנות נגדו ודן דין אמת לאמיתו
וקיים בעצמו מצוות "לא תגורו מפני איש".
פסקי הדין השונים הנוגעים לפרשה זו ,נדפסו גם בספר
"חוקות חיים" לר' חיים פלאגי' (חלק חו"מ) .הפרשה לוותה
את ר' יעקב ענתבי גם אחר עקירתו מדמשק לירושלים]7[ .

ר' יעקב ענתיבי  -בלב סערת פרשת "עלילת
דמשק")* .1840 ,
על אף הקשיים האישיים והכלכליים שחווה משך שלושים
שנות כהונתו בעיר ,שיא ייסוריו נכונו לו בסוף ימי כהונתו
בעיר  -בעקבות פרשת ''עלילת דמשק'' שפרצה בשנת
 ,1840ואשר לרוע גורלו ,עמד במרכזה ,כרב הראשי של
הקהילה .לימים ,עמידתו האמיצה כנגד העינויים הלא
אנושיים בהם יוסר בתקופות מאסרו וחקירותיו האכזריים
 המעלילים זיכו אותו בחייו לכינוי "הרב הקדוש והצדיקהמפורסם" אחר שמסר עצמו על קדושת השם והיה נכון
לסבול עינויים קשים ומרים ממוות במשך חודשים רבים,
ולא להיכנע [. ]6,18,19,20
אירוע זה ,שארע באחרית ימי כהונתו בדמשק ,הוא
לדעת היסטוריונים רבים ,העלילה המפורסמת והחשובה
ביותר בתולדות עם ישראל ,לא רק בתולדות יהודי סוריה או
יהודי המזרח התיכון ,אלא גם בתולדות העם היהודי כולו.
המרחיקים לכת אף רואים בפרשה זו עצמה ,הצעד הראשון
לקראת חידוש הלאומיות היהודית המודרנית בעת החדשה.
מספרים שב  5בפברואר  1840נזיר סיציליאני איטלקי ,נזיר
קאפוצ'יני האב באדרה תומאסיו ,שוטט ברחובות דמשק,
למטרה מסוימת ,ונעלם .משרתו אבראהים אמארה הלך
לחפש אחריו וגם הוא נעלם .מכיוון שאמרו שהוא נראה
לאחרונה ברובע היהודי ,פשטה השמועה שהיהודים בעצם
הם הם שרצחו אותם ,וכך הגיעה השמועה למניעים של
רצח לא רק על בסיס אישי אלא על רקע פולחני דתי.
בתקופה זו ,חודש פברואר ,בסביבות חג פורים ,חודש -
חודשיים לפני חג פסח ,מועלית טענה שהיהודים נוהגים
לשחוט נוצרי לפני הפסח כדי להשתמש בדמו לשם הכנת
מצה שמורה ,דווקא את המצה שאוכלים בלילי פסחים.
היו נסיבות פוליטיות מורכבות שאפשרו את עלייתה
והתפשטותה של העלילה הזו .ר' יעקב ענתבי כראש הדתי
של הקהילה ,נעצר יחד עם עוד מספר תלמידי חכמים והוא
*) ראה "מכאן ומשאם מס' 6
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הנזיר תומאסו מקלניאנו ,אשר נקרא בפי היהודים "באדרי
תומא" (שיבוש ערבי של המילים האיטלקיות Padre
 )Tomassoלצידו משרתו אבראהים אמראה ,אשר נעלמו
בפברואר  .1840היו עדויות היסטוריות שלנזיר ולמשרתו היה
סכסוך קולני יום קודם להעלמם עם אחד מסוחרי הסוסים
שבשוק העיר העתיקה של דמשק והוא האיש שהרגם

לשבור את רוחו .המעלילים והחוקרים סברו שהוצאת הודאה
שקרית מר' יעקב ענתבי תכתים את הקהילה כולה .אולם
גם ר' יעקב ,הבין היטב את המשמעות הנוראה הזו .ועל
כן נאלץ לעבור את כל מערכת ייסורים שבן אנוש יתקשה
לעמוד בהם.
מי היו המאשימים? האוכלוסייה הנוצרית .המושל אבראהים
פחה ,שהיה נציג הממשל המצרי בראשות מוחמד עלי
שבאותה תקופה שלט בסוריה .ובעיקר אנשי הקונסוליה
הצרפתית שבראשם הקונסול הצרפתי ראתי מנטון ,אשר
ניהל בפועל את החקירה.
ר' יעקב ענתבי ,יכול היה לעמוד ,להסתדר עם הכל ,למרות
כל העינויים הקשים מנשוא .אבל התקשה מאוד להתמודד
עם העובדה שאחד מן העצורים המעונים ,הרב משה
אבולעפיא (בנו של הרב חיים ניסים אבולעפיא) ,נעצר ולא
יכול היה לעמוד בלחץ העינויים וכתוצאה מכך התאסלם.
לאחר שעות של עינויים ביום ,בשעות הלילה ,בדיוואן של
המושל ישבו ר' יעקב ענתבי העצור המיוסר והמעונה ,ומולו
המומר שהתאסלם זה עתה ,משה אבולעפיא .המושל דורש
מר' יעקב ענתבי הודאות על מה ש "המוסלמי החדש" הזה

השר סיר משה מונטיפיורי מבריטניה
ששמו עכשיו הומר למוחמד אפנדי" ,אומר שזה המנהג
הסודי שלכם ".
בויכוח פומבי בנוסח ימי הביניים טוען אותו משה אבולעפיא,
שהיהודים הפשוטים ,רוב העם ,אינם יודעים שהם אוכלים
מצה עם דם ,שזהו סוד שעובר רק בין הרבנים הראשיים
וגבירי הקהל .כלומר זה סוד גם בתוך החברה היהודית ,ולכן
גם אני ,משה ,כתלמיד חכם יודע את זאת.
משיב לו ר' יעקב ענתבי…'' ,אז אם כך גם אביך הרב חנ"א
(חיים ניסים אבולעפיא) ,יודע מהעניין הזה? אז כיצד אתה
מאשים? האם כך נוהגים גם בביתכם?'' עונה לו משה
אבולעפיא ''באבא שלי אל תעסוק ,אני כבר דאגתי שיקבל
הגנה מראש ,אבל אתה זה שעמדת בראש הרוצחים אתה
ביקשת שאביא לך בקבוקים עם דם והנחית אותנו כיצד
לנהוג בהם.''...
אף על פי שהשלטונות בדמשק סגרו את העיר ,בכדי למנוע
כל התערבות בחקירה .עניין העלילה מודלף ומגיע לאירופה
על ידי יהודים מדמשק שיוצאים לשם מחופשים ,כדי שלא
יתפשו ויעצרו אותם .הם מגיעים לחלב ,ושם נפגשים עם
הרב הראשי של הקהילה אברהם ענתבי (החכם באשי שם
באותה עת) .דודו של ר' יעקב ,אשר מוציא את הידיעות
לקהילות ישראל בגולה .הם נפגשים גם עם קונסולים יהודים
אירופאים לבית משפחת פיג'וטו שישבו בחלב ,ודרכם הם
מעבירים ידיעות לאירופה ,על הנעשה בדמשק.
יהדות מערב אירופה מתעוררת לסייע במה שקורה במזרח
התיכון ,וזהו למעשה מהפך .כי עד לאותה תקופה ,לא
התעניינו מה קורה ליהודי המזרח התיכון ,להיפך ,מה שעניין
אותם זה להיות אזרחים לדוגמא ולהיטמע באוכלוסיה
ובתרבות המקומיים להיות צרפתים למופת ,גרמנים למופת
 בני דת משה וכו' ,והנה פתאום היהודים האירופים ,פוחדיםשגם נגדם בהמשך יעלו עלילות דם שכאלה ואחרות .לכן
מתחדשת כאן לראשונה בהיסטוריה סולידאריות יהודית
בינלאומית אשר לא נראתה מעולם .מנקודה זו מתחיל
שוב איחודו של עם ישראל בתקופה המודרנית.

אדולף כרמייה .מצרפת
(יצויין כי דיווחו של ר' יעקב ענתבי למשה מונטיפיורי על
אודות הפרשה מהווה בסיס חשוב למדענים והיסטוריונים
החוקרים פרשה זו עד היום מ.ש).
כל בכירי היהודים בארצותיהם נחלצים לטובת העניין -
משפחות רוטשילד באוסטריה ובגרמניה ,עו"ד שלמה
מונק ואדולף כרמייה בצרפת ,ד"ר אליעזר הלוי וסר משה
מונטיפיורי בבריטניה ,הפקוא"מ בהולנד יהודי ארה"ב ועוד.
לבסוף המשלחת בראשותו של השר משה מונטיפיורי מצליחה
להשפיע על השליט מוחמד עלי במצרים ,שיורה לכפיפו
בדמשק ,אבראהים פחה לעצור הכל ולשחרר את היהודים
לחופשי ]23 ,22 ,21[ .צו השחרור הגיע בראשית ספטמבר.
ר' יעקב ענתבי היה אסיר תודה ,וכתב דוח ארוך על הפרשה.
דוח שכעבור מאה וחמישים שנה ,סבי יעקב מרדכי ענתבי
בחנותו הקטנה בחיפה ,יציגו בפני (ראה לעיל).
עם שחרורו מבית הכלא בדמשק ,בחודש ספטמבר והצלתו
החליט ר' יעקב לעזוב את דמשק ולעלות לירושלים (,)1841
לבלות בה את שארית ימיו בקדושה ובטהרה .הוא ארז
מיטלטליו ועקר עם משפחתו במסע ארוך לארץ ישראל
שיעדו ירושלים( .ראה להלן עמוד )21
בדרכו עלה דרך כל קברי הצדיקים בארץ ישראל והתפלל
ברכת הגומל ,וברכת "מי שברך" למשה מונטיפיורי ורעייתו
יהודית .כך הוא הגיע כמובן בדרכו גם לצפת ובה פגש בבן
דודו  -החכם יהודה שבתאי רפאל ענתבי זצ"ל ,שם מסר
לו את עותק מכתבו ל משה מונטיפיורי .כך סיפורו של הרב
הגדול  ,הצדיק והקדוש הלך והתגלגל עם הדורות עד אלי,
הצעיר לבית יעקב []6
בעת שהייתו הקצרה יחסית בצפת שיקם את חורבות בית
הכנסת ''אלשייך'' (אשר היה ידוע לימים כבית הכנסת
"סטמבוליה" ע"ש יוצאי תורכיה שנהגו להתפלל בו) ,ושמו
חרות באבן הראשה של בית הכנסת עד היום .שם גם השיא
את אחת בנותיו למשפחת הלוי הצפתית.
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תמונתו של יהודי מעונה בפרשת דמשק (צייר אלמוני ) האיור משנת . 1841

קווים לדמותו הציבורית בדמשק
"נאה דורש  -נאה מקיים" :סגנון דיינותו
המחמירה לבני קהילתו
בימי משרתו של ר' יעקב ענתבי כ "חכם באשי" ,רבה הראשי
של דמשק ,הגיע לעיר יהודי אחד מרוסיה אשר משלח ידו
ס ּ ָפר .התיישב בעיר והחל עובד למחייתו.
היה ַ -
ראוי לכתר זעיר ולספר כי בקהילות יהודי ספרד בכלל ובקרב
יהודי סוריה בפרט היו מחמירים מאוד בדברי רבנים ולא העזו
להמרות פיהם .אולם ,אותה עת ,באירופה הדרדר מעמדם
של הרבנים ודבריהם היו לעיתים ,לצנינים בעיני חלק מצאן
מרעיתם .ובחזרה לסיפורנו:
הסּפר היהודי החדש בק''ק דמשק ,נוהג היה לעשות זקנם
של באי חנותו כמיטב האופנה האירופית .וכדרכו שם גילח
את זקנם בתער .דבר שעל פי ההלכה היה אסור בתכלית
האיסור( .למותר להזכיר כי יהודי דמשק דאז  -היו קהילה
מסורתית אדוקה מאוד) .שמע הרב ענתבי על כך ושלח
את שמשו שיזמן את הסּפר אליו .אולם הסּפר התעלם
מההזמנה ,המשיך במלאכתו כהרגלו ,ולא ראה חובה לעצמו
לכבד את הזמנת הרב הראשי של דמשק ,כשם שנהגו הוא
וחבריו בארץ מוצאו .בקיצור  ,לא שעה לבקשה.
ושוב שלח הרב את שמשו אל הסּפר והפעם עם אזהרה
חוזרת ובה מסר ...":אם לא תגיע תוך שלוש שעות לביתי
ותפסיק ממנהגך להעלות תער על זקנם של בני קהילתי
מחצי היום בשעה  12:00תקיז דמך".
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הגיע שמשו של הרב אל חנות הסּפר והעביר לו שוב את
המסר ,הלה המשיך בשלו וזלזל באזהרת הרב.
והנה בשעה  12:00נדהמו לקוחותיו לראות כיצד הוא
מתמוטט ונופל ארצה באמצע עבודת הספרות ,נופל ושותת
דם .תיארו גם שכל אבריו הפנימיים דממו למוות. . .
כעבור חצי שנה הגיע לדמשק סּפר יהודי מצרפת ,גם הוא
ומנהגי התספורת שהיו נהוגים עמו מארץ מוצאו  -מגלח
זקנם ופאותיהם של לקוחותיו כקודמו בתער ולא כנדרש
במספריים .שמע ר' ענתבי ושלח אליו את שמשו.
הפעם הגיע אל הספר הצרפתי דבר הסיפור הנורא אודות
אחריתו של קודמו מרוסיה ,הוא נבהל לשמע האזהרה
והחליט שלא להסתבך .הגיע חיש מהר אל הרב אשר הוכיחו
על מעשיו ודרש ממנו לנהוג על פי מנהגי המקום הנהוגים
על פי דיני ישראל .הסּפר הצרפתי יצא ממנו בהול מאוד,
וכששאלו אותו על המפגש עם הרב סיפר בחיל ורעדה,
שנבהל מאוד מדמותו של הרב אשר היה עטור קדושה
וחזותו הרתיעתהו עד מאוד.
מאותה עת כיבד את הוראתו של הרב וחדל מדרכיו .
חלפו השנים ולעת שנפטר הרב בירושלים דיברו הכל בשבח
גדולתו .רק אז גילתה רעייתו הרבנית מזל-טוב ,את אשר
לא העזה לספר בימיו .שהרב ,נוהג היה לצום בתקופת ימי
השוב"בים במשך  6ימים רצופים .היא אף פירטה שביום
שבת היה הרב ,אוכל שלוש סעודות ,שמצווה היה לאוכלן,

ובצאת השבת אוכל סעודת "מלווה מלכה" מפאת כבוד
המלכה .אולם כאן לאחר ההבדלה היה טועם רק כזית,
ופותח בצומו באופן רצוף במשך ששה ימים .ודאי ישאל
הקורא האם לא מיחתה אשת הרב בפני ח' ענתבי על
דרכו שמא יפגע בבריאותו ,ועל כך נאמר "אשתו של אדם
כגופו" קשורה אליו בנשמתה ומבינה לרוחו ולמעשיו ועל
כן כיבדה את רצונו ...
משל למה הדבר דומה ,ליחסו של הלל הזקן אל גופו ,עד
כדי כך היה מגדיל את יחסו אל גדולת הנפש שכאשר
נתפנה מלימודיו לאכול היה נוהג לומר "שהולך להאכיל
את העלובה" וכוונתו לגופו העלוב .היום לצערינו בחברה
המודרנית מתעניינים הצעירים בגוף ובחומר ולא בנפש
[.]1

ר' יעקב  -פוסק וגדול בתורה
כששימש ר' יעקב בכהונתו הרמה בדמשק עסק בין השאר,
גם בתורה ובהלכות וקבע פסיקות והלכות מתוך התעמקות
והבנה רבות:
אחת מתשובותיו הובאה בספר "מור ואוהלות" לדודו רבי
אברהם ענתבי .תשובה זו נכתבה בדמשק מיום א"ך מנחם
קצ"ט (ת'קצ"ט) וחותם ר' יעקב ברמז לחייו הכלכליים
הקשים ומצוקותיו" :המר ונאנח בתוך לבי הצעיר יעקב
ענתבי ס"ט" .בתשובה זאת מספר ר' יעקב בין היתר על
שנות רבנותו בדמשק בזו הלשון" :וזאת אודיע כי זה לי
שלושים שנה אני מטפל בדינים ודנים לפני דיינים שהיו
רבני מתא במעשים רבים פה דמשק"...
על גדולתו בתורה של ר' יעקב מעידה העובדה כי דודו אותו
"ראש על אר"ץ רבה" ,שלח לפניו שאלה לחוות דעתו להלכה
משאלות שהובאו לפניו (מר ואוהלות שאלה י"ב) ,בספר
"פועל צדק" לר' אברהם דיין ,הובאה גם כן תשובתו בדין
מורדת.
ר' יעקב התכתב בקביעות עם הרב הראשי של ירושלים הרב
רפאל יוסף חזן אשר תמך ואישר את פסיקותיו .ישנן מספר
שאלות ותשובות (שו"ת) שלו אשר לא פורסמו ונשארו
בכתובים חיצוניים (מס'  403באוסף בניהו ,מכון בן צבי).
על דמותו ואישיותו הישרה כרב ראשי ואב בית דין בדמשק
מעיד הרב ר' משה חזן מבית דינו של הראשון לציון  -ר'
אברהם חיים גאגין בספר "אביר יעקב" ...." :אדם גדול כזה
(ר' יעקב ענתבי) ,מלבד שנודע ומפורסם היה שהוא אדם
גדול בתורה ודיין הוא ונחית לעומקא דדינא (יורד לעומק
הדין) כידוע מימות הגאון מורי זקני ז"ל בעל "חקרי לב",
אשר סמך שתי ידיו בכל חוקותיו ומשפטיו ,ויקם עדות
ב י ע ק ב ,ויקרא לפניו אבר"ך .ומאותו זמן ועד עתה דן ידין
עמו ,ותהי המשרה (כהונת הרבנות הראשית) על שכמו
לרעות ביעקב עמו ,וירעם בתום לבבו ,ביושר ובכושר .אשר
לא ישא פנים לזקן ונער לא יחון ,אם דל ואם עשיר כנודע

לכולי עלמא מכמה מעשים שעברו עליו בדיני תורה :ומעולם
לא נשא פני עשיר במשפט כלל ועיקר .דבר זה גלוי לכל
יושבי זו הארץ בלתי שום ספק והוחזק לדיין נאמן ואמיתי
ככל הצורך .ואם ליראה ,כל שהיא תפארת חכמים ,כמו
שכתוב ,ראשית חכמה יראת ה'"...
ר' יעקב ענתבי הרב הראשי לדמשק ,היה גם מקובל .ונוהג
היה בקרב מקובלים תלמידי חכמים בדמשק ,לכוון בברכת
האילנות לתקן את הנשמות המגולגלות שם ואת ניצוצות
הקדושה" .מעשה ברבי יעקב ,כשהיה הרב הראשי בעיר,
שהלכו הוא ומקובלים נוספים וברכו בגינה אחת ברכת
האילנות עם כוונות .והנה כשבאו לשנה הבאה לאותה
הגינה לברך ,אמר להם בעל הבית ,די עד כאן ,,אני לא
מסכים שתברכו יותר במקום זה .שאלוהו  -ומדוע אתה
לא רוצה לזכות את הרבים? אמר להם :כי בשנה שעברה,
אחר שברכתם  -כל העצים התייבשו ,שכל ניצוצות הקדושה
שהיו ,נמשכו ותוקנו על ידי ברכתכם ,והעצים  -התייבשו...
[]2

ישיבתו בירושלים בערוב ימיו
בהגיעו לירושלים  -נתקבל ר' יעקב ענתבי בכבוד מלכים
ע"י הראשון לציון הרב אברהם חיים גאגין ,שיצא את העיר
לקבל פניו.
ר' דוד לאנייאדו בספרו [" ]7לקדושים אשר באר"ץ" מספר
לנו על קבלת הפנים שנעשתה לר' יעקב ענתבי בהגיעו
לירושלים:
"ושמעתי מחכם זקן ממשפחת ענתבי (שסיפר) שקודם
שהגיע רבי יעקב ענתבי לירושלים ,חלם הרב הראשון לציון,
הרב אג"ן (אברהם חיים גאגין) בחלומו שאמרו לו :יעקב
אבינו בא לירושלים ואתה שוכב על מטתך? ולא ידע הראשון
לציון מה החלום ומה פתרונו .השכים בבוקר והלך לבית
המדרש לישיבה ואמר לחכמים' :בלילה הזה הראוני בחלומי
שיעקב אבינו עולה לירושלים ולא ידעתי מה החלום ומה
פתרונו' .אז ענה לו חכם אחד מחכמי הישיבה' ,זה פתרונו
של חלומך :שמעתי שהרב החסיד הקדוש ,ר' יעקב ענתבי,
שנתייסר ביסורים קשים ומרים בעלילת הדם של הממזר
הארור הרשע באדרי תומא הנבל ,בא כעת לירושלים."...
ואז נתאספו הראשון לציון והרבנים כולם ויצאו לקראתו
וכשנתראו פנים אל פנים נתחבקו ונתנשקו יחד באהבה
ובידידות רבה ,וכשנפגשו ,ירד הרב אג"ן מחמורו ,פשט
את מצנפת הראשון לציון שלו להלבישה לראשו של ר'
יעקב ענתבי .השתחווה לפני ר' יעקב ענתבי ואמר לו בלשון
התלמוד " :אילו היו מכים ומייסרים את חנניה מישאל
ועזריה ,היו משתחווים לצלם בבבל בשעתם .אדם יכול
למסור נפשו על קידוש השם למיתה ,אבל ייסורים קשים
ועינויים מעבירים אותו על דעתו .והרי אתה ,רבי יעקב ענתבי,
מי כמוך שעמדת בייסורין ולא נתפתית"
ור' יעקב העניו  ,לא רצה בשום אופן ללבשה ,ואמר לו ''חס
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וחלילה ,די לי  ,עמי הייתה מצנפת כהונת הרב הראשי
ושלחתיה (ויתרתי עליה) .ברוך השם יצאתי ידי חובתי עם
הרבנות והצבור .נכנסתי בשלום ויצאתי בשלום ,ובאתי הנה
לעבוד את ה' בישוב הדעת ובישוב טוב בירושלים בהשקט
ובטח .ומי שאמר לעולמו די  ,הוא יאמר לצרותינו די .עכשיו
אני פטור מעול הציבור בשמים ובארץ ,אכלתי ,לקיתי
ושילמתי .גבר עלי חסדו שזכיתי לבא לירושלים לחטו"ל
אמן כן יהי רצון"...
קיבוץ גלויות ,החל כנראה עוד במאה ה19-
כעבור מספר שנים ,אחר עליית המשפחה לירושלים ,
שודכה הבת הצעירה .רבי יעקב ענתבי אשר עמד ביחסים
קרובים מאוד עם חכמי האשכנזים ,השיא את בתו הצעירה,
לרב אשכנזי הר"ר שמואל עקיבא [ .]9 ,21בכל שנות ישיבתו
בירושלים נחשב לאחד מגדולי רבניה של העיר.
בשנת  ,1847כאשר גילו קרב לשישים ,כרעה אשתו מזל
טוב ללדת בפעם הרביעית .גופו החלש של ר' יעקב ענתבי,
שסבל עינויים קשים ומרים לא עמד לו והוא החזיר את
נשמתו לבורא .הרך הנולד ,ר' יוסף ענתבי לא הכיר את
אביו.
כעבור שנים עבר הבן ר' יוסף ענתבי להתגורר בקהיר .שם
הוא נישא לבת דודו ,אסתר]25[ .
לר' יוסף ולאסתר נולדו חמישה ילדים ,נכדים לר' יעקב אשר
לא זכו להכיר את סבם המפורסם וגדלו בדמשק ובמצרים.
בנם השני אברהם אלברט ענתבי ( ,)1869-1939נכדו של
ר' יעקב ,זכה לפרסום בשל פועליו הרבים לבנייתה ולישובה
של הארץ .אלברט חי גם הוא תקופה מסוימת של חייו
בדמשק .הוא הוסמך להוראה על ידי חברת אליאנס (כי"ח),
לאחר מכן שימש כנציגה של אליאנס בארץ ישראל ,נציג
יק"א ומנהל ביה"ס המקצועי הראשון בירושלים .הוא היה
מיודד עם מאיר דיזינגוף,עם אברהם אלמאלח  ,ועוד בכל
הזדמנות שיכול היה ציין בגאווה כי הוא נכדו של ר' יעקב
ענתבי גיבור פרשת עלילת דמשק [.]26
בזכות קרבתו לראשי השלטון התורכי השיג הקלות
מרשימות עבור הישוב וראשיו :בזכות ידידותו עם ג'מאל
פחה ,המושל התורכי ,הצליח לבטל את פקודת הגירוש
וגזר דין התליה ,שהוציא הפחה לראשי הציונים :דוד בן
גוריון ,מנחם שיינקין ,יהודה גרזובסקי ,יעקב שלוש ,אברהם
אלמאליח ,מאיר דיזינגוף ,מנשה מאירוביץ וד"ר חיים
בוגרשוב]27,28,29[ .
ולסיום עוד קשר מעניין  -היה זה אלברט ענתבי אשר
הצליח לשדך בין אהבת איתמר בן אב"י (אליעזר בן יהודה)
האשכנזי לבין לאה אבו שדיד ,הספרדייה המיוחסת .לאחר
סירוב משפחתה ,אשר ארך שלוש שנים]30[ .
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פעילותו הציבורית בשנותיו האחרונות
בירושלים.
את שנותיו האחרונות חי ר' יעקב ענתבי עם משפחתו
בירושלים ,ושם פעל במרץ בקביעת הלכות ,פסקים
ותשובות לשאלות בעניינים שונים שהופנו אליו .סיפור אותו
סכסוך שערורייתי בין בני משפחת פרחי עדיין העסיקו ,גם
שלא היה מעוניין בכך ,שכן בשל המעמד הנכבד שקנתה
לה אישיותו ,החליטו כל קבוצות הרבנים הניציות לשמוע
את חוות דעתו ופסיקתו שלו בסוגיה.
הוא כתב הסכמות על כמה ספרים שנדפסו בירושלים,
בין השאר על ספר "מועדי ה'" וקריאי קדש" בהוצאת
הרב ישראל ב"ק [ ]33המדפיס הירושלמי הראשון בארץ
ישראל.
הוא חיבר גם הקדמה לספר "חבת ירושלים" לר' חיים
הלוי הורוויץ .ספר זה נדפס בדפוס הירושלמי הראשון של
ארץ ישראל  -בית הדפוס של ר' ישראל ב"ק .הוא הוזמן
והתכבד להיות עד בכל החתונות הנכבדות של ירושלים,
(כשם שחתם על כתובות בעבר בדמשק ,כשכיהן כרב
ראשי מתאריך כ"ט סיוון ת'קע"ו של בנימין ב"ר יעקב פרחי
מדמשק ושם הוא חתום יחד עם הרב יוסף דוד אבולעפיה).
[]33
ר' יעקב ענתבי אהב את ירושלים ואת שהייתו בה ,וכך מספר
אליעזר ריבלין[ ]4אודות תקופה חייו זו..." :ומכל זה (מכל
התשובות והפסקים שפרסם) נראה עוז אהבתו וחיבתו
לציון וירושלם.
ונזכר (ר' יעקב ענתבי) פעמים אחדות במכתבים שבין
פקוא"מ (הפקידים והאמרכלים של אמסטרדם) והרב
האג"ן (הראשון לציון אברהם חיים גאגין) ...הרב יעקב
ענתבי עמד ביחסים קרובים עם חכמי האשכנזים ואת בתו
השיא לאשכנזי הר"ר שמואל עקיבא (לפי "זכרון לחובבים
הראשונים" חוב ו' עמ' " )14
ר' יעקב ענתיבי היה נוקט חיבה לכל תושביה של ירושלים
ולא הפלה בין גדולי עם לפשוטיו בין גוי ליהודי ובין ספרדים
לאשכנזים .היפוכו של דבר  -הוא היה מיודד עם הרבנים
האשכנזים .על ידידות זו היה מספר ר' אליהו מרדכי
אייזנשטיין ,סופרו ונאמנו של רבה של ירושלים הגאון ר'
שמואל סלאנט...'' ,שאהבת נפש ממש הייתה בין ר' יעקב
ענתבי ור' משה מגיד ,מנהל עדת הפרושים ,והייתה אהבתם
עד כדי שלא נפרדו גם במותם ונפטרו בחדש אחד ,בזה
אחרי זה''.
אחד מידידיו ומוקיריו האשכנזים היה ר' חיים בן דבריש
הורוביץ ,ששם לו למטרה לפרסם בספר אחד את כל פנינות
היקר של הארץ וגלילותיה  -המקומות הקדושים וקברי
אבות ,אמהות ,תנאים ורבנים אשר את מקום מנוחתם,
מעלתם וחבתם פרסם באגודה אחת .לספרו קרא "חיבת
ירושלם" .ר' הורוביץ לא יכול היה להמנע מתיאור גלילות

המקומות הקדושים בארץ לתאר את דמשק ,ואת הפרשה
הנוראה שארעה שם ארבע שנים קודם לכן ,וכך כתב
בספרו:
"בחודש שנים עשר הוא חדש אדר בשנת ובהגיע תר
העלילו הגוים הערלים (הנוצרים א.ח ).תושבי העיר ההיא
על אחינו היהודים ,אשר הרגו איש אחד מהם (אשר נאבד
מאתם) ,באמרם שצריכים דמו לחג המצות .ויתפסו את כל
אחינו בני ישראל בבית האסורים ,וישפכו חמתם עליהם,
ויכו אותם מכות אכזריות ,מדי יום ביום ,עד שכמה אנשים
מתו מן ההכאות הרבים ההם וימסרו נפשם על קדושת
שמו יתברך .ובפרט להרב הגדול הצדיק כבוד מורינו הרב
יעקב ענתבי הי"ו (אז הוא היה עדיין חי מ.ש ).האב בית
דין דשאם (דמשק מ.ש ,).אשר הכוהו ועינו אותו בעינויים
קשים ומרים מדי יום ביומו לערך ששים יום אשר תקצר
היריעה מהכיל לספר גודל היסורים והעינויים שעשו לו.
למען יודה להם על השקר שאחינו בני ישראל צריכים לדם
בפסח .וברוך הנותן ליעף כח ,אשר נתן לו כח לסבול עול
הצרות והייסורים שעשו לו למען כבוד שמו יתברך."...
לאחר שסיים את כתיבת הספר ,ביקש מגיבורה החדש של
העיר ירושלים ,ר' יעקב ענתבי שיואיל לעיין בספר לבדוק

בתוכנו ולקבל את הסכמתו לפרסום הספר .ר' יעקב עשה
זאת בחפץ לב ,וכתב המלצה מליצית ורחבת לב למבקשו.
בשנת תר"ד ( ,)1844נדפס הספר "חבת ירושלם" בבית
הדפוס העברי הראשון בארץ של ר' ישראל ב"ק ומיוזמת
ותמיכת משה ויהודית הלא הם סיר משה מונטיפיורי
ורעייתו.
נוסף לכך הותקנה לספר כריכה מהודרת במיוחד :בגון ורדרד
ומרופד ,מעוטר בפס מסגרת מוזהב מסולסל ,לאות תודה
והערכה ,נתן מחברו חיים בן דבריש הורוביץ כמה עותקים
לר' יעקב ,והוא לקחם בתודה ורשם בשולי העמוד שבו נזכרה
הפרשה העגומה שבה היה מעורב ,כמה מילים אך בצניעות
רבה" :בחודש שבט הייתי סגור ומסוגר ."....ולימים ,לאחר
שהיה משתדל ר' יעקב למען מטרות נעלות אצל גבירים
ושועי ארץ לתיקון בתי כנסת ולבניין קהילת ישראל ,שאין
הקומץ לעולם משביע את האר"י ,היה מודה להם ומוסר
עותק של ספר זה החתום בכתב ידו.

צילום פיוט שנכתב בכתב ידו של ר' יעקב ענתבי( ,המקור ברשות
מר אלי זייתוני מחולון) בפיוט זה ,מודה ר' יעקב על שחרורו מבית
האסורים של דמשק ,ומציין את עזרתו של מונטיפיורי במילים:
"מצילנו מכל צרה
מעלילת דם עוררה ,ישועות ה' קרובות
על ידי השר הגדול ,איש משה מעוז ומגדול".
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ביבליוגרפיה לחלק א'
[ ]1גאון משה דוד ,יהודי המזרח בארץ ישראל  -חלק שני,
הוצאת המחבר ,ירושלים ,התרצ"ח ,עמ' .521-525
[ ]2אפרים ענתבי (בן הרב אברהם יעקב ענתבי ונכדו של
היש"ר)
זכרונות ואוטוביוגרפיה (כ"י )14.6.1992 -
תולדות המשפחה (מכונת כתיבה  7 -עמ' ללא תאריך)
אילן יוחסין (מכונת כתיבה  7 -עמ' ללא תאריך)
מכתבו לשלומי ענתבי  -פברואר 1988
ברשות בניו מר אברהם ענתבי מחיפה ,ומר אלי ענתבי
מתל אביב.
[ ]3יעקב מרדכי ענתבי (בן הרב ישראל שמואל ענתבי ונכדו
של היש"ר ,סבי ז"ל)  -מכתביו לבן דודו לשמעיה ענתבי
אוגוסט  .1973ברשות בתו עו"ד חמדה שפיר.
[ ]4שמעיה ענתבי (בן הרב אליהו רחמים ענתבי ונכדו של
היש"ר)  -פרקים לתולדות משפחת ענתבי ואוטוביוגרפיה
(כ"י  46 -עמ' ,שנות השמונים) ,עותק כ"י מצוי בידיו של
אחיינו שלומי ענתבי מק .איילת השחר .ברשות בנו ובתו
של המחבר פרופ' אליהו ענתבי ,עו"ד חמדה שפיר.
[ ]5ענתבי שלומי( ,נינו של היש"ר) תולדות משפחת ענתבי,
אילן יוחסין  19( 1990עמ') ,קיבוץ איילת השחר.
[ ]6ענתבי יעקב ,אביר יעקב ,מכתבו של ר' יעקב ענתבי
למונטיפיורי ,העתק הנוסח היסורין שברו על עם ישראל
בעלילת הדם שהעלילו עליהם בשנת הת"ר...ובפרט על
מעלת הרב ...יעקב ענתבי" בתוך :כפוסי ח .באור החיים,
ירושלים שנת שערי דיצה לפ"ק ,1929 ,עמ' .198-208

[ ]15הראל ירון ,ספרי אר"ץ  -הספרות התורנית של חכמי
ארם צובה ,תשנ"ז ,מכון בן צבי  -מרכז מורשת אר"ץ ,
ירושלים.
[ ]16שוחטמן ,אליאב ",הירצחו של ה'שר' חיים פרחי בעכו
ופרשת עזבונו" אסופות),תשנ"ב( עמ' קסא-רי.
["Les Fleurs de l'Orient :The Genealogy Site " ]17

כפי שהופיע באתר האינטרנט

HYPERLINK "http://www.farhi.org/genealogy/getperson.
php?personID=I65274&tree=Farhi" http://www.farhi.org/
genealogy/getperson.php?personID=I65274&tree=Farhi
; 29/8/06

[ ]18אלחאליל אברהם ,תעודה מקורית חשובה על עלילת
הדם בדמשק ,מזרח ומערב ,תרפ"ט ,עמ' .34-47
[ ]19מכתבו של ר' יעקב ענתבי למונטיפיורי גרסה מורחבת
 -כתב יד (רש"י) בספרית אליאנס בפאריס.

Bibliothèque de l'Alliance Israélite Universelle (Paris), Manu
script Ms285H
"Copie…du Récit…fait par Monsieur ANTEBI…petit fils
du rabbin….Jacob ANTEBI…a l'affaire" ; "Monsieur Albert
Antebi , Impasse de Malte 3 , CHALONS-sur-Marne,
"France

(הספרייה הלאומית י' ,מחלקת המזעורים ס' .)3294
[ ]20חיים יהודה ענתבי ,סיכום הפרשה ותיאור השתלשלות
העניינים "אביר יעקב" ,בתוך כפוסי חיים ,באור החיים
ירושלים ,1929 ,עמ' ( 209-211עמ' א-ב).

[ ]7לאנייאדו ציון דוד ,ספר לקדושים אשר באר"ץ  -לתולדות
חכמי ורבני אר"ץ (חלב) הוצאת דב"ש מהדורה שנייה,
תשי"ח ,עמ' קמ'  -קמט'.

[ ]21ריבלין ,יוסף יואל ,עלילת דמשק ,מחניים ,גליון קי"א,
תשרי  -חשון תשכ"ז.

[ ]8וייס שרגא ,חכמי הספרדים בארץ ישראל ,ראובן מס'
 1976ירושלים.

[Frankel Jonathan, The Damascus Affair "Ritual Murder" ]22
Politics, and the Jews in 1840, Cambridge University
Press, 1997

[ ]9פרומקין ,אריה ליב ,ספר תולדות חכמי ירושלם ,משנת
ה"א ור"ן ליצירה ועד ה"א ותר"ל ליצירה" ... .עם הוספות רבות
והעתקות מבוא ומפתחות מאת אליעזר ריבלין ירושלם" ,
ירושלים ,תרפ"ט .עמ' .286
[ ]10מכתב תודה של נשות המעונים בדמשק ליהודית
מונטיפיורי ,כתב יד רש"י ,אוסף פרטי ,עותק ברשותו של
דר' אריה מורגנשטרן האוניב' העברית ירושלים.
[ ]11ירון הראל ,בין תככים למהפכה :מינוי רבנים ראשיים
והדחתם בבגדאד ,דמשק וחלב  ,1744-1914מכון בן צבי.
[ ]12בצרי עזרא ,מבוא על הרב אברהם ענתבי זצ"ל ,בתוך:
ענתבי אברהם ,אוהל ישרים ,תשמ"א ( ,)1981מכון הכתב,
ירושלים ,עמ' א  -טז'.
[ ]13וייס שרגא ,רבי אברהם ענתבי מגדולי רבני אר"ץ;
תשמ"ב ,המודיע עמ' ד'.
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[ ]14פוזילוב גיורא ,גדולי רבני סוריה והלבנון ,ה'תשנ"ה,
הוצאת משרד החינוך התרבות והספורט  -מנהל החינוך
הדתי ,ירושלים ,עמ' .112-127
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[ ]23קוטיק מ ,.עלילת דמשק ,בתוך  :משפט עלילה פרשה,
 1990מלוא עמ' .146-262
[ ]24פרומקין ,אריה ליב ,ספר תולדות חכמי ירושלם ,משנת
ה"א ור"ן ליצירה ועד ה"א ותר"ל ליצירה" ... .עם הוספות רבות
והעתקות מבוא ומפתחות מאת אליעזר ריבלין ירושלם" ,
ירושלים ,תרפ"ט .עמ' .286
[ ]25ענתיבי דוד יוסף  ,הקדמת המו"ל ,בתוך ויצבור יוסף...
דרושים..אשר היה...דורש..שבת בשבתו..בדמשק ובמצרים",
ענתבי יוסף ,ירושלים ,דפוס צוקערמאן ,תרע"ט.
[ ]26דיזינגוף מ .עם תל אביב בגולה (. 87-95 ,)1931
[ ]27הלוי שושנה ,אלברט ענתבי וקנאת העסקנים ,הארץ
.2.8.1974
[ ]28לסקר מ .מיכאל ,אברהם אלברט ענתבי פרקים בפועלו

בשנות , 1897-1914
פעמים.1984 , 50-82 ,21 ,
[L'Homme du Serail / Elisabeth Antebi; p.7 Nil editions .]29
1996 , Paris [30

ג .שרוני "אהבה בירושלים" מעריב ,יד ניסן תשל"ג
(.)16.4.73
[ ]31מידע אישי ( )Personal Communicationסופר מפי מר
דקל דוד אשר שמע את הסיפורים הללו בדרשתו שהרב
יהורם מיכאל אברג'יל .2009
[ ]32סיפור מאת הרב עובדיה יוסף,בתוך :מעשיהם של
חכמי הספרדים ר' אליהו מעיראק ,הוצאת מכון בני יששכר
ירושלים תשס"ב ,עמ' . 256
[ ]33גאון מ.ד ,.יהודי המזרח בארץ ישראל ,חלק שני,
ירושלים התרצ"ח ,עמ' .528
[ ]34פרומקין ,אריה ליב ,ספר תולדות חכמי ירושלם ,משנת
ה"א ור"ן ליצירה ועד ה"א ותר"ל ליצירה" ... .עם הוספות
רבות והערות מבוא ומפתחות מאת אליעזר ריבלין ירושלם",
ירושלים ,תרפ"ט .עמ' 286.
[ ]35תשובות אחדות מהן כן נדפסו בסוף ספר ישמח לב,
לשמ"ח גאגין ,ירושלים תרל"ה.
[ ]36קונטרס התשובות לבועז כהן ,עמ'  77סי' ]3[ 702
חכמי הספרדים בארץ ישראל ,שרגא וייס ,ראובן מס ,תשל"ו
.204-223

שער ספרו של שר ההגנה הסורי  -מוצטפא טלאס
"פטיר צהיון" (מצת ציון) משנת !!!  1983הספר מתאר
את כל פרשת עלילת דמשק בזווית אנטישמית ,כאשר
הובאו בו פרוטוקולי החקירה והדרישה המגמתיים ,מבלי
לציין כמובן את העינויים הנוראים שעברו לשם הוצאת
הודעות כוזבות אלה.
כעמוד השער מצוירת תמונה של הנזיר האבוד ,תומאסו
מקלאניאנו ,נשחט בדי יהודים.

המצבה על קברו של ר' יעקב ענתבי בהר הזיתים ועליה
נרשם:
פה נטמן :הרב הגדול המפורסם בקדושתו וחסידותו
שמסר עצמו וגופו ונפשו ,וקידש שם שמים ברבים וסבל
זמן רב ,כמה עינויים ויסורין קשים ומרים בלי שיעור על
העלילה הרעה הידועה אשר בכל דור ודור עומדים עלינו
לכלותינו .
ונתקדש שם שמים ברבים ,בהיותו רב ומו"ץ (ומורה
צדק) בעובי (עיר ואם בישראל) דמשק יע"א (יגן עליה
אמן) כקש"ת (כבוד קדושת שם תפארתו) יעקב ענתבי
זלה"ה (זכרונו לחיי העולם הבא) ,מן פעה"ק (נטמן פה
עיר הקודש) ירושת"ו (ירושלים תבנה ותכונן) ביום ז' לחו'
תשרי ש' התר"ז ( )1847יה"ר תנצב"ה
(יהי רצון שתהא נשמתו צרורה בצרור החיים)
הכיתוב בסוגרים הוא תרגומם של ראשי תיבות ע"י
המחבר.
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עליה וקליטה

ארוכה הדרך לישראל
מפיגוע בית הכנסת אלְ -מנ ַשָ ה ,דרך הכלא הסורי ,הכלא הלבנוני אל המולדת בארץ ישראל
מעָה בּוַקעִי .מראיין :שמעון כרמי
ראיון עם סָאמִי שַ ְ
קראתי את עדותו המרתקת של אברהם לאטי
(''מכאן ומשאם'' מס'  )8אודות הפיגוע בבית הכנסת
מנ ַשָ ה ברובע היהודי בדמשק באוגוסט  .1949ככל
אלְ -
שהוספתי לקרוא הלכה תמונת המחבר התרגשותי וגברה
ועלה בי רק שם אחד ,דודי סאמי בוקעי ..לאורך שנות ילדותי,
כאשר נפגשתי עם דודי סאמי לאחר הגעתו ארצה ,הבנתי
כי איבד את עינו בפיגוע זה .אולם הוא לא הוסיף פרטים
ואני לא רציתי להציק לו בשאלות.
לימים הפכתי למורה .באחד הקורסים שאני מלמד במכללת
בית ברל העוסק בראשית הלאומיות הפלסטינית ,אני
מציג את פעילות תנועת "אל ַקאּומִיּון אל עַַרב" ,כתנועה
פוליטית סורית בה היו מעורבים מי שלימים יקימו את החזית
העממית לשחרור פלסטין ,ביניהם ג'ורג' חבש וְהַאנ ִי אל
הִינ ְִדי .הללו עמדו בראש קבוצת טרור של צעירים שכונתה
"כתאאב אל פידא אל ערבי" .אני מציג בפני הכיתה את
פיגוע בית הכנסת וגם מציין כי על פי הידוע לי דודי נפצע
שם (הסטודנטים בהלם ,לא יודעים כיצד להגיב ואני ממשיך
הלאה).
העדות של אברהם לאטי ודו"ח החקירה של הממשל הסורי
על האירוע הציתו בי את הרצון לבדוק את העניין מפי עד חי
שהיה בתוך בית הכנסת ,יחד עם קהל המתפללים בזמן
הפיגוע והןא עצמו היה בין הנפגעים ממנו באופן קשה.
מכאן הדרך קצרה הייתה לראיין את דודי סאמי ולקבל ממנו
לראשונה ,את הסיפור כולו מפיו ,...המובא כאן בפניכם כפי
שהוא ,ללא קיצורים והשמטות.
הפציעה בפיגוע בית הכנסת אל -מנשה ליל שבת 1949
מה זכור לך מרגע הפיצוץ ,אתה היית בין המתפללים?
בזמן התפילה של ליל שבת בבית הכנסת .ברגע הפיצוץ אני
איבדתי את ההכרה .אחר כך ,אני זוכר רק טראומה אחת,
זרקו אותי אל משאית שהיו בה פצועים רבים אחרים ,ואולי
גם הרוגים ,זו הייתה משאית פינוי אשר שימשה לצורך העניין
מעין "אמבולנס" ,זה כנראה מה שהיה אז לשלטונות ,הרי
היו כל כך הרבה נפגעים ..,זרקו מהר אחד על השני ,אלה
שמתו שמו אותם כנראה למטה ,ואני הרגשתי שאני נמצא
על מישהו .זה הרף עין של מה שאני זוכר .אחר כך כנראה
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איבדתי את
ההכרה בפעם
השנייה .ולקחו
אותנו לבית
החולים הצרפתי
בדמשק .אבא
(שמעה שחאדה
בוקעי) ואחי
זאכי נפגעו גם
כן בפיגוע .אבא
נפגע מהרסיסים
בגב וברגליים וכן שמעון כרמי
גם אחי זאכי
נפגע ברגליים ,אבל שניהם יצאו בשלום בסופו של דבר.
הפגיעה החמורה הייתה אצלי.
איך טיפלו בכם בבית החולים?
אני הייתי שם שנה שלימה .אני נפגעתי בעין .איבדתי את
העין .לא נפגעתי באיברים אחרים.
לא ידוע לי על חשבון מי היה הטיפול במשך אותה שנה,
האם על חשבון המשפחה ,הקהילה או השלטונות .זו באמת
תקופה ארוכה ואני מתאר לעצמי שבבית החולים הצרפתי
העלות לא הייתה זולה .היו שם "נרס" [אחיות -נזירות ,ש.כ].
שטיפלו בנו בסה"כ די בסדר.
כיצד השפיעה הפציעה עליך בהמשך ,הרי היית צעיר
מגיל בית ספר?
זה עיכב אותי בכניסה לבית ספר .עם עין אחת הייתה לי
בעיה לא פשוטה לקרוא וללמוד .הייתי צריך ללמוד איך
להכניס לבד את הפרוטזה [עיין מזכוכית -ש.כ ].פעם לא
הייתי מכניס אותה פעם כן .זה לא היה קל .הייתי ילד קטן
ואי אפשר היה להסתיר את זה .ניסיתי להשתלב בבית
הספר ,הייתי מאוד שובב למרות מצבי.
אתה זוכר כיצד השלטונות בסוריה דיברו על האירוע
הזה ,האם הם הזכירו את האירוע הזה בתקשורת וכד'?
לא הזכירו את האירוע הזה .לא שמעתי כלום .עכשיו שאתה
מראה לי זו פעם ראשונה שממש אני רואה דיווחים ופרטים .אבל

אלו דיווחים מאוחרים יותר של שנים רבות לאחר האירוע.
באילו נסיבות עזבת את סוריה?
בגיל  14לערך היה הניסיון הראשון שלי לעזוב את סוריה
באופן עצמאי .ניסיתי לברוח יחד עם עוד בחור אחד בשם
זוזו דבאח .נסענו באוטובוס ציבורי והגענו לז ְ ּ ְב ָדנ ִי ,עד כמה
שזכור לי ,התכוונו להמשיך ברגל אל תוך לבנון .אבל אנחנו
הגענו לזבדני בשעות אחר הצהרים וכשהתחלנו ללכת
התחיל לרדת חושך ,לא ידענו לאן אנחנו הולכים בכלל עד
שבאו פרשים ג'נדרמים  ,תפסו אותנו ,התחילו להרביץ לנו,
לשאול "מי אתם ,מה אתם" וכד' ,הכניסו אותנו למוסד
הדומה למוסד לעבריינים צעירים ,שם הייתי כמעט שנה
שלימה .ישבתי שם עם כל העבריינים והתייחסו אלי כאל
עבריין לכל דבר .הם העבידו אותנו בבניית ריהוט לבתי ספר.
כאשר יצאנו מהמוסד הזה ,עבדתי קצת פחות משנה,
אספתי כסף והתכוונתי לברוח שוב ,לעזוב את סוריה.
ספר על הבריחה השנייה שלך מסוריה
הפעם לקחתי איתי מישהו אחר ,שמו מרקו שְ ֶקפאתי.
הפעם פעלתי בדרך שונה .לי היה כבר יותר ניסיון ושכל.
נסענו לפנות בוקר ,עם בחור צעיר ממוצא ארמני שהיה
מבריח ללבנון .הוא היה גר קרוב לחארת אל -יהוד וסיפר
לנו שהוא מכיר דרך שתוביל אותנו לתוך לבנון .אני זוכר
שהבטחתי לו איזה סכום כסף שאם הוא יצליח להביא אותנו
בשלום אל לבנון הוא יקבל מאיתנו את הכסף המוסכם.
אז באחד מימי סוף הקיץ ,בשעת בוקר מוקדמת נסענו
באוטובוס וכשהגענו לזבדני הייתה זו עדין שעת בוקר
מוקדמת יחסית .התחלנו ללכת ברגל ולקראת הערב כבר
הגענו ללבנון .הייתה זו דרך הררית קשה ומעייפת .והתברר
שהארמני הזה הכיר היטב את הדרך.
כלומר שום גוף חיצוני לא היה מעורב הפעם בבריחה
שלכם ,זו הייתה יוזמה שלכם?
זו הייתה יוזמה שלנו לגמרי שבוצעה בסודיות מוחלטת .אף
אחד לא ידע על התוכנית שלי ושל מרקו שקפאתי.
היישוב הלבנוני הראשון שהגענו אליו היה העיירה זחלה.
הגענו מכיוון ההרים במזרח וירדנו את כל הדרך אל זחלה
שהייתה בעמק למטה .ראינו את אנשי הז'נדרמריה
מפטרלים באזור והתחבאנו מפניהם עד שיעברו .לא ידענו
אם הם סורים או לבנונים ,לא יכולנו להבחין ,ראינו אותם
מרחוק .ברגע שהם עברו והתרחקו מאתנו אנחנו התחלנו
לרדת .ירדנו מההר ושכשהגענו למטה ראינו את זחלה .היות
ויצאנו ללא שום ציוד או אוכל או שתייה ,ניצלנו את העובדה
שחצינו בדרכנו את הטראסות שבהם היו מטעי פרי ואכלנו
מהפירות בדרכנו .אם לא היו פירות היינו עלולים להתייבש.
אבל כמובן היינו עדיין רעבים מאוד והמקום הראשון שנכנסנו
איליו בזחלה היה מסעדה .נכנסנו ואכלנו ,כי הצטיידנו מראש
בכסף לבנוני .זה היה הדבר הכי חכם שכן עשינו .זכור לי
שלסועדים במסעדה היה הרגל שנראה לנו די משונה
והוא שאת השתייה הקרה הם לא היו מוזגים לכוסות אלא

מגביהים את קנקנן הזכוכית מטים אותו כלפי מטה וכך
גומעים באוויר (צוחק) .אנחנו שהיינו צמאים מאוד שתינו
באותו אופן .אכלנו איזה חומוס או בדומה לכך וכשיצאנו
החוצה ראינו מונית ,שאלתי את הנהג אם הוא נוסע לביירות
וענה שכן .נכנסנו למונית ונסענו ישר לביירות .כעבור זמן
קצר ,עצר הנהג ולקח איתו איש ביטחון לבנוני ,לא ידוע
לי אם זה היה איש שירות בתי סוהר או ז'נדרם .ואנחנו
באיזשהו מצב התחלנו לרעוד .פחדנו לפתוח את הפה כי היו
מזהים אותנו מייד ,כיוון שבאותו אזור לאנשים היה להג דיבור
מיוחד ,שהיה שונה מאוד מלהג הדיבור השאמי .זה התברר
כעניין אופייני ללבנון  -לאנשי זחלה היה להג מיוחד משלהם
וכך גם בבירות ובמקומות אחרים בלבנון ..על כל פנים,
הגענו לביירות ,אל מג'דל שהיא למעשה תחנה מרכזית
של העיר ,יחד עם הארמני הזה .שם עלינו על חשמלית
 על פי ההנחיות של הארמני שהוביל אותנו - .מסתברשהארמני ידע היכן גרים יהודים בביירות וידע גם היכן נמצא
בית הכנסת בשכונה היהודית .זה היה בשכונת ''ואדי אבו
ג'מיל'' .כשהגענו בכביש הראשי סמוך לכניסה לשכונת ל
''ואדי אבו ג'מיל'' ,הבחנו מרחוק בבית כנסת ,על פי השלט
הגדול בעברית מעל הכניסה שלו .בשלב זה נתנו לארמני
את הכסף שהובטח לו (כ 50-או  100לירות לבנוניות)
ונפרדנו ממנו .הוא לקח את הכסף מבסוט וכנראה הלך
לבלות .אנחנו המתנו בסבלנות כדי שיתרחק והסתובבנו
קצת בסביבה כך שלא יידע לאיזה כיוון הלכנו ,גם לא לבית
הכנסת כיוון שזה היה רחוק מהתחנה שבה ירדנו .על כל
פנים ,נכנסנו לשכונת ''ואדי אבו ג'מיל'' והתחלנו ללכת
ברגל ,הגענו לבית הכנסת נכנסנו והצגנו את עצמנו .היה
שם שמָש שלקח אותנו אל חדר פנימי בתוך בית הכנסת
ואמר לנו" ,דבר אחד בטוח ,אתם הגעתם בזמן לא טוב".
(זה היה בשנת  .)1961שאלתי" ,למה .מה קרה .מה לא
טוב?" .אז התברר כי שבוע לפני כן השלטונות עצרו את
שולה [שולה קישק כהן ,סוכנת המוסד -ש.כ ].שהיה לה יד
ורגל גם בכל הברחות היהודים מדמשק וחלב והיא הייתה
מסדרת להם את ההגעה לישראל .איך ובאיזה אופן אני לא
יודע .בקיצור המצב לא היה טוב והם החביאו אותנו לכמה
ימים .זה היה קרוב לתקופת החגים ,עד כמה שזכור לי,
והיהודים ביררו שם מי יכול להסתיר אותנו ולתת לנו מחסה.
והם באמת הכניסו אותנו לאותו חדר וגם דאגו לנו לאוכל.
הרי היינו שני ילדים.
בלבנון היינו כמעט שנתיים וחצי ,עד שנת , 1963זו השנה
שתפסו אותנו המוח'בראת הלבנוני.
הייתם יותר משנתיים בלבנון בלי שאיש ישגיח או ישים
לב ,היכן הייתם ,מה עשיתם?
אחרי חודש ימים שראינו שהכל נרגע ושקט שכרנו חדר
אצל משפחה יהודית ,כזכור לי זו הייתה אלמנה עם שני
ילדים שנתנה לנו חדר תמורת כ 100-לירות .כדי לממן זאת,
הלכנו לעבוד כאשר רוב רובה של משכורתנו הלכה לשכירות
החדר .נותר לנו בקושי  20לירות כדי לאכול ולהתקיים.
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היכן עבדתם?
אני עבדתי בחנות הלבשה .התחלנו לעבוד
אצל יהודי ממוצא חלבי הייתה לו חנות בשוק
לבגדי ילדים ומבוגרים .אחרי חודש הוא פתח
חנות נוספת ואני עבדתי אצלו בחנות הזאת
יחד עם בחור נוסף ממוצא חלבי שמו זאכי
צבאע' ,שגם כן ברח מסוריה באותה תקופה
שאני הייתי שם .שנינו התחברנו מהר מאוד
וגם הסתדרנו יפה בעבודה .למעשה שנינו
ניהלנו לו את החנות בגדים הזאת (לימים הוא
עלה לארץ והחל לעבוד במלון הילטון תל אביב
כמלצר אחראי כשאני עבדתי לידו במלון ''גראנד
ביץ' '' .יום אחד קיבלנו ,אשתי רחל ואנוכי,
הזמנה אל מסעדת קינג סלומון היוקרתית
בהילטון ושם פגשתי את זאכי צבאע'..
ומה קרה עם מרקו שקפאתי?
מרקו לפעמים כונה גם מוראד ,כילדים קראנו
לו מרקו ,הלך לעבוד במקום אחר אצל יהודי
שהיה במקצועו עמיל מכס פרטי  ,ומרקו היה
עוזר או נושא כלים של עמיל המכס הזה,
ובהמשך התחתן מרקו עם בחורה יהודיה
לבנונית וחי שם את חייו.

סאמי שמעה בוקעי  -כיום
היו חוקרים אותנו לסירוגין למשך שלוש שעות ,מחזירים
כיצד נתפסתם על ידי המודיעין הלבנוני?
לתא ואחר כך עוד פעם .זו הייתה שיטת החקירה שלהם.
אחרי יותר משנתיים תפסו אותנו אנשי ''אל מכתב אל -לא היה להם שום תחכום .רק מכות.
תאני'[ ("המשרד השני" ,שירות הביטחון הכללי הלבנוני-
ש.כ ).לקראת סוף הקיץ הם הגיעו היישר אלינו ,כנראה האם אתה חושד מי הסגיר אתכם?
שהייה להם מידע מדויק היכן אנחנו נמצאים .גם אנחנו אני יכול לשער .באותו בית בו גרנו ,היה עוד בחור יהודי ששם
ידענו שאנחנו הולכים להיתפס .איך? היו עוד יהודים צעירים משפחתו היה יאצ'ה שגם הוא ברח מסוריה עם בחור נוסף
שברחו מקמישלי  ,והיה אחד שהיה עבריין ,חשישניק כזה ,ששמו בלאנגה  -שניהם היו מוכרים לנו מילדות בדמשק.
והיה בריון שלא היה אכפת לו מאיש .היה מרביץ על ימין ועל ואנחנו עזרנו להם כשהם הגיעו לביירות ולמעשה כמעט גרנו
שמאל ותפסו אותו ,כנראה חטף מכות נמרצות בחקירה ביחד .כנראה שביציאתנו מסוריה ,כך מתברר ,פתחנו את
אז הוא סיפר להם על כל היהודים שנמצאים שם בשכונה הדרך בפני צעירים נוספים .לאחר שאימו של מרקו הגיעה
(שברחו מסוריה) ושמענו שתפסו כמה מהם וידענו שאנחנו לביירות ,דרך ההרים ,באותה דרך בה הלכנו.
הבאים בתור .ולנו לא היה מה לעשות ,אין לנו לאן לברוח כיון שהיה יתום מאב ובן יחיד ,היא נותרה לבדה ומרקו חיפש
כל דרך להביאה ,בליווי והנחייה של אותו הבחור הארמני.
או לחזור לסוריה ,שם יותר גרוע.
וזכור לי שעל רקע התחושה החזקה הזאת שזהו זה ,הלכנו האם שהיתה בשנות ה 50-לחייה ,הצליחה להגיע והם
ערב קודם ל''ראושה'' ,הטיילת של ביירות ,כדי להנות קצת שכרו חדר וגרו שם .האם עבדה בעבודות משק בית עבור
בטרם נעצר .אז ממש באמצע הלילה באו ותפסו אותנו המשפחה שאצלה גרו .מרקו עם הזמן התחתן ,עזב ועבר
בלשים של ''מכתב אל-תאני'' מהבית של אותה אישה לגור אצל הורי אשתו ונשארנו שלושה באותה הדירה :יאצ'ה,
שאצלה ישנו .לא עזר לנו שום דבר .לא היה מה להתחבא ,בלאנגה ואנוכי.
כי הם ידעו בדיוק את מי הם מחפשים  -אותנו .ואז הם
לקחו אותנו .לאן? הם לקחו אותנו למקום החקירה בבית במהלך החקירה ,החוקרים הרבו לשאול כיצד הגענו ללבנון
המעצר של ''מכתאב אל-תאני'' בסביבות אזור בירות קרוב ופרטים נוספים ,ואנחנו מעוצמת המכות והכאבים סיפרנו
לבית הכלא "סג'ן אל -ראמל" והתחילו לחקור אותנו  .-להם את כל מה שאנחנו יודעים .במשך שלושה  -ארבעה
קודם כל הרביצו לנו מכות נמרצות ,הם חשדו בנו שאנחנו ימים רצופים הרביצו לנו בלי סוף .באמצעות מוטות חזרן
מרגלים לטובת ישראל .זו האשמה כבדה מאוד .ולך תוכיח בכל הגוף ,ותסלח לי על המלה גם על התחת ,לאורך כל
להם שאתה לא מרגל .ואתה רוצה להוכיח להם מה אתה הגב ,על הרגליים ,ובקיצור  -על כל הגוף ,עד היום יש לי עוד
סימנים על הגוף (מפשיל החולצה ומראה לי צלקות קטנות
יודע כדי שיפסיקו להרביץ לך .כי הם הרביצן בלי סוף.
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של קרעים בבשר על הכתפיים) .כל מה שידענו סיפרנו להם,
גם על הארמני .אבל למזלנו באותה שנה ,שנת ,1963
היחסים בין סוריה ללבנון לא היו טובים ,ולבנון ראתה עצמה
כמדינה עצמאית שהסורים לא יכולים לעשות להם שום דבר.
אחרי שנתתם להם את כל הפרטים בחקירה מה קרה
הלאה?
החקירה נמשכה כמה ימים ,הם רשמו הכל והחתימו אותנו .
אנחנו כמובן חתמנו ,רק שיעזבו אותנו .אחר כך ,הם העמידו
אותנו לדין בבית משפט באשמת "תסַלול" [הסתננות],
כלומר כניסה בלתי חוקית ללבנון ,שהייה בלתי חוקית בלבנון
ובנוסף לכך גם שיתוף פעולה עם אזרח ישראלי.
איך הם הגיעו להאשמה הזאת?,
הרי אמרתי לך שהבחור הזה יאצ'ה החזיק ברשותו מכתבים
שהגיעו אליו מישראל .איך הגיעו אליו המכתבים מישראל?
קרוביו מישראל היו שולחים לאמריקה ,או לצרפת ,או
למדינה אחרת ,ומשם ללבנון ,אליו .והמכתבים האלה אכן
הגיעו אליו מישראל ,אפילו עם המעטפה הפנימית מישראל.
היו שמים מעטפה בתוך מעטפה וכך שלחו .יאצ'ה שגר
איתנו באותו חדר וקיבל מכתבים מישראל ,היה ההוכחה
שיש שיתוף פעולה בינינו לבין ישראל .הוא נחשב כאילו
"המותואצל" [איש קשר -ש.כ ].אז ככה נחשבנו כולנו
"מרגלים" .עד שהקהילה הלבנונית שם התגייסה לעזור
לנו והעמידה לנו עורך דין יהודי ,זכור לי רק שמו הפרטי -
אֶלי ,והיה לו יד ורגל בתוך הקהילה היהודית בלבנון .והוא הגן
עלינו בבית המשפט .ההגנה הציגה אותנו כבחורים חסרי
נתינות ,חסרי ארץ ,שאין מי שיקלוט אותנו .אם היו מחזירים
אותנו לסוריה ,אני כבר הייתי יכול להיות "גמור" כי כבר היה
לי שם "עבר" ,אז בצורה כזאת הציגו אותנו כפליטים .עורך
הדין התחייב שתוך חודש ימים הוא יביא לנו אישורי כניסה
למדינה זרה כלשהי ואנחנו נעזוב את לבנון .למעשה עורך
הדין והקהילה היהודית היו הערבים שלנו שנעזוב את לבנון
בתוך התקופה שנקבעה על ידי בית המשפט.
עורך הדין הצליח להוכיח לשופט שאין פה מרגלים
ושזה סתם עניין של ילדים ושזה רק "תסלול" .מסתבר
שהשלטונות הלבנוניים באמת לא רצו להחזיר אותנו לסוריה.
השופט הבין טוב מאוד שאין מה להחזיר אותנו לסוריה ואני
חושד גם כי מישהו "שימן" אותו ,כלומר שילמו לו משהו.
כל התהליך ארך לפחות חודש ימים ,אנחנו היינו עדיין בבית
הסוהר ,עד שהמשפט הסתיים .עם סיום המשפט ,שחררו
אותנו .אני חזרתי לעבוד במקום בו עבדתי קודם והעורך
דין הזה שדאג לשחרר אותנו ,הודיע לנו שנכין מזוודות כיוון
שתוך פחות מחודש אנחנו יוצאים מלבנון .ובאמת תוך
חודש ימים הפלגנו באונייה לאיטליה שהביעה הסכמתה
הרשמית לקבל אותנו.
כיצד בוצעה יציאתכם בפועל?
העורך דין טיפל בזה והשגרירות האיטלקית הייתה כמובן
מעורבת בזה ,והכי יפה כשעגנו בנמל נאפולי באיטליה ,מי

שעלה על הסיפון היה איש המוסד שחיפש אותנו ומצא
אותנו ,והציג עצמו "ישראלי שבא לשמור עלינו" .ככל הנראה
היה לו מידע מוקדם ,ומי שטיפל וארגן את יציאתנו היה ארגון
הג'וינט שהעביר את המידע למוסד .אז הסוכן הזה לקח
אותנו והסיע אותנו קודם כל לרומא ושם הכניס אותנו לאיזה
מלון דירות ,שלא ממש בית מלון ,החביא אותנו שמה והזהיר
אותנו לא לצאת משם כתיירים ולא להסתובב ולהיזהר לא
לדבר בערבית .הוא דיבר ערבית שוטפת .עשינו כמובן כדבריו
ובמשך כמה ימים המתנו שם עד שיום אחד הוא בא ולקח
אותנו לשדה התעופה ,עלינו על מטוס ובטיסה ישירה הגענו
לנמל התעופה לוד .בלוד הועברנו לטיפול אנשי הסוכנות
היהודית.
ספר על צעדיך הראשונים בישראל
מלוד לקחו אותנו לקיבוץ בארי .אני נותרתי יחידי בקיבוץ
בארי ,כיוון ששני החברים שעלו יחד איתי ,בלאנגה ויאצ'ה
נפרדו ממני בהמשך .לקראת ערב שבת הראשון ,נסענו
שלושתנו לתל אביב .בתחנה המרכזית של תל אביב נפרדתי
מהם ונסעתי לשכונת התקווה כדי לחפש את הבית של
אמא שלך ,לאה ,אחותי ,אשר התגוררה בשכונת יד אליהו.
ואילו יאצ'ה ובלאנגה הלכו אל המשפחה שלהם באיזו
שכונה ,לא זכור לי היכן.
אני הגעתי קודם כל לשכונת התקווה שם היה ביתו של סבא
שלך [שחאדה ענבי -ש.כ ].הגעתי לשם עם המזוודה שלי.
דיברתי ערבית ,לא ידעתי עברית .איך מצאתי את הבית של
סבא שלך? זה פשוט ,הגעתי קודם לשוק בשכונת התקווה,
שבו היו הרבה בעלי באסטות ממוצא סורי ,ואני שוחחתי
עם מישהו שהתברר שהוא ממשפחת מָמרוד נדמה לי,
והוא הפנה אותי לסבא שלך ,שחאדה .זכור לי שבבית הסבא
שלך שחאדה ,עדיין חיו שני בניו הצעירים ,ניסים ובנימין.
ואז סבא שלך שהבין מי אני ולאן אני רוצה להגיע לקח אותי
ליד אליהו היישר לבית אמא שלך .הגענו קרוב לבית ,הוא
אמר לי "אתה תישאר בחוץ ,אני אכין אותה לאט לאט ואז
אקרא לך" .וכך היה .הוא הכין אותה .היה מפגש מרתק.
שם בבית נכחה גם אחותך מתי .
איך קיבלה אותך אמא שלי?
(צוחק) ,בהלם .היא הרי עזבה אותי תינוק ופתאום רואה
מישהו אחר ,היא לא ידעה מה לעשות  ,אבל סבא שלך,
ז"ל ,היה אדם מרתק ,הוא בדחן כזה ,כל הדרך משכונת
התקווה אל יד אליהו הלכנו ברגל ,ואני הייתי שואל אותו
"מתי נגיע" והוא היה עונה "פשח'תיין" [שתי פסיעות -ש.כ].
וכך זה חזר על עצמו ,הגענו ונפגשנו .הוא הכין והרגיע את
אמא שלך.
אותו ערב שהיה ערב שבת נשארתי אצלכם .במוצאי שבת
בא אחי עזרא וניסו לטכס עצה מה יהיה איתי ,ובסוף אמרתי
להם שאני נשאר בקיבוץ .זה מה שסוכם ,שזה הכי טוב
בשבילי .כיוון שהבנתי שאזדקק לאולפן כדי לדבר עברית
ובקיבוץ היה אולפן ללימוד עברית.
מכאן ומשאם גיליון מס'  12ערה'ש תשע"א ספט' 2010

29

כיצד התאקלמת בארץ?
נשארתי בקיבוץ בארי חצי שנה .עבדתי במשק בכל העבודות
שדרשו ממני בלי חוכמות וזה לא היה קל .היה סידור כזה,
כל היום אני עבדתי ובערב למדתי באולפן.
מה היו תחושותיך כשהגעת לישראל?
הרגשתי "על הגובה" בהתחלה .אחר כך נכנסתי לשגרה.
ישראל לא הייתה כמו שחשבתי .חשבתי שישראל תהיה
כמו שווצריה וזה התברר אחרת .אבל אני רציתי להגיע
לישראל עוד כילד .לכן ברחתי פעם ראשונה ותפסו אותי
ואחר כך ברחתי פעם שנייה עד שהגעתי .היום במחשבה
לאחור אני לא יודע אם זה היה אומץ או טיפשות ,אבל זה
מה שחשתי שאני צריך לעשות .אבל אחרי הכל ,למרות
שהיינו ילדים ,עשינו איזשהו חישוב או חשבון ,למשל קנינו
אקדח צעצוע לכל מקרה (צוחק) זה נראה כמו אקדח אבל
בחושך אף אחד כנראה לא יודע אם זה אמיתי או לא .אנחנו
קנינו זאת ,כי חששנו לעצמנו.
מה היה כל כך דחוף לך לעזוב את סוריה ולעלות לישראל
אתה צריך להבין באיזו מציאות חיינו שם בדמשק .אני זוכר
את זה כילד .הפלסטינאים ירדו שם לחיינו .הרי כשהם הגיעו
מפלסטין כפליטים שמו אותם בתוך חארת אל יהוד בבתים של
יהודים שעזבו .מה זה אומר ,הרי אנחנו חיינו שם בקומפלקס
של מבנים שמקיפים חצר משותפת ,סה"כ ארבעה או חמישה
בתים בני שתי קומות ,כך שזה היה המשפחות שהתגוררו
מסביב לחצר המשותפת .ככל שעזבו יותר יהודים ,כך נשארנו
לבד והגיעו הפלסטינים ותפסו את בתיהם של העוזבים .כשזה
קרה ,כל חיינו התהפכו .לא יכולנו לחיות .הם תפסו בתים של
יהודים שעזבו ואנחנו בסוף נשארנו בחצר לגור בתוך חדר
אחד בלבד מתוך הדירה שהייתה לנו בהתחלה .הם השתלטו
על כל המקומות .אלה פליטים שהגיעו מאיזור צפת .כך הם
הציגו עצמם .הטרידו אותנו מהבוקר עד הלילה ,לא יכולת
לצאת או לעבוד או לעשות שום דבר.
הם הטרידו אותנו בכל דרך .קודם כל פחדת מהם ,פחד
משתק .להם היה נשק .הם היו באים עם נשק יורים באוויר ,
לך תתמודד עם אנשים כאלה ואנחנו מה .אבל מי שהצליחה
להתמודד איתם הכי טוב הייתה אמא שלי .עם הפה והדיבור
המתוק שלה ,היא הצליחה תמיד לסדר אותם בצורה שהיא
הוציאה להם את האוויר מהמפרשים .למשל הם היו באים
ורוצים לעשות איזו פעולה [אלימה] והיא הייתה מצליחה
להרגיע אותם ,הייתה משבחת אותם ,עושה מהם אלוהים
והם היו מבסוטים ,הם היו באים להרביץ ולהשתולל והיא
הייתה אומרת להם "בואו שבו ,אני אעשה לכם כוס קפה,
אני אכין לכם נרגילה" .והם אהבו שמטפלים בהם והיו נרגעים.
זה היה המצב אחרי מלחמת השחרור והיה ברור לכולנו שזה
לא הולך להיות יותר טוב .הקהילה הלכה והתמעטה לאט
לאט והדיכוי הלך ונעשה יותר קשה ולנו כצעירים לא נראה
שום עתיד באופק .הייתי מוכרח לעזוב ואם לעזוב אז רק
לישראל ולבנון היתה אמורה להיות תחנה בדרך .כך ראיתי

30

מכאן ומשאם גיליון מס'  12ערה'ש תשע"א ספט' 2010

את הדברים.
מה היה השלב הבא שלך בקליטה אחרי קיבץ בארי?
הציעו לי ללכת ללמוד מלצרות במלון תדמור בהרצלייה ,אבל
אני סירבתי ואמרתי שאני מסוגל ליותר מזה ושאני אדם
שאוהב ליצור בעבודת ידיים ,אז הלכתי ללמוד קורס טבחות
די ארוך במלון תדמור בהרצלייה ובסופו קיבלתי הסמכה
מלאה .העבודה הראשונה שהתקבלתי אליה הייתה במלון
דגון באשקלון .וכעבור מספר שנים התחלתי לעבוד במלון
''גראנד ביץ' '' בתל אביב כשף מנות אחרונות.
בשנת  69באתי לגור בשכירות ביד אליהו לא רחוק מכם
לתקופה קצרה.
כעת אני רוצה לשאול אותך על דוד נתן (ענבי) שברח
שנתיים אחריך ,האם הוא עשה את אותו מסלול שאתה
עשית ,גם הוא נעצר בבירות?
אני חושב שכן ,אבל לא בטוח.
טוב ,כנראה שנצטרך לבדוק איתו בנפרד את המסלול
המיוחד שהוא עבר .בעוד אותות ההתרגשות ניכרים היטב
על פניו ,העפתי מבט נוסף על ביתו הנאה אשר בהוד השרון
ונפרדתי מדודי סאמי ואשתו רחל .ובדרכי החוצה חשבתי
לעצמי ,אכן ארוכה הדרך לישראל ,כואבת ומייסרת ,אך
הנחישות והאומץ הבלתי רגיל שם וכאן הביאו את הנער
הצעיר מחארת אל יהוד בדמשק לבנות בישראל את חייו
ולהתחיל ממש מכלום .בעבודה קשה וללא כל עזרה מאיש
בנה לעצמו סאמי חיים חדשים ומלאי סיפוק ,הקים משפחה
לתפארת ובהחלט ראה ברכה בעמלו.
ففي الساعة السابعة والربع من مساء يوم اجلمعة  1949/8/5اطل املدعي
عليهم (جهاد ضاحي وموسى حمدان وفتحي موسى الكتكاني) من باب
الكنيس والقوا في املمر املؤدي الى صحن الكنيس ثالث قنابل من نوع (املايلز)
على املصلني من اليهود ثم فروا وملا بلغوا ساحة الالذقاني (انظر املخطط احملفوظ
في االضبارة) حاول بعض اهالي حي اليهود اعتراض سبيل املدعى عليهم فالقى
احد هؤالء قنبلة دفاعية وبذلك متكن املعتدون من متابعة الفرار ،بحيث نفذوا
الى اجلامع االموي وهناك ضاع اثرهم .ومن ثم ذهب احدهم موسى حمدان
الى مطعم الوازيس الواحة في طريق الصاحلية واخبر رفيقيه املدعى عليهما
حسني توفيق وعبد القادر عامر اللذين كانا بانتظاره ان اخلطة قد نفذت.
لقد اسفر اطالق القنابل على الكنيس اليهودي عن قتل ثالثة عشر شخصا
وهم( :ايلي ابراهيم سعديا ،حاييم حاصباني ،جاك كستيكا ،دافيد بالنكا،
جوزيف جميل دانا ،البير شبر ،ببرين اصالن دانا ،عبد اهلل باجاتي ،جون بن
بول ،ابراهيم خاسع ،امللقب برهوما ،شمعة فضة رحمون احلكيم ،حاييم
زيتونة) ،واصابة واحد وعشرين شخصا بجراح بالغة وبعضهم بعلل دائمة
وهم /بيرو بن ابراهيم سيلكو ،سامي شمعة البقاعي ،حبيب بن شحادة زيكا،
مراد بن ديب الطي ،فردوسة حاصباني ،فرح بن مراد بالنكا يوسف شحادة
سلمون ،جميل بن يوسف دانا ،ايلي ابراهيم طاسات ،زكي شمعة البقاعي،
شمعة شحادة البقاعي ،داوود ابراهيم الغية ،يوسل سليم احللبي ،خضر بن
عزور احللواني ،يوسف بن اصالن كباية ،سليم جبران الطي ،فيكتور حزقيل
شيرازي ،سليم الياهو زاغا ،جوزيف الطي ،سيمون بن يوسف دنكوري،
ابراهيم اصالن سمريخا).
קטע מהעיתון "אלג'רידה אלרסמיה" ,לפרטים מלאים על
האירוע ,מומלץ לקרא -ב"מכאן ומשאם" גליון מס'  ,8ספט'
 2008עמודים 44-47

מאכלים ומטעמים מבית אמא
מ ּנ ָאִ'י המכונה בפי
מאכלים דמשקאים לכל עת ולכל חג כפי שלימדונו סבתא רבתא ְ
תי ע"ה
מ ַכלֶ ָל ּ ִ
צאצאיה ''סבתא קּו ֶבּה'' וסבתא צּוָרי ָה ְ
מאת :רות ומשה (מּוסָא) שֶ מֶר
הקובה ,הינו המאכל הייחודי הטיפוסי לכל עת ולכל חג ויש לו מקום של כבוד וחגיגיות בתפריטים
ובמטבח הסורי .זאת ועוד ,אישה הייתה מתהדרת במיומנותה להכין את הקּו ֶבּה למיניו השונים.
הייתה קיימת תחרות סמויה ביניהן שהתבטאה לרוב במספר ואופי המחמאות והמוניטין שהיו לה
בקרב הקהילה בכלל ובקרב משפחתה בפרט בנושא זה .אנחנו למדנו מהסבתות הנ''ל את הכנתו...
נביא להלן ,מספר
צורות וטעמים של
קּו ּ ֶבה .שהמשותף לכולן
הוא המרכיב הבסיסי
 הּבּוְרגּול ( ּ ְב ְרג'ֹול),שמתווספים אליו מילויים
שונים :בשר טחון למינהו,
תפוחי אדמה קצוצים,
בצל ותבלינים שונים,
1
ועכשיו לעבודה...

הקּו ֶבּה לסוגיה השונים:
א .קּו ּ ֶבה ּ ְב ֶצנִי ֶיה
סי ֶיה
ב .קּו ּ ֶבה נַּבּו ְל ִ
ג .אְ'ָראצ.
ד .קּו ּ ֶבה נִי ֶיה
2

3

4

5
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הכנת עיסת בצק הבורגול הבסיסית ( )1השווה לכל
הסוגים הללו:
המרכיבים:

בורגול דק ,ביחס של כוס בורגול ורבע כוס קמח
קמח,
שמן,
מלח ,ופלפל שחור טרי
אופן ההכנה:

משרים את הבורגול במים כחצי שעה עד שעה  -עד
שמתרכך .לאחר מכן ,מסננים ,סוחטים היטב את המים
מהבורגול ושמים בקערה .מוסיפים את הקמח ,שמן,
מלח ומעט פלפל שחור טרי .מערבבים ולשים הכל עד
שמתקבלת עיסת בצק  -אם הבצק נדבק עדיין לידיים יש
להוסיף מעט קמח ולהמשיך ללוש.
מילויי הבשר "התדבילה" לקּו ֶבּה ּ ְב ֶצנִי ֶיה ולקּו ֶבּה נ ַּבּו ְל ִסי ֶיה ()2
ארבעה מיני תערובות עם בשר למילוי הקּו ֶבּה
מכינים אחד מארבעת סוגי הבשר הטחון כדלקמן:
בשר טחון של בשר בקר ,או של בשר כבש ,או תערובת
של בשר בקר ובשר כבש טחונים יחד ביחס של בשר
בקר  2/3ו  1/3בשר כבש ,בשר בקר טחון עם מעט שומן
כבש לשיפור הטעם.
בצל גדול.
 4כפות שמן זית או שמן קנולה לפי הטעם.
כפית ּ ַבהָָראת (לא הכרחי),
מלח
פלפל שחור טחון טרי.
צנוברים
ולקישוט בוטנים או שקדים או צנוברים.
חשוב להקפיד שהבשר למינהו יהיה בשר טרי
(רצוי מיושן) אבל בשום פנים ואופן לא בשר קפוא.

הכנת מִ ילּוי ֵי הבשר (תדבילה) (:)2
קוצצים את הבצל דק דק ,ומטגנים במחבת גדול בשמן
חם ,עד שנהיה שקוף ומוסיפים את הבשר הטחון (אחד
מהסוגים או התערובות כאמור לעיל) ,מוסיפים מעט
צנוברים ותבלינים לפי הטעם .ממשיכים לטגן הכל יחד
את התערובת (הבשר ,הבצל הצנוברים והתבלינים) תוך כדי
ערבוב מתמיד בכף עץ להפרדת כל המרכיבים עד שצבעם
הופך אחיד לחום יפה.
המילויי החמישי  -מילויי לצמחוניים:
ו/או למי שידם לא הייתה משגת לקנות בשר  -והיו רבים  -כאלה.
המרכיבים:

תפוחי אדמה/או פטריות
בצל גדול
שמן
מלח ופלפל שחור טחון טרי.
אופן ההכנה:
חותכים את תפוחי האדמה לקוביות קטנות .במחבת עמוק
או בסיר גדול מחממים ומטגנים בשמן חם את קוביות
תפו''א הקצוצות עד שהן מקבלות צבע זהוב חום בהיר
ובכף מחוררת מוציאים אותן מהשמן .
לתוך אותו השמן החם מטגנים את הבצל הקצוץ עד שהוא
מקבל גוון זהוב חום בהיר ,מוסיפים את קוביות תפו''א
שטיגנו קודם לכן ,מערבבים קלות מוציאים ומקררים.
(במקום תפו"א אפשר להשתמש בפטריות)
והיה גם המילויי השישי:
תערובת של בשר ושל תפוחי אדמה :היו כאלה שמטעמי
חסכון כפוי ,או שידם לא הייתה משגת לקנות את כל כמות
הבשר הדרוש .או שבזמן צנע והמחסור בבשר ששרר בארץ
 היו יוצרים מילוי מעורב מבשר טחון ,קוביות תפוחי אדמהובצל קצוץ.

קּו ֶבּה ּ ְב ֶצנִי ֶיה
מכינים עיסת הבצק מבורגול דק וקמח ביחס המפורט
לעיל ,לוקחים חצי מהכמות ,שמים במגש אפיה משוח
בשמן ומשטחים לשכבה אחידה ,בעובי של כ  1/2ס"מ
בערך לכל שטח המגש ומניחים בצד ,בזמן שמכינים את
המילויי הדרוש.
לאחר טיגון המילויי ,לוקחים את התערובת המטוגנת,
מוסיפים ומפזרים אותה כשכבה מעל השכבה הראשונה
של הבורגול שהנחנו קודם בתבנית .משאר עיסת בצק
הבורגול מניחים עוד שכבה מעל שכבת המילויי ומהדקים
בעדינות.
על מנת שה ''קּו ֶבּה ּ ְב ֶצנ ִיֶיה'' תקבל צורה יפה ויהיה ניתן
לחתוך בקלות להגשה  -בעזרת סכין חדה יוצרים מעוינים,
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קובה בצנייה מוגש עם טחינה
(ע"י שתי וערב של אלכסונים) .על כל מעוין אפשר לשים
לקישוט חצי בוטן או חצי שקד או לפזר צנוברים.

מורחים על פני השטח כולו שכבת שמן ומכניסים לתנור
שחומם מראש לחום של  180מעלות אופים כארבעים -
חמישים דקות עד שמתקבל צבע חום זהוב יפה.
בדמשק שם המשפחות גדולות ומטבע הדברים נזקקו

לכמות גדולה של אוכל  -האמהות היו מכינות תבנית גדולה
יותר ושולחים אותה לאפיה במאפיה השכונתית לאחר גמר
אפיית הלחם.
מגישים עם טחינה וסלט ירקות.

סי ֶה
קּו ּ ֶבה נַּבּו ְל ִ
אופן ההכנה:
מכינים עיסת בצק מבורגול דק וקמח ואחד מסוגי המילויים
"תדבילה"  -כמתואר לעיל( .צילום מס )1
בידיים רטובות נוטלים פיסות עיסת בצק קטנות .בידיים
רטובות מכדררים לכדור ,מחזיקים את הכדור באמצע כף
יד שמאל ,ובאצבע יד ימין יוצרים לאט לאט ,מהכדור גומה
אליפסית דקת דפנות (צילום מס  .)2מעמיקים את הגומה,
תוך שמירה מתמדת שלא יהיו לה קרעים במעטפת( .מן
המפורסמות הוא ,שככל שמעטפת הקובה דקה יותר היא
טעימה יותר .אות וסימן הוא למיומנותה הרבה של היוצרת,
והיא תמיד תזכה למחמאות רבות על כך).
מכניסים בכפית מהמילויי וסוגרים את הפתח (צילום מס )3
תוך כדי החלקת הכדור  /אליפטי ביד רטובה מעט וסגירתו

בשפיצים משני הקצוות .שמים לב שאין סדקים ומגלגלים
את הבצק לצורה מאורכת ומעט שפיצית .מניחים על צלחת
גדולה ,עד שכל הקובות מוכנות( .צילום מס )5
במחבת עמוקה או סיר מחממים את השמן עד כדי רתיחה.
מכניסים לתוכו את הקובות מטגנים אותן עד שיקבלו צבע
חום זהוב ומוציאים מהמחבת לתוך מסננת .יש להקפיד
לטגנם במספר קטן כל פעם על מנת לשמור על חום השמן.
ככלל יש לזכור :לא להכניס קּו ֶבּה נוסף לשמן לפני שרואים
שהשמן חזר לבעבע סביב הקּו ֶבּה האחרון שהוכנס וזאת
מכיוון שהקּו ֶבּה מוריד את חום השמן וכך סופג יותר שמן
בטיגון (דבר לא רצוי).
מגישים עם טחינה וסלט ירקות( .צילום מס )6

אְָראצ (ביחיד אְ'ְרצ)
כללי  -מאכל שהיה מאוד מקובל בדמשק ,הוא מורכב
מעיסת בצק בורגול ומילוי מקוביות של ''לִיֶיה'' שהיא שומן
כבש .אבל כאן בתפריטי הדיאטה המותאמים לשפע מרכיבי
המזון ולמזג האוויר בארץ ,נחשב לאוכל לא בריא הגורם
לכולסטרול גבוה ,דבר שלא היה מוכר במקומותינו "שָ אם"...
אבל למען ההיסטוריה והמורשת נזכירו כאן במדורנו.
אופן ההכנה:
מכינים עיסת בצק בורגול (כאמור לעיל) ממנה יוצרים
כדורים בקוטר של  4-5ס''מ.

לוקחים ה ''לִיֶיה'' של שומן כבש וחותכים לקוביות .
את הכדורים מחלקים לשני חצאי כדור ומשטחים אותם
לשני משטחים עגולים בעובי של ס''מ כל אחד.
שמים מספר קוביות שומן כבש באמצע בין שני העיגולים
וסוגרים בלחיצות אצבע ואגודל סביב סביב.
מוסיפים את ַהאְ'ָראצ להתבשל בתבשיל מעודה או יכני וכד'.
יש נם מי שמטגנים אותם בשמן חם כמו קובה מטוגנת
ומגישים.

קּו ֶבּה נִי ֶיה  /ללא בישול
הייתה גם קּו ֶבּה נ ִיֶיה שהייתה עשויה מערוב של עיסת בצק
הבורגול והבשר הטחון  -ללא בישול ( -איננו יודעים אם
מישהו עדיין מכין מאכל זה ,אבל למען הזיכרון והמורשת
ולמען מי שאוהב עדיין לאכול אותו חשוב שנכלול אותו
במדורנו ,כי ככלל ,זה טעים מאוד).
המצרכים הדרושים להכנת עיסת הבצק:
בורגול דק
קמח (ביחס המתואר לעיל)
מעט מלח פלפל שחור טרי
ּ ַבהָָראת

להכנת הבשר :בשר בקר טרי טחון או בשר כבש טרי טחון או
מעורב משניהם ,תבלינים ,מלח ,פלפל שחור טחון טרי
להכנת עיסת הבצק והכנת הבשר למינהו כמתואר לעיל.
אופן הכנת הקּו ֶבּה נִי ֶיה  -ללא בישול :מכינים את עיסת
הבצק ואת תערובת הבשר הטחון ,מערבבים יחד היטב
תוך כדי כתישה חזקה במכתש ועלי מנחושת (הַאּואֶן) או
במערבל חשמלי בסיבובים איטיים עד שנוצרת עיסה אחת
אחידה מכל הרכיבים .תוך כדי הכתישה טועמים ואם יש
צורך מוסיפים מהתבלינים .יוצרים כדורים ומגישים לאכילה
 -כך ללא כל בישול.
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ספִיחָה ַ /לחְמֶ ה ּ ְב ַעגִ'ין
ְ
לבצק:
 500גרם קמח רגיל
 100מ"ל מים
 150מ"ל שמן זית  1/2כוס שמן זית
 2כפיות שמרים יבשים או  1/2קובית שמרים
 1כפית מלח
להכנת המלית  -התדבילה:
חצי ק"ג בשר כבש טחון ,או בשר בקר טחון עם קצת
שומן כבש טחון יחד אתו לשיפור הטעם.
 2בצלים קצוצים דק דק.
 1כפית רכז מיץ רימונים.
 1כפית מלח.
פלפל שחור גרוס טרי.
שלוש עגבניות בינוניות ,אדומות ,טריות וקשות.
ומגולענות .להוציא את הגרעינים והנוזלים ולהשאיר רק
את בשר העגבניה .קוצצים אותן לריבועים קטנים.
כפית שמן זית
צנוברים קלויים קלות במחבת ללא שמן.
אופן ההכנה:
את הקמח שופכים לקערת לישה או לקערת המיקסר,
מוסיפים לו את השמרים היבשים ואת המים ,את השמן ואת
המלח ומתחילים ללוש ביד או בסיבובים איטיים במיקסר,
עד שמתקבל בצק לא קשה במיוחד.
לשים עד שהבצק רך וגמיש ואינו נדבק לידיים .מלטפים את
הבצק בלטיפה קלה עם יד משומנת בשמן זית ,מניחים
בקערה ומכסים אותה היטב במגבת יבשה ,נותנים לבצק
לנוח ולתפוח במקום חמים בערך כשעה ,עד שהבצק
מכפיל את נפחו.
אחרי שהבצק תפח ,חובטים בו מעט כדי לשחרר ממנו
בועות האוויר ,ומחלקים אותו למספר כדורים כגודל כדור
טניס כ''א .מניחים את הכדורים במגש ,מכסים אותם,

ונותנים להם לתפוח שוב ,למשך כחצי שעה נוספת.
בינתיים מכינים את המלית:
מטגנים במחבת עם שמן זית חם את הבצל הקצוץ דק דק
עד שהוא מזהיב .מסירים מן האש ונותנים לבצל להתקרר.
בקערה מערבבים את הבשר הטחון ,עם מלח ופלפל שחור.
מוסיפים את הבצל המטוגן ,את רכז מיץ הרימונים ,העגבניות
הקצוצות ומערבבים הכל היטב בידיים לעיסה אחידה.
לוקחים כל כדור בצק ופותחים אותו בעזרת מערוך קטן
לעיגול בעובי של כ ס"מ אחד .משתדלים לתת לעיגול צורה
אחידה ויפה.
מניחים את עיגולי הבצק במגש מצופה בנייר אפיה,
במרווחים .על כל עיגול בצק עורמים כמות גדושה של
מלית ,משטחים את המלית כך שלא יישאר שטח חשוף
ללא מילוי .שומרים שמסביב תשאר מסגרת ברוחב של 1/2
ס''מ בצק נקי ממלית
מעל מלית הבשר של כל עיגול מפזרים צנוברים קלויים,
ובעזרת גב הכף מהדקים אותם פנימה אל תוך הבשר ,ואת
הבשר מהדקים אל תוך הבצק.
מחממים תנור לחום בינוני גבוה  190-180מעלות ,ואופים
את הספיחה למשך  20 - 15דקות עד שהבשר נראה עשוי
ותחתית הבצק תופחת ומשחימה.

מַ ע ּו ֶד ה
אפשר להכין ארבעה סוגים של מַ עּוֶדה:
א .מַ עּוֶדה עם קציצות בשר
ב .מַ עּוֶדה עם בשר
ג .מַ עּוֶדה עם בשר ועם קציצות
ד .מַ עּוֶדה עם עוף-של דיק ,תרנגול!!!
המרכיבים הדרושים להכנת הקציצות:
בשר או עוף לפי בחירה.
שני בצלים קטנים  /או בצל אחד גדול
 4שיני שום
שני ביצים
פירורי לחם או קמח מצה
פלפל שחור טחון טרי ותבליני ַבהַָראת לפי הטעם
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שקית תפוחי אדמה (בערך  3 - 2.5ק"ג) *
מעט מלח
שמן לטיגון

אופן ההכנה:
להכנת התפוחי אדמה לכל סוגי ַהמַעּוֶדה:
סדר ההכנה חשוב כדי לשמור שתפוחי האדמה המקולפים
והחתוכים לא ישחירו !.לפיכך מכינים בראש ובראשונה
או את חלקי העוף או את הקציצות או את הבשר או את
שניהם לפי הטעם של האוכלים .לאחר ההעמדה על האש
ניגשים לטיפול בתפוחי האדמה:
מקלפים את תפוחי האדמה וחותכים לריבועים גדולים
(אם אפשר כגודל ריבועי הבשר) במחבת עמוק ושמן חם
מטגנים עד שיזהיבו מכל הצדדים ויש אף כאלה המקפידים
שיהיו חומים ,בכל שיטה יש להקפיד להפכם מדי פעם.
עם גמר הטיגון להוציא ולהשאיר בצד עד גמר בישול הצלי
בשר ולערבבם ביחד להמשך הבישול.
גרסה ישראלית עכשווית לעניין תפוחי אדמה.
לארוחה חגיגית לא שגרתית מומלץ להשתמש בתפוחי
אדמה קטנטנים .מכינים אותם כפי שפורט לעיל :קילוף.
(לא חותכים  -כי יש להשאירם בשלמותם  -טיגון וכו'.
באביב ,אם מצליחים להשיג אותם טריים מאוד ,ניתן לדלג
על שלב הקילוף והחיתוך :ורק לחרוץ חריץ בכל תפו"א
לשטוף אותם היטב לטגן קלות וכו'...
אפשרות ראשונה  -הכנת קציצות:
טוחנים קילוגרם בשר (לפפי בחירה כאמור לעיל).
קוצצים דק דק את הבצל מערבבים היטב בקערה עמוקה
תוך כדי הוספת הביצים .מעט פירורי לחם או קמח מצה,
כפית מלח ,כפית שטוחה של פלפל שחור והתבלינים עד
שתתקבל עיסה אחת אחידה..
מן העיסה  /התערובת שהתקבלה ,מכינים כדורים עגולים
או פחוסים עוטפים אותם תוך גלגולם בקערה עמוסת פירורי
לחם או קמח מצה מטגנים מעט בשמן עמוק חם.
אפשרות שנייה  -הכנת צלי בשר
חותכים את הבצל לקוביות ומניחים בצד ,את הבשר שבחרנו
חותכים לריבועים של  2x2ס''מ ומטגנים לסגירה בשמן חם
ומוציאים לקערה .בשמן שנותר והוא עדיין חם מטגנים את
הבצל שחתכנו קודם לכן עד שיהיה שקוף ומוסיפים למחבת
את קוביות הבשר המטוגנות.
מוסיפים את שיני השום ומערבבים יחדיו.

מעבירים לסיר בישול כבד ויוצקים על התערובת הזאת מים
רותחים כשני ס''מ מעל קצהה .וממשיכים לבשל על אש
בינונית כשעה  -שעתיים עד שהבשר מתרכך.
מוסיפים את קוביות תפוחי אדמה המטוגנים (יש כאלה
שאינם מטגנים) מערבבים בזהירות וממשיכים לבשל עד
שגם התפו''א נעשים רכים.
משך הבישול :או שעתיים שלוש על הגז או  4 - 5שעות
בתנור בחום של  160מעלות כשהסיר מכוסה היטב עם
נייר כסף מתחת למכסה.
מגישים עם אורז לבן
אפשרות שלישית
לערבב חצי כמות של ריבועי בשר וחצי כמות של קציצות
 ואופן ההכנה זהה כמתואר לעיל.אפשרות רביעית  -מַ עּוֶדה עם עוף
מכינים את חלקי העוף הדרושים .במחבת גדול .מטגנים
את החלקים של העוף לסגירה ,מוציאים ושומרים בקערה.
בשמן שנותר ,מטגנים את ריבועי הבצל .מערבבים יחד את
חלקי העוף המטוגנים ,מוסיפים מים רותחים לכיסוי בשני
ס''מ מעל ,מוסיפים מלח ותבלינים לפי הטעם ומניחים
להתבשל כשעה  -שעה וחצי עד שמתרכך .בינתיים מטגנים
את התפוחי
אדמה כאמור לעיל
ומוסיפים לסיר.
בודקים אם יש
צורך להוסיף מים
וממשיכים לבשל
לעוד שעה בערך.
מגישים עם אורז
לבן.
יצויין כי "שאם" בדמשק היו מכינים את המעודה
הזאת מבשר תרנגול-דיק.
אבל "כאן" אפשר להשתמש בחלקי עוף רגילים.
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מכאן

שכונת ''נווה שאנן'' בתל אביב  -שכונת ילדותי
מאת :אברהם לוי (לבית ג'מל)
שכונת נווה שאנן בתל אביב ,גבלה בראשיתה בפרדסים ,
שגודרו באקציות ריחניות (מעצי השיטה) ובמשוכות צבר
קוצניות .בלילות היינו שומעים יללות תנים ואת קולות
הפעימות של משאבות הבארות ,שפעלו בעת השקאת
הפרדסים בלילה .ובתווך היו הרחובות הראשונים :נווה שאנן,
הגדוד העברי ,ראש פינה ,יסוד המעלה ,לוינסקי ולבנדה.
בסמוך לשכונה הייתה גם ''שכונת הקווקזים'' ,שכונה של
רחוב אחד שרובה ככולה הייתה בנויה מצריפי עץ.
את השכונה חצתה תעלת ניקוז מדיפה ריחות .באזור החלה
בניית התחנה המרכזית הישנה של תל אביב.
בשכונת נווה שאנן ,ובשכונת שפירא ,הסמוכה לה התגוררו
בני עדות שונות :דמשקאים ,חלבים ,תימנים ,כורדים,
טורקים ,גורג'ים (גרוזינים) ,פולנים ,ייקים וסלוניקאים.
תושבי השכונה וסביבתה רובם היו קשי יום שהתפרנסו
ממשלחי יד שונים :תיקון נעליים ,תיקון פרימוסים ,עבודות
בנין ,נגרות ,קטיף בפרדסי פתח תקווה ,רחובות ומקווה
ישראל ,וכיוצא באלה .רובם ככולם היו שומרי תורה ומצוות
ומשמרי מסורתם שלהם בשירים ,מזמורים ופיוטים שהביאו
מארצות מוצאם .וכך אנו מוצאים בשכונה בתי כנסת
עדתיים ,שניים מהם של יוצאי דמשק:
ברחוב נווה שאנן עצמו שכן תחילה בדירה שכורה בית
הכנסת "שבת-אחים" של הדמשקאים ,שאחר כך עבר
למשכנו הקבוע ברחוב ''יסוד המעלה'' הסמוך  -קנו שתי
דירות ,שיפצו אותן ושדרגו את כל המבנה לבית כנסת
פעיל וקיים עד ימינו אלה .בית כנסת שני היה קיים תחילה
בצריף ברחוב ראש פינה .בני משפחת מזרחי ,דמשקאים
אף הם ,הקימו שם בית כנסת "בית יעקב" ,על שם אביהם
שנקרא תחילה " בית אבו-עקיבא" .ומאוחר יותר נבנה כבית
כנסת גדול ומפואר העומד וקיים עד היום( .בקומת הקרקע
נמצאים גם משרדי ארגון יוצאי דמשק בישראל).
כמיטב המסורת שרתה בשבתות ובחגים בכל האזור אווירה
דתית של התעלות רוח ברחובות ובבתים :אנשים לבשו
את מיטב מחלצותיהם ,ואם לא דתיים היו ,לא חיללו שבת
בפרהסיה .את אבי ,יעקב הלוי לבית ג'מל ז"ל ,הכירו כולם,
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אברהם לוי (לבית ג'מל)
(הוא היה חזן בבית הכנסת ''שבת אחים'' .ראה גם ''מכאן
ומשאם'' מס'  10עמודים  ,49 -46מ.ש ).היה ומישהו
מהצעירים עישן סיגריה וראה לפתע את אבי מרחוק ,מיד
כיבה אותה ובעוברו ליד אבי ברך אותו "שבת שלום ומבורך
אדון לוי" ולחץ ידו בכבוד רב.
לפני כניסת השבת או החג ,אמי בירכה על הנרות
והדליקתם ,לאחר הקידוש בערב שבת או החג בירך אבי
על החלה ,ובתום הסעודה בירכנו על המזון.
ביום שבת התפללנו בבית הכנסת ''שבת אחים'' הסמוך
לביתנו  -שם כאמור היה אבי החזן ואחרי ארוחת צהרים
שבנו אבי ,אנוכי ואחי הקטן ,לבית הכנסת ל''משמרה'',
שבה קראנו את פרשת השבוע הבא ,וכן פרקים מספרי
''נביאים'''' ,כתובים'' ,ומ''משנה'' .לאחר סעודה שלישית
הייתי יוצא לשחק עם החברים שלי .במוצאי שבת שוב
הלכנו לבית הכנסת לערבית ולהבדלה ,ואבי אף הבדיל
שנית בביתנו לעיני אמי ואחותי.
ילדי השכונות ,ובהם אני ,למדנו בבית ספר "ביאליק" ובבית
ספר ''יסוד המעלה'' .שיחקנו במשחקים המוכרים לכולנו עד
היום :תופסת ,מחבואים ,כדור רגל (מסמרטוט) ,מחניים וכן
בהטסתם של ''טַיָירֹות'' ו'ִקיפְקֹות' (עפיפונים מנייר) ,סוס
ארוך ,עם ּ ַבנ ְדּורֹות (גּולֹות) ,ובפסח באגוזים ועוד משחקי

בית הכנסת "שבת אחים" ,ברחוב יסוד המעלה ,בשכונת נווה שאנן בתל-אביב
ילדים ונוער של אותם ימים .בנינו קּוְרִקינֶטִים עם גלגלי
מיסבים (קּוג ֶ ַלג ֶר) ,קטפנו סברס קוצניים אמיתיים (עם
מקל ארוך ובראשו קופסת פח שימורים ריקה לקליטת
פרי הצבר הדוקרני) ,וטיפסנו על עצי השקמה לאכול
מפירותיהם  -ג'ּומֶז.
בימי הקיץ היינו שוחים בבריכות ההשקיה של הפרדסים,
משלמים לשומר הערבי חצי גרוש ,ולפעמים הוא אפשר
לנו גם לשחות בחינם .כמו כן נהגנו לטייל לאורכו של''ואדי
מוסררה'' ,הוא הוא נחל איילון ,שם נתקלנו בשועלים ,תנים,
נמיות ,חרדונים ולטאות גדולות אחרות .בחורף צפינו בוואדי
עולה על גדותיו ,בשעה שהציף את שכונת התקווה ,שכונת
עזרא ושכונת מכבי - .כל זה היה ואיננו עוד.
לבית הספר העממי הלכנו לבושים במכנסיים קצרים  -קיץ
וחורף ,ללא בגדים חמים ,מלבד סוודרים שנסרגו על ידי
האימהות  .לא גדלנו על "שמנת" של תנובה ולא על בננות
ותפוחים ,ולבית הספר צוידנו על פי רוב בכריך מלחם שחור
מרוח בריבה תוצרת בית של משמשים או חבושים.
בכל בוקר ,בטרם נכנסנו לשיעור הייתה אחות ביה"ס נותנת
לנו לחיזוק הגוף כף שמן דגים ,מה שקוראים היום אומגה
 3הניתן בקפסולות.
אמי שפיאה ע''ה ,הייתה אישה דומיננטית .ככזו פנתה
יום אחד ל דבורה נצר ,ראש ארגון אימהות עובדות של
ההסתדרות הכללית (לימים אף נבחרה כחברת כנסת
ישראל) ורשמה את אחי ואותי למועדון בשעות אחר
הצהריים ,שם אכלנו ארוחת צהריים והכנו שיעורי בית.
במועדון הייתה ספרייה שנהניתי לשהות ולקרוא בה .מדי
פעם הגיעו למועדון גם ממנהיגי ההסתדרות .יצחק יציב,
עורך "דבר ילדים" דאז ,הציג בפנינו שאלות ידע שונות ואני
עניתי תשובות נכונות וכפרס זכיתי בכרך של "דבר לילדים".

השמור בביתי עד היום .מדי פעם לקחו אותנו מהמועדון
לצפות בסרטי קולנוע ,כמו "שירלי טמפל" ,סרטי "טרזן"
למיניהם" ,דוקטור דוליטל" או סרטי צ'רלי צ'פלין.
כהצצה אל עולם אחר.
כדי לסייע להורינו יצאנו לעבוד בעבודות מזדמנות ,בעיקר
בימי החופש הגדול ובחופשות החגים ,בנשיאת סלים
ומזוודות ,בעזרה לבעלי מלאכה ,במסגריות רחוב הגדוד
העברי .שכרנו היה אמנם מועט ,גרושים בודדים ,אך את
כולו מסרנו בשמחה להורים.
בפעם היחידה שרשמו אותי הורי לקייטנה בחופש הגדול,
זכיתי ללכת לים יום-יום .באחד הימים חוויתי טראומה
כשהאיטלקים הפציצו את תל אביב ,וחזרתי בחפזה הביתה
ברגל ,כשרק בגד הים לגופי.
לאחר ההפצצה ,ארגון אימהות עובדות שלחו אותנו,
ילדי המועדונים ,למושבים בשרון ,להינפש מעט הרחק
מהפצצות .יצאנו בהסכמת הורינו אל מושב עין-ורד בגוש
תל מונד .השהות כחודש במושב הייתה נפלאה :משחקים,
קטיף פירות ,טיפוס על עצים ורכיבה על חמורים .חזרנו
הביתה עם סיום החופש הגדול ,והמלחמה באירופה
נמשכה...
בשטחים הפנויים שבאזורנו הוצבה ארטילריה אנטי אווירית
להגנה על תל אביב .כשהחל הגיוס לצבא הבריטי ,הצטרפו
לשורותיו אף עולים יוצאי דמשק .כמה מהם למרבה הצער
אף נישבו בידי הגרמנים ,בעיקר עם כיבוש יוון.
לארץ החלו להגיע שמועות על רצח בני עמנו באירופה
על ידי הנאצים ,אבל טרם ידענו את גודל האסון ,מכיוון
שהבריטים לא התירו את כניסתם לארץ של בני עמנו
שנמלטו מהתופת ,החלו האצ"ל והלח"י להכות בשלטון
הבריטי הזר .יחד עם זאת ,אני זוכר את השמחה הגדלה
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והמשותפת כשהתבשרנו על ניצחון בעלות הברית ,רבים יצאו
לחגוג ולרקוד ברחובות תל אביב ,טיפסו על רכבי הצבא הבריטי
והניפו עליהם דגלי כחול-לבן ביחד עם הדגל הבריטי.
עם סיום לימודיי בבית הספר העממי התחלתי לעבוד כנער
בנגריה לרהיטים ,וגם חברי פנו לעבוד בעבודות שונות
כחניכים :במסגרות ,פחחות ,חשמלאות מכונאות וכיו"ב.
אמי רשמה אותי ללימודי ערב בבית ספר תיכון "עירוני אחד
העם" ובשלב זה הצטרפתי לגדנ"ע ול"הגנה".
נווה שאנן בתל אביב ורחוב השומר בחיפה  -היו שם דבר
בדמשק
על רקע כל זאת התגבשה בשכונה קהילה של יוצאי דמשק
ששמה יצא למרחוק ,עד ''חארת אל יהוד'' בדמשק'' :גווה
שאנן'' היה מושג ומותג של בטחון אישי לכל דמשקאי,
כל אימת שהיו מנחים ומדריכים בן משפחה העולה לארץ
ישראל היו מכוונים אותו ב " ...יא אבני בהגיעך לתל אביב
פנה ל ''נווה שאנן'' שם כבר יעזרו לך ''...ואם פניו היו מיועדים
לחיפה היו מכוונים אותו ל ''רחוב השומר ...הם היו בטוחים
שבכתובות אלה ימצא אוזן קשבת לצרכיו ,כי כמי שזה עתה
הגיע לארץ זרה ,בלתי לגלי ,ועליו להיטמע ולהיקלט.
באותם ימים ,הוברחו ארצה בדרך לא דרך אחינו מסוריה
ומלבנון בידי אנשי הפלמ"ח .ועליה ב' לעיתים קרובות

בתום המלחמה החלו הבחורים מהשכונות להתגייס לשורות
ההגנה ,לאצ"ל ולח"י .כנער צעיר התגייסתי לגדנ"ע ,ולאחר
מספר חודשים עברה הפלוגה שלנו לחי"ש תל אביב .התחלנו
באימונים בנשק בפרדסי הרצלייה ובבן-שמן .א"ש וא"ש
לילה התקיימו בסביבות הכפרים סּומֵ יל וג ַ'מּוסִין ,מצפון
לתל אביב וגם בחולות חוסמסה בחולון.
ערב ההצבעה באו"ם ,נקראתי למ"פ שלי שמינה אותי
לנשק פלוגתי .לאחר שהוצאנו את הנשק מהסליקים של
תל אביב ,העברנו אותו לשרונה שפונתה מהבריטים .באותו
זמן גויסו אף מעפילים שהצליחו לחמוק מהבריטים .מילאתי
את תפקידי כנשק ,גם כאשר היה עלי לצאת עם ַהנ ַשָ ק
הראשי האזורי לרכוש נשק מאנגלים ,אשר מכרו לנו כמה
רובים אנגלים ושלושה מקלעי "בראונינג" .כך גם כאשר
יצאו חברי פלוגתי  -פלוגה ט' של חי"ש ת"א  -למבצעים
בשכונת אבו-ביר להגנת שכונת התקווה ,שכונת עזרא
ובית יעקב ,שכונות שהותקפו על ידי כפר סלמה הסמוך
('כפר שלם') .עם הזמן החלו חברי הפלוגה להיקרא לחולון,
להגנה על שכונת גרין שהותקפה ע"י ערביי תל אל-ריש.
במהלך הדיפת אחת ההתקפות בלילה נהרג מפקד הכיתה
שלנו ,כרמי רבינוביץ'.
באמצע ינואר  '48נשלחה פלוגה ט' כתגבורת לירושלים,

בית הכנסת "בית יעקב" ברחוב ראש פינה  3שכונת נווה שאנן בתל-אביב
ביחד עם כמאתיים
וחמישים לוחמים
שוכנו משפחות העולים -
מפלוגות אחרות .ביקשתי
בהיותם עולים בלתי לגליים
ממפקד הפלוגה לשחרר
 בבתי משפחות יוצאותאותי מתפקיד הנשק כדי
דמשק ב''נווה שאנן'',
להצטרף לחברי בירושלים.
שכונת שפירא ושכונת
במשך שישה חודשים
התקווה ,עד שנמצאו
הגנו על שכונת מקור-
להם סידורי קליטה אחרים.
חיים שהייתה במצור
והיו כאלה ששוכנו בבתי
ע"י השכונות בקעה,
הכנסת.
טקס הכנסת ספר תורה
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בית צפאפה וקטמון .הדפנו את ההתקפות על השכונה
ובהתקפות-נגד איבדנו שלושה חברים ורבים נפצעו.
לאחר חג הפסח תש"ח עברנו לכיבוש משלטים בבאב
אל-וואד ,כיבוש משאבות המים והגנה עליהן .על ההכרזה
על קום המדינה ב 15-למאי לא ידענו אלא לאחר כמה
ימים .בינתיים נפתחה דרך עפר סודית ,והועברו דרכה נשק
ואספקה לירושלים.
רק אז קיבלנו חופשה .יצאנו ברגל מבאב אל-וואד לתל
אביב ,ושם בילינו כשבועיים ימים .בייחוד חגגנו כמובן את
ההכרזה על מדינתנו החדשה.
בשלב זה התנדבנו ,שני חברים ואנוכי לגדוד פשיטה ממונע
 .9יצאנו לנגב הנצור עם לוחמים נוספים וסיירים ,עברנו
את קווי המצרים ,ועם בוקר הגענו לגדוד  9בקיבוץ רוחמה.
את תקופת המצור על הנגב עברנו בפשיטות על הכוחות
המצריים ,במאחזיהם ובמחנותיהם בעזה ,עלי מונטר ,חאן-

נכבשה באר שבע .בפיצוץ גשר דהרייה בדרך חברון נהרג
מפקד הפלוגה היקר שלנו ,גרשון דובנבוים " -דבמבם".
מאוחר יותר יצאנו להשתלט על מעלה עקרבים ,עין-חוצוב
(היא חצבה) .על עין גדי ומצדה השתלט כוח אחר.
לקראת סוף תש"ח החל 'מבצע חורב' שמטרתו הייתה
להדוף את המצרים אל מעבר לגבול .תוך כדי לחימה נכבשו
עוג'ה אל-חפיר (ניצנה כיום) ,ואל-עריש .במהלך הלחימה
נפגע משוריין תותח שניצב כמה מטרים לפניי ,עלה באש
ונהגו נהרג.
עם הגיענו לשדה התעופה אל-עריש ,המריאו ונמלטו
המטוסים המצרים מהשדה ,וטייסינו השתלטו על מטוס
ספיטפייר שנותר במקום .ג'יפ של מוטה גור ,מפקד מחלקת
ג'יפים דאז (לימים הסמ"פ שלי) ,רתם אליו את המטוס וגררו
עד לשטח ישראל .בינתיים נתקבלה החלטת הממשלה
לנסיגה מחצי האי סיני .הוצבתי בשטח עם צוות תותחי

יונס ובדיר אל-בלח .עם תחילת ההפוגה הוחלפה חטיבת
הנגב בחטיבת "יפתח" ,ואנו יצאנו צפונה במטוסי דקוטה,
קומנדו וסקיי מסטר ,אותם מטוסים שהעבירו אספקה לנגב
הנצור .עם הגיעי צפונה נודע לי כי אחד מחברי לתגבורת
בירושלים נפל בקרבות חטיבת "גבעתי" בדרום .מהורי נודע
לי כי אחד משכננו נעדר בחזית הצפון ,ובחור נוסף ,מחברינו
עולי דמשק ,אשר שימש מפקד מחלקה ,נפל באזור המרכז.
רבים מבינינו .היו פצועים
בינתיים יצא לדרך 'מבצע יואב' .יחידתנו חיפתה על חטיבת
גבעתי בפריצת הדרך לנגב ,בקרבות על משלט  ,69ו.101-
בקרבות קשים נכבשה משטרת עירק-סווידאן ,ובהמשך

נ"ט  6ליטראות ,התחפרנו תחת הסוואה אולם במשך
היום נפגענו פגיעה ישירה ועם ליל פונינו חזרה לבאר שבע.
בחודש אדר ,שוחררה העיר אילת.
עם שחרורי מהצבא שבתי אל שכונת ילדותי ,נווה שאנן
התוססת ,שאליה המשיכו להגיע עולים חדשים נוספים
מדמשק ופעילות הקליטה שלהם נמשכה ביתר שאת,
עם הזמן פונתה שכונת הקווקאזים ובמקומה הוקמה
שלוחה של התחנה המרכזית הישנה .כדי לרכז בה את
כל התחנות שהתפשטו לרחובות הגדוד העברי ,יסוד
המעלה ואחרים ,ולימים אף החלו לבנות את מבנה הענק
של התחנה המרכזית החדשה ברחוב לוינסקי .בתקופה
זו כבר הלכה השכונה והתרוקנה
מתושביה .אלה עברו לקריית שלום
ולשכונת יד-אליהו .טיפין טיפין
התמלאה השכונה בעובדים זרים,
ובתי הקפה בלקוחות חדשים .פני
השכונה השתנו ללא הכר.
שלום לך נווה שאנן ,שכונת ילדותי
הטובה והנעימה.

קצה שכונת נווה
שאנן בתל אביב

"בית האניה" מרכז קליטה
בזעיר אנפין בו היו דרים
משפחות יוצאי דמשק
שאירחו בתוכם עולים חדשים
 בלתי לגליים ,-בינהםמשפחתו של ישראל כלוף.
(באדיבות ויקיפדיה)
"בית האניה" או "בית הספינה" בקצה המזרחי של שכונת נווה שאנן בתל-אביב
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פרידה מהורים
מאת :עו''ד ישראל כלוף
א .הזיכרונות מדמשק
אבי ,שלמה כלוף נולד בדמשק ב 1912-כבנם בכורם של
משה כלוף ופרידה לבית לוי .הזמן ימי שלהי מלחמת העולם
הראשונה .המצב הכלכלי בסוריה בכלל ודמשק בפרט בכי
רע .פרנסת המשפחה ,אליה מצטרפים  -עם הזמן  -עוד
שלושה אחים יוסף ,אברהם ואלי נמצאת בדוחק רב וכבכור
הבנים הוא מסייע בפרנסת המשפחה .הוא לומד את מקצוע
ה "נְאָ'שֶ ה" ,עבודת צורפות וחריתת נחושת( ,עיסוק ייחודי
ליהודי דמשק ובשנות העשרה המוקדמות לחייו הוא כבר
מנהל עסק עצמאי משלו ,מעסיק עובדים ונטל פרנסת
המשפחה כולה מוטל על שכמו.
עו"ד ישראל כלוף
ששים שנה לאחר מכן ,הוא מספר לי כי בעסק שלו טרחו
על הכנת אהיל נחושת ענק שהוכן  -על פי הזמנה מיוחדת
 לבית הכנסת בבירות ,ובמלחמת לבנון הראשונה ,אנימצליח להגיע לבית הכנסת  -אך לא מוצא כל אהיל כזה.
במקביל ,אבי לומד בבית ספר העברי המנוהל ע"י הסופר
יהודה בורלא ומצטרף לתנועת החלוץ ,שם מתבצעות
פעולות הכנה ואימונים להגנה עצמית ,כולל טיפול ואחזקת
אקדחים .כל זאת על מנת להכשיר את הצעירים לעליה
לארץ ישראל.
על פי התמונות שנותרו בידינו ,התנועה מנהלת אורח חיים
אינטנסיבי והדוק בדומה לפעילותן של תנועות הנוער בארץ
ישראל ,במקביל הוא עושה חיל בעסקיו ומצליח לממן את
לימודיו ולימודיהם של שני אחיו הצעירים אברהם ואלי בבית
ספר ''אליאנס'' המנוהל ע"י "כל ישראל חברים".
ב 1932-הוא נוסע ארצה יחד עם אחיו יוסף במסגרת
המשלחת הרשמית של הספורטאים יהודי דמשק לפתיחת
ה ''מכביה'' .האח יוסף יישאר בארץ ואבי חוזר ב1934-
לדמשק ,כדי להעלות את יתרת המשפחה ואת אשתו
לעתיד חמדה ,הבת השנייה לחמשת ילדיהם של מרים
ויצחק לבית סימן טוב.
ב .זיכרונות מארץ ישראל
הם עולים ארצה וב 1936-הם מתחתנים בתל אביב,
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ומסיבת החתונה נערכת בדירתם המושכרת ב''בית
הספינה'' הנמצא בקצה רחוב הרכבת וליד גשר ראש פינה.
לאחר מכן הם מטופלים בתינוקת ונאבקים בקשיי פרנסה
וקיום הנובעים מהמצב הביטחוני הקשה שהיה באותה
תקופה (פרעות  )39 - 36ומהעובדה שבארץ יש אבטלה
גדולה ואין ביקוש לתוצרת מעבודות צורפות ונְאָ'שֶ ה.
כיאה לחלוץ אמיתי עובר אבי לעבודה היחידה שהיה לה
ביקוש באותה עת ,לעבודת בנין והוא לומד את המקצוע
מתחילתו ומשתתף בבניית נמל תל אביב .השנים ,כאמור,
שנים קשות ופועלי הבניין מתמודדים על כל יום עבודה
ב''בית ברנר''(שם הייתה לשכת העבודה מ.ש ).שם הם
מתייצבים כל בוקר לרישום ומייחלים לפתק שיזכה אותם
ביום עבודה ונושאים בדממה ובחריקת שיניים את העובדה
טלֶה''
שאין להם מישהו במסדרונות שיסדר להם את ה'' ֶצ ָ
הנכספת.
במקביל מתמודדת אשתו עולת הימים עם קשיי הסתגלות
בארץ החדשה ,לרבות הריונות וגידול ילדיה ,ללא כל סיוע.
שכן הוריה ומשפחתה עדיין בדמשק(.מן המקובלות היה
שאם היולדת הייתה היא המגישה עזרה וסעד לבתה היולדת
בכלל וליולדת צעירה בפרט מ.ש ).ועל אף כל הקשיים והסבל
שעברו ,לכל אורך שנות חייהם ,מעולם ,מעולם לא העלו
כל שמץ של טענה בדבר קשיי חייהם והתאקלמותם בארץ
הקשה הזו ומעולם לא התקרבו לטענות של קיפוח או

אפליה.
לא רק על הקשיים הם לא דברו ,גם על ציונות ועל ערכים
לא דברו יותר מדי ,הם פשוט עשו .התמודדו יום יום בקשיים
וניהלו אורח
חיים שהיה בו
שילוב מופלא
וטבעי של ציונות
וחלוציות מחד,
ומסורת ושמירה
על מורשת אבות
מאידך:שבתות
וחגים נשמרו
ב ק פ ד נ ו ת
כהלכתם ,מסורת
החגים נשמרה
החל בארוחה
חגיגית של ערב
ראש השנה ..."( ,אמא חמדה
י רב ה ז כ ו י ו ת י נ ו כרימון" "...שעשני לראש ולא לזנב"
וכו').
יום הכיפורים :ההכנות ,הארוחה המבדלת והארוחה
המפסקת וכל מה שביניהם .סוכות ,ה"ג ִ'ילְי ָאן" בשמחת
תורה .חנוכה,הדלקת הנרות והחנוכייה המעוצבת ,על
מה) .ט''ו בשבט ,מטעמי
ברכות החג ומאכליו ( ַהעָאּו ַא ֶ
הפירות היבשים בערב החג ואזכורה של ארץ ישראל,
חג השבועות ,מאכלי הגבינות ("ַקלְסֹונ ָס" ו''ִרז ּ ְב ַחלִיב'') וסדר
הפסח כמובן .שבמשך עשרות שנים הקפידו הורי לקיימו
כסדרו וכהלכתו .את ההגדה קראנו בנוסח יהודי דמשק
לדורותיהם.
את הסדר קיימו וניהלו בביתם הזעיר בו מתכנסים ובאים
כל בני משפחות ילדיהם ובני משפחות האחים של אב
המשפחה והאם...שכמובן
מדי שנה מצטרפים תינוקות וילדים חדשים ...כשבשיאו
כולל הסדר עשרות משתתפים...
זכורני שבהלוויותיהם של הורי ע''ה ,אותם ערכנו בכל הכבוד
והיקר ,לא פעם ניגשו אלי אותם פעוטות שצמחו והפכו
בעצמם להורים וסיפרו לי שהם נושאים בזיכרונם לעד אותם
סדרי פסח.
הגם שהורי מלווים את המאורעות הגדולים של העולם
והמדינה ,כמו מלחמת העולם השנייה ,הקמת המדינה,

מלחמת השחרור וכל מלחמות ישראל שבאו לאחריה,
והכל בדביקות ערכית וציונית וללא כל ספיקות ושאלות הרי
שאורחות חיי היום יום שלהם ,ולא רק אירועי החגים ,נבעו
מהמסורת הטבועה
ומאורח החיים
ה''שאמי''; כך
למשל ,כל פרפר
שפקד את הבית,
לא היה סתם
פרפר ,הוא היה
נשמה של מי שאינו
כבר איתנו ,ואם
היה זה קרוב ליום
הזיכרון לפטירתה
של אמה ,הייתה
אמי מעיפה מבט
בפרפר ומודיעה
אבא שלמה
כי "זו נשמתה של
אמי שבאה לבקר אותי" ,ואם היה זה קרוב ליום הזיכרון של
אביה ,היותה מודיעה לנו ש"הפרפר הוא נשמת אבי שבא
לעזור לי בצרות שאתם עושים לי "...ואסור שתהיה נעל
הפוכה בבית כי יהיו מריבות ,ושממית לא הורגים שכן היא
מביאה מזל ,ואם אוזניך מצלצלות  -אות וסימן הוא שמדברים
אודותיך ,ואם בספל הקפה קצף שאינו נוגע בשוליו סימן שתקבל
כסף ,כמו גם אם כף ידך מגרדת...
ושטף דם עוצרים בקפה ושמן חם משמש כמזור לאוזן
כואבת.
"דואי" ,הייתה מאיצה בנכדותיה",רק תטעם" הייתה מזרזת
כל אורח ומעמיסה על השולחן ארוחה גדודית".המנוולת
לא עלתה יפה היום "(הכוונה לעוגה) הייתה מעירה לאחר
הצצה בעוגה מבעד לחרך שבסיר הפלא .
"ברוך החונן לאדם דעת ,"...הייתה מזכה כל תופעה של
אווילות וטמטום .הגם שהייתה מהסה את אבי כל פעם
שפנה אליה בערבית במקום ציבורי ,הרי שבחדרי חדרים
ולאחר שהבית היה מתרוקן מהילדים ,הייתה מסיטה
למורת רוחו של אבי (שהעדיף את הזמרת ברכה צפירה)
את מחוג הרדיו לתחנות הערביות ושומעת בסתר את
פריד אל אטראש ואת פיירוז" .זה השיר של אמא שלי"
הייתה אומרת לנו כשהיינו מסיטים את מחוג הרדיו לשירים
שלנו; ("נערה" בלשונה) .בתקופת מלחמת סיני ,השמיעו
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פורמאלית חלקית בלבד ,תמיד השתאיתי מההיגיון ,שיקול
הדעת וכושר האבחון שהיו שזורים בדעותיו ,בהתבטאויותיו
ובעמדות שנקט.
כשהגיע מועד שירותם הצבאי של ילדיהם ,לא היססו לרגע,
וכולם מלאו את חובתם ללא רבב ,הגם שגיוס בנות לצה"ל
ב 1954-לא היה צעד שגרתי ומקובל כל כך.
אני זוכר את אמי ניצבת כל יום ששי אחה"צ במרפסת
הפונה לדרך ממנה הייתי מגיע משירותי הצבאי וממתינה
שם עד שהייתה רואה את דמותי מרחוק ,ואז נחפזת פנימה
למטבח להכין ולערוך את האורז ,הבמיה ,הקציצות והקובה
של יום שישי.
התקופה שלפני מלחמת ששת הימים הייתה כזכור תקופת
ההמתנה וכחייל סדיר שבועות רבים לא פקדתי את הבית.
עם שוך הקרבות בדרום ,בהם נפל בן הדוד יצחק מוצרי ז"ל,

אבא שלמה בפתח בית המלאכה לעבודת נחושת בדמשק
בתחנה הערבית של קול ישראל תסכיתים המבוססים על
סיפורי אלף לילה ולילה"( ,אלף ליל וליל") ,ואני זוכר אותה
מרותקת לרדיו ,מחזיקה בעיתון שמאפיל את האור שהרדיו
מטיל ,רוכנת עליו וסופגת כל מילה ומילה המחזירות אותה
לילדותה ולנופים אחרים .הורי תמיד הזכירו באהבה את נופי
ילדותם ,את צינתו של נהר אלָ -בָּרדָא ,את הפירות והירקות
של" אִל שָ אם" ומעולם לא שמעתי מהם מילה בגנות החיים
בדמשק ואודות נופי ילדותם.
כאמור ,ליוו בחייהם את כל רגעיה הגדולים של המדינה והיו
חלק מהם .אבי ,שעבר לעבוד בינתיים במערכת "דבר" לא
בחל בעבודה במשמרות כפולות כדי להביא שֶ בֶר למשפחתו
ולילדיו שלא ידעו מעולם כל מחסור.כל בוקר ובכל מזג אוויר
היה מדווש למקום עבודתו ושב ממנה לעיתים כשהוא
רטוב עד לשד עצמותיו מגשמי חורף או נוטף זיעת ימי
קיץ מהבילים .במסגרת עבודתו היה בא במגע יום יומי עם
אישים שעצבו את העיתונות בשנותיה הראשונות .מפגשי
המשפחה הרחבים היוו מקום ומקור לויכוחים פוליטיים בין
השמאל בה החזיקו חלק מאחיו לבין המרכז ולבין הימין בה
החזיק חלק אחר של המשפחה .למרות שהיה בעל השכלה
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שחררוני לחופשה ראשונה והגעתי הביתה באופן לא צפוי,
שהרי אז לא היו טלפונים סלולאריים .בדרך כלל אמי הייתה
מזהה אותנו על פי מדרך רגלינו במדרגות וידעה מראש
מי נמצא בפתח הדלת עת פתחה אותה .את מדרך נעלי
הקרפ לא שמעה והייתה עסוקה בתבשיליה וכשפתחה את
הדלת וראתה אותי שב מהמלחמה זעקה "ישראל ,ישראל"
ואלמלא הספקתי לתופסה הייתה נופלת ומשתטחת לכל
אורך קומתה הזעירה על הריצפה .אח"כ ספרו לי שסירבה
לרדת למקלט כל עת שהופעלו הצופרים כי "הבן שלי
בחזית ,בקו הראשון ואני אשב במקלט?".
לכל אורך השנים ,ליוו בעצמם דרך בניהם את מעשיה
הגדולים של המדינה ,ומעולם ,מעולם לא נשברו או לא
הביעו חרטה ,או לא התחמקו ממילוי חובותיהם .רק פעם
אחת ,במלחמת לבנון השנייה ,שלושה שבועות אחרי
שהחטיבה בה שרתתי שוחררה ,התקשרו ממשרדי קצין
הקשור לבית הורי והודיעו לאמי שאני מתבקש להתייצב
בדחיפות עם כל הציוד בסירקין .כשהגעתי הביתה בשעות
הצהרים ,הודיעה לי אמי בשקט כי התקשרו מהבסיס "אבל
לא אמרתי להם שאתה בארץ" ,ואז במתיקת סוד לחשה לי
"תיסע לחו"ל כפי שתכננת ,נגיד להם שלא היית בארץ",
וכשפרצתי בצחוק ,חיבקתי אותה ואמרתי לה שאי אפשר,
יש לי חיילים ויש לי תפקיד ואל תדאגי הכל יהיה בסדר,
פלטה "הוא צוחק ,זה מלחמה זה לא צחוק ילדים ,ורק
אתמול חזרת ,לא מספיק?".
וימים לאחר שהשתחררתי נפצעתי בתאונת דרכים קשה

והיא זו שהחזיקה את אבי ,והשניים לכל אורך
הדרך נהגו והתבטאו כמי שמוכנים היו לתת מותם
תחתי .ושנים לאחר מכן ,כשגילו סרטן ממאיר
בגופה ועל פי רופאיה נותרו לה רק חודשים
ספורים לחיות ,פלטה לי ולאחי כי "לא איכפת לי
ללכת ,העיקר שאתם תסתדרו"( .....למותר לציין
כי המשיכה לחיות עוד  15שנה).
מעבר לזיכרונות ,נותרו לנו מדור ההורים הטעמים,
הריחות ,הצלילים ,הניגונים והמילים; כל אימת
מעָ'כ" או " ָאלָלה י ְִרַד'ה ַעלִיק"
שאשמע " ָאלָלה ַ
טִרי" יזקפו
מנ ְשָ אן חַ'א ְ
ּאתר חַ'יָראק" ו" ִ
או " ַכ ּ ֶ
כל חושי ואחפש את מקור המילים .כל אימת
נהר ברדה החוצה את דמשק
שאתקל במסעדה ערבית או מזרחית אותנטית
עיני ,חרוצים כנמלים ,עמלנים כדבורים ומלאי מסירות,
אשאל על "הקובות ו ַהמִֶדיאָס והרז ְבּפּול" .לצלילי תפילה
אהבה ונאמנות לכל שנברא בצלם.
מתנגנת ולצלילי ניגון מוכרים תתייצב ,תמיד דמותם לנגד
ג .כמיהה ותפילה אישית

אצל בני תפוצות אחרות  -ואנו אחראים לכך .מה רב
הצער ,שפלגים שונים של העדה אינם רואים את ההכרח
בהנצחתה של קהילה מפוארת עתיקת יומין שלנו ,ומטרה
קדושה זו עומדת להתמסמס שכן מגרש שהוקצב ע"י
עירית חולון לעולי דמשק  -לפני  15שנה וטרם מומשה
הבניה עליו  -עלול לשמש למטרות אחרות .אם העניינים
ימשיכו להתמהמה ,או אם יוכנסו שיקולים זרים שימנעו
הקמתו של מוזיאון כזה ,לא נהיה ראויים לכל מחילה.
שכן ,אין זמן.

ואולם לא די בכל אלה ,אני מוצא לעצמי חובה מוסרית
וערכית גדולה לבקש להתפלל ולפנות לכל הנוגעים בדבר:
בני קהילתנו  -בני הדורות האחרונים שעשו את המעשה
היהודי הגדול מזה למעלה מאלפיים שנה ,במסירות,
בנאמנות ,באהבה ובחריצות ללא גבול רובם כבר אינם
עמנו .מעבר לחוג משפחתם ,מכריהם וחבריהם ,אלמונים
היו בחייהם ובמותם .רחובות לא יקראו על שמם ,אתרים לא
ינציחו זכרם ,הם לא יזכו לתוארי "יקיר" מכל סוג שהוא שכן
היו רחוקים בחייהם
ממחשבה על הצורך
בהנצחה ומצמתים
המובילים לכך.
בתוך דור או שניים
הם עלולים חלילה
להישכח .אלא אם כן
נפעל מהר ובנחישות
הראויה  -הדרך
היחידה והמקובלת
להנציח את מעשיהם,
זכרם ומורשתם
העתיקה והמזהירה
היא באמצעות מוזיאון
מ ו ר ש ת כ מ ק ו ב ל המגרש ברחוב לבון פינת רחוב ביאליק בחולון המיועד ע"י עירית חולון לבית מורשת יהודי
סוריה ויהודי בבל ומאז  1996מחכה לגאולה...
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משפחה שכזאת

משה אללה

הסאגה של משפחת משען בני מרדכי ואג'ני
מאת :עזרא משען
חינוך לערכים ואהבת ארץ ישראל
מדי פעם ,יכולים אנו לעצור ולמנות את הדברים בהם התברכנו,
מורשת קהילה ,מורשת אבות ,משפחה וילדים ,חברים ,מדינה
וכד'.נדמה שמרוצת החיים לעיתים ,משכיחה מאתנו דברים
אלו ואנו מקבלים אותם כמובנים מאליהם ולא היא...
בבואי לספר על משפחתי  -משפחת משען ,אבי מרדכי ז"ל
ואמי אג'ני שתבל'א שעלו לארץ מדמשק ,אני חייב לדבר
בראש ובראשונה ,על ערכי משפחה ,המעוגנים במסורת
היפה והקדומה של יהודי דמשק ,על ערכים של חינוך,
של כבוד הדדי ,אהבת הזולת ,אהבת ארץ ישראל ,תרומה
לציבור ולחברה ועוד דברים שקצרה היריעה מלמנותם.
מורשת וערכים שעוברים מדור לדור ,אינם מתנתקים
מההיסטוריה והזהות המקורית ,אך יחד עם זאת משתלבים
ותורמים לחברה הכללית .על כל אלה חונכנו ועליהם אנו
פעילים ומגדלים את צאצאינו עד עצם היום הזה.

מקור המשפחה ושם המשפחה.
ראשית ,אתעכב על מקור שם המשפחה :משען  -המעיד
גם על מקור מוצאה מארץ ישראל .שם עברי קדום ,מקורי,
אינו מעוברת .לפי המסורת אחד מתלמידי האר"י הקדוש
היה משען .המקורות מדגישים את הקשר ההדוק שהיה בין
צפת לדמשק (והרי ר' חיים ויטאל חי ופעל בדמשק).
אבי ,מרדכי נקרא על שמו של דודו חכם מרדכי משען שהיה
חבר בית הדין הרבני בדמשק בסוף המאה ה ,19-ובתחילת
המאה העשרים חיבר ספרי פרושים לתורה בכתב ''חצי
אלַם) ,הכתוב בכתב ידו .לצערנו ספריו לא
קולמוס'' (נּוצ ֳ
הודפסו ,דפי דוגמא מצורפים.
בין היתר חתום חכם מרדכי משען על הכתובה של חכם
עזרא מסלטון טראב זיע"א (הידוע לכל ''שַ אמִי'' בכינויו הזכור
לטוב  -חכם עזור) ,שלימים בתו הבכורה אג'ני תהיה אשתו
של אבי  -מרדכי .כמו שנאמר "ענבי הגפן בענבי הגפן".
כילד למד אבי מרדכי עברית על בוריה מפי הסופר יהודה
בורלא ,שהיה מורה ומנהל בית הספר העברי בדמשק.
לאחר מכן בצעירותו ,בשנות השלושים התמסר ללימוד
העברית בשיעורי ערב בתנועות הנוער הציוניות ,מכבי,
החלוץ והחלוץ הצעיר בדמשק ,כל זאת עשה בהתנדבות
ובתנאי המחתרת הציונית.
זכורני ,שבתקופת מלחמת העולם השנייה ,לימד עברית
לחיילים אוסטרלים ששהו בדמשק בדרכם לארץ ישראל
*) ראה גם"מכאן ומשאם מס' 5
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עזרא משען
המנדטורית על מנת לחבור לכוחות שנערכו להגנה בפני
הנאצים .טעם הסוכריות שקיבלתי מהם בתור ילד ,נשאר
איתי עוד היום.
כציוני נלהב היה חתום על עיתון "דבר" שהופיע בארץ ישראל
ושהיה מגיע אליו בדואר לדמשק ,במשך שנים רבות .דרך
העיתון היה מעודכן בנעשה בארץ ישראל.
בתקופת בחרותו ,לפני נישואיו ,יחד עם חבריו הצעירים
מדמשק ,היו נוסעים לארץ ישראל המנדטורית לטיולים ול
''מכביה'' .כחובב צילום ,רכש לו מצלמת "אגפא" משוכללת
(פריט יקר ויוצא דופן באותם ימים) שהתלוותה אתו לכל
מקום ובה הנציח אירועים שונים מההווי המשפחתי ומטיוליו
בארץ ישראל ,כולל מפגשים עם ראשי היישוב באותה
תקופה ,ביניהם דוד בן-גוריון (תמונה אחת מצורפת בזה).
התמונות רוכזו באלבומים רבים שלצערנו הושארו  -יחד
עם כל רכושנו  -במרתף הבית בדמשק אבל את המצלמה
דאג ,עם עלייתנו ארצה בשנת  1949להביא עמו לישראל
והיא שמורה אתי למזכרת.
בדמשק עבד אבא בעבודות פקידותיות שונות ,בין היתר
בבנק "זילכה" שנסגר מאוחר יותר .תקופה קצרה היה
מורה ב"תלמוד תורה".
כפי שציינתי לעיל אבא  -מרדכי ,נישא בדמשק לאג'ני,
בתו הבכורה של חכם עזרא טֶַראּב רבה הראשי של דמשק
ואב בית הדין הרבני שנקרא בחיבה גדולה "חכם עזור"

מג ַ'דָָרה  -אורז עם עדשים ,לַ ְחמֶה ּ ְב ַצחְן ,לַ ְחמֶה ּ ְב ַעג ִ'ין ועוד
ְ
על ידי כל יהודי דמשק ,אך למעשה הוא :חכם עזרא בן
הרב אליהו זיע"א ,נצר לשושלת רבנים מפוארת רבת בתור ילד זכור לי שגם עשינו יין בבית ,שנעשה בשיטות
שנים ממשפחת טראב מסלטון הכהן .עם נשואיו ,אבא עתיקות ,בגת מיוחדת וכלים מיוחדים ,כשכל המשפחה
משתתפת בהכנתו.
מרדכי משען "התמסד" ונשאר לגור
עם הקמת המדינה
בדמשק ,בה נולדו להם  3בנים ו3-
והתלהמות הרחוב
בנות ,ולכולם ניתן שם עברי מלא בו
הערבי ביהודים בסוריה
נרשמו עם העלייה לארץ ישראל.
בכלל ובדמשק בפרט
הבית בדמשק היה בית רחב ידיים ב"חארת
שהפריחו קריאות קרב כמו
אל יהוד" ,אותו ַחלְָקנּו יחד עם משפחת
סטִין ּ ְבלְַדנ ָא ּואִלי ָהּוד
" ָפ ָל ְ
דודי מואיז משען שהיה מנהל ''תלמוד
ּ ְכ ַל ּ ְבנ ָא"( -פלסטין ארצנו
תורה'' בדמשק ועם הסבתא זַהִיֶיה אמא
והיהודים הכלבים שלנו).
של אבא ועם גְלְסֹום אחותו של אבא.
וכן הרימונים שהושלכו
הבית כלל "חֹוש" -חצר גדולה ,ואיך
בערב שבת לבית הכנסת
לא? בריכת נוי קטנה שבמרכזה
מנ ַשָ א" ב 5-באוגוסט
" ְל ְ
מזרקה ומסביב מספר עצי פרי כעין
 1949זרזו את החלטת
בוסתן קטן ,כמנהג הבניה בדמשק.
היהודים לעליה לארץ
ארץ
כחלק מהחינוך הציוני ואהבת
אמא אג'ני ואבא מרדכי
ישראל ובכללם גם אבי.
ישראל ,סיפר לנו אבא על עבודת
האדמה ועל החיים בקיבוצים בארץ ישראל .כהכנתנו לכך ,אבא יצר קשר בדרך לא דרך עם נציגי הסוכנות היהודית
כנראה שכתוצאה מכך עוד בגיל  6החלטתי להכין עצמי המטפלים בעליה ,נקבעו לו יום ושעה לעלייתם של בני
לעבודת האדמה .הפטרוזיליה גדלה יפה בערוגות שהיו לנו משפחתנו .ההנחיה הייתה לנסוע באוטובוס ציבורי מדמשק
ב" אל חוש" והחלטתי לגדל שם גם תפוחי אדמה .גם כאן לבירות בלי לקחת עמנו שום דבר ,מחשש הלשנה והסגרה.
השיחים עלו וגדלו יפה וחיכיתי ,לתומי כילד קטן ,גם לתפו"א אמא הלבישה אותנו מספר מכנסים  -אחד כל השני. -
שיגדלו ויעלו כמו הלימון על העצים ,אך לא ראיתי דבר… וכך הוזהרנו שלא לדבר במשך כל הנסיעה  -שלא יזהו אותנו
עלינו ארצה ופה "גיליתי" כמו ג'וחה שתפוחי אדמה גדלים כיהודים .וכך יצאנו לדרך .זכור לי שסבתא ז ָהיֶיה ,אמא של
אבא ליוותה אותנו וחזרה אחר כך לדמשק למשפחת דודי
מתחת לקרקע ולא מעל לה.
זאת לדעת ,שדמשק על פי ההלכה נחשבה לצפון ארץ מואיז  -שהיה כאמור מנהל ''תלמוד תורה'' ,ראה בעבודתו
ישראל וחל על גידולי החקלאות שבה חובת הפרשת עבודת קודש וטובת הילדים שם גברה .כך יצא שהוא עלה
מעשרות כמו בארץ ישראל(ראה דברי חכמים במשנה ,עם משפחתו לישראל מספר שנים אחר כך.
מסכת שביעית ,פרק ו ,עמוד פ ו-פא) לאור זאת הקשר הגענו לזחלה בלבנון ב ,17.8.1949 -התארחנו אצל משפחה
בין דמשק לארץ ישראל חיזק את ההרגשה שיהודי דמשק יהודית אחר כך נסענו לבירות שם בפעם הראשונה ראינו ים.
חיים לא בגלות אלא בצפון ארץ
ישראל.
המטבח הדמשקאי ידוע
במרכיב הלימון שהוא עקרי
בתבשיליםַ :ח מֹוד תפו"א,
מ ְחשִ י ,תבולה ,פתוש
קּו ָסא ַ
והסלטים למיניהם .ה ְפ טּור
ביום שבת שכלל  -קובה,
טחינה ,חומוס ,ביצים קשות,
כרובית ,תפו"א מבושלים
ופרוסים ועל כולם לימון בשפע,
וגם לימון כבוש לא חסר ועוד...
והתבשילים כמו מַ עּוֶדה
(תפוחי אדמה מטוגנים ואחר
כך מבושלים יחד עם בשר
מנַזְלֶה-בשר שמן
ותבלינים) ְ
משפחת הרב אליהו בן הרב בכור יעקב כהן טראב-מסלאתון (יושב במרכז) .הוא אביהם של הרב עזרא-
עם חצילים ,קובהְ ,ק ּ ַב ַ
בּת אל הידוע יותר לכל דמשקאי בכינויו "חכם עזור" (יושב מימין) והמורה חכם יעקב (העומד משמאל) האם רבנית
בּאשָ ה ואיך שכחתי ,אורז מאודה ,רג'ינה .הבנות והכלות מימין לשמאל :ג'מליה (הבת של חכם יעקב) רבקה (הרבנית אשת הרב "חכם עזור"),
ַ
בהיה-בתיה (הבת של הרב אליהו) ורשל (באדיבותם הרבה של משפחחות שילוח ועזר)
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בבית חולים ממשלתי ביפו ולאחר מספר
ימים התינוק "נעלם" .על כך יסופר בנפרד.
דודתי לאה ובעלה אברהם לבית קמח'ז'י שעלו
כ 15-שנה לפנינו וגרו בתל-אביב ברחוב
נחמני הזמינו אותנו להתארח בביתם לתקופה
עד שיימצא סדור מתאים למשפחה .כמו כן
התארחנו אצל מספר קרובים נוספים.
לאחר תקופה קבלנו  2חדרים ל 7-נפשות
בצריף עץ שוודי בשיכון היובל ליד פתח-
תקוה ,שנבנה באותה תקופה על שטח
חולות פתוח .בצריף הנ"ל נולדו במשך
הזמן עוד  3אחים כך שמשפחתנו מנתה
 10נפשות" ,חמסה חמסה" ,ועדיין בצריף
הקטן  2 -חדרים ומטבח קטן .לצריף היה
צמוד דונם אדמה ,האמור להוות כמשק
משפחתו של עזרא משען .מימין לשמאל :גנית ,ורד ,אמא ענת,
עזר לגידול ירקות ופירות ועל כך יסופר להלן.
אבא עזרא ,דרור ויואב
הבית  /הצריף היה באזור שמאוכלס ברובו
דרכו מאוחר יותר היינו אמורים לשוט ולהגיע לארץ ישראל.
ב"אשכנזים" ,שרידי מחנות הריכוז באירופה .אולי בשל הסיבה
ביום רביעי  24.8. 1949אחר הצהריים הגענו לשפת הים
שפקיד משרד האוכלוסין "עיברת"  -כפי שהיה אז נהוג  -את
מחוץ לעיר ,שם פגשנו עוד מספר משפחות .לשאלת עוברי
שמה של אמא מאג'ני לגניה שהוא שם אשכנזי .מכל מקום
אורח ערביים ששאלו אותנו לפשר ההתקהלות ,נאמר להם
חיש מהר התערינו בחברה החדשה ,אמא למדה אפילו את
על ידי המבוגרים ,שיש לנו היהודים חג הקשור לים ולכן
שפת ה יידיש ואימצה לה כחברים זוג מבוגר מניצולי השואה
אנחנו במקום.
שהיו בשכנות אתנו ,נתנה להם חמימות משפחתית ובעברית
בחצות ,הכל חשוך ,העירו אותנו ,הרגשנו המולה ,בליל קולות
הטובה שלה עזרה להם להסתדר בחיי היומיום במדינה שהם
ולא ידענו מה קורה .מהר מאוד העלו את כל המשפחות על
לא הבינו את שפתה.
סירות ,ותוך דקות ספורות הסירות הפליגו ללב ים.
ההורים ,בהסכמה ומדעת ,ותרו על עזרת "לשכת הסעד" של
מבדיקה של אמא ,התברר שאחותי רבקה בת  3.5שנים
אותם ימים המקבילה למשרד הרווחה של היום .לפניהם עמדה
אינה אתנו בסירה .נמסר לנו שהיא הועלתה לסירה אחרת
המימרה הדמשקאית " ַעלָא אַד פְַראשָ ק מְד ִאג ְ'ֵריק" בתרגום
ונפגוש אותה כשנגיע לישראל.
חופשי "כגודל השמיכה מתח את רגליך" כלאמר תסתפק
היה זה ראש חודש אלול ,חושך ועלטה ,סירה דחוסה באנשים
במה שיש לך .וכך נהגנו בביתנו כל הזמן גם שהיה לעיתים
מטלטלת בלב ים ,הגברים התחילו לומר בספונטניות וברגש
קשה .וברוך השם במאמצים משותפים של כל בני המשפחה
פרקי סליחות ו"חטאנו לפניך רחם עלינו" .משיט הסירה
כל אחד תרם את חלקו והגענו למה שהגענו...
חלק ספלי פח כדי להוציא מים שנכנסו לסירה מהגלים
כאן בישראל ,היה לאבי חבר ילדות מדמשק ,אברהם עבאס,
ששטפו אותה מפעם לפעם.
שהיה לימים חבר כנסת מטעם "אחדות העבודה" .זכור לי
עם שחר יום חמישי  25.8.49הגיעו הסירות לחוף אכזיב ,שם
כאיש חם ,צנוע ונעים סבר שהגיע אלינו באוטובוס לבקר
פגשנו ישראלים אנשי קיבוץ שהרימו אותנו כולל המבוגרים
את אבא בשיכון היובל בפתח תקוה .הוא שלח לאבא מכתב
כ "שק קמח" על גביהם והביאו את כולם לחוף מבטחים,
המלצה לגורמים השונים (המכתב ברשותי) תוך הדגשת עברו
מאחר והסירות הגיעו כ 50-100-מטר מהחוף.
הציוני של אבא בדמשק לפני עלייתו ארצה והיותו מטופל
באולם גדול קבלנו שתייה חמה כנראה היה זה חדר האוכל
במשפחה גדולה .לצערינו לא הייתה כל התייחסות למכתב
של הקיבוץ ,שמחה מהולה בחששות מהלא נודע הצפוי.
מהגורמים הנמענים הרלוונטיים.
כוונו אותנו לאוטובוס שהסיע אותנו "לשער העלייה" בחיפה,
הפתיחות של אמא ואבא יצרה קשר חם עם כל החברים שלנו-
שם שהינו מספר ימים לרישום וקליטה .ב 5.9.49-שלחו
הילדים וכך נוצר בחצר הגדולה של בייתנו הווי שכונתי מיוחד
אותנו למעברת בית ליד .קיבלנו אוהל ,ללא תאורה ,ללא מים
עם פעילות חברתית כשכל אח הביא את החברים שלו וכך
זורמים ,שרותים היו אי שם בשטח .ערב רב של אנשים לא
"התערבבנו" ,שחקנו "קלאס" ,חמש אבנים ,גולות ,גוגואים,
מוכרים מקצווי תבל ובליל שפות קידמו את פנינו...
הקפות ,במקרים מסוימים אחיותיי העלו בחצר הגדולה "מופעי"
החורף הגיע ,חורף קשה של שנת  ,1949התנאים היו בלתי
ריקוד שירה וכד' ,ללא רדיו ,ללא טלוויזיה ובלי מתנ"ס ,אנו הילדים
נסבלים ,בייחוד למשפחה בת  8נפשות מתוכה  6ילדים קטנים
יצרנו את החוגים והפעילות ביוזמה פרטית.
שהקטן ביניהם היה בן  3חודשים ,קבלנו דברים בסיסיים .אך יש
מציאת תעסוקה ופרנסה ,הייתה אחד הדברים שהטרידו
לזכור שבאנו בגפנו ,ושהיינו ללא מסמכים וללא רכוש כל שהוא.
מאוד את אבא שהיה צריך לכלכל משפחה גדולה.
בתקופה זו חלה אחינו התינוק רפאל ,אבא אישפז אותו
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כתב האמנה
לקונסול ישראל
באלכסנדריה
מאיר משען ,ע"י
נשיא מצרים מר
מוחמד חוסני
מוברכ (בתמונה
למעלה)

בשם אללה הרחמן והרחום

מ
וחמד

מאת מוחמד חוסני מובארק

חו
סני מו
חתימה בארק

נשיא הרפובליקה הערבית של מצרים

אל העם היקר בכללותו
הואיל וידידנו הדגול הוד מעלת נשיא מדינת ישראל
מינה את האדון מאיר משען קונסול כללי של מדינת ישראל
באיזור אלכסנדריה ,ותחום שיפוטו האיזורים
אלכסנדריה ,דקהליה ,דמיאט ,אל-ע'רביה ,כפר א-שייח',
אלבחיירה והואיל ואנו מאשרים קיום המינוי הזה בתנאים
המפורטים בו ,ראינו לנכון להורות לכל מי שיובא בפניו כתב
זה ,להיפגש ברוב טובה עם מר מאיר משען,
ולסייע לו במילוי תפקידו במסגרת החוק.
הוצאנו הוראה זו לביצוע כנדרש.
על החתום
ראש לשכת נשיא הרפובליקה

שר החוץ

חתימה

חתימה

הוצא בארמון הנשיאות בקהיר ביום תשעה עשר לחודש
מוחרם שנת אלף ארבע מאות ושבעה עשר להיג'רה,
 6ביוני 1996

הוא החל לעבוד בעבודות עונתיות מזדמנות של קטיף
תפוזים ,סלילת כבישים ,עבודות פיזיות קשות שלא הורגל
בהם .במבט לאחור למרות הקשיים והמצוקה הכספית,
אמא לא נתנה לנו להרגיש בחוסר .תמיד הלכנו לבית הספר
נקיים ,בבגדים לא קרועים אם כי מטולאים ביד אמונה
ואוהבת .על כל החוסר מלאו ההורים בחום ובאהבה.
אבא היה נרשם ללשכת העבודה ומחכה ל"סידור עבודה"
אבל לשווא .עבר בחינות לפקידות ב''בית ברנר'' בהצלחה
אבל בלשכת הפקידים סרבו לרשום אותו בטענה שאינו גר
בתל-אביב .אפילו ניסה להתקבל למשטרה ואף שם נדחה
בטענה שהוא מעל גיל  .30בהמשך נשלח לעבוד בתפקיד
פקידותי במשרדי העיתון "דבר" בפתח-תקוה .ה"סידור"
היה שכל  3חדשים הוא יפוטר למספר ימים וחוזר חלילה.
ההסבר שניתן לו היה כדי שלא יקבל קביעות במשרד.
תוך מספר חדשים פוטר לגמרי בשל "חטאו" שתיקן את
העברית למנהלים שלו .הם החליטו שאינם צריכים עובד
עולה חדש שיתקן אותם ,הסתפקו ביידע יידיש .לאחר
תקופה ללא עבודה הצליח להתקבל כפקיד במשרד האוצר,
משם יצא לגמלאות.
ההורים ,כהורים דמשקאיים עם מורשת מפוארת ,שמו
את הדגש על החינוך וההשכלה של ילדיהם .אותם ראו
כצורך בסיסי וחיוני .הדבר היה בראש מעיניהם .ונתנו עדיפות
ראשונה להוצאות הלימודים שלא יחסר לנו דבר.כמו כן גילו
מעורבות רבה בלימודים שלנו.
אמא ,אג'ני ,כבתו של חכם עזור זיע''א וכבוגרת בית הספר
''אליאנס'' ידעה עברית על בוריה וכך יכלה לעקוב במקביל
עם אבא על הלימודים שלנו ובעת הצורך ,תקנה לנו את
העברית ונתנה לנו חיזוקים על מנת שנצטיין.
כל אלה השפיעו ומשפיעים עלינו עד היום.
אבא יחד עם מספר עולים יוצאי טורקיה והבלקן ,ארגן מנין
לתפילה ,דאג למקום -חדר בצריף שהוסב לבית כנסת.
זכורני שתקופה קצרה התפללנו ללא ספר תורה ,עד
שנמצא גורם ממשלתי אליו פנינו שהעביר לנו ספר תורה
אחד אותו היינו צריכים לגלול הלוך וחזור בראש חודש ,בחגים
השונים ,בימי הצום וכד' .הוא הקפיד לְשַ מֶר את מורשת
דמשק ,בנוסח התפילה ,בנעימות הדמשקאיות שנקלטו
היטב בקהילה שהודתה לו על כך והעמידה אותו בראשה.
מספר שנים אחר כך קבלה הקהילה שטח אדמה עליו בנינו
בית כנסת לתפארת בו התפללו יוצאי ארצות המזרח ,כמובן
בנוסח ובנעימות דמשק הנשמרים גם כיום.
למדנו בבית הספר העממי של "זרם העובדים" היחיד שהיה
בשיכון היובל ,השלמות בלימודי יהדות ומורשת קבלנו מאבא
בבית .מנהלת בית הספר ,שניהלה את תפקידה ברמה מול
העולים החדשים מארצות ותרבויות שונות המליצה לאבי
לשלוח את הילדים לעבודה על מנת שיוכלו לעזור בכלכלת
הבית במקום להמשיך בלימודים.
למותר לציין שאבא ואמא התנגדו לכך בכל תוקף,אבא
רשם אותנו בהתאם לאופי ולתוכן הלימוד ,לתיכון בפתח-
תקוה ,ברמת -גן ,ירושלים ,מדרשית נועם וכד' .אנחנו
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הילדים לא אכזבנו את
ההורים וכשהתאפשר לנו
המשכנו בלימודים אקדמאיים
אחרי הצבא תוך כדי עבודה.
השושלת הלכה והשתבחה
ועל כך יעידו הנכדים של אבא
מרדכי לבית משען ואמא
אג'ני לבית חכם עזור-טראב
מסלטון זיע"א.
כפי שציינתי קבלנו עם הצריף
שטח של דונם אדמה שאמורה
הייתה לשמש לגידולים
חקלאיים לצריכה משפחתית.
לאט לאט תוך לימוד מתמיד
התחלנו לעשות "ערוגות"
עם גידולים כמו עגבניות,
קישואים ,חצילים ,מלפפונים ,משפחת משען מימין לשמאל :עזרא ,דוד מאיר ,עליזה ,רבקה ,אמא אג'ני אבא מרדכי,
פלפלים ,ארטישוק ועוד....אז אסתר ,בנימין ,גאולה
כל הפעילות בבית עם משפחה ברוכת ילדים הייתה אומנות,
איך מאבקים ממזיקים שיחי
קישואים ומלפפונים כשכלים אין? ובכן ,לוקחים גרב ניילון לוח זמנים מדויק ,תמרון וכמובן התחשבות אחד בשני על
של אמא שיצא מכלל שימוש שמים בה אבקה ,קמים מנת שכולם יהיו מרוצים.
עם חיבור הצריף לחשמל הוקל לנו מעט ,אך מרחב המחיה
בבוקר לפני הזריחה כשהטל עדיין על העלים ומאבקים.
תאמרו שיטה פרימיטיבית? זה מה שהיה ,אך עובדת טוב .הצר נשאר כמות שהוא .יחד עם זאת לא זכור לי קיטורים או
ריבים קשים בחיי היומיום של איש מאיתנו .כמובן ויכוחים
על הירקות שקטפנו מהגינה אמא הייתה אומרת:
מאְ'לֶה" -מהשדה למחבת .היינו חקלאים היו ,כי הרי אחרי ככלות הכל כולם היו דעתניים.
"מִן אִל חָא'לֶה לִלְ ָ
בזעיר אנפין .הירקות שגידלנו היו תרומה לא קטנה לכלכלת אבא היה פעיל מאוד בקהילה המקומית בנושאים שונים אך
ברח מפעילות פוליטית כלשהיא .לימים ,הוא היה התושב
המשפחה מה גם שבשוק לא היו בנמצא.
בתוך הצריף ישנו על מיטות הסוכנות שהוצמדו והשינה הראשון שקיבל אות "יקיר המועצה הדתית" ואחר כך גם
הייתה שניים בכל מיטה "ראש ורגלים" ,ניצול מקסימאלי את אות "יקיר המועצה המקומית גני-תקוה" (לשעבר
של המקום .תאמרו ''חדר לכל ילד'' כמו שיש היום לנכדים ,שכון היובל) .אותות הוקרה ותודה על פעילותו הציבורית
הצחקתם אותי .העיקרון היה ברור ומקובל ''להסתפק במה הרבה למען הקהילה.
אמא מאוחר יותר כשהתפנתה מגידול הילדים שעזבו את
שיש עד לכשירווח ''...אִינ ְשַ ָאלָלה.
"הריהוט" כלל בין היתר שולחן עץ מסיבי ועליו שעוונית" ,הקן" ,במסגרת המועדון השכונתי התנדבה גם היא לעבודה
שהיה רב שימושי ,לאוכל ,להכנת שיעורים ,לאירוח ,להכנת במחסני חירום של צ.ה.ל ועזרה בסדור פריטים לשעת חרום
תבשילים וכד' .במחשבה לאחור קשה לתאר איך  -בתנאים ועל כך קבלה תעודת הוקרה מצ.ה.ל.
הללו -הסתדרנו בהכנת השיעורים ואפילו הצטיינו בלימודים .מורשת חכמי דמשק נשמרה בקפדנות על ידי ההורים
אהההה ,לא הזכרתי שזמן רב לא היה לנו חשמל ,עד חבור למרות ריחוקינו מריכוזים של יוצאי דמשק בארץ וקשיי
הצריף לחשמל השתמשנו לתאורה ב "ָקז" שנקראת היום
עששית נפט .ומי זוכר את המקרר ,שהוא למעשה ארגז
קרח בו שמים למעלה או רבע ,או שליש בלוק קרח שהעגלון
מוכר הקרח היה מסתובב בשכונה ,היינו אורבים לו כדי לא
לפספס.
הבישול בשנים הראשונות היה על פתיליית נפט ,או על
" ּ ַבּבֹור"  -פרימוס ,שהאש שלו יותר חזקה אבל הצריך טיפול
עדין וזהירות בהפעלתו.
הרחצה הייתה על ידי חימום מים בדוד שמתחתיו " ַבּּבֹור"
 פרימוס .מזגנו את המים לרחצה בדלי ועם " ּ ֶכלֶה" אוגופנו
טצֶה'' שהיא מעין ספל פח עם ידית שפכנו מים על
'' ּ ָ
טקס השבעת שופטים חדשים-השופטת מיכל נעים דיבנר מקבלת מכבוד
נשיא המדינה שמעון פרס ושר המשפטים פרופ' יעקב נאמן ונשיאת בית
סיבננו ושפשפנו ּ ְבלִיפֶה וכך התרחצנו.
המשפט העליון כב' השופטת דורית בייניש כתב מינוי לשופטת בישראל
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הניידות והתקשורת באותם ימים .מורשת
זו נשמרת על ידינו ומועברת מדור לדור.
בראש ובראשונה ,דרך ארץ ,ענווה ,כיבוד
הבריות ,זאת בנוסף להשכלה ולבחירה
החופשית בדרכו של כל פרט במשפחה.
וכמובן מורשת הדת וההלכה כהלעתם...
גדלנו ,שרות צבאי ,עבודה ,נישואים,
הקמת משפחה ,לימודים .כפי שהזכרתי
לעיל ,מורשת דמשק שלאורה חונכנו נתנה
לנו את הכלים לרכוש מקצוע ועיסוק נאות
ולפרוץ החוצה מתוך המצוקה החומרית
ולהצליח.
משפחת פרופ' דוד עזרא .מימין לשמאל :דר' אורית עזרא נמני (רופאת
עיניים) אבא ,פרופ' דוד עזרא ,רופא (מנהל מחלקה פנימית במרכז הרפואי
שיבא) ,אמא גאולה לבית משען ,דר' יעל עזרא (עובדת סוציאלית) כורעת
הבת הילה שף קונדטורית ,הנכדים והנינים.
ואלו הם:
מאיר הבכור היה דיפלומט ,איש משרד החוץ הישראלי
במספר תפקידים :היה קונסול בטורקיה ,בארצות דרום
אמריקה במצרים והיום הוא גמלאי שגריר בדימוס ,ומתנדב
ב"יד שרה" בירושלים.
עזרא ,אקדמאי בהצטיינות ,מנתח מערכות ,מבקר פנימי,
ומנהל הנכסים ב ''תעשייה הצבאית'' ,מנהל הנכסים של
עירית ''קריית-אונו'' בתפקידו הנוכחי ,מתנדב בפקוד
העורף -במל"ח. .
אסתר נעים ,מנהלת חשבונות בכירה ברשת ''שופרסל''-
פרשה לגמלאות ועוזרת לילדים בגידול הנכדים.
רבקה אברהמי ,מזכירה בכירה במרכז רפואי רבין  -בבית
חולים בלינסון.
עליזה גולן ,ניהלה קריית חינוך בירושלים שכללה חטיבת
ביניים ובית ספר תיכון .היום היא מרצה באוניברסיטה
העברית ויועצת במשרד החינוך.
גאולה עזרא ,מעצבת פנים אקדמאית .
בנימין,מנהל פרויקטים במשרד אדריכלים.
דוד ,רב ,רב מוסמך על ידי הרב הליטאי קרליץ שליט"א
מבני-ברק .ממשיך שושלת הרבנות הענפה במשפחה.
מבחינה חומרית ברוך השם היום כל המשפחות מסודרות
היטב הנכדים התעלו על אבותיהם :כולם אקדמאים ,רובם
בעלי תואר שני ומעלה ,יש ביניהם :סמנכ''לי חברות ,עובדי
הייטק בכירים ,דר' רופאת עיניים ,דר' לעבודה סוציאלית,
שופטת בבית משפט ,עורכת דין ,מהנדס ואדריכלים ,אנשי
חינוך ,עיתונאית בכירה ,וסגנית עורך  ,ynetתלמידי ישיבה,
סטודנטים באוניברסיטאות השונות .ובנוסף רובם מתנדבים
בקהילה.
המשפחה על כל ענפיה גאה במורשת המשפחתית
והדמשקאית ,בסבא מרדכי זיע''א שנפטר בשיבה טובה
בשנת תשס''ד  2003 -ובסבתא רבא אג'ני-גניה שתבדל"א
המתגוררת עדיין באותו צריף  -שדיברנו אודותיו
בגני-תקוה  -שכון היובל לשעבר.

רפאל משען בן מרדכי ואג'ני משען
איני יכול לסיים את סיפור משפחתינו מבלי להזכיר מקרה
עצוב מאוד שקרה לנו ממש בתחילת דרכינו בארץ.
החדשה .לולא זה קרה גם לקהילות עולים חדשים אחרות
היה המקרה בחזקת ''לא יאומן כי יסופר''
אבל לנו זה קרה !!!המעשה שהיה כך היה:
גם משפחתנו כנראה נפלה קרבן לחטיפת תינוקות
שהייתה נהוגה באותם ימים.
רפאל נולד ביולי  1949בדמשק ,הגיע ארצה עם
המשפחה בסירה ,על כך מעידים הרישומים מארכיון
ההגנה הנמצאים בידי.
בתחילת ספטמבר  ,1949בהיותנו באוהל במעברת בית
ליד ,היה מזג אוויר קשה ,גשם עז שוטף ,רוחות חזקות
טלטלו את האוהל .רפאל שהיה תינוק בין שלושה חדשים,
חלה ,חום גבוה ושלשולים .בדרך לקרובי משפחה בתל-
אביב נאלץ אבי לאשפז אותו בבית חולים הממשלתי
"דונולו" שביפו ,וכמקובל ,היה מבקר אותו מפעם לפעם.
באחד הביקורים ב 13.9.49-נאמר לנו שהתינוק נפטר.
לא הרשו לו לראות אותו ,לא ניתנה לו תעודת פטירה,
ונאמר לו פשוט שהוא נפטר ונקבר .לא נמסר היכן קברוהו,
אמא טוענת שרפאל היה תינוק חמוד ,ערני וחייכני.
ולא יעלה על הדעת שהוא ייעלם ככה פתאום כאילו בלעה
אותו האדמה.
עד היום ,למרות בדיקות שונות שערכה המשפחה בבית
החולים (שכבר נסגר) ובמקומות אחרים ,לא הצלחנו
לקבל שום מידע עליו .נראה לנו שהוא נחטף ואומץ על ידי
משפחה כל שהיא בישראל .כמו כל אותם מאות תינוקות
בני יוצאי תימן ואחרים ,שנעלמו באותם ימים ועקבותיהם
נעלמו עד עצם היום הזה...
תמוה בעינינו שרישומים עם שמות של עולים בסירות
מארץ אויב -סוריה נרשמו ונמצאים בארכיון ורישום של
תינוק שאושפז בבית חולים ממשלתי אינם קיימים .שנאמר
''לאלוהים פתרונים''.
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ַמְתי מַרּום  -דודתי מרים
ע ִּ
1946 - 1880
אשת חיל  -הַַדי ָא ְעז ִ'יי ֶה האחרונה מדמשק
מאת :יהושע קלש
נקדים ונבהיר ַדי ָ ָא ְעז ִ'יי ֶה הוא מונח אחד ויחיד .מי שיחפש במילון אולי ימצא את המילה ִ -די ָא ְעז ִ'י
בלשון זכר ,כי זה היה עיסוק של גברים בלבד .הוא בא מן המילה ֶדעָה שפירושה כפר ,בתורכית היו
מוסיפים למילה ז ִ'י להפכה לעיסוק או למקצועֶ :דיעָה ַ -די ָא ְעז ִ'י ,וכו',
ַהדָי ָא ְעז ִ'י( ,הגבר) הוא רוכל נע ונד בין הכפרים ,מרכולתו על גבי סוס או חמור .היה יוצא לעיסוקו
ביום ראשון בבוקר וחוזר הביתה ביום ששי( .על עיסוק זה נרחיב באחד הגיליונות הקרובים*)
ַדי ָא ְעז ִ'יי ֶה הייתה תופעה נדירה של אישה אחת ויחידה ,שבצר לה נאלצה לעסוק בכל עיסוק ובלבד
שיביא פת לחם לילדיה בחזקת "טובה מלאכה המכבדת את בעליה"*)

ולענייננו  -המעשה שהיה כך היה:
עמתי מרום ,כך קראו לאותה דודה מרים שהכרתי בשנות
 1940-1945עד עלייתי ארצה ב ''מבצע אלף הילדים''
מדמשק לארץ ישראל.
עמתי מרום ,דמות מיוחדת הייתה .אישה לא גבוהה ,עם
צמה עבה שהגיעה לה עד מותניה .את הצמה שזרה
במעגלים שהולכים וגדלים מאחורי ראשה .את ראשה על
מנ ְִדיל (צעיף) שקוף פרחוני ,על
צמתה היפה ,עטפה ּ ְב ַ
מנת להצניע את יופייה ,אך בעיני הייתה ונשארה אישה
יפה כל הזמן.
המעניין בסיפור חייה של עמתי מרום ,הוא סיפור על אשת
חייל שהחל בשנת  1880עם היוולדה והסתיים ב.1946
בגיל  20הייתה כבר נשואה עם  3בנים וכאשר פרצה
מלחמת העולם הראשונה המצב הכלכלי בסוריה בכלל
ובדמשק בפרט היה קשה מאוד  -הפרנסה הייתה בדוחק,
היו תקופות שלא היה במה להאכיל את הילדים בבית.
בשל המצב הכלכלי הקשה ,משפחות רבות החלו להגר
לארצות רחוקות ,בתחילה הגרו לארגנטינה אחרי כן לארצות
הברית ,מקסיקו ,ברזיל ועוד( .הנוהג היה שהגבר הגר קודם
ל "הכין את הקרקע" לבוא כל המשפחה .לא כך קרה עם
עמתי מרום)...
בעלה של עמתי מרום ,הגר לארגנטינה ,בתחילה היה לה
*) נכיר תודה למי שהיה ַדי ָא ְעז ִ'י או למי מבני משפחתו יואילו
לכתוב לנו על העיסוק הקשה הזה לעוסק בו ולבני משפחתו
ובעיקר לרעיתו וילדיו .חוויות ,קשרים וקשיים וכו'...
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יהושוע קלש
קשר עמו ותוך זמן קצר נפסק והיא המשיכה לבדה לגדל
את שלושת ילדיה בדוחק רב.
את שני בניה הראשונים ,י ָעּוּב ואהרון שלחה ללמוד
תאּב" (בית מדרש) שם התחשבו במצבה הכלכלי ,בכל
" ּ ְבלְ ּ ִכ ּ ָ
הקשור לשכר לימוד .וכך יצא ששני הבנים ידעו להתפלל,
לקרוא ולכתוב ערבית ומעט חשבון.
הבן השני ,אהרון ,על אף שבדיבורו גמגם מעט ,נהיה לחזן
בעל קול ערב מאוד.
קהל בית הכנסת תמיד ביקש שיעלה לחזן על התיבה,
תפילתו הדהדה את הקירות ועלתה לשמיים לספירות
העליונות.
בגיל צעיר החליט לעלות לארץ ישראל ומאז לא שמעה
ממנו יותר.
הבן השלישי היה בעל גוף צנום ,בחר לעבוד במקצוע

ה"נַאָ'שִ ין" (חרתי הנחושת  -אומנות ייחודית ליהודי דמשק)
מקצוע המצריך כישרון של עיצוב וציור ,אומנות בעבודת
החריתה .עבודה בישיבה כאשר מרבית הזמן הגוף כפוף.
עבודה קשה אשר בקושי פרנסה את בעליה ,בעבודה זו
עבדו גם נשים רבות
ְתי מַרּום ,הייתה שמחה בחלקה שהצליחה לגדל את
ַעמ ּ ִ
ילדיה ...עד שביום אחד ,הבן י ָעּוּב יצא לבלות עם חבריו
" ּ ְבאַלחָאָרה" (השכונה היהודית) התפתחה קטטה עם
ילדים ערבים ,וכתוצאה מהמכות שקיבל ,נהפך למשותק
בגופו והחל לגמגם.
איזה אסון נפל על עמתי מרום ,הבעל נעלם בארגנטינה,
הבן הבכור נשאר בבית משותק ומגמגם ,הבן החזן עזב
לארץ ישראל והבן השלישי לומד מקצוע ועובד למחייתו
שלו,ומהיכן תבוא פרנסתה של עמתי?
אך עמתי מרום  -אשת חיל היא  -לא אמרה נואש ,לפניה
עדיין דרך ארוכה ,לחתן את הבן ַהנָאָ'ש ,למצוא לו כלה
טובה ,עליה לדאוג לבן הבכור המשותק ,ולפרנסתה היא
עצמה.
במעט הכסף שהיה ברשותה ,ירדה לעיר הגדולה דמשק,
מחוץ ל"חָאֶרת אִל י ָהּוד" ,קנתה דברי מרכולת לנשים
מנ ָאִדיל) ,חזיות ולבני נשים,
(גלנטריה)  :בשמים ,צעיפים ( ַ
מעוטרים ברקמה מעשי אומן .קנתה אודם לשפתיים ופודרה
ללחיים ,סיכות ומסרקים .הכול סחורה לצרכי נשים בלבד.
את שפע הסחורה שקנתה שמה בשק על גבה ,ומדי יום
ביום הייתה לוקחת רכבת שנסעה לכפרים הערביים ,הייתה
לה רשימה של כפרים אליהם נסעה ללא חשש לחייה,
מסתובבת בין בתי הכפר ומציע את מרכולתה.
נשות הכפר הכירוה היטב ,כיבדוה ולא פעם שימשה להם
כאשת סוד.
לא פעם ,ביקשוה בסוד לקנות מהעיר הגדולה מתנות
לבעליהן ,הנשים הערביות קראו לה "אִם י ָעּוּב" ע"ש הבן

הבכור יעקב.
וכך מדי יום ויום לקחה את הרכבת לנוד ולנוע בין הכפרים.
יום אחד נסעה לכפר "חַַראסְתֶ ה" ,יום אחד ל" ַבּאָרז ַה".
ואחרים
נשות הכפרים בנוסף לקניות שקנו מ"אִם יָעּוּב" היו מרעיפות
עליה תשבחות ,ומתנות מהשדות שלהן :משמש ,צימוקים,
תאנים ,לדר( ַאמְַרִדין) ג'ֹוז (אגוזים) ועוד.
בחגים בדמשק ,היה מנהג שהמשפחות היו מבקרות אחת
את השנייה (חובה ביקורי גומלין) בעיקר בפסח ובראש
השנה .בביקורי הנימוסים היו מברכים בברכת חג שמח,
שותים לחיים ,בדרך כלל ערק למבוגרים ,ומכבדים במשהו
מתוק ,קמים והולכים למשפחה אחרת וכך כולם ביקרו
את כולם.
זו ההזדמנות שאני כילד ביקרתי בחגים אצל עמתי מרום,
לאחר ברכת חג שמח ,הייתה מרעיפה עלינו מתנות שקבלה
מנשות הכפרים שפקדה :שפע של אמרדין ,לדר ,ג'ֹוז,
פִיסְטּוק ו ְ ְבּינ ְדֹוק.
החג האחרון שראיתי את עמתי מרום ,היה בחג הפסח
בשנת תש''ה  ,1945 -אחרי חודש ימים עזבתי את דמשק,
והגשמתי את חלומי כילד ללכת לארץ היהודים...
מנהג ביקורי המשפחות בחגים לא חזר עוד .בארץ ישראל
הגעתי לקיבוץ ,שנים ללא הורים ללא חגים וללא מנהגים
מבית אבא ,אך הגשמתי חלום.
עמתי מרום אשת החיל נשארת איתי כל הזמן .דמותה
מלווה אותי עד היום .בדמיוני אני רואה אותה ַדי ָא ְעז ִ'יי ֶה
ְתה" ו" ַבּאַרזה" ,עם השק
מסתובבת בין הכפרים "חַַראס ּ ָ
על כתפיה מוכרת את מרכולתה...
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דברי שירה ,ספרות ואמנות
של בני קהילתנו

ַלחַשׁ הַיּוֹלְדוֹת*)
מאת :חמדה אביב (קלש)
ַשלוֹם
ס ָבתִי -אּום יּוסֵף ָעלֶי ָה ה ּ ָ
ָ
הְִקשְ תָ ה ָללֶֶדת אֶת דּוִֹדי מוֹאִיז,
טת ַה ּ ֵלדָה
מ ַּ
ָבּאּו ָכּל נ ְשׁוֹת הָֹרבַע אֶל ִ
סוֹטְרוֹת י ַָדי ִם עַל ּ ְפנ ֵיהֶן לְֶקצֶב ּג ְנ ִיחוֹתֶי ַה
ו ְזוֹעֲקוֹת" :י ַא ַראּב" לֶאֱֹלהֵי הַיּוֹלְדוֹת
מהֶן אֶת ִק ְללַת ָחו ָה.
שֶ י ּ ָסִיר ֵ
ת ִהלִּים
סלִים ּ ְ
ס ְל ְ
מ ַ
ָבּאּו ָכּל ַה ּג ְבִָרים ְ
סלְסּולֵי עָשָ ן -נְַּרגִּילָה
מ ּ ַבעַד ִ
ִ
אזְנ ֵיהֶם ַל ִצּיִרים -
מטִים ֳ
ּו ּ ָ
שֶ ָבּאּו ו ְ ָהלְכּו ָבּאּו ו ְ ָהלְכּו,
עַד שֶ ּ ָבאָה נַג ְ'לָה הַי ְִּדעוֹנ ִית
ַשי ִשׁ
ו ְשָ ְפכָה מַי ִם עַל ִר ְצ ּ ַפת ה ּ ַ
תינוֹק מִן הֶָרחֶם
שֶ י ּ ַ ְחלִיק ַה ּ ִ
ַאחַר ָכּ� ּ ָבאָה ַלטִיפָה הַקּוֵֹראת ַבָּקּ פֶה
ָה ְפכָה פִינְג ַ'אן ו ְָראֲתָ ה ּבוֹ ּג ַעְגּּועִים
ָה ְפכָה שֵ נ ִית ו ְָראֲתָ ה ּבוֹ
ס ָבתִי
מהּ שׁל ָ
ְדּמּות ָאבִי ָה ו ְ ִא ּ ָ
שֶ נְָּדדּו ְלאֶֶרץ ְרחוָֹקה
וְנַפְשָ הּ י ָ ְצאָה ֲאלֵיהֶם,
עַד שֶ ּ ָבאָה הַדּוֹדָה עֲֶדל
תמּונ ַתָ ם ֹ -ראשׁ אֶל ֹראשׁ ָכּתֵ ף אֶל ָכּתֵ ף
ּובְיָדָהּ ּ ְ
תסְֹרֶקת ּבּוְקלֶה ו ַ ֲענ ִיבַת ּ ַפְר ּ ַפר,
ִּ
ס ָבתִי
ו ּ ִמִשֶ ָראֲתָ ה אוֹתָ ם ָ
זָעֲָקה זְעַַקת ּג ַעְגּּועִים
ו ְשִׁ ּ ְלחָה אֶת ַהו ּ ָלָד מֵַר ְחמָהּ.
ַעכְשָ ו ,לְי ַד חֲַדר ַה ּ ֵלדָה
פּוֹכֶֶרת ֶא ְצ ְבּעוֹתַ י
ממַת ֶ -א ּ ִפידוַֹרל
אֶל מּול ִּד ְ
תינוֹק
חלֶת לִ ְבכִי ּ ִ
מְי ַ ֶ
הלֶֶּדת נ ֶ ְכ ּ ָדתִי,
ַשר עַל ֻ
שֶ י ּ ְב ּ ֵ
מ ַח ּ ֶפשֶ ת ְבִּדמְיוֹנ ִי אֶת נ ְשׁוֹת הָֹרבַע
ְ
שֶ י ָּבוֹאּו לִ ְלח ֹשׁ אֶת ַלחַשׁ הַיּוֹלְדוֹת
מ ָדּן ַהזּ ְמַן.
שֶ לִּי ְ
*) המשוררת כותבת שִ יֵר ּ ַה בכתיב חסר
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יחפה בצל האלונים חלק ב' *
מאת מזל (פורטונה) פז בג'דדי
מאיטלקית :רנה שנער

ילדה קטנה ב"חארת אל יהוד" בדמשק
הייתי זאטוטה מלאת חיים ונבונה ,וכבר מגיל חמש החלו
לשתף אותי במלאכות המשפחתיות ,ולהטיל עלי מטלות
קטנות .המשימה האהובה עלי ביותר הייתה ללוות את
סבתא אחר הצהריים בסיבוב ביקורי קרובי המשפחה,
כמנהג שדבקה בו בקנאות רבה .למרות עיוורונה ,ועבר
מלא סבל ,הייתה אצילת נפש וקרנה אור שעטפה אותה
כהילה .שמה היה שמחה ,ואכן ,הייתה שמחה ,נמוכת
קומה ,עדינת הליכות ,עיניה עיני תכלת ,וקולה הנפלא
הדהד בילדותי במנגינות אין ספור .על אף עונייה הקפידה
בלבושה ובסרוק שערה ,שנהגה לקלוע בשתי צמות נאות

* ראה חלק א' "מכאן ומשאם" גליון מס' 10

מזל פז פוטונה בגדדי
על כתפיה .הייתי הולכת לאסוף אותה מביתה ,בו גרה
עם סבא ,שהיה תמיד מצוחצח ומסודר למופת .הניקיון
השרה הדר על הבית למרות דלות חפציו .הבית שכן בקצה
הגטו ,וחלונותיו השקיפו על גן עצי פרי שבו עבדו ערבים.
בשבילי שם היה הגבול ,ומעבר לו נפרש עולם אחר ,מסקרן
ומפחיד כאחד ,כי ממנו היה עלול לחדור משהו ולהזיק לנו.
ליוויתי את סבתא בביקורי קרובי משפחת בעלה ,האחים,
בני הדודים ,הנכדים ,וקבלו אותנו תמיד בחום .את סבתא
כבדו בכוס תה ובנרגילה ,ואותי בדברי מתיקה ,ביסקוויטים
וסוכריות .ובעוד הגדולים היו משוחחים ביניהם ומתעדכנים
בכל הנעשה במשפחה הענפה ,הייתי משחקת בינתיים עם
הילדים בפינת החדר .הפטפוטים ברקע התנהלו בשלווה
ובנועם ,כרחש בעבוע הנרגילה .עישון המקטרת היה הפינוק
היחיד שהרשתה לעצמה סבתא בכל חייה ,והעניק לה
שלווה מיוחדת .כאשר היגרה לישראל ולא יכלה יותר לנוע,
הייתה מכינה לה אמא יום יום אחר הצהריים נרגילה עם
הגחלים הלוהטים והטבק .העשן הסתנן במים בקול בלילה
חדגוני וחרישי ,והיא הייתה מתמכרת לעישון בנחת ושוקעת
בהרהורים או מזמרת בערבית מנגינות רחוקות מלאות עצב.
בסיום הביקור הייתה סבתא אוחזת בידי ,ויחד היינו חוצות
את הגטו ומהנהנות לשלום לעוברים ושבים ,ואני הייתי
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מפתים אותם בסוכריות רעל' ,שלא תעיזי לדבר עם אף
אחד ,ואל תיקחי דבר מאנשים זרים '...ואני ,חברותית באופיי,
נאלצתי לדכא את נטיותיי הטבעיות בשל אווירת החרדה
והמתח מסביב.
פעם ,על יד המעיין ,פנה אל י איש זקן ערבי ושאל אותי
משהו ,או ביקש ממני משהו ,אך בטרם סיים את המשפט
כבר קיפלתי את הרגליים ורצתי חסרת נשימה ,מבלי לעצור,
עד שהגעתי למקום בטוח ומוכר בין אנשי הגטו.

בקיבוץ אלונים עם ''מוקה''  -שלמה טבעוני  -מדריך
נוער ,מחנך וסופר
מלאה גאווה על התועלת שהבאתי.
אך לא כל המטלות שנתבקשתי לעשות היו נעימות.
אמי עבדה בניקיון בבית יהודים עשיר בקצה הגטו תמורת
סירי אוכל אחדים .אותה משפחה גרה בבניין רב קומות,
ארמון מלכים ממש בהשוואה לחדרנו היחיד והדל.
פעם אחת אמא לא יכלה ללכת ושלחה אותי לעבוד במקומה.
הבעתי התנגדות ,בכיתי וצעקתי בכל כוחי שאני לא רוצה
ללכת ושאינני רוצה לעשות עבודה משפילה כל כך .אבל
אמא הייתה חזקה ממני ,והטיחה בפני את כעסה ,שאין
מה להתווכח ,שצריך לעבוד כדי שיהיה לנו אוכל ,וחייבים
לעשות את זה .כנועה ונכלמת הלכתי לנקות את הבית
הזה ,ואת בית השימוש ,שהיה צר ומצחין בשאריות שתן
צהוב מתקלף בדפנות ,וכמעט הקאתי את קרבי .בקושי
הצלחתי לעצור את הדמעות שעלו בעיני מרוב כעס.
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חזרתי הביתה עם סיר גדוש במרק ,והרגשתי שאמא מוקירה
לי תודה על כך ,אם כי שתקה ולא עשתה כל מחווה מיוחדת,
ונראה שהבינה שהגזימה בדרישותיה כלפי ילדה בת חמש,
ולא שלחה אותי יותר לאנשים אלה .אבל תחושת ההשפלה
רדפה אותי עוד ימים ארוכים ,בעיקר כלפיה ,על שהיא
נאלצת לוותר על כבודה ולעבוד בעבודה כזאת ,לסיפוק
צרכינו הבסיסיים .יחד עם זאת למדתי אז שכל פרנסה
מכבדת את בעליה.
הדי מלחמת העולם השנייה נשמעו ברקע והחריפו את
מצבנו בסוריה .האנטישמיות הערבית גברה ,וכמוה גם
תחושת הבידוד והחרדה בקרבנו .לא היו מי שתייה בגטו
ונאלצנו ללכת למעיין שנמצא באזור הערבי .אני ,ספק מתוך
סקרנות ,ספק משום שרציתי להביא תועלת ,הצטרפתי
לקבוצת נשים .לא הייתי לבד ,אבל אמא הזהירה אותי
והשביעה אותי שוב ושוב שילדים נעלמים עכשיו ,שאנשים
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בקיבוץ אלונים  -עם חברות בפינת החי
קדרות השתלטה בכל ,אנשים נעלמו ומארבים מזוינים הפכו
לשגרה ,וכול המבוגרים היו מסוגרים בתוך עצמם והתחננו
שנתנהג יפה ושלא נתרחק מהבית .עם רדת החשיכה לא
הסתובבה אף נפש חיה ברחוב ,ואבי סבי לא העזו להתרחק מן
העיר לעבר הכפרים ה שכנים ,שהיו מקור פרנסתם הצנועה.
נוכחותו המתמשכת של אבא בבית הידקה את הקשר עם
אמא ,והדבר לא נעלם מעיני הבוחנות .הוא הטריד אותה
בבקשות מכל סוג ,רצה לאכול ולשתות בתכיפות ,נדנד
לה על כל דבר ,ואמא ריצתה אותו בחיבה ,כלאחר יד ,אבל
חמקה לעיסוקיה .לעתים קרובות חיפש את קרבתה ,מחייך
אליה בקריצה חיוך סתום בעיני .נבוכה מעט ,מטה את פניה
ומושכת בכתפיה ,הייתה אמא הודפת אותו קלות ,ולוחשת
בנימה ומתנצלת שהיא עסוקה .לא איבדתי אפילו אחד
ממבטיהם הגנובים ,באינטואיציה 'שדונית' הייתי מפסיקה
במשחקי ,לא חשוב מה עשיתי באותו רגע .הייתי מסתכלת
עליהם ובלילה ,לפעמים ,מן הראי שבארון ,השתקפו לי

תזוזותיהם בדמיוני ,וחשתי גירוי מתוק.
אחותי נעמי ואחי הגדולים למדו ב 'אליאנס פרנסיז'',
בית הספר יוקרתי בדמשק שהיה מיועד לילדים יהודים.
הוא נתמך על ידי הקהילות היהודיות הצרפתיות וקלט
גם תלמידים מיעוטי יכולת מקומיים שלא שילמו ששכר
לימוד .יום אחד לקחו אותי לשם כדי לנסות לשלב אותי
בגן הילדים .זה היה מבנה לבן וגדול ממדים בחסות בית
הספר ,אבל הפרידה הייתה בלתי נסבלת ,התגעגעתי לאמא
וסבלתי מחסרונה ,ובכל הפסקה עזבתי את הגננת ,את
המשחקים והילדים האחרים והלכתי לחפש את נעמי ואת
אחי הגדולים .הרגשתי אבודה ומבולבלת לחלוטין בסביבה
החדשה ,וטעיתי במסדרונות הארוכים ,בחצרות המוקפות
ברשת גבוהה ובמחיצה המסורגת שחצצה בין אגף הבנים
לבין אגף הבנות .אך בעיקר לא יכולתי לתקשר ולהביע את
עצמי ,.לאחר תקופה קצרה חזרתי הביתה ולחצר הביתי
שלנו ,תחת כנפיה החוסות של אמא.
בבית ספר זה בתחילת שנות הארבעים רקמו אחי הגדולים
את קשריהם עם הארגונים החשאיים ,והחלו ללמוד עברית.
למען האמת כבר שלטו שליטה מסויימת בשפה ,וכבוגרי
עול מצוות ידעו לקרוא תורה ומדרשים .החידוש היה נעוץ
בעובדה שהמורים היהודים לעברית השתמשו בשפת
הקודש לא רק כדי ללמד
אלא גם כשפת דיבור יומיום .וכך חזרה השפה העברית לחיות.
שנוי עמד באוויר ומשהו עמד לקרות .הצעירים שרו שירים
חדשים בעברית ,ודיברו על ארץ ישראל הנמצאת אי שם
מעבר לגבול ,ומדי פעם נעלמה קבוצת בחורים באופן
מסתורי.
באותה עת תחת חסות המנדט הבריטי נאסר היה להעלות
יהודים לפלשתינה .הרדיפות באירופה היו בעיצומן .בכל
ארצות ערב האנטישמיות השתוללה ודחקה ביהודים לברוח
באופן בלתי חוקי בעזרת הארגונים הציוניים ובתמיכתם.
מסוריה עזבו קבוצות ראשונות ,בעיקר צעירים חסונים
המסוגלים לעמוד באלפי תלאות המסע בדרך עלומה ,לעבר
התיישבות באדמת פלשתינה הצחיחה .הם יצאו לפתע
פתאום ,ללא הודעה מוקדמת ,בחשאיות גמורה ,באישון
לילה ,כדי לא להיתפס על ידי הערבים והאנגלים .משה ואלי,
אחי ,עזבו כך ,בלי להיפרד ולומר שלום ,ללא מזוודות ,ומבלי
שאני שנשארתי מאחור אבין מה קורה.

מזל בת  10ואחיה רפי בן 6

הבריחה
הפשיטות האלימות בגטו תכפו והלכו ,ודווקא בשבת בדרך
כלל ,כדי לנצל את המולת החג .קבוצת ערבים מצוידים
בסכינים ואבנים היו מתנפלים בצעקות באופן בלתי צפוי
על כל מי שנקרה בדרכם .ואנו אחוזי אימה היינו נכלאים
בבתים ,נועלים דלתות וחלונות ,ולוחשים 'שמע ישראל' ,עד
יעבור זעם .המצב הלך והתדרדר ולמרות זאת סירבה אמא
לשלוח את נעמי עם הקבוצה שלה הבורחת לפלשתינה,
כי בתה הבכורה הייתה לה לעזר רב בבית ,וטיפלה בי ,באחים
הקטנים יותר ,ובסבים .אבל ערב אחד שינתה את דעתה.
היה זה כאשר הערבים בהמוניהם התנפלו בסערה על הגטו,
והיו אלימים ומפחידים מן הרגיל .נבעתת מצרחותיהם,
השליכה אותי אמא אל בין זרועותיה של אחותי וקראה,
'הצילי אותה ,שאלוהים יברך אתכן!' אך
איש לא דאג להסביר לי דבר ,באווירה כה הרת גורל וחשאית
כולם היו משוכנעים כנראה שאין הרבה מה לומר ,צריך
להינצל ויהי מה ,ואין כל ברירה אלא לברוח.
באישון לילה הצמידה נעמי את ידה בידי ,והובילה אותי דרך
סמטאות הגטו לכיכר קרובה שבה התקבצו הרבה בחורים
ובחורות .משם הלכנו בדממה ובמהירות ,מצייתים לפקודות
שלחשו ראשי הקבוצות ומשתדלים שלא למשוך את
תשומת לבם של הערבים .תוך זמן קצר הגיעו אמבולנסים
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נבלענו בחשכה ,חצינו את העמק בתוך שיחים ואבנים
בשיירה עורפית
ובדממת מוות .עיני היו פקוחות לרווחה ונאבקתי עם השינה,
הייתי מטושטשת וקהת חושים לחלוטין ,ובחלקים קצרים
של הדרך גם הלכתי בעצמי .הסלעים שבלטו מן האדמה
נראו לי כמו מפלצות וכמו רוחות רפאים ,ורדפו אותי כסיוטים
עוד הרבה שנים אחר כך.
הצלחנו להגיע בשלום למטולה שהיה הישוב הקרוב ביותר
לגבול עם פלשתינה .שם חיכו לנו משאיות שהיו נוחות
מזל בת 30
של הצלב האדום לקחת אותנו .היו אלה שלדי משאיות
מוסוות ואטומות לחלוטין ,ללא חלונות ,מקום מסתור
אידיאלי לכל דבר .עלינו עליהם לחוצים וצפופים בדוחק.
אני הייתי מטושטשת לחלוטין ,לא קלטתי מה שמתרחש
סביבי ,עד לאותו רגע הרגשתי בטוחה בקרבתה של אחותי.
נצמדתי אליה בכל הכוח ,ניסיתי לשכנע את עצמי שכל
עוד אנו יחד לא יאונה לי כל רע ,אבל עם סגירת המשאיות
השתלט עלי פחד נוראי ,ופרצתי בבכי מר .הרגשתי שאני
נחנקת בחושך .לא יכולתי להבחין בפניה של נעמי ,למרות
ששמעתי את קולה המתחנן שוב ושוב 'תהיי שקטה ,תהיי
שקטה ,אל תבכי' ,היא השתדלה להרגיע אותי אבל לא
הצליחה לדכא את חרדתי .מבוהלת כל כך צעקתי עוד
ועוד ,שאני רוצה את אמא ,שאני רוצה לחזור הביתה לפינה
הקטנה שלי.
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לאחר נסיעה ארוכה האמבולנסים נעצרו והורידו אותנו.
היינו קרובים מאוד לגבול .על הגבעות משמאלנו סייר הצבא
הסורי ושלט על העמק .מנגד נפרשה ארץ המבטחים,
הגאולה ,ארץ ישראל שלנו .אבל נותר עדין מכשול אחד
והוא לחצות את העמק מבלי שיבחינו בנו הסורים מעברו
האחד ,והבריטים ,מעברו השני של הגבול.
המשימה לא הייתה קלה כלל .ומשום כך לא כללו הקבוצות
משפחות עם זקנים ותינוקות ,אלא רק צעירים זריזים קלי
תנועה שעברו הכנה מיוחדת להתמודדות בנסיבות מסוג
זה.
אני ,כילדה יחידה בקבוצה ,הייתי מקרה חריג ,שהיוותה
בעיה נוספת עבור מארגני המבצע והבורחים כאחד.
משלא הצליחו לעצור את בכיי הידקו את פי במטפחת
וקשרו אותה מאחור בשערי ,ובחור לא מוכר סחב אותי על
הכתפיים .מישהו סינן בלחש הוראות בערבית ובעברית.
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ומרווחות יותר מן האמבולנסים ,והסיעו אותנו לקיבוץ איילת
השחר שקלט את הפליטים שהסתננו דרך גבול הצפון,
בעיקר מסוריה .במקום הסירו מעלינו במהירות את בגדינו
הבלויים והלבישו אותנו בבגדי קיבוצניקים ,מכנסיים ,חולצה,
כובע מבד ,הוא 'כובע הטמבל' האופייני המסמל אותם
אז בישראל .באופן זה לא הבדילו הבריטים בין התושבים
הוותיקים לחדשים שאך זה הגיעו ,ולא יכלו לגרש אותנו.
נתבקשנו לדבר עברית בלבד ,כדי לא לחשוף את ארץ
מוצאנו ,וממני ביקשו לא להוציא הגה.
מתוחה ומרוכזת ניסיתי להבין מה מתרחש סביבי ,גם אם
הגדולים כולל אחותי חשבו שאין זה הזמן המתאים לשאול
שאלות או לקבל הסברים כלשהם  .התקשיתי לעקוב
אחר הלחשושים המהירים של העובדות .הבריחה ,המסע,
ההתגנבות דרך הגבול ,הקיבוץ ,הבגדים החדשים ,צריפי
העץ ,המקלחות .שהרי כיצד יכלה ילדה שלא מלאו לה עדין
שש שנים לעמוד בשינויים כל כך דרמטיים וקיצוניים בחייה?
אבל היה לי תפקיד ראשי באירועים .מחובתי הייתה למצוא
תשובה הולמת לגילי ,ומשמעות הגיון וטעם לכל מה
שעובר עלי .ניסיתי להכניס סדר במחשבות שהתרוצצו
במוחי .שמעתי את קולה של אמא החוזרת ואומרת 'תצילי
אותה ,תצילי אותה!' שהבהירה לי את סיבת הסבל העובר
עלי .הבנתי שברחתי מסכנת מוות שאיימה על חיי ,אבל
המשכתי לשאול את עצמי אם יכולתי לבטוח באנשים סביבי,
שאיתם דיברתי רק בידיים .ערבית הייתה השפה היחידה
שידעתי .עברית בסוריה הייתה שפה תלמודית לקוחה מן
התפילות ,ומידיעתם הייתי עדין משוחררת .הפעלתי את כל
כישורי כדי לקלוט מסרים חיוביים בפנים קורני החביבות של
האנשים שהביאו אותנו לארץ וקלטו אותנו בקיבוץ .ברגעים
מסוימים הרגשתי אבודה ועצובה ,וגלי געגועים תקפו אותי
לאמא ,כי רציתי להיות איתה ,להרגיש את

חום גופה ,לשמוע את קולה .אבל בקרבתה של אחותי
נרגעתי קצת ,והיא שהייתה רגישה נסכה בי ביטחון.
כאשר חלפה תקופת החירום הראשונה של הבריחה
התחילה לענות לי בחביבות על השאלות המציקות,
והבטיחה לי שאמא תצטרף אלינו בקרוב ,בקרוב מאד,
ברגע שיתאפשר.
עברתי הלם בעקבות הטלטול הקיצוני שעקר אותי מהרגלי
ושינה את אופיי ואת יחסי אל העולם הסובב אותי .נולדתי
בגטו בדמשק .שם הסתובבתי בחופשיות ובטבעיות ,שם
הכרתי את החוקים ואת המנהגים .בקיבוץ ,לעומת זאת ,היה
הכל שונה ,הקצב ,אורח החיים הלא מוכר ,לעתים קרובות
גם הלא מובן .גייסתי את חושי ,את יכולת ההתבוננות
הטבעית שלי ,כל מה שיכול היה להועיל לי במלחמת הקיום.
אך ברגעים מסוימים הייתי עוברת מתחושת אושר ,מחייכת

של ישובי הקבע ,אוהלים וצריפי עץ ,הוקם במהירות מחנה
אוהלים קטן נוסף .אלונים שימשה תחנת מעבר זמנית
לזרם הפליטים היהודים שהגיע בהמוניו מסוריה לארץ
ופוזר ,לאחר מכן ,ביישובי הקבע השונים :קיבוצים ,מושבים
מוסדות עלית הנוער ועוד.
למרות העובדה שלא הסבירו לי דבר ,חשבתי שבמקום זה
נוצר משהו יותר יציב ,ושמכאן לא אאלץ לברוח יותר .אני
קלטתי בהמולה סביבי שדואגים לי .כי גזזו את שערותינו,
שקלו והלבישו אותנו ,חיסנו ,ותיעדו ,וצרפו אותנו למפקד
האוכלוסין ,והעניקו לכל אחד מאתנו שם חדש ,שם עברי.
אני נקראתי מעתה 'מזל' ,בישרה לי אחותי ,תרגום השם
הערבי טונה .שוב שינוי ,שוב טלטול פנימי התובע הסברים.
מדוע השתנה הכל ,למה ומדוע?...
מאוחר יותר הבנתי שנוהג שינוי השם שרווח גם לאחר קום

שוב במאור פנים ,לשקיעות ארוכות בעצב תהומי.

המדינה ,נועד בשעתו ,לשמש אמצעי ביטחון ,ולהקשות
על הבריטים את זיהוי העולים הבלתי חוקיים שהגיעו לארץ,
ובנוסף לכך להקנות זהות חדשה בתקווה לפתיחה בחיים
חדשים הרחק מסבלות העבר .במקביל לטרגדיית השואה
שהשתוללה באירופה עמד להתממש חלומו של הרצל
לשובו של העם היהודי למולדתו ,לחזרתו כעם גאה לעברו,
ולשורשיו ,וכפי שאמר ' -אם תרצו אין זו אגדה'.

באיילת השחר שהינו רק זמן קצר ,אולי יום או יומיים.
באותה הזדמנות ראיתי בפעם הראשונה חיילים בריטים
במדים וכומתה אדומה .רכובים על ג'יפים ,באו לבדוק אם
הגיעו זה עתה פליטים חדשים לא חוקיים ,ונראה שקיבלו
מידע מסוכני חרש שאיתרו את ההסתננות הלילית .אך
הם לא יכלו לעשות דבר .מוסווים היטב ,נטמענו לחלוטין
בקרב החברים ,לבושים באותם חולצות ,מכנסיים וכובע
טמבל .עברנו בשלום את הביקורת הראשונה של האנגלים
שממנה פחדנו ביותר ,וראשי הארגון החלו בהכנות פיזור
הקבוצה למקומות השונים בארץ .שלושים מתוכנו ,ביניהם
אני ואחותי ,שובצו לקיבוץ אלונים שהתפרס על רכס גבעות
המשקיפות על עמק יזרעאל .לא שיערתי לעצמי שזה יהיה
ביתי במשך הילדות ובכל תקופת גיל ההתבגרות.
הגענו לשם בפברואר .1944

עולם חדש
קיבוץ אלונים היה מוקף ביער נפלא של אלונים עתיקים.
היה זה היער היחיד שלא נכחד תחת גרזני הטורקים .הללו
שלטו בפלשתינה עד תום מלחמת העולם הראשונה ,כרתו
את היערות ,והשתמשו בעצים לבניית מסילות רכבת.
משהובסו ,עברה פלשתינה לחסות הבריטים .קיבוץ אלונים
נוסד כמה שנים קודם לכן ,על ידי קבוצת צעירים שבאו
מגרמניה ומפולין ,והספיקו להימלט בזמן מציפורני הנאצים.
הקיבוץ מנה בתחילת שנות הארבעים מאה חברים ,בנוסף
לתינוקות הראשונים ,שנולדו על אדמת ארץ ישראל .לצידם

התחלתי לארגן מחשבותיי באמצעות השוואות .כאשר הייתי
בדמשק לקחה אותי אמא לחמאם וקרצפה את עורי בתוך
אדים חמים ומחניקים ,ועכשיו שפשפה אותי אחותי מתחת
לזרם המים הקפואים ,והמקלחת הייתה בחדר ענק וריק,
ורעש המים הזורמים הדהד בקירות והפיל עלי פחד רב.
בבית אכלתי תמיד פיתה דקה ופריכה ,וכאן נתנו לי לחם
מרוח בריבה ,אוכל מוזר ולא מוכר ,שלא אהבתי ,ולא
רציתי
לבלוע .גם בנוגע לשינה הכל היה שונה .את השטיחים
הפרוסים לרווחה על הרצפה שעליהם ישנו בצוותא כל בני
המשפחה ,החלפתי בדוחק מיטות ברזל קטנות וצרות.
נצמדתי לאחותי בחרדה גוברת והולכת חזרתי לשאול את
עצמי 'מה קורה ,מה עוד יקרה ,במי אוכל לבטוח ,ואמא,
ואמא ,ואמא?...
שמי החדש בלבל אותי ולא הצלחתי לענות לשם מזל.
זאת לא הייתי אני.
חלפו שבועות מספר עד שנרגעתי קצת הודות לנעמי
שהרעיפה עלי הבטחות על גבי הבטחות שבקרוב נתאחד
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כולנו .גם אווירת הקיבוץ תרמה להפגת החרדה .הרגשתי
שאני נמצאת במקום מוגן ובטוח .במחנה האוהלים הזמני בו
גרנו היו בחורים דוברי ערבית שהשתייכו לקבוצה איתה הגענו
מדמשק ,הם העניקו לי תחושת המשכיות משפחתית.
יום אחד לקחה אותי אחותי לגן הילדים .המקום היה יפה
מאד ,בית מאבן מוקף בדשא ומוצל באלונים עתיקים .על
הדשא היו פזורים מגלשה ,נדנדה וארגז חול גדול.
אחזתי בחוזקה בידה של נעמי והתבוננתי ארוכות בילדים
שדיברו בשפה בלתי מובנת והשתובבו בעליזות ובקולי
קולות .בהדרגה נמוגה חשדנותי והסכמתי להישאר לבדי עם
הילדים הזרים ,בהשגחתה של לוטי הגננת וחיה המטפלת,
אם כי אף אחת מהם לא ידעה ערבית .ובוקר בהיר אחד,
בהיסוס מה ,הפציע מחדש חיוך הילדה שבי.
רק אדם אחד בקרב חברי הקיבוץ ידע לדבר בשפת אמי,
הוא רכז הקליטה של פליטי סוריה ושאר ארצות המזרח
שעזר לנו במילוי התעודות החדשות כאשר אך הגענו.
חבר הקיבוץ הצעיר ואשתו קירבו אותי ותירגמו לי את שיחות
האנשים האחרים ולימדו אותי קצת עברית.
אבל בעיית האוכל לא נפתרה עדיין ,אם כי השתדלתי להבליג
על סלידתי המוחלטת .המאכלים בקיבוץ שיקפו את טעם
ומסורת המייסדים ,ולעתים קרובות הכינו תבשילים אופייניים
לגרמניה ופולין ,כמו בורשט ,מחית תרד ,סלט מתוק,
אטריות מבושלות בריבה ,מאכלים ממש בלתי אכילים
בעיני .הסתפקתי בירקות טריים או במזון לא מבושל אחר
שהיה בנמצא לפעמים ,כמו לחם ,גבינה ,חלב וביצים.

58

צעירה מדי מכדי להטיל עליה אחריות כה כבדה .הוחלט,
אפוא ,שאני אשאר בקיבוץ אלונים ,כי היה בו גן לילדים בני
גילי .ומשום כך שאלו אותי אם אני רוצה להישאר .לא נראתה
באופק כל ברירה אחרת ,וה'כן' שעניתי הייתה התשובה
היחידה שיכולתי להשיב.
בוקר אחד החלו בהכנות לקראת נסיעתה של אחותי ,ואני
שיחקתי בשלווה ,משוכנעת שבכל מצב ,יהיה מה שיהיה ,אנו
נשאר יחד .כאשר הגיע האוטובוס לאסוף את הקבוצה לנסיעה,
היא עלתה ,ואני כמו תמיד ,עקבתי אחריה ,אך הוחזקתי בכוח
למטה ,על הקרקע .התחלתי לצרוח ופרצתי בבכי מר ונואש.
האוטובוס הלך והתרחק עם נעמי ,שדמעות זלגו מעיניה,
והיא נפנפה לי לשלום ביד איטית ורוטטת מעצב מן החלון
האחורי .זאת הפעם השניה שהרגשתי את קרבי מתכווצים
בכאב נטישה .נותרתי בודדה .בודדה .המלה הזאת הדהדה
בתוך מוחי עצובה וקפואה ,מתמזגת בדמותה המתרחקת
של אחותי הבוכה מן החלון המאובק של האוטובוס .ימים על
ימים רדף אותי מראה זה ,את נעמי ,שהלכה לה ,בתמונה
קבועה ,חוזרת ונשנית פעמים אין סוף.
לא קיבלתי הסברים בנוגע לחוויה נוראה זאת ,כשם שלא
הסבירו לי דבר בשעת הבריחה או בזמן שהותנו בתחנת
האיסוף הראשונה או כאשר שינו את שמי .אבל תמיד
הייתה נעמי לצידי ,מה שלא הבנתי אני ,חשתי שהיא הבינה
בשבילי ,ובטחתי

חלפו בינתיים שבועות ,התקרב האביב ,ואווירה נינוחה יותר
שרתה בכל .במחיצתה של נעמי נותר מגע וקשר מעודד
יחיד לעולמי ולבני משפחתי הרחוקים ,ועזר לי קצת להתגבר

בה שתגן עליי .מה אעשה עכשיו שאלתי את עצמי ,והרגשתי
נבגדת ,כאילו העולם כולו בגד בי ,והתייסרתי בתוכי מדוע
שאלו אותי שאלה ומדוע עניתי 'כן' .בהמשך שבתי להיזכר
ברגע זה ,וכשסיפרתי אותו לחברים שונים קיבלתי תגובה
זהה של תימהון ,כמי שאינם מאמינים למשמע אוזניהם.

על הטראומה שעברתי .יום אחד נקראנו שתינו לשיחה עם
נציג הקיבוץ בארגון הציוני שתכנן את בריחתנו .נשאלתי אם
ברצוני להישאר בקיבוץ .עניתי ללא היסוס בחיוב .השתקעתי
במקום ,התחלתי להתאקלם ,לאן יכולתי משם עוד ללכת?
לא שיערתי לעצמי שתשובתי תחרוץ את ניתוקי מאחותי.
איש לא רמז לי על כך ,ולא עלה על דעתי שדבר כזה יכול
בכלל לקרות .אך האנשים הללו טיפלו בצעירים בלבד,
במתבגרים עצמאיים ,שיכלו בקלות להיקלט בקיבוצים
אחרים .בנסיבות הקיימות לא נלקחה בחשבון מסגרת
מתאימה לצורכיהם של הילדים הקטנים.ואיש לא ידע מה
לעשות בי כילדה כה קטנה ,ללא הורים ,מלווה באחות

גם המטפלת באלונים ,שנים רבות במבט לאחור ,באקלים
ובנסיבות של אז ,אני מסוגלת להבין .כולם היו בקיבוץ
חלוצים שברחו מאירופה בזמן ,וצעירים מדי להבין טרגדיה
של ילדה קטנה בשם מזל ,או אולי לא שרויים בנסיבות
ובתנאים המתאימים להבין אותה.
עם עזיבתה של נעמי ,חבר קיבוץ דובר ערבית בשם מוקה
ניסה בקולו השקט והבוטח להרגיע אותי ולהסביר לי סוף
סוף את העובדות ואת הנסיבות שבגללן נותרתי בקיבוץ.
במשך ימים ארוכים נפלו מילותיו על אוזניים ערלות והיו
חסרות תועלת ,המשכתי לבכות ,וסירבתי לאכול ,ולא
החלפתי מילה עם איש ,בכל שפה שהיא.
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