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דבר העורך
מאת: משה ש�מ�ר

בראשית, אני מוצא לי לחובה להתנצל על שתי טעויות שנפלו בגיליון הקודם:
א. ד"ר שמעון אביבי, כותב הכתבה על יאיר הררי ע"ה, הפנה את תשומת לבי על 
טעות דפוס שהחסירה קטע מהכתבה. אנו נביא בגיליון זה, את כל הכתבה שנית.
ריקא,  ראשל  לצרפתית  המורה  היא  הלו  בירנבוים,   - ריקא  רחל  גב'  ב. 
בציינה   .59 בעמוד  לתמונה  מתחת  בכיתוב  שנפלה  טעות  על  הצביעה 
בדמשק "אליאנס"  ספר  בבית   ,1935 משנת  בוגרות  של  היא  התמונה  כי 

והיא בתוכם. ולא כפי שהיה כתוב. באמרה
''...רציתי גם להתייחס לתמונת מחזור מבי"ס אליאנס שפורסמה בעלון, ולתקן טעות. 
התמונה הינה משנת 1935, מחזור כיתה חת-טת, ואני נמצאת שם בין התלמידות 

כשנתיים לפני שהפכתי בעצמי למורה.
את התמונה השגתי מחברת ילדות - שולמית זרול, גיסתו של אליהו ששון. גם שולמית 

מופיעה בתמונה...'' 
 

שלמי תודות:
לד''ר שמעון אביב, לגב' רחל ריקא-בירנבוים על תשומת הלב והתיקונים ששלחו. 

לד''ר אברהם חסון על שהובילנו לחומר על ''קהילת יהודי דמשק במאה הרביעית לאלף הששי'' מאת אליעזר
ויוסף יואל ריבלין.

לד''ר מרגלית בז'רנו, מהאוניברסיטה העברית ולד''ר נתן חסון, יו''ר ועדת המערכת שלנו על עבודותיהם בפרק לציון מאה 
שנה להגירת יהודי דמשק לארצות אמריקה הלטינית בכלל ולמקסיקו בפרט.

לחברנו יוסי יבין )יאבו( מנהל אתר האינטרנט שלנו אשר הפליא להביא בפנינו כתבה ייחודית במינה, בה שילב זיכרונות 
וציטוטים מפי אביו נשוא הכתבה, על הקיבוץ ועל מערכי ההברחה והקליטה של בני קהילתנו בשנות הארבעים של 

המאה העשרים.
לחברנו בני מוצרי על ה''מקמה'' שנכתבה למלאת ששים שנה למושב ''ניצני עוז'', שעל גבול המשולש הערבי. שרבים 

מבין מייסדיו היו צעירים יוצאי סוריה שהוברחו ארצה ב''במבצע האלף'' המפורסם.
ולגב' חמדה אביב שהוסיפה לנו עוד שיר משיריה הזורקים לנו אור על מנהגים ממיטב מורשתנו שלדאבון לבנו הולכים 

ונעלמים. נחמתנו בכך שבעזרתה אנו מנחילים ידע זה לדורות הבאים. זהו שכרה-שכרנו.
לגב' עליזה רמתי על כתבתה "זיכרונות ילדות על יום כיפור" בדמשק בבית הוריה ע''ה. 

לגב' נורית קלש על התמונות ממקסיקו סיטי.
לאגודת ''אוהלי צדיקים'' מירושלים על התמונות מג'ובר בדמשק. 

לצוריה שמר המתמיד בסיוע צמוד בגרפיקה ועיבוד התמונות הישנות שבאומנותו כי רבה הופכן לחדשות.
לשולחי הפתגמים והמכתמים: יהושע קלש, בני מוצרי, ולורה אביטל )חלווה(.

ולכל מי שסייע בעצה, בהערות ובהארות.
ואחרונים חביבים חברי צוות ''עיצובים'' לאייל דרור ולאווה גרינברג. 

לכולם בהוקרה, הערכה והכרת תודה
איחולים לבביים לשנה  החדשה הבעל''ט.
משה שמר, העורך 

משה שמר
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ההגירה היהודית מדמשק לאמריקה הלטינית היתה 

חלק מגל הגירה גדול מכל חלקי האימפריה העותומנית 

המתפוררת. ראשוני המהגרים מסוריה היו חקלאים לא-

יהודיים ממעמד נמוך, שנענו להזמנתן של ממשלות 

ארגנטינה וברזיל לספק פועלים לשדות החיטה או למטעי 

הקפה. הצלחתם הכלכלית עוררה תנועת הגירה רחבה 

שהשפיעה גם על צעירים יהודים שביקשו להתגבר על 

העוני והמחסור ולבנות לעצמם עתיד חדש. 

גל ההגירה הראשון התעורר לאחר מהפכת "התורכים 

הצעירים" )1908( שחייבה את הלא-מוסלמים לשרת 

בצבא, והוא נמשך עד שפרצה מלחמת העולם הראשונה 

)1914(. רוב המהגרים באותה תקופה היו גברים צעירים 

שנמלטו מן השרות הצבאי או שהיגרו בתקווה להרוויח כסף 

ולשוב הביתה. הבחירה באמריקה הלטינית היתה לעיתים 

מקרית: מהגרים שביקשו להגיע לארצות הברית ונפסלו 

על ידי הרופא, בדרך כלל בגלל טרכומה, חיפשו יעד קרוב 

אחר. חלוצי המהגרים שהחלו להתבסס בבואנוס איירס או 

במקסיקו סיטי החלו למשוך אחריהם בני משפחה ומכרים. כך 

החלו להווצר שרשראות הגירה שכוונו את המהגרים משכונת 

היהודים בדמשק לקהילות החדשות באמריקה הלטינית. 

מלחמת העולם הראשונה גרמה סבל רב לאוכלוסיית 

דמשק, שהיתה בסיס צבאי של התורכים. כל הצעירים 

היהודיים גוייסו לצבא והקהילה הגיעה עד פת לחם. 

התפוררות האימפריה העותומנית והשלטת המנדט 

הצרפתי העמיקו את המצוקה הכלכלית, את חוסר הבטחון 

הפוליטי ואת המתחים בין יהודים למוסלמים. יהודים רבים 

החליטו להצטרף לבני משפחתם שהיגרו אל מעבר לים. 

גל ההגירה השני, חלקו של נשים, ילדים והורים מבוגרים 

-נמשך במשך כל שנות העשרים, ונפסק בעקבות המשבר 

הכלכלי הגדול וההגבלות שהטילו מדינות היעד על ההגירה.

פנחס נאמן, מנהיג ציוני שביקר בסוריה ב-1927 פרסם 

את רשמיו בעתון "הארץ". המאמר שהוקדש לעיר דמשק 

מתאר את ההיסטוריה המפוארת של העיר, אך גם את 

שקיעתה והתרוששותה בעקבות פתיחת תעלת סואץ. 

נאמן מתאר את מצבם הכלכלי הקשה, את ההתנכלויות 

של שכניהם המוסלמים ואת הסבל הרב שגרמה מלחמת 

העולם הראשונה, שגרם ליציאה המונית של בני דמשק:

המספר הכללי של התושבים לא השתנה בהרבה, אבל 

מכסת היהודים ירדה באופן מבהיל. הדלות והעוני שבשדרות 

הרחבות של העם גרמו להגירה מתמידה שהחלה כבר 

ַשאִמים ְּבֲאְמַל''ט
מאת: ד"ר מרגלית בז'רנו*

מאה שנה להגירת יהודי 
דמשק לאמריקה הלטינית

ד"ר מרגלית בז'רנו

 _______________________
ד"ר מרגלית בז'רנו מרצה וחוקרת במכון ליהדות זמננו 
ובחוג ללימודים רומניים ולטינו אמריקניים באוניברסיטה 

העברית בירושלים.
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מלפני המלחמה, ואף שנות המלחמה עשו שמות בקהילה 

זו. מגפת "טיפוס הרעב" שהפיץ הצבא הטורקי בעיר זו 

הפילה מאות חללים בסמטאות הצרות של ההמון היהודי, 

מלבד חללי הרעב, רעב ממש, והרוגי המלחמה. 

נאמן מביא נתונים לפיהם חלה ירידה תלולה במספר 

היהודים בעקבות מרד הדרוזים, מ-15,000 בשנת 1919 

נותרו בעיר רק 7,000. מכיון שארה"ב הטילה הגבלות על 

ההגירה, פנו רוב היהודים לאמריקה הלטינית:

המהגרים הולכים לקובה, מקסיקו וביחוד לארגנטינה. 

לדבריהם, ישנה בבואינוס איירס קהלה דמשקאית המונה 

5000 נפש ומרוכזה כולה בשכונה אחת, רובע דמשקאי. 

שמה ימשיכו את דרכי חייהם, ידברו בלשונם הערבית ויקימו 

את מנהגי ה"רחוב" כאילו נמצאו ב"תלה" או ב"חוש אל 

בשי". הבחורים שכבר "הסתדרו" מזמינים על ידי קרוביהם 

ארוסות מ"רחוב היהודים". מנהג קדוש בידיהם שלא לשאת 

נשים מבנות ארצות נכריות. 

Boca-( הרובע הדמשקאי", בשכונת בוקה ברקאס"

Barracas( שבבואנוס איירס מתואר על ידי מ. סופר, במאמר 

שהתפרסם בעברית בבואנוס איירס בשנת 1921: 

בשנת 1909 התחילה ההגירה של יהודי דמשק לארגנתינה, 

שהיתה בשנת 1910 להגירה המונית. בשנת 1913 רואים 

אנו כבר את המהגרים הללו בתור קהילה מסודרה בשם 

"קהילת יהודי דמשק". גם הם, כאחיהם המרוקאים, ייסדו 

בראשונה חברת "בני אמת" שמטרתה לרכוש להם "בית 

עלמין" ]...[ בשנת 1915 נוסדו אצלם חברות "בקור חולים", 

"גמילות חסדים", יסדו להם גם שני בתי ת"ת, ששה בתי 

כנסיות. בשנה שעברה קנו להם בית בפרבר באראקאס 

- מקום שבתם של יהודי דמשק, שמספרם עולה כעת 

לשני אלפים - בעד בית ספר מודרני עם שלוש מחלקות 

ושמו "אור תורה". בבית ספר זה ילמדו גם את השפה 

העברית והיסתוריה ישראלית. עד עכשיו הלמודים בבתי 

הת"ת שלהם עפ"י השיטה הישנה: קריאה סידור ותרגום 

התורה לערבית. זה יהיה ביה"ס המודרני הראשון שנוסד 

ע"י היהודים הערבים". 

ההתארגנות של היהודים מדמשק החלה בצורה לא רשמית, 

עם התכנסותם של מניינים בבתים פרטיים, דוגמת ה"כניס" 

שברובע בוקה שהתקיים בביתו של הרב יעקב מזרחי. 

הארגון הרשמי הראשון היה "בני אמת" המנהל עד היום 

את בית הקברות של יוצאי דמשק בבירה הארגנטינאית. 

ב-1919 הוקם בית כנסת "אגודת דודים" ברובע פלורס 

)CIDICSEF(.ד''ר בז'רנו, בביקור בארגנטינה,עם קבוצת פעילים לסמינר במרכז להפצת התרבות הספרדית
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)Flores( ושנה לאחר מכן נוסד רשמית בית הכנסת "אור 

תורה". המודרניזציה של התלמוד תורה, הושגה הודות 

לפעילותו של מנהל בית הספר, הרב יעקב מזרחי, שעל 

דעותיו בענייני חינוך ניתן ללמוד מתוך ספר שפרסמו צאצאיו 

שנים רבות לאחר מותו. הרב מזרחי התנגד לעונשים גופניים 

של התלמידים, והטיף למתן לחנך גם את הבנות, מכיון 

ש"שויון גמור יש לאשה היהודית בחיים הדתיים". דעותיו 

של הרב מזרחי לגבי הנשים היו מהפכניות, והוא סבר שאין 

למנוע מנשים אפילו את הרבנות: "התורה נתנה רשות 

לאשה היהודית לעלות גם למדרגת רבנית מורה הוראות, 

אם ראויה היא לכך, אין מעצור על דרכה זו". הקהילה 

השאמית בבואנוס איירס לא הוציאה מתוכה רבניות, אך 

החינוך היהודי מילא מקום מרכזי בחיים הקהילתיים, תחילה 

ב"כיתאב" הצמוד לכל אחד מבתי הכנסת, ובהדרגה בבתי 

ספר יומיים המשלבים לימודים יהודיים בתוכנית הלימודים 

הארגנטינאית הממלכתית.

ההיסטוריה הארגונית של השאמים במקסיקו היתה 

שונה. המהגרים הראשונים מחלב ודמשק נקלעו ב-1910 

למהפכה המקסיקנית שהיתה מלווה בזעזועים כלכליים 

ובחוסר בטחון. שני מהגרים יהודים מדמשק נפלו קורבן 

להתנגשויות הדמים שבין המהפכנים והוצאו להורג כחשודים 

בריגול. היהודים שחיו אז במקסיקו - אשכנזים ממרכז 

אירופה, ספרדים מיון ותורכיה, חלבים ודמשקאים - החלו 

להתאחד. הם ההקימו ביחד את הארגון הקהילתי היהודי 

 Alianza Monte( "הראשון במקסיקו, וקראו לו "ברית הר סיני

Sinai(. האליאנסה מונטה סיני רכשה קרקע לבית קברות 

יהודי וסיפקה שרותים דתיים וחברתיים לכלל הציבור היהודי.

ב-1921 הטילה ארה"ב הגבלות על ההגירה, ורבים מיהודי 

מזרח אירופה שנלכדו בנמלי היציאה בלא יכולת לקבל 

ויזות לאמריקה החלו לפנות למקסיקו, בתקווה שמשם 

יקל עליהם להגיע ל"ארץ המובטחת". הצטרפותם של 

האשכנזים דוברי האידיש לארגון הקהילתי המשותף גרמה 

למתיחות בין העדות, בעיקר על רקע השימוש המשותף 

באותו בית כנסת. ב-1922 החליטו האשכנזים לפרוש, 

והקימו קהילה נפרדת בשם "נדחי ישראל". שנים אחדות 

אחר כך פרשו הספרדים דוברי הלדינו ובאמצע שנות 

השלושים החליטו גם החלבים להתארגן בנפרד. השאמים 

נשארו כבעלי הבית על אליאנסה מונטה סיני, המזוהה עד 

היום עם יוצאי דמשק, אם כי יש בה גם חברים ממוצא לבנוני. 

דרכם הכלכלית של יוצאי דמשק באמריקה הלטינית היתה 

דומה לזו של רבים מן המהגרים הלא-יהודים מסוריה, 

שהחלו את דרכם כרוכלים. חלקם התקבצו בערים 

הגדולות, בעיקר בערי הבירה, ואילו אחרים התפזרו גם 

בערי השדה כשהם נושאים על גבם בדים ומוצרי טקסטיל 

או סידקית שאותם מכרו בתשלומים למעמדות הנמוכים 

של האוכלוסיה. אלה שהצליחו להתבסס פתחו חנויות 

למסחר סיטונאי והעניקו אשראי לרוכלים החדשים, וכך 

עזרו להם להקלט בארצם החדשה. 

היהודים מסוריה שהיגרו לברזיל נטו להתרכז בריו דה ז'נירו 

ובסאו פאולו, שם חיו בסמיכות למהגרים דוברי ערבית 

שעסקו כמוהם בסחר בדים. הם הרגישו קרבה הרבה יותר 

רבה לבני ארצם הלא-יהודיים מאשר ליהודים האשכנזים 

שדיברו אידיש. הקירבה לא היתה רק לשונית, אלא גם 

תרבותית. הגברים בילו בבתי קפה שבהם השמיעו מוסיקה 

מזרחית, שתו קפה, שיחקו דומינו ובילו באוירה דומה לזו 

שאותה הכירו מהבית הישן. יהודים מסוריה יצרו קשרי 

מסחר עם סורים לא-יהודים, והצטרפו לקלובים שהוקמו 

על ידי מהגרים מסוריה ולבנון. אולם הקשרים בין יהודים ולא 

יהודים היו מוגבלים למרחב הציבורי ואפיינו רק את הגברים. 

המשפחות המשיכו לשמור על המבנה הפטריארלי, והנשים 

נשארו בבית והנטיה היתה להשיאן בגיל צעיר. יהודים לא 

התארחו בביתם של נוצרים או מוסלמים ובחיים הפרטיים 

המשיכו לשמור על הפרדה מקבוצות אחרות.

למרות שיוצאי סוריה התפזרו בארצות שונות באמריקה 

הלטינית, נוצרו רק שני ריכוזים גדולים שבהם נמשכת 

ההפרדה בין חלבים ושאמים עד היום: בבואנוס איירס 

ובמקסיקו סיטי. אף כי ההבדלים ביניהם אינם רבים, עדיין 

ניתן להרגיש כיום, מאה שנה לאחר ראשית ההגירה, את 

השפעת המסורת של כל אחת מן הקהילות. החלבים 

נחשבים לדתיים יותר ואילו השאמים, למרות שרבים 

מהם שומרי מצוות, שומרים על גישה סובלנית יותר. 

הדמשקאים גם קשורים יותר לתנועה הציונית, ולמרות 

תנועת ההתחרדות של השנים האחרונות - שלא פסחה 

גם עליהם - הם שומרים על עמדה פרו ישראלית.

הערות:

פנחס נאמן, "דמשק" הארץ, י. באלול תרפ"ז.  .1

מ. סופר "היהודים הערביים", הבימה העברית, חוברת ה'    .2

שנה ראשונה, אב תרפ"א.  

יעקב מזרחי, ספר זרח יעקב, דרשות, חידושי דינים ואגרות.  .3

ההדיר ערך והוסיף הערות מבוא ומפתחות משה עמאר,  

הוצאת אורות יעקב המגרב, לוד תשנ"ד.  

4. שם, עמ' 46.
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קהילת הר סיני במכסיקו היא הקהילה המאורגנת 
והמשגשגת ביותר בין קהילות יוצאי דמשק בתפוצות. חברי 
הקהילה גאים במוצאם ושומרים על מסורת קהילת האם 
 Historia de" בדמשק. לאחרונה הם יזמו את הוצאת הספר
una Alianza" )תולדותיה של ברית( הסוקר את מאפייניה 

של קהילת האם הדמשקאית, את הסיבות להגירה ואת 
היסוד והבנין של הקהילה היהודית הדמשקאית במכסיקו, 
גילגוליה ופעילותה עד להפיכתה לקהילה משגשגת 
ששורשיה נטועים עמוק במסורת הקהילה היהודית 

הקטנה בדמשק.
הספר חובר על ידי צוות זכרונות שהוקם על ידי הקהילה 
ועמל במשך חמש שנים על איסוף תעודות וניתוחן וקיים 
ראיונות אישיים רבים עם יוצאי דמשק ועם מקימיה של 

קהילת הר סיני במכסיקו.
הספר הוא בעל עניין מיוחד לנו, כל יוצאי דמשק, המתקשים 
להשלים עם שכחת עברה המפואר של הקהילה בדמשק. 
חשוב לנו שתולדותיה של הקהילה יחקרו, יכתבו ויזכרו. 

כתבה זו סוקרת את התפתחותה של קהילת יוצאי דמשק 
במקסיקו ואת זיקתה ההדוקה לקהילת האם בדמשק. 

כתבה זו מבוססת בעיקרה על הספר הנ''ל. 

השפעת הכיבוש האיסלאמי
דמשק עברה כיבושים רבים לאורך תולדותיה. רוב הכובשים 
הרסו ובנו והותירו בה שרידים, פיסיים ותרבותיים. הבולט 
שבכיבושים היה הכיבוש האיסלאמי שהשפיע יותר מכל 
קודמיו על זהותה הנוכחית של העיר, כפי שהיא זכורה 
ליוצאי דמשק שבינינו. דמשק נכבשה בשנת 636 על ידי 
צבאותיו של הכליף עומר שהפך אותה לבירת האימפריה 

שלו, אימפריית בית אומייה. 
עומר אמנם איפשר ליהודים לחיות תחת משטרו כבני חסות, 
אך מבוזים ומופלים לרעה. הוא הטיל עליהם מיסים מיוחדים 
שלא הוחלו על המוסלמים. אפליה זו התקיימה לאורך רוב 
תקופת שילטון האיסלאם באיזור על גווניו ותהפוכותיו. אף 
היו תקופות שהלחץ הכלכלי והביזוי היו קשים מנשוא ורבים 
העדיפו להתאסלם ובלבד לשרוד. אחרים היגרו אל מחוץ 
לארצות האיסלאם או לארצות איסלאמיות ליברליות יותר. 
היו גם תקופות קצרות שבהן היהודים נהנו מחופש ופרחו. 
בסוף המאה ה-19 ובראשית המאה ה-20, כשמצבה של 
האימפריה העות'מאנית הלך והתדרדר ובני הקהילה סבלו 
ממצוקה כלכלית קשה מאוד, מנגישות השלטון העות'מאני 
המושחת ומהחשש מגיוס הבחורים היהודים לצבא התורכי,  

גברה הגירת יהודי דמשק לארצות אמריקה בחיפוש עתיד 
מבטיח יותר. רוב המהגרים ביקשו להגיע לארה"ב, למכסיקו 
ולארגנטינה. רובם היו בחורים בודדים שמשכו אחריהם את 
יתר המשפחה אחרי שהתבססו בארצות אלה. עם הזמן 
התארגנו המהגרים במסגרות קהילתיות יהודיות שהבולטת 
שבהן היא קהילת יוצאי דמשק במכסיקו, שהפכה לקהילה 
הגדולה, המפוארת והמשגשגת שביניהן - קהילת הר סיני 

.Monte Sinai Comunidad

גורמי התעוררות לחיפוש חלופות
חופש הפרט 

"הצהרת זכויות האדם" של המהפכה הצרפתית הביאה 
לשינוי בתפיסת מעמדו של הפרט, תחילה במדינות אירופה 
ואחרי זמן גם בתוך האימפריה העות'מאנית. כך, ב-1839 
פרסם הסולטן עבד אל חמיד חוק שאמור היה להשוות את 
זכויות הלא מוסלמים בטריטוריות העות'מאניות לזכויות 
המוסלמים. בפועל, היתה לחוק משמעות מעשית מוגבלת 
משום שהאפליה הכלכלית נותרה בעינה, שכן המס המיוחד 
והמעיק שהנוצרים והיהודים היו חייבים בו לא בוטל. עם זאת 
היה בחוק יסוד חיובי - היתר להתארגן במסגרות קהילתיות 
שבהן הפרט הוא חבר אוטונומי הזכאי לייצוג מול השילטונות 
על ידי מנהלי קהילתו. שינוי זה חיזק את מעמדו של הפרט 

קהילת הר סיני - יהודי דמשק במקסיקו

)M.S :ד"ר נתן חסון )צילום

 עפ''י "Historia de una Alianza" )תולדותיה של ברית( 

תרגום ותקציר: ד"ר נתן חסון
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בעמידתו מול השלטונות. כ-50 שנה מאוחר יותר הוענקה 
לקהילה אמנסיפציה שיפוטית שאיפשרה ליהודים לפתור 

סכסוכים פנימיים ביניהם בתוך מסגרת הקהילה. 

החינוך
ב-1860 נוסדה בצרפת חברת "כל ישראל חברים" ששמה 
לה למטרה לקדם את החינוך, התרבות וזכויות האזרח של 
היהודים בארצות האיסלאם שבהן מעמדם היה נחות. הסניף 
הדמשקאי של החברה נוסד ב-1864 והחל להעניק חינוך 
כללי לבני הקהילה, נוסף על החינוך הדתי שהיה נהוג עד אז. 
הרחבת האופקים שהחינוך הכללי הביא עמו לקהילה, תרם 

לבניה להבין טוב יותר 
את העולם ודרכיו ואף 
להכיר ארצות זרות. ידע 
זה העניק ליהודים יתרון 
תחרותי על האוכלוסיה 
י  מ ו ח ת ב ת  ב ב ו ס ה
ר  ח ס מ ה ו ה  ל כ ל כ ה
ופתח בפניהם אופקים 
חדשים לשיפור מעמדם 
ולהתעניינות  הכלכלי 
ניתן  שאיתן  בארצות 
לסחור ובארצות שבהן 
עשוי להיות להם עתיד 

טוב יותר.

ת  ו ב ר ע ת ה
מעצמות המערב 

יהודי הקהילה בדמשק 
סגורה  כקהילה  ו  חי
בתוך השכונה היהודית 
ולא  מרצונם החופשי 
מכורח חוקי גטו שאפיינו 
ח  זר מ ת  ו צ ר א ת  א
ההסתגרות  אירופה. 
נבעה מהצורך להתגונן 
בעת צרה ומהרצון לקיים 
חיי קהילה פעילים. אולם 
היא גם תרמה לסגירת 

אופקים כלפי העולם. גם הערבית, שפת המקום של יהודי 
סוריה לא סייעה בידיהם לפרוץ לשוקי אירופה כשאלו נפתחו 
בפניהם. אפילו יוצאי ספרד, הקבוצה היחידה ששנים אחרי 
שהתישבה בסוריה דיברה לדינו, כבר אימצה באותה עת 
את שפת המקום. גם שפת הכתיבה המיוחדת שפותחה, 
"נוס אלם" )כתיבת טכסטים בערבית באותיות עבריות(, 

לא סייעה לפתיחות כלפי העולם. 
התערבות מעצמות המערב בענייניה הפנימיים של 
האימפריה ומתן חסות למעוטים הנוצרים והיהודים פתחה 
בפניהם את דלתות העולם והקלה עליהם לנהל מסחר 

בינלאומי. היא גם הביאה עמה השכלה וראיית עולם 
נאורה של זכויות הפרט. אולם היו למעורבות זו גם תוצאות 
שליליות - היהודים ורכושם הפכו לפגיעים יותר בהשוואה 
לעבר משום שהשלטונות פטרו עצמם מההגנה המיוחדת 
שהעניקו להם כבני חסות, משלמי מסים מיוחדים. נוסף 
על כך ההתערבות סייעה לעורר את הלאומיות הערבית 
שחידדה את ההתייחסות השלילית אל היהודים והפיצה 

את האנטישמיות המערבית בלב החברה הערבית. 

ההגירה וסיבותיה
1. האנטישמיות והתעוררות הלאומנות הערבית פגעו קשה 
בבטחון האישי של בני 
הקהילה ואף בבטחונה 
של הקהילה בכללותה. 
הבולטת שבהתרחשויות 
היתה  האנטישמיות 
בדמשק  הדם  עלילת 
ב-1840 שניזמה על ידי 
הקונסול הצרפתי. עקב 
משבר  עבר  העלילה, 
קשה ביותר על הקהילה. 
ה  י ש י א ב ה  ע י ג פ ה
נחרתה עמוק בתודעת 
הציבור והיוותה תזכורת 
ת,  עו י לפג מתמדת 
שהחריפה והלכה עם 
התחזקות הלאומנות 

הערבית.

והח'ראז',  ה-ז'זיה   .2
ם  וחדי המי סים  המי
היהודים  על  שהוטלו 
ל  ו כ י ב כ ו ם  י ר צ ו נ ה ו
בוטלו, הומרו למעשה 
עשכרי"  אל  ב-"בדל 
)חלף השרות הצבאי(. 
איפשר  החדש  המס 
לקבל תמורת תשלום 
משמעותי פטור משרות 
צבאי. ב-1909 בוטל מס ה-בדל ולהלכה חובת השרות 
הפכה לכללית. הפטור היחידי משרות ניתן רק לנשוי טרי 
שטרם הוליד ילדים. כדי להמנע משרות, היגרו חייבי גיוס אל 
מחוץ לגבולות האיפריה העותמנית והיו שנישאו בגיל צעיר 
מאד. האחרים נאלצו לשלם את ה-בדל ומי שלא עלה בידו 

לגייס את הסכום גוייס לצבא.

3. בתקופת מלחמת העולם הראשונה דמשק היתה 
לזירה של מהומות והתמרדויות. גברים יהודים גויסו גם 
לשם דיכויין. בחלב המצב היה טוב בהרבה מאשר בדמשק, 
משום שהקהילה החלבית היתה עשירה יותר מהקהילה 
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הדמשקאית והיה ביכולתה לגייס את תשלומי ה-בדל 
ומשום שבחלב לא התרחשו מהומות קשות שאפייינו כל 

כך את דמשק. 
המהומות לא שככו אחרי המלחמה והמנדט על סוריה 
שחבר הלאומים העניק לצרפת נתקל בהתנגדות ערבית 
עזה שבאה לביטוי בפרצי אלימות חוזרים ונשנים עד לקבלת 
העצמאות המוחלטת. חוסר היציבות היקשה על הכלכלה 
והוסיף דחף להגירה, שהתגברה מאד בשנות ה-20 וה-30 . 

4. המצוקה הכלכלית, שבלאו הכי שררה בדמשק בזמן 
המלחמה, הוחמרה מאד עקב גיוס הגברים. נשים וילדים 
נאלצו לעבוד בשכר זעום כדי להתקיים. כתוצאה, אותם 
ילדים לא זכו להשכלה כלשהי, לבד מלימוד על פה של 
התפילות. כשילדים אלה בגרו והיגרו למכסיקו בלטה 
נחיתתום ההשכלתית והדתית לעומת יוצאי חלב. זו היתה 

אחת הסיבות להתנשאות החלבים על פני הדמשקאים.

5. נמל היציאה של המהגרים מסוריה היה בדרך כלל 
נמל בירות, ממנו הפליגו למרסיי ומשם לאמריקה. רבים 
מהמהגרים לא ידעו מהי אמריקה ואלו מדינות היא כוללת. 
לגבי רבים מהם זו היתה ארה"ב. לא ידעו שמדובר ביבשת 
שכוללת מדינות רבות נוספות. הם לא ידעו באיזה נמל 

ינחתו ובאיזו עיר יתמקמו. 
במרסיי עלו אתם לאוניות גם מהגרים יהודים ממזרח אירופה 
שיחד עם יוצאי חלב ודמשק התארגנו לתפילות בציבור 
שהתקיימו בתערובת קקפונית של סגנונות ומנגינות, 
בהתאם לערי המוצא של המתפללים. היהודים ביקשו בדרך 
כלל אוכל כשר )קטניות, ביצים, סרדינים ודגים אחרים( 
ובמקרים שהקברניט לא סיפק אותו הם הסתפקו במה 

שהוגש להם ונמנעו מאכילת טרף. 
ההפלגה נמשכה כ-30 יום שבמהלכם המהגרים יצרו 
חברויות חדשות ורקמו תוכניות לעתיד. בין הראשונים 
שהגיעו למכסיקו מדמשק היה בחור ממשפחת סמקה 
)Smeke( שהגיע ב-1897. קליטת מהגרים נוספים היתה 
איטית באותה עת ועד 1906 התרכזו במכסיקו בסה"כ 
כ-16 משפחות דמשקאיות, ביניהם בני משפחות סלמה, 
זאגה, אטרי, כליפה, דבאס, זיתונה ורומנו. ריכוז קטן זה 
משך מהגרים משום שקיימת קהילה יהודית שעשויה לסייע 

לקליטה במקום.

6. בתחילת תקופת ההגירה לא נדרש שום מסמך כדי 
לצאת מסוריה. דרכון נדרש רק משנות ה-20 תחת שילטון 
המנדאט הצרפתי. משום כך לא היה בידי המהגרים עד אז 
מסמך רשמי שיעיד על שמם והשילטונות המכסיקאים 
ניצלו זאת ואילצו במקרים רבים את המהגרים להתאים את 
שמם למבטא ספרדי. הכניסה למכסיקו היתה מותנית רק 
בהוכחת יכולת קיום עצמאית כלשהי )החזקת 100 פזוס( 
ובבדיקת רופא המאשר שהמהגר אינו סובל מטרכומה. החל 
מ-1934 נדרשו המהגרים להציג דרכון בכניסה למכסיקו.

יסוד "ברית הר סיני" במכסיקו
נדרשו שנים כדי להכיר בצורך להקים ארגון קהילתי פעיל, 
ושנים נוספות עד שהוקמה "קהילת הר סיני". האירוע 
הראשון בהקשר זה התקיים ב-14 ביוני 1912 עת התכנסו 
יהודים יוצאי ארצות שונות במטרה להקים ארגון יהודי. 

בעקבות הכנס הוקמה חברת הצדקה הר סיני
)Beneficencia Sociedad de Monte Sinai(. כעבור חודשיים, 
ב- 18 באוגוסט, התקיים הכנס הראשון של החברה 
בההשתתפות רבים, מייסדיה בפועל של קהילת יהדות 
מכסיקו. במגבית שנערכה באותו כנס נאספו בסה"כ 20 
פזות לצורך כיסוי הוצאות הארגון. כחצי שנה אחר כך נערך 
כנס שבו הוחלט לגבות דמי חבר בשעור של פזו אחד לחודש. 
היתה זו התשתית המעשית הבסיסית למימון המשך 
הפעילות הקהילתית הסדירה. הרכישה הראשונה היתה 

חלקת אדמה להקמת בית קברות יהודי. 
התהפוכות הפוליטיות וחילופי הממשלות התכופים 
במכסיקו הקשו מאוד על קבלת הכרה רשמית בחברה 
ואישורים לפעילויותיה. רק ב-29 בינואר 1916, הודות 
לקרבתו לפוליטיקאים של יעקב גראנאט, נשיא הכבוד של 
החברה, הוכרה החברה רשמית ואושר לה לפעול. נדרשה לה 
לחברה שנה נוספת עד שהצליחה להסדיר לעצמה מקום 
קבוע להתכנסויות ולתפילות בחגים. עד אז ההתכנסויות 
נדדו ממקום למקום ורק באחד ביוני 1918 נקנתה קרקע 

להקמת בית כנסת במחיר 10,000 פזו זהב. 

הסיוע למהגרים
במשך כל העשור השני של המאה ה-20 נמשכה הגירת 
יהודים מארצות שונות למכסיקו. הם נתקלו בקשיים רבים 
במציאת עבודה ופרנסה ונזקקו לסיוע קהילת הר סיני 
שעשתה כמיטב יכולתה לסייע להם. המהגרים היהודים 
אותרו מיד עם הגיע האוניות לנמלים. פעילי החברה הצליחו 
לקבל היתר מיוחד לעלות על האוניות כדי ליצור מגע ראשוני 
עם היהודים עוד בטרם נחיתתם לחוף. במקרים רבים הוצע 
להם להתארח לזמן מה במשפחות מסודרות ואף הוצעה 
להם עבודה ראשונית - לרוב כרוכלים המקבלים סחורה 
באשראי כדי למכור אותה בשווקים או כרוכלים נודדים בבתים. 
הרוכלים סבלו מאד מחוסר הביטחון בדרכים ואף ממקרים 
של שוד שהיקשו עליהם מאוד. לעיתים הסתייעו בסבל 
שנשא את הסחורה ואף סייע באבטחתה. אך היו גם מקרים 
שהסבל עצמו היה השודד. אותם רוכלים עברו מבית לבית 
ומכפר לכפר ומכרו את הסחורה גם באשראי, על אף הסיכון 
הכספי שהיה כרוך בכך. אי ידיעת השפה וחוסר יכולתם 
לתקשר עם הקונים בשפתם הוסיפו לקשיי הקליטה. אולם 
החריצות, היוזמה והמאמץ הובילו להצלחה. הרוכלים ניהלו 
את רישום החובות והגביה בערבית וציינו לעצמם סימנים 
שונים כדי לזהות את הקונים ואת בתיהם, כדי לחזור אליהם 
לגביית החובות. רוכלים שהצליחו במסחרם הפכו עם הזמן 
לבעלי חנויות ובתי מסחר והם הם שפיתחו במכסיקו את 

המסחר הקמעוני באשראי ובתשלומים.
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התפלגות הארגון
כבר בראשית שנות העשרים, כעשור אחרי הקמת הארגון, 
גברו הויכוחים על מנהגי התפילות בקהילה. המיעוט 
האשכנזי דרש את מנהגי אשכנז, בעוד שהרוב הספרדי 
דרש תפילות כמנהג ערי המוצא שלהם. גברו גם המחלוקות 
על הרכב הנהלת הארגון. המאבקים התעצמו עם גידול 
אוכלוסיית הקהילה, שהיגיעה באותן שנים בעיקר ממזרח 
אירופה. בחירת הפעילים הדמשקאים לראשות הארגון 
עוררה זעם בקרב יוצאי הקהילות האחרות. האשכנזים, 
ששעורם בקהילה גדל, רצו בבחירת אנשיהם, אולם זה לא 
עלה בידם. מחלוקות קשות התעוררו גם בקרב הסקטור 
הספרדי עצמו - החלבים רצו במינוי אנשיהם והתנגדו 
לדמשקאים ויוצאי הבלקן נטו לאנשיהם ולמנהגיהם.
יותר ויותר דובר על פילוגים, כשהאשכנזים נוטים להיפרד

מה-Arabers, כפי שהספרדים כונו על ידם, והחלבים 
והבלקנים חיפשו דרך להתנהל כקהילות עצמאיות.

תחילה הקימה קבוצת אשכנזים ארגון נפרד בשם "נדחי 
ישראל", בכוונה מוצהרת להתנהל ביידיש. גם יוצאי הבלקן 
הספרדים יצרו לעצמם ארגון - La Fraternidad )האחווה( 
שפעל תחילה תוך תאום וקשר הדוק לקהילת הר סיני, אך 
נפרד מאוחר יותר עקב חילוקי דעות על תעריפי השימוש 

בבית הקברות.
מבצעים חיוניים שונים לא הוצאו לפועל עקב חילוקי דעות, 
ביניהם - מפקד כללי של יהודי מכסיקו לאסוף נתונים 
דמוגרפיים ואחרים ולשפור התאום בין הארגונים השונים. 
נכשלה גם ההצעה שהועלתה בכנס מיוחד ב-1926 למינוי 
ועדה להקמת בית חולים שיעניק שרותים רפואיים לחברי 
הקהילה. אפילו ההצעה לבחירת הנהלה לארגון מנציגי 
ארבע הקבוצות העקריות: דמשקאים, חלבים, יוצאי הבלקן 
ואשכנזים לא הצליחה לגשר על המחלוקות. גרוע מכל 
לא הוסכם על הקמת פדרציה לכלל הארגונים היהודים 
במכסיקו. אולם באותו דיון נזרע הזרע ומאוחר יותר הוקם 

הועד המרכזי של הקהילה היהודית במכסיקו.
נוסף על המאבקים והקשיים הפנימיים בתוך הקהילה 
היהודית, נאלצו באותן שנים להתמודד גם עם קשיים 
חיצוניים שהערימו השילטונות. קשה במיוחד היתה מדיניותו 
האנטי דתית של הנשיא Elias Calles שהטיל הגבלות רבות 
על הפעילות הדתית. בין השאר הוסיף לחוק חינוך חובה 
חינם את הסעיף שהחינוך חייב להיות חילוני. מאחר ובין 
תפקידי הקהילה היו החינוך הדתי ואספקת שרותי הדת, 
נתבעו כמה רבנים וחזנים על פעילותם . נדרשה התערבותו 
האישית של נשיא הקהילה כדי לחלץ אותם מהעונשים 
שנקבעו בחוק. במקרה מסויים נתבע אחד מחברי הקהילה 

על חיבור מסמך דתי ועמד בפני גרוש מהארץ. 
בין שאר הבעיות, נסגר מוסד תלמוד תורה, עץ חיים, שלא 
הצליח לעמוד בכוחות עצמו. מאמצי ההבראה ונכונותו 
של הארגון מעוז לאביון לקחת אותו תחת חסותו לא עלו 
יפה והמוסד לא נחלץ מקשייו. על כל אלה נוסף בסוף 
שנות ה-20 המשבר הכלכלי העולמי שזעזע את המשק 

האמריקאי ובעקבותיו את משקי העולם כולו, לרבות המשק 
המכסיקני. רבים מקרב הקהילה נפגעו, עסקיהם התמוטטו 

והקהילה נדרשה למאמצים רבים כדי לסייע. 
פיצול הארגון הפך לכורח המציאות והתחייב מקשיי התפקוד 
עקב גידולה של האוכלוסיה היהודית ודבקותם של חבריה 
במסורות קהילות המוצא שלהם. גם הקשיים הכלכליים 
שפקדו את המשק העולמי תרמו את חלקם. הפיצול איפשר 
התאמה טובה יותר של השרותים הקהילתיים לצרכים 

המיוחדים של יוצאי הקהילות השונות. 
על אף כל הקשיים הפנימיים וחוסר היציבות הפוליטי עקב 
ההתמרדויות הרבות והעדר הביטחון בתוך המדינה, הצליח 
הארגון לשרוד ולתרום רבות לקהילה. הוא העניק למהגרים 
החדשים עזרה חיונית, סייע לקידום הקהילה היהודית 

ולביסוסה כקהילה שורשית איתנה ומשגשגת. 
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שנות השלושים- קונסולידציה
המהגרים מדמשק שהגיעו עד לשנות ה-20 למכסיקו 

הצליחו בחריצותם הרבה להתבסס בכלכלה.
רובם הגיעו כרווקים ובחרו להנשא לצעירות יהודיות מזרחיות 
ודמשקאיות. אף כי הרוב המכריע של המהגרים התיישב 
בעיר הבירה, בחרו לא מעטים להתנחל בערי הפרובינציות, 
 Puebla, San Lui Potosi, Leon Tampico, Durango, Jalapa,

El Oro, ואחרות בגלל הזדמנויות עסקיות נוחות יותר. ככלל, 

המהגרים בבירה ובפרובינציות שאפו לשמר את יהדותם 
ואת זיקתם למורשת אבות. אף בניהם, ילידי מכסיקו, שחוו 
יום יום את ההוויה המכסיקנית וסיגלו לעצמם את מנהגי 
המקום, מתוך רצון כן להכות שורשים בתוך המדינה, דבקו 
במסורת אבות בחייהם הדתיים ובמסגרות המשפחתית 
וסיגלו לעצמם מנהגים רבים מן ההווי הדמשקאי. הם דיברו 
ערבית בבית, אכלו כיבה, ריז וחמד, ממולאים ושאר מאכלים 
מסורתיים דמשקאיים. אותו נוער דיבר בשלוש שפות, כל 
אחת למרחב חיים אחר - עברית לבית הכנסת, ספרדית 
למסגרות הלימודיות והעסקיות וערבית לבית ולמשפחה. 
קשיי החיים בסוריה והעתיד העלוב שהיה צפוי שם, 
מול הצלחת הקליטה במכסיקו, הביאה למשיכה של 
בני משפחה, קרובים וחברים לארץ האצטקים. רבים 
מהמהגרים החדשים נתקלו תחילה בקשיים עצומים עקב 
המשבר הכלכלי במדינה - אבטלה, עבודה קשה בשכר 

עלוב, לאומנות הנאבקת בזרים ואנטישמיות.
אולם הקהילה המקומית התמודדה בהצלחה עם גידול 
אוכלוסיית הקהילה ועם קשיי הפרנסה. היא עזרה לנזקקים 
במימון צרכיהם הבסיסיים ובעיקר העניקה להם כלים 
לעמידה בכוחות עצמם, להבטחת עתיד טוב יותר, עתיד 

מבטיח. 
קהילת הר סיני גדלה מאד בעשור זה, התבססה והלכה 
למרות הקשיים. אומצו נוהלים וכללי עבודה המנחים את 
פעילותה עד היום. צעירים דמשקאים נכנסו לפעילות 
והחליפו חברים מהגוורדיה הותיקה. יוצאי אירופה, הבלקן 

וחלב פרשו, הקימו וביססו לעצמם אירגונים משלהם. 

קשיים וסערות
עד לשנות ה-30 של המאה העשרים, האנטישמיות לא 
באה לביטוי במכסיקו. היא פרצה בפתאומיות עקב המשבר 
בכלכלה והתחרות של המהגרים עם המקומיים על מקומות 
עבודה ועל שוקי המסחר. ב-1930 נוסדה הליגה הלאומית 
האנטי סינית ואנטי יהודית. הליגה חברה לאגודים מקצועיים, 
תעשייתיים ומסחריים בדרישה מהממשלה להגביל את 
ההגירה היהודית. כנופיות פרצו ופגעו בבתי מסחר יהודיים. 
 La -ובמאי 1931 סולקו 250 סוחרים יהודים מהשוק ב
Lagunilla, כחודש אחר כך, ב-1 ביוני הוכרז על יום המסחר 

הלאומי שבמסגרתו פרצה הפגנה במחאה על נוכחות 
יהודית בחיי המסחר במדינה. נראה היה שהיהודים עתידים 

להתקל בקשיים שלא ידעו כמותם עד אז. 
כדי לעבור את הגל העכור, התגייסה הקהילה ראשית כל 

לסייע לנפגעים ופעלה מול השילטונות תוך שיתוף פעולה 
עם לשכת המסחר היהודית, שנוסדה אז. יצרה חזית אחידה 
מול המתנכלים והפעילה לחץ על השלטונות כדי שיגנו 
על זכויות הסוחרים היהודים. היא גם שיתפה פעולה עם 

המושבה הלבנונית, שאתה היו לה קשרים הדוקים. 
מדי יום צצו בקשות סיוע מהארגון שהלכו והתרבו ככל 
שהמצב הכלכלי החמיר. במקביל הצטמצמו מקורות 
ההכנסה והמימון מהחברים. כשגברו הקשיים בבירה, 
יצאו רבים מהבירה לפרובינציות. זה היה אחד הפיתרונות 
שאיפשרו לנפגעים את המשך הפעילות העסקית, שכן 
הפרובינציות נפגעו פחות מהמשבר והמצב העסקי בהן 
היה טוב יותר מאשר בבירה. התחרות המסחרית בתוכן 
היתה פחותה מאשר בבירה והפרנסה שבהן היתה יותר 
מצויה. אולם, הפרובינציות לקו ביכולתן לספק שרותי דת 
ובקיום חיי קהילה יהודית סדירים ובשרותים הרפואיים שניתן 
היה לקבל בתוך שיטחן. משום כך, עם חלוף המשבר, חזרו 
לבירה רבים מאלה שהגיעו מלכתחילה לפרובינציות ומאלה 

שהגיעו אליהן מאוחר יותר עקב המשבר. 

ריכוז המוסדות לשם צמיחה קהילתית
הקונסולידציה הארגונית וריכוז כלל הארגונים הקהילתיים 
לתוך המסגרת המנהלית של ברית הר סיני היתה חיונית 
כדי לעמוד בצורכי הסיוע לנזקקים וכדי לגייס את הנדרש 
מבעלי היכולת. ריכוז המוסדות היה תהליך מורכב, רצוף 
קונפליקטים בין אלה שהעדיפו את העצמאות הארגונית 
לבין אלה שהובילו ליעול, גיוון והרחבת השרותים לקהילה. 
המאבקים היו קשים ובמקרה אחד אף הגיעו לאלימות 

פיסית. 
כמעט לאורך כל העשור סבל המשק המכסיקני מהמשבר 
הכלכלי שאף הביא עמו את האנטישמיות ואת ההתנגדות 
לקליטת מהגרים יהודים נוספים. כל זאת בשעה שצורכי 
הקהילה התרחבו והלכו עקב הגידול הפנימי והקליטה של 

מהגרים חדשים רבים. 
כל החברות שהוקמו לצורך מתן שרותים לבני הקהילה 
הדמשקאית: "חברת הצדקה ברית הר סיני", שהעניקה 
סיוע ושרותי רווחה , תלמוד תורה "התחיה", המוסד הלימודי 
לילדים, ו"חברת ביקור חולים" למתן טיפול רפואי לנזקקים 
חסרי אמצעים, הובאו תחת קורתה של קהילת הר סיני. 
נוסף על אלה יסדה הקהילה באותו עשור את הדפוס 
 ,"Optimismo" הקהילתי הראשון, הוציאה לאור את הפרסום
הקימה את ועד הנוער הראשון ואת ארגון הנשים הראשון 

ומעל הכל החלה בבניית המרכז הקהילתי
" El Centro Social Damasqueno" שנחנך מספר שנים 
מאוחר יותר. מרכז זה הפך למקום המפגש של חברי 
הקהילה ושל הנוער שלה ואיפשר קיום מיגוון פעילויות 
קהילתיות סדירות. המרכז הפך לסמלו של דור שזהותו 

התחדדה.
בעשור זה חל המעבר בפעילות הארגון - מסיוע ועזרה 
לנזקקים לפעילות קהילתית מגוונת ומוכוונת ליוצאי דמשק.
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שנות הארבעים ואילך 
בשנות הארבעים של המאה העשרים חווה העם היהודי שני 
ארועים רבי משמעות בתולדותיו: השמדה כמעט טוטלית 
של יהדות אירופה במהלך מלחמת העולם השניה והקמת 

מדינת ישראל ב-1948. 
שני הארועים שינו את תפיסת העולם של העם בתפוצותיו 
וקהילת הר סיני בכלל זה. מצד אחד התבססו ופרחו החיים 
היהודים בארצות אמריקה, שבהן נהנו היהודים מזכויות 
אזרחיות מלאות, ומצד שני יהודי התפוצות נהנו מתחושת 
אחדות וביטחון שקיומה של מדינת ישראל העניק להם - לא 

עוד, שואה שניה לא תהיה!
בעשור זה התחזקה, התחדדה והעמיקה זהותה היהודית 
של קהילת הר סיני. התבססה פעילות המוסדות שהוקמו 
בעשור הקודם וראויה לציון מיוחד תרומתו של המרכז 
החברתי הדמשקאי. הוקמו שני מוסדות חדשים נוספים: 
 Monte Sinai Tarbut, המכללה העברית הר סיני תרבות
 La Sinagoga Monte Sinai de ובית הכנסת Colegio Hebreo

Queretaro 110, מוסדות שהוסיפו לקהילה ביטחון בעתידה 

במכסיקו. 
בתחום הפנימי הושגה יציבות והרמוניה והפיתוח הארגוני 

נמשך ככל הנדרש לקהילה דינמית ומשגשגת עד עצם 
היום הזה. 

המערכת החינוכית התגוונה והשתכללה והותאמה 
לחידושים הטכנולוגיים העדכניים. נבנו מרכזים קהילתיים, 
מועדנים, בתי ספר ובתי כנסת חדשים. בטאונים שונים 
יוצאים לאור ומשקפים את ההיסטוריה בהתהוותה, את 

ההגות ואת החזון לעתיד. 
מצער מאד שהחיים תחת משטר הדיכוי האכזרי והרדיפות 
הפכו את חיי הקהילה בדמשק לבלתי אפשריים. אחרי 
כשלושת אלפי שנות קיום רצופות העתיקה שבקהילות 
התפוצות נמחקה ממפת קהילות ישראל. לשמחתנו, לא 
נותקה השלשלת, מסורותיה וערכיה של קהילה עתיקה 
זו חיות וקיימות בקהילות הדמשקאיות בארצות אמריקה 

ובראשן קהילת הר סיני במכסיקו. 

 * בעזרתם ובאדיבותם של משפחת קלש
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לקורות היהודים בדמשק 
במאה הרביעית לאלף הששי.

שלם. ו ר י  — ן  י ל ב י ר אל  ו י סף  ו י ו ר  ז ע י ל מאת א

בידי א״י  ודרום  ירושלם  כבוש  לפני  אחדים  ימים  התרע"ז,  כסלו  בירח  	
אחינו  גלות  עם  הטורקי  השלטון  ע"י  ישראל  מארץ  הח"ם  שנינו  גלינו  האנגלים, 
)הבריחה מן הצבא(.  ו"פררות"  רגול  בציוניות,  נחשדו  ואשר  הנתינים האמריקנים, 

ן ארץ ישראל וסוריא. ום כבוש צפו ו בגלות בדמשק עד י נ י שנה תמימה הי
ובימים המרים האלה פגעים רעים וקשים עברו עלינו במשך השנה ההיא.   
העליזה" ״הקריה  סוריא,  מדינת  אם  דמשק,  הגדולה  העיר  לתולדות  לבנו  שמנו 

בירת מדינות ערב ופתחו של נן־העדן המזרחי.
בחבה יתרה התמכרנו לתולדות הרובע היהודי, או השמינית, ותולדות היהודים  

בדמשק בעבר ובהוה.
החומר שאספנו בענין זה מפי ספרים וספורים, ממראה עינינו וממחקרים-  

רב הוא, ומאמרנו הבא הוא הלק מפרי עבודתנו בתולדות דמשק.
הרביעית במאה  בדמשק  אחינו  חיי  של  כללית  תמונה  רק  נותן  זה  מאמר   

לאלף הששי.
בראשיתה  — שונות.  צורות  הדמשקית  היהדות  ולבשה  פשטה  זו  במאה   
מלפנים, הארץ  תושבי  מסתערבים  יהודים  של  יהירה  קהלה  בתוכה  מוצאים  אנו 
חיים של  ִעים  ַמגָּ ּו תערובות  כבר  מוצאים  אנו  והשלישי  השני  שבדור  בעוד 

שונים וקהלות מסתערבים, ספרדים וסיקיליינים.
של צביון  הדמשקאית  היהדות  שוב  קבלה  המאה  של  השניה  במחצית   
קהלה אהת מעורבת, מושפעת מהחיים והתרבות של היהודים והערבים של דמשק

ומההגירה מארצות ספרד וסיקיליא.
מצאנו אשר  ומשפחות  אישים  שמות  של  רשימה  תבוא  המאמר  בסוף   
לעצמה כשהיא  זו  רשימה  הרביעית.  במאה  בדמשק  חיו  היהודים אשר  בין  זכרם 
ותולדות רבים שנזכרו שם בשמותם ראויות לבוא יש בה ענין לחוקרי תולדותינו, 

במאמרים מיוחדים. —

דמשק עיר עתיקת יומין
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רשומות

נה לגמרי מיחס היהדות אל שכנת ארץ ישראל הדרומית, מצרים, שו  
"לא נאמר:  נה  א. על הראשו רי , אל סו י ית של א" נ יחסה לשכנתה הצפו ה  הי
ורד למצרים עובר על לא , ובארו חכמים: "הי )1 תוסיפו לשוב בדרך הזה עוד"
ה: ״משא דבר ה׳ בארץ הדרך י א ביחס לשנ בי זה אמר הנ גד  כנ  ; )2 תעשה״
3(, ודרשו חכמים: "עתידה ירושלים להיות מגעת עד דמשק, ו ד מ ש ק  מ נ ו ח ת ו״

. )4 נות בתוכה״ ות באות וחו גלי ו
, או ) ו נ היחס הזה מתבטא גם כן באגדה קדומה ש״עבדי אברהם )אבי  

)5 , ואברהם מלך עליה" ו עיר דמשקו נ , ָב אליעזר )עבד־אברהם(
ריא זה נתקדשה סו די  י ועל   , )6 ה רי סו ו ישראל כבש דמשק  דוד מלך   
ן קדושת ים בי נ ן ארץ הבי בקדושת ארץ ישראל בתור "כבוש-יחיד״ ותהי כעי

. )7 ן ות ארצות העממי י נ לו ן חי בי ארץ ישראל ו
מאז נמצאים שוב יהודים בדמשק בכל דור ודור עד היום הזה, כמעט בלי הפסק.  
, ובן־הדד מלך )8 זבל אליהו הנביא הלך למדבר דמשק בברחו מחמת אי  
א.  בי נ ־שפט  בן . אלישע  )9 צות בדמשק ישראל חו ח לאחאב מלך  ארם הבטי
מלך אש  ו י ן  ב רבעם  י  . )10 ארם על  למלך  אל  חז את  בדמשק  ישראל משח 

. )11 ימלך עליה ית ו ישראל כבש את דמשק שנ
, ובימי הבית השני, )12 יונתן בן מתתיהו החשמונאי עבר בה פעמים אחדות  
. הורדוס עזר י ו נספחה דמשק שוב לממלכת א" י בנ וס ו ן הורקנ וחנ בימי מלך י

__________________

1(	דברים	י"ח,	ט''ז. 	
2(	סכה	נ"א	ע''ב. 	
3(	זכריה	מ׳,	א׳. 	

4(	ספרי	דברים	א,	ב. 	
5(	שלשלת	ה	ק	ב	ל	ה	דפוס	ויניציא	עמוד	צה,	ואגדה	המונית	מושלמית;	ומקורה	בקדמוניות 	

2.	ולפי	דברי	ניקולס	שם,	נמצא	בימיו	על	יד	דמשק	כפר	הנקרא	בשם	משכן	-	אברהם, ז.	 ליוסף	א.	
הנקרא קדיש	 באר-	 ושם	 בורגה,	 	- אל	 הנקרא	 המקום	 הוא	 האחרונים	 החוקרים	 השערת	 שלפי	

ביר-אברהם.	
6(	שמואל	ב.ח.י.	 	

7(	עיין	להלן	מליצת	הר״ח	ויטאל	על	ערכה	של	דמשק. 	
8(	מלכים	א.	י"ט,	טו. 	

9(	מ"א	כ',	לד. 	
10(	מלכים	ב.	ח	',	ג.	עד	היום	קיים	בגיובר,	כפר	כחצי	שעה	צפונית	מזרחית	ל	דמשק. 	

חזאל, את	 במשחו	 אלישע	 עמד	 שעליה	 גדולה	 שיש	 אבן	 ובתוכו	 לאלישע.	 מיוחס	 עתיק	 כנסת	 בית	
ג׳ובר על	 עוד	 ועיין	 	. אליהו התחבא	 האגדה,	 לפי	 בה,	 אשר	 מערה,	 יורדת	 הזה	 ביהכ"נ	 ובתוך	

במאמרנו	זה	להלן.
11(	מ״ב.	י"ד,	כח. 	

12(	ספר	החשמונאים. 	
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לקורות  היהודים  בדמשק

נרצחו בה כעשרת אלפים ובעת החרבן  ם,  פי י ם  י נ י בנ בנה בה  ו ה  ושבי י את 
. )1 יהודים במרד ננד הרומאים

ות של היהודים , הוא פאולוס השליח, דרש בבתי הכנסי שאול התרסי  
לים   יהודית גדולה וחשובה ובהם חכמים גדו והיתה, אז שם קהלה   . בדמשק(
. )4 זכאי ן ק  וחנ י ורבי אלעזר בן ערך תלמיד רבן   )3 וסי דמן דרמסקית י כר' 
ור לפרסים ן איש טבריה לעז ימי יהודי דמשק השתתפו בגדוד שיסד בנ  
וסף אבן־אביתור בגלותו . רבי י צנץ, בשנת ד"א שע"ד ( י מידי בי לכבוש את א"

. )6 ב ־ ומת שם ' מקורדובא התישב בדמשק ־ ד"א תש'
ן פרוזדור לא״י בשביל עולי פרס מצבה הגיאוגרפי עשה את דמשק כעי  
ו י הי , כי החופים של א" לים מארצות המערב עברו דרך כאן וגם העו ובבל, 

לי הסורית. יס, היא טריפו נ א, וביחוד בסי אז בסורי
י את שירתו האחרונה לפי ההשערה, השמיע גאון שירתנו רבי יהודה הלו  
. )9 י עברו בדמש ז יהודה אלחרי ורבי   )8 ־עזרא . גם רבי אברהם אבן )7 בדמשק
הנוסע רבי בנימין מטודילא מרבה לספר בשבח קהלת דמשק בימיו: "מספר  
. ורבי פתחיה ' משפחותיה שלשת אלפים וביניהם תלמידי חכמים ועשירים גדולים'
.)10 מרגנשבורג, מספר גם הוא על מציאות של "עשרת אלפים יהודים ונגיד עליהם"
ות ו מוצאים בדמשק איש עומד בראש כנסי בראשית האלף הששי אנ  
י המושלמים נשאו נ ישראל שבארצות הקדם, שמו ישי בן חזקיה, אשר שלטו

. )11 אותו למעלת נשיא וראש גלותא
. )12 הרמב״ן מזכיר את יהודי דמשק העולים לבכות את חרבן ירושלם  
ירד הישוב היהודי בדמשק פלאים אחרי מלחמות מסעי הצלב. אבל כנראה 

_______________
1(	קדמוניות	יא.	יד.	יח.	ומלחמות	א.	ב.	ז. 	

2	(	מפעלות	פ"ט. 	

3(	ספרי	דברים	פ"א	ב.	ר׳	יוסי	אומר:	מעיד	אני	שאני	מדמשק	.	.	. 	

אלעזד לרבי	 מיוחס	 כנסת	 	- בית	 קים	 עוד	 היה	 הזה	 לאלף	 הרביעית	 המאה	 ראשית	 עד	 	)4 	

בן	ערך	ברחוב	היהודים	בדמשק.	ויש	מיחסים	את	בית	-	הכנסת	שבג׳ובר	לביהכ"נ	ראב״ע.	ועיין	עייז
להלן	במאמרנו	באריכות..	

5(	די"י	ח״ג	עמוד	37. 	

6(	ספר	הקבלה	להראב		"ד,	שבספר	-	החכמים. 	

7	(	גנזי	אוקספורד	IX	הערה	א.		 	

V I I	38	.להרכבי	ישנים	גם	חדשים	8( 	
מו.מז.ונ. ביחוד	בשערים	 ועיין	 היפי־פיה	דמשק.	 הוא	מרבה	לספר	בשבח	העיר	 9(	תחכמני.	 	

10(	מספר	עשרת	אלפים	נפשות	מתאים	כמעט	לשלשת	אלפים	משפחות	שהזכיר	רבי	בנימין. 	

נאמנת	עלינו	עדות	שניהם	שהיו	בזמן	אחד	.
11(	די"י	ח"ה		ע׳	161-154. 	

12(	מכתב	הרמב"ן	לבנו. 	
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ר ש ו מ ו ת

ירד משלשת אלפים בימי ר"ב מטודילא־לשלש או ארבע  ומספר המשפחות 
. )1 נות לאלף הששי מאות, שמצאו בה סופרי המסעות בשלש המאות הראשו
מלבד מה שהתישבו בעיר הזאת עולים מחוץ־לארץ, שמשה דמשק בזמנים  
. ועתים )2 שונים נם למקום מקלט לבני א"י, עתים בסבת דבר ומגפה שפרצו בא"י
, שברחו אז היהודים לדמשק מפני הגברת המצוקות של הפחות והמושלים בא"י
. )3 ו היה: דמשק , שמרכז י י הפחה הראשי של םוריא וא" לקבול על צרתם לפנ
הזרמים החדשים שפרצו כאן מזמן לזמן הפרו את היהדות הדמשקית.  

 . ן ואולם "תור פריחה" מיוחד היה ליהדות דמשק במאה הרביעית לאלף האחרו
 

יפרצו עד דמשק. מטרת גולי ספרד שטפו ועברו את כל ערי תוגרמא ו  
,)4 נסיעתם היתה, לפי האמת א"י, ואולם בהגיעם עד דמשק, "פתחו של גן ־ ע ד ן"
ה למושב להם ו , או די הו בה הי ישו ואת  לה  בו י ראו את עשר טבעה את רב  ו

ו בה. יאחז ו
נים על הרוח המזרחית הערבית הקרובה ביותר ללבות גולי ספרד, האמו  
תרבות ערבית, משכה אותם ועל נקלה התמזגו עם היהודי יושב הארץ מלפנים,
י שרידי ום במאומה, מלבד עפ" ל כי ן להבדי ותם יחד חטיבה אחת באי עד הי

ן צאצאי הספרדים לצאצאי הסורים. השמות, בי
עוד בסוף המאה השלישית לאלף הששי הלך מספר היהודים בדמשק  
, שבקר את דמשק בשנת רפ"א, מצא בה כחמש )5 י נ וסע אלמו ורב. הנ ך  הלו

1(	רבי	משולם	מוילמירא,	הרעייב,	נוסע	פלמוני	ועוד. 	

המבי"ט הרב	 של	 )לשונו	 לכפרים"	 ומכפר	 לקצה	 א"י	 מקצה	 בורחים	 היו	 הדבר	 "בשעת	 	)2 	

בא זו	 סבה	 מפני	 לדמשק.	 וביחוד	 לחו"ל	 ברחו	 א"י	 בכל	 הדבר	 וכשפרץ	 ריא(.	 סי׳	 ח"ג	 בשוית	
מגפות פשטו	 ועוד	 שכ״ג:	 ש״ה	 בשנת	 עצמו	 המבי"ט	 זו	 ובמאה	 הקודמת,	 המאה	 בסוף	 בי-רב	 הר"י	

בא"י	בשנות	שכ״ט	ושל"ב.
3(	בשנת	של"ט	ברחו	יהודים	רבים	מצפת	והתישבו	בדמשק,	מחמת	התנפלות	פלחים	, 	

חרבות הבכא,	 עמק	 יוסף,	 בדברי	 נגארה.	 ישראל	 ר׳	 המשורר	 ובנו	 נגארה	 משה	 רבי	 היו	 וביניהם	
ושתדלנים שליחים	 נסעו	 שבשבילם	 באיי,	 היהודים	 צרות	 של	 מאורעות	 ספורי	 נמצא	 ועוד	 ירושלים	
הזאת המאה	 במשך	 מאיי	 לדמשק	 שבאו	 החכמים	 בין	 להלן.	 עוד	 עיז	 ועיין	 דמשק.	 מושל	 לפני	
יח צי וסף	 י 	 רבי אבולפיא,	 יעקב	 	 רבי 	, י מטראנ משה	 רבי	 אלשיך,	 משה	 ר׳	 ־רב,	 בי 	 י הרי ו	 הי
ויטאל, חיים	 רבי	 גליקו.	 אלישע	 רבי	 כהן,	 חיים	 רבי	 נגארה,	 ישראל	 ורבי	 משה	 רבי	 )מירושלים(,	

רבי	אברהם	גלנטי,	רבי	יהושע	בן־נון	ועוד.
ן י מסקנ דו ת	 הנהרו 	 ן י ב אם	 ו 	 . . . א בערבי אם	 ו 	 . . . י באי אם	 	 , -עדן ן ג של	 	 "פתחו 	 )4 	

מרגנשבורג פתחיה	 ורבי	 	 זה. 	 ן י בענ יש	 ות	 ערבי אגדות	 והרבה	 	 . ע"א( "ט	 י 	 ן בי רו )עי 	" פתחו
כנגד מכון	 מקימו	 	— בשמים	 הוא	 ואם	 בדמשק,	 הריהו	 בארץ	 עדן	 גן	 אם	 זו:	 בנוסחא	 אגדה	 מביא	

דמשק	בארץ.
5(	בסוף	ספר	שבחי-ירושלים. 	
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ל ק ו ר ו ת  ה י ה ו ד י ם  ב ד מ ש ק

מאות בעלי - בתים ושלושה בתי־כנסיות, ואולם בשנת ש׳ היתה כבר קהלה יותר מרובה
באוכלסין עם בתי כנסיות חדשים, וחכמים וסופרים שחותמם ניכר עד היום ביהדות.
־שואבת יטאל לדמשק אבן ו ים  יה של המאה היה רבי חי במחצית השנ  
ו התישב בה י לדמשק. רח׳ די א" הו ם מי נהרו רבי דו  י על  ו ה,  נ וחדת במי מי

"ל. י ז בקביעות אחרי הסתלקות רבו האר"
תורת האר״י, שהר"ח ויטאל היה נושאה, משכה אליה לדמשק המון חכמים.  
)1 ר "מעתיקים" את כתבי היד של הקבלה ורבים מהם התישבו בדמשק בתו
: ׳ תורת הקבלה באמרו יטאל קדש את דמשק מחדש עפ" ו ם  י רבי חי  
. גם ן לי , סוד התפי י ומשוכה כרצועה לא" נת לאה,  דמשק היא מקדש בבחי

)3 ( נקרא דמשק י 2( שלה )של א" הקלפה
______________																																																		

נית ום ב״שמי מ ו ש ב  ה י ה ו ד י ם במאה ההיא היה בערך זה של הי  
נה של העיר. שטחה משתרע מן הרחוב של   4( הנמצאת במזרחה צפו היהודים"
ית המושלמים נ יטאל במערבית דרומית, ששם הגבל בשמי ו ים  ביהכ״נ ר׳ חי
ור", ועד בית הקסרקטין הגדול קרוב ל״באב־תומא" בצפונית מזרחית, הנקרא "שג'

וצרים. נית הנ ששם הגבל בשמי
תבנית הבתים והחצרות של "בעלי־הבתים" היתה נם אז, כמו היום, כתבנית  
ו ור נאמן של בית הדור כזה מצירת לנ ־הבתים הערבים. צי החצרות של בעלי
, את נ י פטירתה בשנת ש״ ן שראתה, לפנ ו 5( בחז יטאל ו ם  י חי ר׳  חנה אשת 
ת, בו רות טו פי ו ם  י בשמי לנ ע אי נטו כלו  ו ל  גדו "חצר   : ־עדן ן בנ מקום בעלה 
ן גבוה לו ם, ובאמצעה סי י ובעת מים חי נ ובאמצע החצר בריכת מים גדולה, 
ופלים נ ו זק  ר בחו י ובעים מלמטה למעלה עד האו לים המים הנ בו עו שדרך 
ן זכוכית. בחצר סולם אחד ן הזה עששית כעי לו וממלאים הברכה. ובמימי הסי
ן אכסדרה מקורה בגג לים לעליה אחת למעלה. באותו צד הוא כעי שבו עו
. )6 גי החצר ו ובו ג׳ כתלים, והכותל הרביעי פתוח לרוחה כדי לראות משם תענ

ואגדה בערכו(.	 הגדולים	 )שם	 לדמשק	 זה	 לשם	 בא	 צפת	 מרבני	 בן-נון	 יהושע	 רבי	 	)1 	

מקוראים. שהצפינם	 כתביו	 בהעתקת	 מעתיקים	 מאות	 שלש	 עסקו	 מהרח"ו	 שבחלות	 מספרת	
כמוכח לרעה,	 המקובלים	 אצל	 הרגיל	 במושג	 ולא	 הפרי	 על	 שומר	 במובן	 קלפה	 כאן	 	)2 	

מהבחינה:	כ	לאה-ליעקב.	כרצועה	לתפילין,	וכקלפה	לפרי.
3(	ערכי	הכנויים	דף	ר"ט,	ומאורי	אור	אות	דלת	ע׳	כ״ו. 	

4(	דמשק	נחלקת	לשמיניוח,	ועיין	להלן	בשיר	״ג'אמע	אל	אחמאר". 	

5(	ב"ספר	החזיונות״	והוא	הוא	״שבחי	ר'ח	ויטאל״. 	

6(	על	יופי	בתי	העיר	דמשק	בכלל	קרוב	למאה	הרביעית	השוה	דברי	הנוסע	י׳	משולם 	

ואמר: א"י(	 שנה	 לונץ	 של	 בירושלם	 נדפס	 מסעו	 )מכתב	 הרמ"א	 בשנת	 דמשק	 שבקר	 מוואלטרה	
היום עד	 שראיתי	 העיירות	 שאר	 וכל	 מצרים	 עוברת	 היא	 דבר	 ובכל	 מאד	 במאד	 יפים	 העיר	 ״ובתי	
טוב- וכל	 והמרחצאות	 השוקים	 על	 דבריו	 שם	 וע'	 	". . ההידור. מרוב	 ראיתי	 לא	 כמותה	 כי	 הזה,	

דמשק	שהיו	אז	ועדיין	הם	קיימים	ועומדים	שם	כיום	הזה.
כרך	ד—	6
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ורים ופים ומקושטים יפה בצי ו מי ים הי כתלי החצרות והחדרים מבפנ  
. נים מעשי ידי אמן ותר מזה בפתוחים שו י ים, בפסיפס נהדר, ו נ ורים שו מצי

ורים האלה הם צורות עצים, פרדסים נהרות וערים, כל פרי הארץ הצי  
ים. נ ות מרכבות באופנים שו , ובכלל צורות הנדסי נהו למי

ות. וצרי נה, כאשר נמצא בערים נ בכלל לא נמצא שם כל פסל וכל תמו  
י נות מגבולות הדת וממילא גם מחי כהאיסלם כן היהדות הרחיקה את התמו

האמנות.
לקשוטים מיוחדים היו משמשים להם ה"פסוקים״ השונים מן התורה אשר  
ירום מובלעים זה בזה באמנות רבה. ים וכלי העץ, או שצי חרתו על גבי האבנ
ענין זה תופס עד היום המקום הנכבד ביותר בציור הערבי. מלבד הפסוקים  
, כמו ו ו ועל מבקרי זים חדשים לתפלה על הבית, על בעלי ו גם חורזים חרו הי
ת הבי ן  י נ ב ת  לדו תו או   , " ער לנ לא  ו קן  ז ל לא   , צער בא  י לא   , השער ה  בז "
ן קשוטי " לא נפקד בי . גם מקום ה"זכר לחרבן ו נ י ו ושנת בנ זים, שם בעלי בחרו
ים של נ ם שו ם הזה בבתי ו הי ם עד  נמצאי ם  נפלאי ם  טי די קשו . שרי )1 ת הבי
. נה" "בית לסבו ו  , היהודים בדמשק וביחוד ב״בית־אלמועלם״, הוא בית פרחי
ותר יפה מאשר היא נית היהודים' בזמן ההוא י לפי הנראה היתה "שמי  
ום. אמנם, כלפי ו בה במדה, מרובה כמו הי יר לא הי עתה. הצפיפות וחסר האו
נות אלה ו חלו ן ברירה, הי ות, ובשעת הדחק באי נ רחובות קריה לא נפתחו חלו
ן רואים אל הבית פנימה "ובלעה ־עצים, למען לא תהדר עי מסוכים שבכת בדי
ן הרבה ך, בי ֶו ו על פי הרב גגות בַת . ואולם להשלים מחסור זה הי את האשה"
נות ו "בתים פתוחים בפתחים וחלו חצרות המקיפות את הגן בצורת מרובע, והי
. ובכלל אלו הפרדסים יש פרדס אחד גדול אשר הוא מוקף . ם. לגנות ופרדסי
כו ת לתו חו וכלם פתו ם,  ם בתי ם או ארבעי ב מכותלי שלושי בו א׳ בסי מצד 
ום ן הזה נמצא עד הי . הנ )2 ר" ות, ושאר הקף הפרדס הוא מחומת העי נ בחלו

)3 נית היהודית בדרום השמי
		_______________

זה, ממין	 צייר	 גם	 היה	 וסופר	הקהל,	 דרשן	 חזן,	 נם	 נגארה,	שהיה	 ישראל	 רבי	 1(	המשורר	 	

ע״ב: קנ"ג	 ישראל(	 זמירות	 ספר	 )בסוף	 ישראל	 מימי	 עיין	 ופסוקים.	 תמונות	 וכיור	 בציור	 והצטיין	
ע״ב: קמ"ו	 ובדף	 פסוקים",	 כתב	 מחוטבים	 וזהב,	 כסף	 ברקים	 עברים	 משני	 )מפוח(	 ״אוואנטדור״	

ן	קודם	נשואי	בתו	כתיבת	ידי	מצוירת	ומכוירת״. 	יצחק	מחסי ״וזאת	שלחתי	אל	הנעלה	הר'
היהודים	 ן	 שאי העירוב	 ע"ד	 מ"ח	 סימן	 ח"ב	 בשו״ת	 מטראני	 משה	 רבי	 של	 לשונו	 	)2 	

- מחומת	 	— לגויים,	 שייך	 אז	 היה	 הזה	 שהגן	 מזה	 ומוכח	 הגן,	 בעל	 מהגוי	 רשות	 לשכור	 צריכים	
בדרום. היהודים	 רחוב	 אה	 גובלת	 והיא	 הזה	 היום	 עד	 שרידים	 נשארו	 זו,	 בחשובה	 הנזכרת	 העיר,	
אותו הורידו	 פאולוס	 של	 התלמידים	 שם	 שדרך	 בחומת-העיר	 המקום	 את	 מראים	 בדמשק	 הנוצרים	

בסל	להצילו	מהיהודים	אשר	בקשו	להמיתו	)מעשי	השליחים	פ"ט(.
מספר שנים	 לפני	 ורק	 אלבושי״	 ״בית	 היהודית	 למשפחה	 אח״כ	 שיך	 היה	 זה	 גן	 	)3 	

נמכר	שוב	לגוים.
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ל ק ו ר ו ת  ה י ה ו ד י ם  ב ד מ ש ק

ן וצא ובאי י ן  נית היהודים לא היתה גיטו סגור ומסוגר באי ואולם שמי  
גם ם,  צרי ו נ ל ו ם  שלמי למו ת  חצרו ם  נ ו  ב ו  י ה  . המערב ת  טו י בג ל  י נ כר בא, 
בתי מסגד לישמעאלים נבנו שם. שכנות זו של המושלמים והנוצרים גרמה גם
ות עתיקים של יהודים, כבוש חצרותיהם ן סגירת בתי כנסי ות, כגו נ לצרות שו

. )1 י ישראל, כאשר נזכיר להלן י והריסת בתי הקדש לענ
ות י ו חנ ו ה  הודים חצרות של בתי עבודה ותעשי זה נמצאו גם לי כנגד   
, אבל אף אחד מיהודי דמשק לא ר( ַז ֵב ה ) ות גס בשאר רבעי העיר ובשוקי י ו קנ
יצא לגור בבית דירה מחוץ לרובע היהודים, ומנהג זה תפסו היהודים בדמשק

ום הזה. עד הי
גם בכפרים שבסביבות דמשק, קבעו להם היהודים ישיבה. ובכפר גובר  

ום, כמו . מקום זה משמש כי )2 נמצא בראשית המאה ישוב גדול של יהודים
נ של אלישע ומערת אליהו אשר לי רגלים לביהכי מדורות קדומים, מרכז לעו

)3 י סוריא ועד גבולות בבל נהרו שמה יהודים מכל קצו ום י , ועד הי בו
, וביחוד מפני שתושבי גובר נות נפגע שם הישוב היהודי לרגל סבות שו  
ושודדים מהכפרים נבים  ו נ ו  הי ו ץ לכפרם   ועובדים מחו ו ברובם רוכלים  הי

_______________
1(	עיי	להלן	ע"ד	המאורע	גאמע	איל	אחמאר. 	

דמשק. שבסביבות	 מהכפרים	 וברבים	 וחורן,	 סוריא	 ערי	 ברב	 יהודים	 אז	 ישבו	 בכלל	 	)2 	
א"י עניי	 בעד	 כספים	 לקבץ	 יעקב	 ר׳	 עם	 ״שסבב	 מספר	 נגארה	 ישראל	 ורבי	 ועוד,	 דומאר	 בגובר,	
גם	ב	כ	פ	ר	י	ם		ש	מ	ס	ב	י	ב		ל	ד	מ	ש	ק״.	ואולם	החשוב	בכפרים	היה	גובר,	שהיתה	שם	ק	ה	ל	ה
- בעל	 בי-רב	 מהר"י	 בשו״ת	 נמצא	 גובר	 זכר	 המאה.	 בראשית	 מיוחדים	 וסדרים	 רבנים	 עם	 מיוחדת	

הסמיכה.	שהתישב	בגובר	אחרי	מחלוקת	שפרצה	בין	העדות	בדמשק	)שו"ת	בי	רב	סי׳	מ"ג(.
״איש חצירא	 אבו	 שמואל	 רבי	 ו״קדוש״	 "רב"	 בתור	 בגובר	 חי	 הזאת	 המאה	 בראשית	 	
לעשות כמפליא	 המזרח	 בכל	 ומפורסם	 מקובל	 שהיה	 דבי־גובר",	 בבי-כנישתא	 מתבודד	 קדוש	
)לשון צרות"	 מכמה	 לישראל	 שהציל	 ונפלאותיו	 ו	 ז ו ״מעז ספרו	 לבנים	 וזקנים	 מעשית	 בקבלה	

החיד"א	בשם	הגדולים	בערכו(.
יד כתב	 עפ"י	 וביחוד	 שונים,	 מקורים	 עפ"י	 בפרטות	 נתפרסמו	 הזה	 הקדוש	 של	 תולדותיו	 	
ב״התור" שנדפס	 	, ן ריבלי אליעזר	 מאת	 אבו-חצירא	 שמואל	 רבי	 במאמר	 	, סמברי יוסף	 	 רבי

ירושלים	תרפ"ב,	ובמחברת	מיוחדת.
בגובר אלישע	 הנביא	 של	 ביהכ"נ	 ליד	 חצירא	 אבו	 הקדוש	 של	 קברו	 נמצא	 המסורת	 לפי	 	

בקיר	הצפוני,	ואחרי	זה	נוספה	פה	לקדושת	גובר	גם	ההשתטחות	על	קבר	הצדיק	הזה.
עבדאללה הרב	 המאה	 בראשית	 היה	 בגובר	 רב	 בתור	 אבו־חצירא	 של	 מקומו	 ממלא	 	

)עובדיה(	אבן-נאצר	)מובא	בכת״י	סמברי,	ע'	חוברת	רבי	שמואל	אבו-חצירה	הנ"ל(.
והוציא הרס"ט	 בשנת	 פתחה	 דיינארד	 אפרים	 ומר	 מאד,	 עתיקה	 גניזה	 גם	 נמצאה	 בגובר	 	

כל	טובה	מ	מ	נ	ה	)עדות	עצמו	באוצר-	ישראל	של	אייזינשטיין	בערכו(.
גובר" בעד	 דמשק	 קהלת	 "מכתב	 ע'	 סוריא	 לכל	 מקדש-מעט	 בתור	 גובר	 קדושת	 ע"ד	 	)3 	
נפלאות ומעשיות	 אגדות	 והרבה	 נגארא.	 ר'	 של	 ישראל	 זמירות	 ספר	 שבסוף	 ב״מימי־ישראל״	

חיות	ע"ז	בפי	העם
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ר ש ו מ ו ת

שבסביבתה מתנפלים עליהם וכשהתרבה הישוב היהודי ועלה ופרח בדמשק
ן היהודים שבכפר עד למתי מספר, ומעט מעט פסקה-במשך נתמעטו האוכלסי
טפלה תהי  ו עצמה,  י  בפנ וחדת  מי כקהלה  להתחשב  בר  ו ג קהלת   - המאה 

. )1 לקהלת דמשק
                                 

ו בתמונה בהירה מתוך ים בזמן ההוא משתקפים לנ י היהודים הפנימי חי  
, ספרי השאלות־והתשובות של בני הדור ההוא. כבמראה נראה את ארהו ורבעו
ים רי הצבו ו  י חי כל  ו א  ההו מן  בז די  הו הי ד של  י ומשלח  , עסקו  או בו ו צאתו 

ים. והחברותי

פרנסת היהודים ומשלח ידם.

גיע כפם במלאכה, תעשיה יהודי דמשק מי ב  ום כן אז התפרנסו רו כי  
ומסחר קטן וגדול. היחס אל "המלאכה" היה טוב ורבים מהחכמים קבעו עתים
ו נה אל המלאכה שאנ יחס משו תו  נפגש בדמשק או למלאכה, גם עכשו לא 

לים בו בגלות המערב. רגי
ו: הרצענות, כלומר תפירת ן יהודי דמשק הי יות ביותר בי האומניות המצו  
ות, מלאכת הצריפה בזהב ן נעלים ישנ נעלים חדשות, והאושכפות, היא תקו
ן יהודי המזרח, בכסף ובנחשת. אמנות זו האחרונה היתה. בכלל מפותחת מאד בי
. בעלי אומנות אלו נות ערב מימי מוחמד )במדינה( ועד היום בתימן ביחוד במדי
זים על אומנותם. גם ו מסובבים עפ"י הרב בעיר ובכפר ממקום למקום ומכרי הי
ו בקליעת מחצלות של קש נ י מלאכת האריגה היתה נפוצה מאד. ביחוד הצטי
וקנים דקים למשטח הקרקע והכתלים ולסכה מצל. במלאכה האחרונה הראו גם
אמנות בקלעם בתוך המקלעת תמונות מתמונות שונות, ציורים ופסוקים וחרוזים
ום "כריכה" ֶמר הי . מלבד זה עסקו גם "בקשירת־ספרים" )לאשר יאָ )2 ורים שז

)3 ) אמרו אז ״קשירה"
________________

קבועה מיוחדת	 לקהלה	 זכר	 עוד	 נמצא	 לא	 הרביעית	 המאה	 של	 השניה	 במחצית	 	)1 	
לגובר שנתנו	 וההשתדלות	 העזרה	 כל	 למרות	 הערבים.	 השכנים	 ברשעת	 הישוב	 ובטל	 בגובר,	

היהודים	מדמשק.	שכני	גובר	הם	עד	היום	למשל	ולשנינה	ברשעתם.
היום ועד	 רבי	שמואל	אבו-חצירא	בקליעת	מחצלות.	 גובר	 לפי	האגדה	עסק	הקדוש	של	 	)2 	
נקרא כך	 ואומרים	שבשביל	 זו,	 ויחסו	למלאכה	 חצירא	 אבו	 שונות	על	 יהודי	דמשק	אגדות	 מספרים	
יוסף׳" ב״דברי	 סמברי	 ור'	 חצירא(.	 בערבית	 )מחצלת	 המחצלת	 	- מעשה	 שם	 על	 אבו-חצירא	 שמו	
. -חצירא( אבו שמואל	 	 רבי 	 ׳ ז הנ במחברת	 כות	 בארי 	 ז ע" 	 )ע' אחרות	 אגדות	 מביא	 יד	 כתב־
"דובב במאמר	 ג׳	 שנה	 לונץ	 )בירושלים	 מפרישא	 אברהם	 לר׳	 ישראל	 רבי	 במכתב	 	)3 	
- אר"י—דמי	 של	 	— הארצות	 באלו	 יהיו	 לא	 בדמשק	 לא	 אם	 ״תאמין	 לשונו:	 וזה	 ישנים"(.	 שפתי	
את ותפס	 בדמים.	 נקנים	 היו	 שמים	 במקום	 בירושלים	 נכתבו	 )הדברים	 הספרים"	 בקשירת	 המים	
שום בה	 ן	 ואי נהרות-דמשק	 עוברים	 חוצותיה,	 בכל	 בדמשק	 אבל	 ״הוצאה״.	 בתור	 דמי־המים	

ציור	לדמי־מים(.
״אל בשוק	 בסמטא	 ספרים	 בכריכת	 שעוסקים	 ״	 סקל	 ״	 ממשפחת	 כדמשק	 ים	 חי ום	 הי עד	
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ל ק ו ר ו ת  ה י ה ו ד י ם  ב ד מ ש ק 

ות אשר י ו ות ואם בצדי החנ י ו ו עובדים אם בחנ ים האלה הי מן האומנ  
ם כלי כרו ם  רי מחז ו  הי גם  רח.  במז ם  ו הי עד  ג  הו כנ ם,  י נ השו ר  העי קי  בשו
ב״שמיניות־העיר" הגדולה ועושים מלאכת תושבי העיר או מלאכת הבדואים הנכנסים
א להבי ה מכרח  הי בעלי המלאכה  ל של  גדו תר  ו הי החלק  לם  או ו ה.  נ למדי
י נדודים. , בחזרו בעירות ובכפרים הקרובים והרחוקים, וחי חי מרחוק לחמו
גומר את ותר,  י או  ע  ם, שבו מי י בו  הה  ה בא לכפר שו או הרצען הי רף  הצו
נדוד עד ו מרחיקים  ו כאלה שהי ועובר לכפר אחר. הי לו  העבודה שנמצאה 
והולכים ועוברים נם עד ערי חיגאז, א,  ן הבדואים הפראים במדבר סורי לבי
, למשל, ו . ככה הי )1 זרים לבתיהם בלתי אם לפסח, חנכה או פורים ו חו ולא הי
ו שם תמיד ריקים מתושביהם נודדים, ובתי היהודים הי רב תושבי נובר אמנים־

)2 הגברים
רוכלות זו אמנם לא העשירה את בעליה, ורק בדחק גדול הספיקה להם  
ו ו בה את נפשם, ותמיד הי יקו בה, אף על פי שסכנ די מחיתם. בכל זאת החז
חייהם תלואים להם מנגד. אכן בעירה, בכפר או גם במושב הערבי או הבדואי, ואם
ו זהירים וחים, כי הערבים הי נם נ י האמן בטוחים ו ו חי ב, הי גם רחוק מן הישו
—. "והצורף בזהב ובכסף והאורג והרצען והמתקן ' מאד במצות "הכנסת־אורחים'
נעלים רואה סימן ברכה, כי הם מחזרים בכפרים ובעירות, והישמעאלים גומלי
נם מקפחים אי ו רות בחנם כל צרכם,  פי ו ודבש  ים להם לחם  ותנ נ ו חסד הם 
, אבל הדרכים היו תדיר בחזקת סכנה: בדרכים נמצאו מחבואי שודדים )3 שכרם"
וצאים הרובלים ו י ־הרב הי ומאורות רוצחים, אשר ארבו לכל עובר ושב, על־פי
ו ן כפר לכפר, והי . ואולם יש אשר לא תמצא שירה, וביחוד בי ' ת' רו ָי רק ב״ַש
טה שחי של  רצח  מקרי  ת  עשרו ם  כרי ז נ ״ת  בשו ת.  ו ג ו ז או  ם  די חי י ם  לכי הו
ן ן מתוך בקשות היתר לנשואי ל. מקרים אלו נשארו לזכרו נה בחו ודקירה וטמי

)4 ות" נ גים "העגו מנשי ההרו
.___________________

בשוק עבדו	 וכלם	 היו	 ספרים	 כורכי	 אבותיהם	 ואבות	 אבותיהם	 זקני	המשפחה	 דברי	 ולפי	 סקלאין״.	
הספרים. כורכי	 היהודים	 עובדיה	 שם	 על	 שוק-אל־םקלאין	 נקרא	 השוק	 ששם	 לשער	 ויש	 	 הזה.

ואולי	מוצא	המשפחה	הזאת	מעולי	סיציליא	שבאיטליא	ועדת	הסקלאיין	בדמשק.
1(	מכתב	רבי	ישראל	הנז'	. 	

שבסוף ישראל״	 ״מימי	 ב	 	— מושבם	 ובסוס	 גובר	 יהודי	 על	 דמשק	 קהלת	 מכתב	 עי	 	)2 	
״זמירות	ישראל״	ל	ר'	י'	נגארא,	דף	קס"ד	ע"א,

3(	במכתב	רבי	ישראל	הנז׳. 	
בסביבות גם	 אז	 רבו	 ורוכלים	 דרכים	 הולכי	 של	 רבות	 נפשות	 ורצח	 הדרכים	 סכנת	 	)4 	
נמצאים ההם	 בימים	 האלה	 בארצות	 שנרצחו	 היהודים	 שמות	 ובמצרים.	 ישראל	 בארץ	 גם	 דמשק	
הזה. מאי-הבטחון	 סבלו	 הערבים	 וגם	 כללית	 	- מכה	 זו	 היתה	 ואולי	 התשובות,	 בספרי	 למאות	
צפניה ורבי	 צדקה	 רבי	 רוכלים,	 צורפים	 שני	 לדוגמא:	 נציין	 דמשק	 רוכלי	 של	 האסונות	 ממקרי	
מרומי אחת	 גויה	 ע"י	 נודע	 הרצח	 ודבר	 דומי	 מכפר	 רחוק	 לא	 נהרגו	 בדמשק,	 ותושבים	 בכי	 מבעל	
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ר, כי  מקרי רצח כאלה קרו לא רק בדרך דומאר והמדבר, הרחק מהעי  
ם   ר דמשק, מקו ית דרומית של העי נ , השמי דאן ־מי ן בנ ר.  ך העי אם גם בתו
, יהוד" נס ליד ״תורבאת אל  ו ום הזה,  י ישמעאל עד הי מושב הפראים שבבנ
ולמרות  . )1 ן ן די אי ו ן  ן די , קרו מקרים: אלה באי " די הו ן הי בית־העלמי " א  הו

ום. בל אלה לא חדלה הרוכלות מיהודי דמשק עד הי
עסק מיוחד שהתפתה בדמשק במחצית השניה של המאה הרביעית היה  
. עשרות י רבו האר" ו ו  ד של קבלת מהרח" י ־ , לאמר העתק כתבי בה" "הכתי
ולפי האגדה  , ו ז , לשם עבודה  ׳ ביחוד מא" ו ץ,  סופרים נהרו לדמשק מן החו
נמצאו בעת־צורך שלש מאות סופרים שיכלו להעתיק במשך שלשה ימים את

)2 יטאל ים ו כל כתבי המקובל רבי חי
־חרושת נם בתעשיה עסקו יהודי דמשק. נמצאו כאן יהודים בעלי בתי  
. בתים אלה "צריפה" ו , בצביעה  ומשי יה של צמר פשתן  טו ו גה  שעסקו בארי
יהודים כאלה נופד. אך לרב נמצאו בתי־חרשת  נית היהודים  נמצאו נם בשמי

ו או אחרת. ה, ז וחדים לתעשי ר, המי בחצרותיהם אשר בשוקי העי
זה, ה. בדפוס  ' נא גם הדפוס העברי שהובא לדמשק בשנת שס' כר  ָז ִי  
הראשון בדמשק בכלל, עבדו ארבעה אנשים. ואולם רק ספר אחד נדפס בו והוא
, רב דמשק ואחד נטו , דרשות על התורה, לרבי יאשיהו פי הספר "כסף נבחר"
מגדולי הדור ההוא, "שהזיל כסף וזהב מכיסו להביא את הדפום לדמשק". ספר זה

)3 הוא יקר המציאות כעת
ה מ ס ח ר .

נית ל. בשמי וגם במסחר גדו הודים בדמשק עסקו גם במסחר קטן  הי  
י  נ ות של מכלת "שמן ובורית ומי י ו ו להם חנ נם בשאר חלקי העיר הי היהודים ו

_______________
אלשיך הר'מ	 )תשובות	 ביקי	 בעל	 ומשה	 גובאר״	 תושב	 רבינו	 בן	 ״יוסף	 אחרים	 לרוכלים	 שספרה	
היהודים	 קברות	 לבית	 קרוב	 בגן	 ונטמן	 נהרג	 ורצען	 ״אושכפי״	 מדמשק	 הכהן	 כליפה	 מ”ג(.	 סימן	
אלשיך מ	 ר'	 שו"ת	 עוד	 השוה	 נ"א(.	 סי׳	 פינטו	 י'	 לר'	 מכסף	 נבחר	 )שו״ת	 דמשק	 העיר	 אל	 וקרוב	
מזרחי א	 ר־	 שו״ת	 י"ט,	 סי'	 קשמרו(	 י'	 לר'	 יעקב	 אהלי	 נ"ט-	 סי׳	 נבחר	 כסף	 וקי"ט,	 צ״ה	 מ״ד	 סי׳	
ובערים		 בכפרים	 בגדים	 למכור	 דרכם	 לפי	 שיצאו	 מירושלים	 סוחרים	 ששה	 על	 מסופר	 )ושם	 ע"ג	
ר"ב סי׳	 ח"ג	 מביט	 נפש(,	 והרגום	 עצמם	 החברים	 עליהם	 קמו	 מירושלם	 רחוק	 וחצי	 יום	 ובלכתם	

שו"ת	דרכי	נעם	ותשובות	שונות.
במזרח ידוע	 )תל	 בטאלע-קובה	 עובד	 רצען	 היה	 הקודמת	 בהערה	 הנזכר	 הכהן	 כליפה	 	)1 	
רוכל		 גם	 והיה	 בכפרים	 לעבודתו	 יוצא	 היה	 ולפעמים	 איל־באבא,	 אחרי	 בדמשק(	 היהודים	 רחוב	
של הקברות	 לבית	 סמוך	 האגוזים	 אצל	 נהרג	 כפר	 אל	 מדמשק	 חמורים	 שני	 עם	 ובלכתו	 בסחורה.	
וקתלו	תחת בואבה.	מסכין,	כאן	באו	חברהין	 איל	 פי	טאלע-קובה	אחרי	 ״אותו	שהיה	רצען	 היהודים	
להתרת העדות	 גבית	 )לשון	 בְסַּתאן....״	 ִאל	 ִפי	 ּוַטַמרֹו	 יהוד	 אל	 תוְרֶּבת	 ענד	 לוזי	 אל	 קבל	 ג׳וזי	 איל	

עגונתו	בשו"ת	״נבחר	מכסף״	להרי״ף	סי׳	נ"א(.
2(	עי	לעיל	עמי	81	הערה	1 	

3(	ע'	מאמר	"לתולדות	הדפוס	ב	א"׳	וסוריא״	מאח	יוסף	יואל	ריבלין	)."מזרח	ומערב"	ש"א	ה"ג(.	 	
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לות נושאים חבי ים רוכלים  ו מצו . יתר על זה הי )1 י סחורה״ נ מאכל ושאר מי
סחורותיהם בכתפיהם או על חמורים, ומחזרים בעירות ובכפרים: כדרך חבריהם
, שאלה הרוכלים שהיה אתם תמיד ו ל. מובן מאלי ו לעי בעלי־המלאכה שהזכרנ
־המלאכה. ותר לסכנת־דרכים מאחיהם בעלי י ים הרבה  י ו צפו זה רכוש, הי אי
, ב. רב מסחרם היה בצמר משי במסחר הגדול לקחו היהודים חלק חשו  
׳ ומצרים וגם ערי ארצות עבר־ נחושת וברזל. הם עמדו בקשרי מסחר עם א"
א. ידיעת הרבה שפות )תורקית, פרסית, ספרדית ואטלקית( מצד צי י נ י הים כו
י ד ו ה י את  ו  ר הכשי  , י שנ מצד  ת  ו נ השו ת  ו הארצ י  ד ו ה י ן  י ב הקשר  ו  , אחד
דמשק למסחר־ארצות, והועילו הרבה להרים קרן המסחר והתעשיה הדמשקית

 . )2 בכלל
  . )3 מספר גדול מעשירי היהודים עסקו נם בשולחנות או בהלואה בריבית  
ו סניפים, שותפים ובאי־כח בכרכים במצרים או גם לרבים מסוחרי היהודים הי

. )4 נות אחרות במדי
ו גם עשירים מופלגים, כאשר יעידו לנו סכומי הכספים ן הסוחרים הי בי  
נטו שחי רי ר' כלב  נמא:  א. לדו לדות של המאה ההי רות התו זכרים במקו הנ
ם. אלה י מנ ו 5( במז ם ם אלף פרחי ותר מעשרי י ו  בראשית המאה, עזב אחרי
־העדה י נ ־הרב עי ו על־פי , והי ו ברבם חכמים "רשומים" הסוחרים הגדולים הי
. על ידי יחסם הקרוב, לרגלי מסחרם, אל גדול׳ הערבים והרשות "המועלמים"
יכלו לעמוד בפרץ בכל צרה ומצוקה. הם גם נשאו על־פי הרב בעֹל צרכי־הצבור

ים. י וכלכלת הענ

נות ואחודה. התפלגות הקהלה לעדות שו

נים נחלקו לפי הנראה מתוך השאלות־והתשובות ושאר המקורות הראשו  
1( קהל : ו ו מז ז יהודי דמשק בראשית המאה הרביעית לשלש קהלות נפרדות 
ם נם כל אלה הבאי יחשבו  ועליהם  ם, הם תושבי הארץ מקדם;  המסתערבי
2( קהל הספרדים שבאו אל לדמשק מארצות המזרח הקרובות, מבבל ומפרס,

_______________
1(	מכתב	ר"י	לר'-א	מפרישא	הנ''ל. 	

הדמשקאי המסחר	 ועל	 ק׳.	 סימן	 פינטו	 י	 לר'	 מכסף״	 ״נבחר	 ב	 הנחשת	 מסחר	 על	 ע'	 	)2 	
א'( שנה	 )ירושלם—לונץ	 הרס״א	 משנת	 מסעו	 במכתב	 מולטרא	 משולם	 רי	 הנוסע	 דברי	 עי׳	 בכלל	

ובתשובת	המביט	ח"א	סימן	כ"ו	וס'	שי״ו.
שערי-המטבעות: וירידת	 עלית	 בענין	 וביחוד	 קכ"ט.	 סימן	 אלשיך	 משה	 ר׳	 שו"ת	 עיין	 	)3 	
, ג " קנ 	 מן סי 	 ו קאר 	 י 	 י לר 	 כל" רו ״אבקת	 "ת	 בשו תמצא	 	 , ת־ כו חתי ו ם	 טי נ י י ר קו 	 ם, ״פרחי
גביזון דוד	 ור׳	 כולייף	 ר׳	אליעזר	 היו	 ובעלי-חרשת	של	משי	בדמשק	 4(	סוחרים	מפורסמים	 	
גביזון. מאיר	 הרב	 לשותפם	 למצרים	 סחורותיהם	 שלחו	 הם	 המאה	 באמצע	 שנים.	 עשרות	 במשך	
. עי 	 מן סי 	 ן צהלו "ט	 רי "ת	 שו 	 ן י עי 	 במשי והעבודה	 המסחר	 ומצב	 יהם	 נ בי ם	 כי הסכסו ועל	

5(	פלורין,	אבקת־רוכל	סימן	קנ"ג 	

11

24



"מכאן ומשאם" גיליון מס' 14 סתיו תשע"ב ספט' 2011

ר ש ו מ ו ת

לי ספרד ו ג טי  והם פלי ת,  ה של המאה השלישי י ר במשך המחצית השנ העי
ואיטליא בכלל, ליא בפרט  קי לים מהאי סי גו  , ן 3( קהל סקאלאי א. גלי ופורטו
נה היתה . שפת הקהלה הראשו )1 ם ר בזמן אחד עם הספרדי שבאו אל העי
, ן הספרדי רגו ' , היא הז ו נ נות דברו בשפת לאדי הערבית. שתי הקהלות האחרו

ום הזה. י ובערי ־ תוגרמא עד הי ' ו הספרדים בא' נ אשר בפי אחי
בראשית המאה גדל מאד הפרוד בין קהל המסתערבים ובין שתי הקהלות  
ים י השפה, שהיה גורם חשוב לפרוד, נפרדו האירופי ו . מלבד שנ )2 ות האירופי
מהמסתערבים אף בנמוסי חייהם. גם תלבשת המסתערבים המזרחית היתה בלי
ני דת ומנהגים י ספק זרה מאד לרוח היהודים הספרדים והסקאלאנים. וגם בענ
נוסחה, ו ניהם במנהגי התפלה  ים בי י ו , למשל, שנ ו נבדלו אלה מאלה. ככה הי
וחדים לכל קהלה - היסוד ות מי ־כנסי ו ליסוד בתי ן גרם מאלי דבר זה האחרו
ואכן לא רק בדמשק, כי אם בכל מקום בואם בערי סוריא ד.  ן לפרו הראשו
לי ספרד ליסד להם קהלות לעצמם, נפרדות בכל מתושבי גו , השתדלו  י ' א' ו
ים, בתי ו להם גם בדמשק: רבנ , כן הי ן דו המקום. כמו בירושלים, בצפת ובצי

י עצמם. ־קברות בפנ ות, קופות צבור וגם בתי כנסי
אמנם ברב עניני העדות נפרדו גם קהל סקאלאין והספרדים לשתי קהלות,  
ותר י רב  ו  לז ו  ז ן  י ב ת האלה  ה הקשר של שתי הקהלו הי זאת  בכל־  לם  או ו
ם. הסבה לדבר היתה, ראשית כל, ן קהל המסתערבי בי ו ן  נ בי מהקשר אשר 
נו המאחדת אותן לאחת. ומלבד זה חשו שתיהן עצמן כגרים בארץ שפת הלאדי
ר. ביחוד נכרת אחדותן בשעת התנגדות  י הצבו נים בחי נים שו י והתאחדו בענ
ות מאוחדות ו שתי הקהלות הספרדי ם. ככה הי לקהל המסתערבים התושבי

. )3  ' 'חברות־קדישות' במקום ב י ת ־ה ק ב ר ו ת , א ך  נ פ ר ד ו לשתי '

ים. רי ים הצבו החי

ו, כנראה, מסודרים עוד משנים קדמוניות בסדר ומשטר יפה חיי הצבור הי  
נים עד מאד. ואולי השפיעו עוד הספרדים החדשים לטובה והביאו גם הם תקו

י-הצבור. נוספים בהנהגת העדה וחי
______________

1(	במצרים	נחלקו	אז	לקהלות:	מסתערבים,	ספרדים	ומערבים.	למערבים	נחשבים	יהודי	 													
מה''מערבים''	 נמצאו	 לא	 בדמשק	 אפריקא.	 בצפון	 השוכנת	 למצרים	 שבאו	 ואלג'יר,	 תוניס	 מרוקו,	
רוכל'' ''אבקת	 קל''ט;	 וסי׳	 ק''ז	 סימן	 אלשיך	 מ	 ר'	 )שו''ת	 ״מערבים״	 בשם	 שנקראו	 יחידים	 בלתי	

לר'	י'	קארו	סי׳	קכ''ב	(,
י'	קארו 2(	בדבר	הריבות	בענין	בית-	הקברות	של	משפחת	כליף	עי׳	״אבקת־רוכל״	לר'	 													

סימן	קט''ו	ובמבי''ט	ח''ב	כ״ח.
י'	קארו	וע'	עוד	על	יחס	העדות	זל''ז	בדמשק	בשו''ת	מהר'	 3(	שם	ב''אבקת	רוכל''	לר'	 													

בי-רב	ס׳	ל''ג	ושו''ת	ר'	מ	אלשיך	סי׳	קכט.
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בבואנו לצייר לפנינו תמונת חיי־הקהלה בזמן ההוא, כאשר נשמרה ב״שאלות־  
, נמצא נם אחרי הפרד יהדות דמשק לשלש קהלות, סדר ומשטר בכל. ' ותשובות'
או  , ועד גשמי 1( האחד  ם: ועדי י  לה עמדו שנ קהי ו בראש כל קהלה   
. ועד זה ֻחבר משבעת עסקנים, חכמים ועשירים, )1 ה( ' זט' ( ' ר' 'שבעת־טובי־העי '
ו באים ביחסים קרובים עם ראשי ודעי פרק בישוב־העולם. הם הי י ו סוחרים 
ני פנים וחוץ. בראש המושלימים והמושלים והשתדלו בכל־עז לטובת־העדה בעני
2( מלבד 2(, כעין נשיא או נגיד. ועד זה עמד "ראש־הקהל" שנקרא בשם "אלמועלם"
לידו , ו )3 . בראשו עמד הרב, שנקרא אז בשם העתיק "חבר" י זה היה ועד־רוחנ
נו סופרים 'ה ונם להרב ובית־די ו גם לזט' נים. כפי התעודות הקימות הי שלשה די
מצוינים, יודעים מלאכת הספרות והמזכירות, ולהם פנקסות פתוחים עם פרוטוקולים
נות מפורטים. נס אחרי עבור שנים רבות יכלו להשיג במשרדים ברורים וחשבו
נים, החלטות ותקנות ישנות. מתוך נות ונאמנות של פסקי הדי אלו העתקות נכו
)4 התעודות האלה נכר, שגם החברה־קדישא ובית־המטבחים התנהגו בסדר יפה
ותר יפים ־הכנסת הי ו בתי ־הכנסת התפתחו אף הם. בזמן ההוא נבנ בתי  
)5 ־כנסת ום הזה. בראשית המאה נמצאו בדמשק רק שלשה בתי בדמשק עד־הי

	____________
ק''ק יע''א	 בעיר	דמשק	 היה	 כך	 ״מעשה	שהיה	 קכ''ה:	 סימן	 	 רוכל''	 	– ת	 ''אבק	 בשו״ת	 	)1 	
המסתערבים	אשר	שם	.	.	.	והסכימו	בכך	ז׳	ט	ו	ב	י	-	ה	ע	י	ר	במעמד	אנשי	-	העיר	.	.	.	ו	ה	ח	ב	ר

אשר	קבלו	עליהם״,
ובבל סוריא	 ערי	 בכל	 קימת	 היתה	 קצר	 זמן	 	 לפני ועד	 	 ״המבי״ט". בשו״ת	 נזכר	 	)2 	
הזה היום	 עד	 וגם	 השני״.	 בנימין	 ״מסעות	 ע׳	 העדה.	 נשיאי	 שהם	 ״המועלמים״׳	 משרת	 הפנימיות	
בשם פרחי	 השר	 לחצר	 קוראים	 דמשק	 ובני	 	 המזרח. מקהלות	 זו	 באי ״מועלמים״	 עוד	 נשארו	

״דיר	־איל	־מועלם״.
3	(	עין	לעיל	הערה	1 	

4(	בשנת	שכ''ג	נמצא	ברור	שטר	מכירת	-	קבר	מאת	החברה-	קדישא,	שנכתב	בשנת	ש''ה, 	
וברירה צואה	 שטר	 בענין	 וע'	 קי''ג(.	 סימן	 רוכל	 אבקת-	 )שו''ת	 מודרני	 ונם	 חקי	 בסגנון	 ונכתב	
בשו''ת	ר'	ב	אשכנזי	סימן	ט''ו.	בכלל	יש	להתפלא	לא	על	הסגנון	העברי	הצח	והברור	של	הדור	ההוא,
וכמה	פעמים	מובאים	דברי ה	 כ	מ	 הנה	 לדיוק	 בנוגע	 והן	בדוקומנטים	המובאים	בתוכם.	 הן	בשו''ת	

העדים	בעת	גבית-	העדות	מלה	במלה	בלשונם	בערבית.
בן- אהרון	 ר׳	 ברוך,	 משה	 ור׳	 ברור	 משה	 ר׳	 נזכרים	 הזאת	 המאה	 של	 הקהל	 סופרי	 בין	 	
. נגארה	המשורר	היה	סופר	הקהלות	 ישראל	 ר׳	 וגם	 	, )סופר	כל	הקהלות(	 צייאח	 ור׳	אברהם	 תיפה	
עבודתו. היתה	 מה	 הודיעונו	 לא	 הזה	 הגדול	 המשורר	 של	 תולדותיו	 כותבי	 שכל	 הדבר,	 מענין	
-ישראל״ ל״מימי־	 בהקדמתו	 אומר	 הוא	 וכן	 הקהל.	 ־	 לסופר	 היה	 אביו	 פטירת	 היא,	שאחרי	 והאמת	
ובא,	בדרתא יוצא	 וצבא,	 חליפות	 בידי.	מחליף	 וקסתי	 עטי	 ״ואהי	 ע''א(:	 קע''ד	 דף	 )זמירות-־ישראל	
״. נ	א	 כי	ס	פ	ר	א	ד	מ	ת	א	א	 וביתא	כל	שעתא	ושעתא	לכתב	כל	הכתוב	לחיים	תייקא	דהזמנא,	
וע׳	שם	מכתב	ר''י	נגארה	להרב	יאודה	מסעוד	בשם	ק''ק	דמשק,	שיקבל	הרבנות	ב	דמשק.	וב״מימי
לשרי דמשק	 קהלת	 כל	 ובשם	 הספרדים	 דמשק	 קהלת	 בשם	 מכתבים	 וכמה	 כמה	 נמצאים	 ישראל״	

קושטא	ולירושלים	ע''ד	בטול	גזרות	ומנוי	רבנים.	על	ר'	י'	נגארה	בתור	דרשן	ע'	להלן.
5(	נוסע	אלמוני	בשבחי	ירושלם	משנת	רפ''ב. 	
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1( ואולם במקומם נוספו עם התרבות במשך המאה נסגר אחד או שנים מאלו
'נ אלרקי, כלייף וסקאלאין המתיישבים בתי־ כנסת אחדים גדולים ויפים, במו ביהכ'
. לכל קהלה היו בתי כנסת מיוחדים נפרדים )2 , ובהכ״נ אלפרנג'  וביהכינ מהרח״ו
־הכנסת נמצאו לכל קהלה בתי תלמוד ־תורה בנוסח וגם ב נ ג י נ ה . ליד בתי
ת.  ו סי הכנ ־ בתי  ת  סו מהכנ ו ת  הערבו י  ' ' ע קו  חז שהו  )3 עצמם י  בפנ הקדש  ו
'ה, הועד הגשמי של כל קהלה וקהלה עבד יד ביד עם הועד הרוחני. כה זט'  
ה וכחם של אלו הי  , ו נ די ת־ בי ו ל בכחו של הרב  גדו ה  , הי א הועד הגשמי הו
. ונשק זה הטיל אימה  )4 ן בנשק של חרמות ואסורים י ו גדול בכח התורה, המז
, יש־אל   . ת. ו ללכת לערכאו י דים בדמשק, עד כ׳ חששו מפנ הו ופחד על הי
ו . בזכות השקפה, ז )5  ' ו לערכאות, נחשב אז ל״מוסר ועובר על דת' נ שמסר די
ואולם כח זה של התורה, ל א   נמנעו פעמים רבות מגרם חלול שם ישראל. 
ו מסורים כידי  י הרבנים ופטוריהם הי ו שלל את זכבות הקהל אף במקצת. כי מנ
ה או רב לא נעשה אלא בהסכמת  ' י זט' ו , וכל דבר  גדול כמנ ה והקהל כלו ' זט'
רי קטן י הקהלה והשתתף בכל דבר צבו נ י כל הקהל, שרוחו היה ער לכל ענ
ן למעלה הימנה, כמו בקהלות       ׳ היה מפותה, במדה, שאי רי ל. החוש הצבו וגדו

. )6 ותר מפותחות ות והי י ותר מודרנ הי
ואולם אם גם נחלקה יהדות דמשק בראשית המאה לשלש קהלות, הנה יש  
ביחוד בראשית ( ן  , כי גם בזמן שפרוד הקהלות הגיע ער קצהו האחרו ן לצי

______________

1(	ביהכ''נ	המיוחס	לר'	א	בן	ערך.	וע'	להלן	בענין	״הג'מע	אלאכמר״. 	

אבוהב. י'	 מר'	 ששאל	 נח	 סימן	 ה''ג	 במבי''ט	 הנזכר	 אלפרנג׳י	 משה	 ר׳	 ע''ש	 כנראה	 	)2 	

בדמשק כיום	 הנמצאים	 הגדולים	 -הכנסת	 בתי	 כל	 הרביעית	 במאה	 כבר	 עמדו	 הנראה	 ולפי	
במאה זכרה	 שנמצא	 רקי,	 משפחת	 שם	 על,	 הוא	 רקי"	 אל	 כנסת	 	- "בית	 אז.	 ונתפתחו	 נבנו	 ֻרבם	
שערו כאשר	 ולא	 אלפרנג'י,	 משפחת	 שם	 על	 אלפרנג'	 ו״בית-כנסת	 רקי״.	 יהודה	 ר'	 ״החכם	 הזאת	
מהרח''ו ביהכ''נ	 ״פרנקים".	 בשם	 במזרח	 הנקראים	 ״האירופים",	 של	 	 ביהכ''נ	 שפרושו	 אחרים,	
והחשובה	 העשירה	 היא	 כולייף,	 משפחת	 שם	 על	 כולייף״	 הכנסת	 	– בית	 	. ויטאל.	 חיים	 ר׳	 שם	 על	
בזמן אלה	 בימינו	 עוד	 ובשנתבונן	 יהוד".	 אל	 ״השיך	 אז	 היה	 וממנה	 ההם,	 בימים	 במסתערבים	

הירידה,	נמצא	התשוקה	הרבה	אצל	בני־	עליה	בדמשק	לימד	להם	''מדרש"	בחצרם	על	שמם.
נזכרים הת״ת	 של	 הילדים	 בשו״ת.	 מקומות	 בכמה	 נזכר	 תורה	 תלמוד-	 של	 זה,	 ענין	 	)3 	

״תינוקות	של	בית	רבן	מהחברה״	)שו״ת	ר'	ב'	אשכנזי	סימן	ה'	(.	
להטיל			 מהחברה	 בית-רבן	 של	 ותינוקות	 ותוקעים	 שופרות	 להביא	 העדים	 על	 ״אימו	 	)4 	
שו''ת ע'	 קהל	 אדות	תקפה	שלתקנת	 ועל	 ב'	אשכנזי	שם(.	 ר'	 )שו''ת	 הזה	 הענין	 על	 ונדויין	 חרמות	

״	אבקת	רוכל״	לר'	י'	קארו	סי׳	קפ״ו,	שם	נמצא	ענין	״בית-מטבחים".
5(	כשערוריה	נחשב	לאלמנת	הגביר	ר׳	כלב	פינטו,	הנזכר	לעיל,	אשר	בריבה	עם	בניה	על 	
דבר	עזבון	בעלה	הלכה	לערכאות	״אחר	התראת	חכמים״	)שו''ת	המבי״ט	ה״ב	כיב;	קי״ז(.	ו	א	ו	ל	ם
לב(. סימן	 ה''א	 )מביט	 לערכאות	 ללכת	 לזכאי	 התירו	 אז	 דין	 בית	 פסק	 קבל	 לא	 שה״הייב״	 בשעה	
6(	ענין	זה	מוכה	מתוך	מנוי	הרבנים	וכל	תקנות	הקהל,	שגעשו	תמיד	רק		ב	ה	ס	כ	מ	ת	שבעת- 	

טובי־	העיר	במעמד	אנשי	כל	העיר	)בהרבה	שו''ת(

14

27



"מכאן ומשאם" גיליון מס' 14 סתיו תשע"ב ספט' 2011

ל ק ו ר ו ת  ה י ה ו ד י ם  ב ד מ ש ק

ינים כלליים וראשים. המאה(, בכל־זאת היו אף אז מאוחדים כל יהודי דמשק בעני
י הממשלה , היה בא־כח היהודים כלם לפנ , או ״המוכתר" )1 ' ד' יהו ך־ אל־ 'השי '
ו פנתה הממשלה בדבר  המסים והגזרות של כל יהודי דמשק. היה ליהדות ואלי
ר הראשי של ן המזכי ה כעי יחד. הוא הי 2( לכלן  "סופר־הקהלות" דמשק גם 
, שהיתה כללית, ועל "הקפה של ' ים' י היהודים והמשגיח על ״קפת הצדקה לענ

. )3 י " - כל אלה התנהלו בסדר ומשטר יפה עד מאד א"
תשלומי המסים והוצאות "הגזרות" והעזרה לעניים היו באים מכל הקהלות  
, שהוטלו על היחידים פעם לפי ערך 'הערכות" 1( מ' : ה. ההכנסה היתה, בשו
2( מבתי־הכנסיות רכושם, ופעם לפי הנפשות, ופעם בהתחשב עם השתים יחד;
3( מחברה־ . על פי הרב היתה, הכנסתם יתרה על הוצאותיהם; ' 'ממצוות' השונים, '
נו ״ההקדש", לשם י , הי ' 'הוקוף' 4( מהכנסת שכירת הבתים והחצרות של ' קדישא;

. )4 יה י צרכי העדה וענ
ותר בקהלות עדת היהודים בדמשק נחשבה אז להעשירה והמאושרה בי  
ן עשירים גדולים וקטנים, בעלי ו בתוכה בכבוד המו סוריא וארץ ־ישראל. שכנ
נות בי ערים ומדי נדי זקקו לבקש עזרת  ולא הו יהם,  י ג לענ ן לדאו ורצו כולת  י
ו בלבד: יהודי דמשק עוד קמו לעזר בנדבותיהם לישובי ארץ־ ז אחרות. ולא 
'גבאים ' , ' 'מעמדות קבועות' ו ' ן. בדמשק הי ישראל הדלים  כצפת, ירושלם, חברו
' לטובת העניים ותלמידי־ החכמים אשר בארץ ישר־אל. בכל עת צרה היה והערכות'
נים. רבים מן העשירים י לדמשק הקרובה, ומקבץ בה סכומים הגו ' בא שליח א'
' לעניים, תלמידי וקוף' ' ' בעזבוניהם ויקדישו חצרות ובתים ' זכרו את ״ארץ הקדש'

. )5 ן ישיבות של ירושלים, צפת או חברו חכמים ו
__________________

)שו''ת	אבקת כליפה״	 ״שיך	 הנקרא	 הלוי	 סולימן	 בן	 חי	העשיר	שמואל	 בראשית	המאה	 	)1 	
וע' 	 .) ו ' מהרח' )בשבחי	 אל־יהוד״	 השיך	 חתן	 ״שלמה	 נזכר	 המאה	 חצי	 ואחרי	 'ג(,	 ' קי ס'	 רוכל	
שמעון ור׳	 גדליה	 ר׳	 -אל-יהוד	 שיכים	 היו	 בירושלם	 וגם	 לב.	 ח''ב	 במביט	 אל־יהוד	 שיך	 על	 עוד	

כהן	)הרבות	ירושלם	(.
2(	עין	לעיל	עט׳	89	הערה	4	בענין	זה	בדבר	ר'	י'	נגארה	ואחרים. 	

3(	עיי	להלן	הערה	שלאחר	זו. 	
השאלות- ספרי	 המזרח.	 קהלות	 ברוב	 זה	 ואחרי	 אז	 הונהגו	 אלה	 הכנסות	 מיני	 כל	 	)4 	
חובת ובדבר	 או	לפי	הרכוש,	 נפשות	 ״העריכות״,	אם	לפי	 ודברים	של	סדר	 	- דין	 והתשובות	מלאים	
ב״מצוה״ ״חזקות"	 בענין	 מחלוקת	 בדברי	 כן	 כמו	 לכאן;	 אחרות	 מעירות	 שבאו	 בעיר	 תושבים	 מס	

זו	או	אחרת	בביהכ'׳נ	כגון	"הדלקה״	)של	הנרות	בביהכ"נ	(.
גמור, קדש	 בתיה	 אח	 של''ט	 בשנת	 הקדישה	 שינינה,	 שבתי	 ר׳	 אלמנת	 שמחה,	 מרת	 	)5 	
. ט״ו	 סימן	 אשכנזי	 ב'	 ר'	 )שו''ת	 חברון	 להקדש	 וחצי	 צפת	 להקדש	 חצי	 מותה	 אחרי	 יהיו	 שפרותם	
״עם דמשק	 בעיר	 פורים	 ביום	 שסבב	 במכתב,	 אשכנזי	 ב	 לר'	 נגארה	 י'	 ר'	 מודיע	 המאה	 ובאמצע	
מה מלבד	 הקהל",	 יחידי	 בתי	 דלתי	 על	 ולגבות	 לבבות	 להעיר	 'ו	 יצ' יעקב	 הר'	 והנעלה	 הנבון	
כדוסי״ חשובה	 היד	 א''י	 	- הגבאי	 ליד	 ״ומסרו	 הכפרים,	 מן	 לקבץ	 גם	 ויצאו	 בבית-הכנסת,	 שנאסף	
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הם, ד ראשי חו בי ו ד־דמשק,  הו י ו  נ י הצטי ו  הז ת  מלבד העזרה הכספי  
י מושל העיר או המשנה שהיה המושל נות, לעתים בצרה, לפנ ות שו י בהשתדלו
י השולטן . ואף השתדלו לפנ י ' א' ־מגבל של סוריא ו , ועל פי רב הבלתי הראשי
. בעת הצרך ידעו היהודים גם אז לערך )1 י הארץ ו מגנ הי י ו  , בקושטא בעצמו
ות והפגנות בשוקים בקול צעקה ובכי נגד הרדיפות והמצוקות מחאות פומבי
ו )או הי ים די שי , נגד היהודים. ר' חי י ' של המושלים הקטנים בעירותיהם, בא'
'קבץ ך, והוא ' ־ פרו די שיריש( מרמלה נשלה לדמשק להשתדל נגד גזרות אבן
.)2 , ויספרו לו את כל התלאה" כמה יהודים וילכו לפני השר ויקרעו שמלותם ויבכו
יד ־דמשק  י בנ טו  צאים במאה הזאת, שהושי ו מו מקרה בודד אהד אנ  
נ אלישע ' י גובר, מקום ביהכ' י בבקשה לעזרת כספים, ושלחו שליח לטובת ענ
גדולה בר באו אז במצוקה  גו י  בנ ה לרגל.  א לעלי רי והמרכז הכללי לכל סו
נזקקו לעזרה כספית ו ם,  והוטלו עליהם מסים כבדים ותשלום חובות עתיקי
־עצמה י וחדת בפנ ל, נחשבה אז גובר לעירה מי ואולם, כאמור לעי  . )3 גדולה
ם, היתה, ורק אחרי רדת שם הישוב פלאי א.  רי ומרכז של קדושה כללי לסו

גובר למשא כבד על דמשק ימים רבים.

, תה י ה קת  ו למחל הסבה   . ן א כ ם  ג פקד  נ א  ל  ' ' קת ו המחל ' ' ם  ו מק לם  ו א ו
י הישוב החדש יה מאשר במקומות אחרים, והיא כי בנ ותר מצו בדמשק עוד י
, המה ראשיהם ורבניהם. יהודי דמשק נפרדו י הישוב הישן כמו זר נחשבו לבנ
לקהלות, שכל אחת מהן היו לה רבנים ראשיים ומוסדות בפני עצמה. וכפעם בפעם
כי עד ערכאות לא באו דברי ואם  ת.  ומוסדו ם  י י רבנ נ י כים בענ פרצו סכסו
בות נשמע ביהדות והד המרי ות הקהלה  זעזעו את כל אשי בותיהם, הנה  רי

ממצרים ועד קושטא.
קנאת הקהלות זו בזו הורגשה ביחוד ביחס בין הרבנים. רבני המסתערבים  
י , בקיאים במנהגי הארץ מקדם. ואולם רבנ ' ־ דאתרא' 'למארי חשבו את עצמם '
ו על פי רוב הספרדים מצאו להם משענת אחרת, והיא כח גדולי רבני צפת, שהי
נים במעלה בכל המזרח י־סמכא ראשו לי ספרד, ושנחשבו אז לבנ אף הם מגו
הקרוב. בפרוץ איזה סכסוך בהלכה או במשפט בין העדות, ונחלקו רבני הקהלות
' בארץ, החושבים עצמם לנרדפים - פונים 'גרים' בדעותיהם, היו הספרדים בתור '

ותם רחוקים ממקום המעשה לי צפת, בהי י צפת. גדו מיד לבקש עזרה מרבנ
_______________

לגבות	הכל	בכתב ומה	שעתיד	 נעדר.	 נפשות	כפר	איש	לא	 שמונה	פרחים	חתיכות	חדשות	ממכסת	
אשכנזי ב	 ר'	 בא	 אחרה	 פעם	 ע''א(.	 'ו	 קמ' דף	 )״מימי-ישראל״,	 ליתן"	 עתיד	 ומי	 נתן	 מי	 רשום	

בעצמו	לקבץ	בדמשק	נדבות	בעד	א''י	)שם	קס''ב	ע''א(.
1(	ע׳	להלן	בדברנו	על	המעמד	המדיני. 	

2(		ס'	חרבות	ירושלם. 	
3(	מימי	ישראל	לר'		י'	נגארא	״מכתב	קהלת	דמשק	בעד	הישוב	בגובר״. 	
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וקרובים ברוחם לספרדים, הפריזו ברב הענינים על המדה, ולא נקו ממפלגתיות. וככה
נמצא כבר בראשית המאה כח  הספרדים ''הגרים'' רב מכח המסתערבים ''התושבים''.
הספרדים נצחו על פי  רוב והתושבים הרבים היו ''הנרדפים", לפי־האמת. וכאשר קרה,
י המסתערבים נסה להקשות את ערפו ועמד בתקף לצד קהלתו- שאחד מרבנ
לי צפת ו מגדו הי ר הרעה,  , כגבו לזמן ל׳ צפת. מזמן  נכוה מנחלתם של גדו
באים לדמשק בתור צירים שלוחים מאת חבריהם לחקור את הדברים, ולהוציא
ו ימצאו ן במחלוקת כז י משפט הספרדים לאור וזכותם לפועל.  פרטים מלאי ענ
, אשר  עברו בין רבי יוסף צאייח, רב המסתערבים בדמשק, ' ב״שאלות - ותשובות'
)בעל וסף קארו  י רבי  ו ט(  ' ' )המבי י  ישראל, רבי משה מטראנ י ארץ־ ן רבנ בי ו
־ ירושלמי . הוא היה  ן י יאח זה היה טפוס מצו וסף צאי י . רבי  ) ' ך' השולחן ערו ' '

. )1 נבחר לרב להמסתערבים דמשקי ו
ים ועמדת ן הרבנ ד היחס בי ' ו יכולה לשמש בתור הוכחה ע' מחלוקת ז  
נים: היא פרצה בשנת שכ״ג על־דבר מקום קברות. היה מעשה י י צפת לענ רבנ
זת קבר בבית ף, משפחה מסתערבית חשובה מאד, אחו י וקנתה משפחת כלי
ו מי הקברות של הספרדים. הספרדים מחו נגד זה. והגיע הדבר לידי כך שהי
וציאו את עצמות המתים המסתערבים מבית־הקברות של הספרדים, , שי שהורו
. עובדא זו מראה גם )2 ' אצל הספרדים 'שכיבה' מפני שלא היתה , להם זכות ה'
' על המסתערבים תושבי המקום. 'המיוחסים' בכלל על השקפתם של הספרדים '
נות בפנים הקהלה פרצו לפעמים קטטות גם בתוך אישי הקהלות השו  
־כך, שנפרדו ' בביהכ״נ וכדומה. הדבר הגיע לידי 'מקום' י חזקת ' חזקות, מפנ
וחד, והמריבה פרצה בשעה כזו ' מי בית־כנסת' ' רבים מתוך הקהל ליסד להם '

ותלהט מאד.
צאו שי גם בשעה  כי  לברר,  ך  צרי ת דמשק  הדו י של  לשבחה  לם  או ו  
ן היהודים ונשמעו גם מהלאה לשערי דמשק, הנה נגמרו תמיד בי המחלקות 
, אם פרטי ואם צבורי, י משפט התורה. נזהרו היהודים מלהביא משפט יהודי ' עפ'
ן העדות בכל ריב ומשפט. ואם הם ו המתוכים בי ים הי י הממשלה. הרבנ לפנ
, או שהם עצמם נסתבכו בסבך המחלוקת, ' 'לעמק השוה' לא יכלו להביא הדבר '

__________________
י''ז	(. 1(	ע'	ביחוד	שו״ת	המביט	ח'	בסי׳	כח	ושו״ת	''אבקת	רוכל''	)ס׳	קי''ג	—	י''ד	ט''ו		ט''ז	 	
ועוד לרוזנים.	 תוגרמא	 ובדברי־ימי־יהודי	 הרשנזון	 י'	 לר'	 ב''המסדרונה''	 צאייח	 יוסף	 הר'	 ותולדות	
נמצא	ממנו	בכתב-יד	ספר	גדול	שו''ת	במצרים,	מובא	ברשימות	פרופ׳	גוטריויץ	של	כתבי-יד	שמצא

במצרים.	ודי	יש	בספר	זה	חמר	רב		לתולדות		הרב	המצוין	הזה.
החבר. חיים	 ור׳	 ברוך	 משה	 ור׳	 	 צאייח	 יוסף	 ר׳	 דמשק	 רבני	 נסתבכו	 זו	 במחלוקת	 	)2 	
והר״מ	מטראנו,	הרב	אשכנזי י'	קארו	 א''י,	להר'	 לרבני	 פנו	 ביניהם	 להוציא	משפט	 יכלו	 אחרי	שלא	

והרדב''ק	ממצרים	)עי׳	המבי"ט	ואבקת	רוכל	שם(	.
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ורוב הדעות הכריע והביא סוף־סוף ועירות אחרות,  ל  י הגלי ים לרבנ נ ו פו הי
. )1 לידי גמר טוב בכל הריבות והסכסוכים

ות נ ים הראשו ד, לא שרר בלתי אם בעשרות השנ אך מצב זה של פרו  
ו לקהלה אחת. , והי של המאה. מעצמן נתאחדו הקהלות לאט לאט במשך הזמן
די דמשק גם הו י לי ספרד על  ו ג ת, האחת: אם אמנם עלו  ם הן הסבו ושתי
כלו להשאר לגמרי י זאת לא  , הנה בכל־ נם במצבם החמרי ו ח,  במעלות הרו
במחיצתם בעיר רבת עם ומרכז חיים ערביים ומסחר ערבי כעיר דמשק. השפה
נית מפי ָלה במשך חמשים השנים הראשו הספרדית, ראשית הפרוד, נשכחה ָכ
וצאי ספרד. הערבית ירשה אותה, ותהי הקהלה היהודית שפה אחת. המסחר י
'נשואי־תערובת" עם הערבים  ועם יהודי המקום קרב את החדשים אל התושבים. '
פעם בפעם קרב גם את הלבבות וִאחד אישים מהקהלות. ועוד סבה שניה: מהצד
הרוחני אמנם נצחו הספרדים. הרבנות-הראשית עברה לידם, ובמובן ידוע נם כבשו
ים את הקהלות. אך מצד אחר, הלכו במשך הימים לעולמם כל אותם הרבנ
. במקומם קם דור רבנים וראשי - ' וראשי ־העדה  הראשונים אשי קנאו ל״יחוסם'
לדו הם בעצמם בדמשק ו נ לי ־ספרד, הנה  ו ג ו צאצאי  עדה, אשר אם גם הי
או בשאר עירות במזרח, ולא הבדילו עוד בהקפדה יתרה בין ספרדי למסתערבי .
יה של המאה, שהיה י דמשק במחצית השנ , החשוב ברבנ נטו הו פי הרב יאשי
ן, וצאי־ספרד, היה כבר בנו של יליד דמשק, והוא הורה לצידו בעצמי מתיחס לי
ג נוסח תפלה אחר ממה ן רשות לספרדים החדשים המתיישבים בה להנהי שאי
יטאל המקובל אמר על ים ו ר' חי , ו )2 ו אצל המסתערבים שהיה נהוג עד עכשי
ו בשם בית־ ישראל, עם אחד  לא כאלה חלק יעקב, כי כלנ ' ' פרוד הקהלות: 

. )3 ' ' ו ושפה אחת לכלנ
ות ־הכנסי ן הקהלות גם  בבתי י הפרודים בי עד סוף המאה נמחו כל סימנ

ומנהגי התפלה. כל  הקהלות חזרו והשתתפו בקהלה אחת גדולה נם בעסקי בית-
נים התערבו זה בזה ונמוסים בנמוסים נים והנגו הקברות וחברה קדישא. הפזמו
ום ו עד הי ו נשמרו לנ גה ז י גו יחד. ותוצאות מז יתמז ומנהגים במנהגים נגעו ו

הזה ביהדות דמשק.
נצחו המסתערבים את הספרדים בכח ההשפעה של דמשק העיר הערבית.  
והספרדים עזבו את שפתם, שנו מעט מעט את מלבושיהם, הסתגלו להנמוסים

_____________
1(	לדוגמא	עי׳	אבקת-רוכל	קפ''ו,	וע'	הרבות	ירושלם. 	

2(	שו''ת	נבחר-	מכסף		תשובה	ראשונה.	ור'	פינטו		עצמו	משתמש	בתשובותיו	בלשון	הערבית 	
'ו, כ' סימן	 מכסף,	 נבחר	 שו״ת	 ע'	 לאדינו.	 שפת	 במקום	 לשפתו	 שהיתה	 וכנראה	 ־עדות,	 בגבית	

שמביא	שם	דברי	שמואל	נחמד	:	''יא	אבני	בדי	אכודלאך''			.
3(	וע'	יתר	דבריו	המצוינים	מאד	של	החכם	המסתורי	הזה,	המוכיחים	את	גדל	הרח״ו, 	

והסותרים	דברי	מבקריו	האחרונים,	במכתבו	לקהל	מצרים,	שנדפס	בספר	אבן	־שמואל	לרא''ל	פרומקין	ע׳	8.
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ים )מה שלא היה לא בצפת ולא בירושלים: בשתי העדים האלה נשארו המקומי
הספרדים מדברים  בשפתם וגם בנמוסיהם. והדבר מובן: בצפת ובירושלים חיו היהודים
רק בתוך עמם ולא נתבטלו ברֹב גדול של ערבים ובסביבה ערבית כמו בדמשק(.
ואולם הצד היהודי, הצד התרבותי שבאצילי ספרד נצח. ואם אמנם לא נראה כאן
ו להראות על אנשים , יכולה היא מאה ז 'תרבות ספרד טרם תכבה" בלתי אם '

. )1 ות העולם י נם בהו גדולים בתורה, בחכמה, בשירה ו

19

בית הכנסת בג'ובר ואבן לציון המשחת אליהו הנביא את אלישע בן - שפט, המוזכר רבות בחומר לעי"ל

בית הכנסת אלפרנג', אשר המחברים מציינים את מקור השם בשונה למקובל )ראה לעי"ל(*

א( בו , המשך י )סוף חלק א'

 * צילומים באדיבות אגודת "אוהלי צדיקים" ירושלים
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מבוא - רקע

התלבטתי רבות איך ועל מה לכתוב. הלבטים הם חלק 
מהסיפור והחלטתי לשתף אותכם בהם.

 גדלתי בקיבוץ חולתה שבעמק החולה ו"המשפחה" שלנו 
הייתה הקיבוץ. זה היה חלק מהאמונה. האמונה של אבא 
בחיי הקיבוץ, באותן השנים עליהם אני מספר, הייתה ללא 
עוררין.  בקיבוץ נפגשנו עם ההורים רק שעתיים ביום, בד"כ 
בין חמש לשבע בערב. בהערת אגב, ולכל המלעיזים, אני 
אישית מאד נהניתי מהסידור הזה. לאורך כל מסילות חיי 
אני מודה, יום יום )כמעט(, לכך שהתמזל מזלי לגדול בצורת 

החיים הזו.
 את רוב הסיפור על אבא אשר אביא כאן, שמעתי לראשונה 
רק מקלטת וידאו אשר הוכנה ע"י הקיבוץ )זוכרים קיבוץ זה 
הכול(. ורסיסי סיפורים וזכרונות ששמעתי בשנות הילדות. 
אפיזודות אלו לא יכילו את העשייה כולה. לראיה, מדבריו 
בקלטת: המנחה שואלת, "מוסה, בטח סיפרת את הסיפור 
הרבה פעמים ?" תשובה, "לא, למען האמת ! פרט לרבקל'ה 
זו הפעם הראשונה שאני מספר את הסיפור בכזה פירוט. 

רק לרבקל'ה".**(
 קיבלתי את ההעתק של רבקל'ה, שמצוין עליו חסוי. למה 
הוא חסוי אני לא יודע ? אבל שיהיה. המידור ושמירת הסוד 
נמשכו עד עמוק לתוך שנות ה - 80 של המאה הקודמת. 
המידור ושמירת הסוד היוו את הבסיס לכל הפעילות של 
הברחת היהודים מסוריה. הפעילים המוזכרים כאן: שלמה 
ג'עמור, אליהו כהן, יאיר חילו, שלמה קוסטיקה זיכרונם 
לברכה, העבירו אחד לשני רק מידע הכרחי. בזמן אמת 
לאיש מהם לא הייתה תמונה של הפעילות כולה. הערכתי 
הפרועה )בהתבסס על החומר המועט, יחסית, שעמד 
לרשותי( כי לאיש בישוב היהודי לא הייתה תמונה שלמה של 
מה שמתרחש בשטח. להבנתי, עליית יהודי סוריה באותן 
השנים, 1937 עד 1945, הייתה כולה יוזמה של בני דמשק 
אשר החליטו להעביר את הקהילה היהודית לארץ ישראל. 

"הישוב" הצטרף מאוחר יותר.
 לפיכך, הסיפור המסופר כאן הוא הסיפור של מוסה יאבו, 
כפי שהוא עצמו ראה את האירועים. החלטתי להביאו מפיו 

על פי קלטת הווידיאו אשר עמדה לרשותי. עיקרו יתרכז 
בשנים 1936 עד 1945, מתוכם הוא עצמו עסק ופעל במשך  
7 שנים בהברחת עולים לארץ ישראל. הסיפור מסתיים ביום 

בו הוא "נשרף" ולא יכול היה לחזור יותר לדמשק.

באותן השנים הוא גם בנה משפחה. הוא התחתן בראשון 
לציון,  ביולי 1940, עוד בטרם מלאו לו 20 שנה, השתתף 

ץ  ו ב קי ת  מ ק ה ב
גדות  על  חולתה 
אגם החולה. עבד 
בדייג באגם החולה 
ותוך כדי כך היה יוצא 
בלילות לפעילות של 
הברחת עולים את 
הגבול. את המעגלים 
הללו אציג בתמונות, 
וקטעי  מכתבים 
עיתונות וזיכרונות 
הקשורים  ילדות 
לאירועים המוזכרים. 
הסיפור ייסוב אם כך 
בשלושה מעגלים: 

אישים ודמויות, שחייהם ופועלם 
הם חלק ממורשתנו

מוסה יאבו ע"ה - סיפור חיים
 תר''פ -  תשס''ט 1919 - 2008

ציוני פעיל משחר נעוריו בתנועה הציונית "החלוץ" בדמשק

מאת: יוסי יבין )יבוא*(

 * יוסי יבין )יבוא(, בנו של מוסא יבוא ע"ה
** רבקה קשדן, שליחה פעילה בהברחת יהודי סוריה

"אוהב ארץ ישראל" - כך נכתב על המצבה לפי בקשתו

יוסי יבין

 יוסי פלמ"חניק צעיר
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עליה )של עצמו ושל אחרים(, משפחה, קיבוץ חולתה. 
לאחר התלבטות, החלטתי שאת הסיפור יובילו האירועים 
של פעילות ההברחה לארץ ישראל ובתוך הרצף הזה אשלב 
את המעגלים האחרים של חייו ואת הזיכרונות שלי כילד 
במשפחה. על אף שהשילוב הזה יוצר חוסר רציפות בסיפור 
הברחת העולים מדמשק, הגעתי למסקנה שצורת סיפור 
זו הולמת את טעמי ואת המענה המתאים להתלבטויות 
שלי. שלושת המעגלים הנ''ל, בפעילותו, בתקופה האמורה 
והמעברים ממעגל אחד לשני היו מעגלים משולבים בזמן 
אמת. כאשר נשאל היכן בילה הכי הרבה זמן באותה 
התקופה של 7 השנים, תשובתו הייתה "בדרכים !!!", 
ואני מוסיף, אם יורשה לי  במעברים )לא בטוח שהוא היה 
מרשה(. בהתאם לכך גם מצאתי כי השילוב של זיכרונות 
הילדות שלי, ביחס לאותם אירועים, יכניס היבט נוסף להבנת 

דמותו ופעילותו של אבא מוסה יאבו.  
 

בתמלול קטעי הווידיאו השתדלתי לשמור על צורת הסיפור 
המיוחדת )של דמשקאי(. עשיתי מאמץ להביא את הדברים 
באותנטיות מירבית כפי שהם נשמעים בקלטת ולתת להם 
ביטויי בכתב: ללא תיקונים של דקדוק, נקודות - משפט 
לא מסתיים, סימני שאלה, סימני קריאה וחזרות אשר 

עולות תוך כדי דיבור. 

ילדות ושורשים:

לאחר מלחמת העולם הראשונה, בשנים 1918, 1919, נולדו 

שני ילדים. האחת בוויסבדן אשר בגרמניה, השני בדמשק 

אשר בסוריה. הגורל הפגישם בקיבוץ חולתה אשר בעמק 

החולה.

דבורה )סבינה( יאבו לבית רוטנברג, בת לברטה פרלמן אשר 

עקבותיה נעלמו בשואה. נולדה בוויסבדן  למשפחת סוחרים 

ממוצא פולני בשנת 1918. האב נפתלי רוטנברג שרד את 

כל התקופה בביתה של חברתו הגרמנייה. חברה זו הפכה 

לאחר המלחמה לאשתו. מצ"ב תמונת ילדות של סבינה 

ותמונות של האבא והאימא המאמצת: )ראה עמ' 35(

משה )מוסה( יאבו נולד בסוף שנת 1919 ליוסף וחסידה 

)לבית ללו( בדמשק בירת סוריה. היה בן הזקונים, שלישי 

במספר. למה רק שלושה בנים? לפי אשר סופר, כל השאר, 

כ - 9 במספר נפטרו בצעירותם או בלידתם. )תוחלת החיים 

של תינוקות וולדות בתחילת המאה העשרים הייתה נמוכה 

מאוד...

מוסה יאבו ע"ה תר''פ - תשס''ט 1919 - 2008 

34



"מכאן ומשאם" גיליון מס' 14 סתיו תשע"ב ספט' 2011

למשפחה שורשים עמוקים בעיר דמשק. מצ"ב מכתש ועלי 
מנחושת יצוקה כלי  משפחתי – מצוי בכל מטבח דמשקאי 
- אשר נמסר לסבא שלי, יוסף ע"י אביו. הכלי לפי ההערכה 

נוצר במחצית השנייה של המאה ה- 19. )עמ' 44(

בתשובה לשאלה מספר אבא מוסה: 
"...אוי, בית ההורים שלי זה סיפור גדול. אני נולדתי תכף 
לאחר מלחמת העולם, הראשונה. אבא היה כחייל תורכי 
וחזר מהמלחמה ואז, כנראה, שאני התחלתי להופיע בעולם. 
נולדתי ביום  29-12-1919. וזה נמשך כך שבבית תמיד 
דובר על  ארץ  ישראל, לא ישראל של עכשיו, על פלשתינה. 
זה היה בית מסורתי, עם הרבה חופשיות במסורת. לא 
הייתה כפיה, אבל כל ערב שבת, כל שבת, הלכנו לבית 
הכנסת. חזרנו מבית הכנסת. הייתה אווירת שבת, ממש 
בית מסורתי, עם החמין ביום שבת. וככה ע  גיל 11, 11 
וחצי. אני הייתי בשכונה, שכונת היהודים, שאז מנתה כ 
- 25 עד  3 אלף יהודים. אז הייתי ילד, למדתי בבית ספר 
מיסיונרי, אנגלי. והייתי בלי כחל ושרק, הייתי אחד הפרחחים 
של השכונה ! כשאיפה שהלכתי, למרות גילי הצעיר תמיד 
נזהרו מפניי !!! לא יודע למה ? )בחצי חיוך(, נזהרו מפניי..."

זיכרונות שלי:

בבית אבא מוסה בקיבוץ, בשעות המפגש עם ההורים 
של שעות אחרי הצהרים והערב, פעמים רבות שמענו על 
סיפורי "גבורתו" ומעלליו של אבא בחארת אליהוד  בדמשק. 
הסיפורים האלה תמיד נסובו על התקלויות ומכות לערבים 
והגנה על יהודים בעת התנכלויות. בקלטת רואים ש"טקס 
הסיום" של כל אחד מסיפורי "הגבורה" היה בהצגת 

"השרירים" הגדולים שיש לאבא.

בתשובה לשאלה -" זה היה כמו דיבוק העלייה לארץ 
ישראל? " עונה מוסה:

"כן !!! ...זה ממש היה בדם. כן... תארי לך, משנת 1932, 
שאז הייתי בן 13, בבית דיברו, כי האח הגדול )נתן( נסע 
לארץ ישראל, אז דיברו רק על ארץ ישראל, בבית !!!, דברו 
על מה הוא עושה ? איך הוא מסתדר?  מסכן ? לא מסכן ?

זה היה בכל הגטו היהודי )בדמשק(, דיברו על עליה".

העלייה לארץ ישראל:

בשנות השלושים של המאה הקודמת עשו הצעירים, מוסה 
וסבינה את דרכם לארץ ישראל. 

סבינה נשלחה ע"י אביה, בשנת 1935, בהיותה בת 17, 
לארץ ישראל. המסע התחיל ביוני 1935 והסתיים בתאריך 
8-7-1935 בנמל חיפה אשר בפלסטינה. לפי הפספורט 
מסלול הנסיעה היה: זלצבורג, איטליה וישראל. מצ"ב הדרכון 
אשר הוצא במיוחד למען הצלתה של אמא מגורלה של 

הסבתא. )ראה תמונת פספורט בעמ'44 ( 
היא הצטרפה להכשרה בקיבוץ גבעת ברנר. משם עברה 
לגרעין בתל חי. חברי גרעין תל-חי עברו ליישב את קיבוץ 

חולתה. 
עלייתו של מוסה )משה( יאבו הצעיר לארץ ישראל הייתה 
בשנת 1936, עוד בטרם מלאו לו 17 שנה. עלייתו הייתה 
כתוצאה מפעילותו והחינוך הציוני שקיבל  בתנועת הנוער 

"החלוץ הצעיר" ואהבת הארץ אותה ספג בבית הוריו.
בגיל 16, הוא יצא ברגל מדמשק לארץ ישראל עבר ברמת 
הגולן, בגליל העליון וצפת והגיע לחיפה. בחיפה הוא נפגש 
עם נציגי המוסדות אשר שלחוהו להכשרה בקיבוץ אפיקים. 

תמונת ילדות של סבינה ותמונות של האבא והאימא המאמצת: ראה עמ' 35
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מפרחחות ברחובות דמשק להגשמת הציונות 
בקיבוץ אפיקים:

מוסה - איך הפכתי לציוני פעיל בתנועת הנוער "החלוץ 
הצעיר" ?

"והנה יום אחד בא אלי חבר שלי, גם  כן נער ילד בגילי, 

ואומר לי בוא אנחנו קבוצה בוא נעשה משהו רציני, 
אמרתי לו יאלה בו. הלכתי אחריו, מבלי לדעת למה. 
והנה אנחנו מגיעים למועדון של "החלוץ הצעיר" 
ומבלי הרבה להיכנס לתיאוריות ומחשבות, ... למה ? 
ואיך ? וזה, התחלנו להרביץ ולשבור ו .... וזאת הייתה 

הציונות הראשונה שלי".

לראיה ראה להלן "שטר השקל" שהיה דמי חבר 
בסניף "החלוץ הצעיר", בחתימתו של יאיר חילו, 

ציונות בהתגשמותה

"ואחרי זה, כמה ימים, שבוע שבועיים, לא זוכר בדיוק, 
"נפלתי על הראש" )התחלתי לחשוב(, שאלתי את 
עצמי למה אני עושה זאת ? למה עשיתי את זה 
בכלל? הרי בבית תמיד דיברו על ארץ ישראל, על 
פלשתינה, על יהודים בפלשתינה. והלא פה זה משהו 
דומה לזה !! למה אני עשיתי את זה ? ואז החלטתי, 
די !!. אני עוזב, מתנצל ונכנס לעסק. באתי להתנצל, 
וכמובן את מי אני פוגש, את אליהו כהן, שהיה 
המדריך. ואז הוא אומר: "מה זה חשוב מה שהיה, 
בוא תכנס תהיה יחד עם הילדים, נראה כבר איך 
תתנהג ....". וכך זה נתפס )נמשך( עד שעליתי לארץ. 
כלומר, אך, לא סתם, כי אם הייתי פעיל בתנועה. 
השתתפתי בטיולים של התנועה. כל שבת, אחרי 
או לפני בית הכנסת, איך שהיינו מחליטים, היינו 
יוצאים לשדות, כפעולה מטעם התנועה, בהדרכתו 
של אליהו, בנים בנות ו.... עד אשר עליתי לארץ בשנת 
1936, ועוד לא הגעתי לגיל 16. עליתי לארץ, והגעתי 

ישר לאפיקים".

מאותה התקופה נשתמר מכתב בו מדווח אבא לאליהו 
כהן, אשר היה בחיפה, על הפעילות בתנועה. יאיר חילו 
אשר החליף את אליהו כהן בריכוז "החלוץ הצעיר" בדמשק 
)מבוסס על הקלטת של אליהו כהן( מוזכר גם הוא במכתב 

זה. מצ"ב צילום קטע מהמכתב וכיתוב מלא בעברית:

משפחת יאבו בדמשק
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"יום שלישי, י"ח בחשון, 1936,
דמשק,

רב שלומות לך אליהו כהן, 
לפני שקבלתי את מכתבך הייתי עצוב מאד שלא הגיע 
המכתב אשר שלחתי לך. ביום השני בערב הייתי יושב וכותב 
לך, בא יאיר )חילו( ובישר אותי כי נתקבל לי מכתב מאצלך. 
ושמחתי מאד כי הגיע המכתב אצלך אשר אני שלחתי לך. 

קראתי את מכתבך בשמחה רבה.
מצב המועדון הוא יותר טוב בקליטת חברים אבל הקבוצה 
הבינונית אשר הזכרתה אתה במכתבך היא עומדת בצעקות 
ובהפרעות כל הזמן. אספר לך דבר מרגיז שהיה בשבוע זה, 
כל חברה שלא שיתפו אותה בנשף סוחבת לה חוג חברים 
הפינה ומפטפטת איתו והראשונה אשר התחילה בזה פנינה 
)או פניכה( פנחוס בשביל שלא נתן לה דקלים )לדקלם(, 
יאיר. ולא יכול לתאר לך כמה שהיה הפרעות ביום שבת 
זה אבל אנחנו ידענו איך לעקור את זה מהשורש. דרשנו 
אסיפה מצומצמת. השתתפ בה כשבע עשר חבר ארגנו 
אותם נגד החוגים. יצאנו מהאסיפה המצמצמת ונכנסנו 
לאסיפה קללית כל החברים עמדו נגד ראשה החוגים ואמרו 
להם אנחנו בחרנו בועדה ומה שהיא רוצה לעשות ושמות 

ראשה )ראשי( החוגים הם פנחוס לאלו שיכה נקאש.
שאלת הקבוצות - חלקנו אותם ובחרנו להם ראשה קבוצות. 
בשביל הקבוצה הקטנה חיה ובלנגה. בשביל הבנונים אני 
וחלואני. ושאלת הועד בחרנו אותו והוא ארבה )ארבע( 
חלואני בלנגה חיה ואני. אבל מבקש אותך שתרביץ לחיה 
במכתב אשר אתה רוצה לשלוח לה ואם אתה לא רוצה 

לשלוח לה במיוחד בשביל הדבר הזה תשלח לה ........"

זמן קצר לאחר כתיבת המכתב עולה אבא לארץ ישראל 
ומגשים את הגעתו לארץ אותה אהב )ראו הכותרת של 
המאמר. נכתב באלו המילים על מצבתו - "אוהב ארץ 

ישראל"(. ניתן לו לספר את הסיפור. 

מוסה:
"חצי שנה לפניי החליט אליהו )כהן( לעזוב ולעלות לארץ. 
ואז ראיתי שלא יכול להיות, כל הזמן אשב בתנועה. גם אני 
התחלתי לחשוב כי צריך לעשות ולעלות. לא חשוב )איך(, 
העיקר שההורים הסכימו שאני אעלה. וכמובן היה הסכם 
עם ההורים שאני נוסע ישר לאחי )נתן(, אשר עלה לארץ 
בשנת  1932 ל"ראשון לציון". בלי תנועה, ישר נוסע אליו, בלי 
תנועה ובלי בטיח'.., ומשתקע בארץ. בסדר, עליתי, וכמובן 
אל אחי לא נסעתי, נסעתי לאפיקים. נסעתי אל חיפה. 
בחיפה פגשתי את אליהו כהן אשר סידר לי, עוד באותו 

הערב, כרטיס נסיעה ברכבת העמק לאפיקים. 

לוזיה קיבל  הגעתי לאפיקים בלילה, בחושך. מנחם 
אותי באפיקים. הוא היה אז בקבוצה גדולה של 4 או 5 
)דמשקאים( באפיקים, אשר הגיעו ב - 1933 או 1932 
משהו כזה. זו הייתה "העלייה הראשונה של הדמשקאים" 

אשר יצאו דרך "החלוץ" דמשק. אני הייתי "בעליה השנייה 
של הדמשקאים". קיבלו אותי. אחריי באו עוד מ"החלוץ 
הצעיר". כך במשך שנתיים הבאנו קבוצה של 9 עד 10 

נערים מ"החלוץ הצעיר", בלי בנות, בנות לא באו".

זיכרונות:

הדרך לישראל - על פי הסיפורים ששמעתי בבית את הדרך 
לחיפה הוא לא "נסע" אלא הלך ברגל. עפ"י מה שמסופר 
כאן הרי רק חלק מהדרך הוא הלך ברגל, כפי הנראה רק 
מקוניטרה עד לראש פינה או צפת, דרך אגם החולה. בבית, 
בתקופת הילדות שלי, הוא סיפר כי "הלך את כל הדרך". 
היום ברור לי מדוע סיפר שהלך את הדרך )סודיות ומידור(. זו 
הייתה חצי אמת שמטרתה למנוע מאתנו, כילדים, להתעניין 
איך נסע ואיך עבר את הגבול, סיפור ההליכה ברגל פטר 
אותו מכל השאלות של ילדים סקרניים. חס וחלילה היו 
מתגלים הסודות של הברחת הגבולות ותשלומי השוחד.

 
אפיקים - על תקופת ההכשרה באפיקים זכינו לשמוע 
פעמים רבות. כל פעם היה הסיפור מלווה בהצגת תמונת 
העגלה מלאת המספוא, עליה הוא יושב והשוט בידו. חשנו 
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שהוא מרגיש גאווה רבה על תפקידו באותה 
התקופה, כולל היותו "עגלון מדופלם", מטפל 
ומאמן של סוסים וחמורים אשר היו "הטרקטורים" 

של התקופה ההיא.
התמונה אשר ליוותה כל סיפור על הכשרת 
אפיקים נשתמרה ומוצגת בזאת )התמונה 
הימנית, את השמאלית לא זכור לי שראיתי אז(:

למען האמת, לא שמענו פרטים רבים על בני 
ההכשרה הזו. שמו של מנחם לוזיה הוזכר לא 
פעם ולא פעמיים אבל ללא פרטים והסבר, אלא 
רק כחבר דמשקאי החי באפיקים. כפי הנראה 
שמצוות "המידור והסוד" הייתה חזקה מכל. 
התמונה היחידה שזכינו לראות הייתה תמונת 

העגלה והסוס. 
את שאר התמונות ראינו 
כאשר  פטירתו  לאחר 
פתחנו את האלבומים 
את  ן  להבי ו  והתחלנ

ההקשרים לסיפור חייו.

מאותה התקופה מוצגת כאן גלויה אשר נשלחה אליו, 
לאפיקים, מאת יאיר חילו אשר היה מדריך  בסניף "החלוץ 

הצעיר" בדמשק.

המעבר לחולתה והחיים בה:

מוסה:
"היינו כך שנתיים ימים באפיקים, עד שיום אחד הגיע ישראל 
גלילי ז"ל )גלילי ב' לא גלילי א'(, אז הוא היה מזכיר הנוער 
העובד, בא לאפיקים ואמר לנו שיש להציל את חולתה 
)השנה שנת 1938(. יש סכנה לישוב, צריך להציל את 
חולתה !!! מה קרה ? הייתה התקפה על סירת דייגים  בירדן 
והיו פצועים והרוגים ויש סכנה שהישוב, המשק, לא יחזיק 
מעמד ולכן צריך לבוא מיד לעזרתו. באותו הערב התיישבנו 
והחלטנו שעוברים לחולתה. כבר למחרת הגיעה משלחת 

מחולתה, חזי )רובין( וברוך 
וסיכמנו איתם על  טוב 
הגעה לחולתה. מאז אני 
בחולתה. נשארתי יחידי 

מהקבוצה הזו".

של  קבוצתית  תמונה 
חיו  אשר  הדמשקאים 
בחולתה. כל הגברים אשר 
בתמונה עסקו בהעלאת 

עולים מסוריה לישראל:
מופיעים בתמונה מימין 
לשמאל עומדים: לא מוכרת לי, אמו של אליהו כהן, נחמה 

)לא בטוח(, שלמה קוסטיקה ואשתו מזל, מוסה יאבו.
יושבים למטה: חיה, אשתו של שלמה ג'עמור, שלמה 
ג'עמור )ניחוש שלי לפי תמונתו של שלמה( אליהו כהן, 
שמעוני כהן )בנו של אליהו ובן כיתתי( אלגרה כהן, חיה 

חילו, יאיר חילו.

בטרם נפנה לעלילות הברחת העולים לישראל ומטעמים של 
רצף הסיפור נעבור למעגל הקמת המשפחה, שהתרחש, 
כאמור, בד בבד עם העיסוק בהברחת עולים מדמשק לארץ 

ישראל. 

חברי ההכשרה באפיקים, מסומן בריבוע מוסה יאבו

תמונות מהכשרת אפיקים 1937
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ם  מי י והמשפחה  חולתה 
ראשונים:

בחולתה עסק אבא בדייג. את מלאכת 
הדייג למדו חברי הקיבוץ מהערבים אשר 
חיו בסביבת אגם החולה. אחרוני הערבים 
פונו מהסביבה במלחמת סיני. כילד אני 
עוד זוכר שהיינו הולכים לפרדס ח'ורי 
לקטוף פירות אשר היו בבוסתן אשר על 
יד האגם. בגלל ידיעת השפה הערבית 
היה רב חלקם של הדמשקאים בלימוד 

סודות הדייג מהערבים. 

בשנים אלו הכירו אבא ואמא. סיפור ההיכרות לא ידוע לי. 
עלי לפענח עוד מספר מכתבים הנמצאים ברשותי על מנת 
שאוכל להבין כיצד נוצר הזוג המופלא הזה. הדור ההוא לא 
דיבר, כאמור. לא על הקשיים ולא על השמחות. מקווה 
שמכתבים אלו יגלו לי פרטים נוספים. עד אז אתן לתמונות 

לדבר בעד עצמן, התמונות הן משנת 
.1938

ביולי 1940 הם נישאו בעיר ראשון לציון, 
שם התגורר האח הגדול נתן. הבחירה 
בקיבוץ חולתה כמקום חיים הביאה על 
הזוג הצעיר מסכת חיים קשה ורצופה 
מלחמות ומאבקים. רק מלחמת ששת 
ואחי הבכור,  זכינו אני  הימים, בא 
להשתתף כמפקדים בכיבוש הרמה 
הסורית )הוא בשריון ואני בצנחנים( 
שיחררה את הזוג הצעיר, שכבר לא 
היה כל כך צעיר, מהפגזות ואיומים 
יום יומיים על חייהם. עלילות הברחת 

העולים והעברתם לארץ:

מוסה:
"במשך הזמן של עד מלחמת העולם 
השנייה כל פעם היו מגיעים קבוצה או 
יחידים, יהודים, אשר באו מדמשק והיו 
מספרים שהמבריח גזל את כספם וזרק 
אותם מעבר לגבול. היה איתי גם שלמה 
ג'עמור ז"ל. ראינו שמחובתנו לעזור 
לחבר'ה האלה והעברנו אותם לפנים 
הארץ, כיוון שעד שלא הגיעו לישוב גדול 
זה "עוד לא נקרא" שהגיעו לארץ. יצרתי 
קשר עם מישהו בהסתדרות בחיפה, 
ברחוב החלוץ, על יד מטבח הפועלים, 
גם הוא היה עולה סוריה )דמשקאי ?(. 
העברתי את העולים אליו לחיפה הוא היה 
מקבל אותם ומחלק אותם לקרובי משפחתם אשר היו 
בארץ. לרוב היהודים היה מי אח מי בן דוד מי קרוב משפחה. 
אז כך שהם לא נזקקו למוסדות והם הסתדרו תמיד ע"י 
המשפחות שלהם בלי עזרת הישוב. בדרך זו תמיד מצאנו 

סידור לכל מי אשר עלה לישראל באותה העת.

מוסה דייג באגם החולה

ואיך אפשר בלי רומנטיקה: מוסה וסבינה

חברים חברי חולתה מרביתם עסקו בהברחת קבוצות עולים מסוריה לא''י

ומדריך תיירים על האגם
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כך זה נמשך עד שנת 1941 כאשר האנגלים כבשו את 
סוריה והלבנון

כאן אני עושה הפסקה ומעלה את זכרו של שלמה ג'עמור 
אשר נפל בשנת 1948, בקרב על משמר הירדן )ע"י גדות( 
בהגנה נגד ניסיון הפלישה של הצבא הסורי לישראל. בנופלו 
הוא השאיר אשה, חיה ושני בנים )נראה לי כיום כי בגילים 
שלי ושל אחי הבכור יאיר( שמו של שלמה מוזכר פעמים 
מספר במהלך הקלטת כאחד אשר השתתף באופן פעיל 

ויום יומי בהעברת עולים מסוריה לישראל. 

מוסה:
"כך זה נמשך עד שנת 1941 כאשר האנגלים כבשו את 

סוריה והלבנון. האנגלים כבשו את סוריה !!!
אז לאחר מספר חודשים, לאחר שנדמו התותחים באזור, 
והחיים קצת חזרו למסלולם, עשיתי את הביקור המשפחתי 
הראשון מאז שעליתי לארץ. הייתי אצל ההורים ובביקור שני 
או שלישי כבר העמסתי את החפצים של ההורים. ואיך ? 
באותו הזמן הייתה יחידה להובלה אשר עבדה מטעם סולל 
בונה בצבא האנגלי. ביניהם היו שני נהגים של חולתה - אורי 
גולדשמידט ומשה ברנע, אשר עבדו עם האוטומובילים של 
חולתה. אז אני פגשתי את אורי, קבעתי איתו מפגש, והוא 
אמר שיישארו שמה, החפצים. ואני לקחתי את ההורים 
והבאתי אותם לארץ כמובן בדרך בלתי לגאלית. כמובן 
שלמחרת בערב הגיעו גם החפצים. אבל להורים לא היה 
להם סבלנות והם רצו לראות גם את האח הגדול )נתן( נו 
טוב אז העברתי אותם. כמובן לאחר מכן העברתי להם גם 
את החפצים. וכך הבטחתי שהם יותר לא חוזרים לדמשק 

!!! כי הם עזבו באמת רכוש: בית עם שלוש קומות, עם 
חצר, מצבנו לא היה..., לא הצריך בריחה כאילו אבל.., איך 
שהוא הצלחתי לשכנע. וכך היה. מאז הם חיו בארץ עד 

אשר נפטרו".

זיכרונות מבית סבא וסבתא אשר חיו בראשון 
לציון: 

בהיותי ילד היינו נוהגים פעם בשנה לנסוע לביקור אצל 
הסבא וסבתא. הביקור היה נמשך בין שבוע לשבועיים לכל 
היותר. הביקור תמיד היה מתקיים בקיץ בתקופת החופש 
הגדול )מהלימודים(, כפי שזה נקרא אצלנו.  הבית שלהם 
בראשון היה ממוקם במבנה חד קומתי המשותף לעוד 
שתי משפחות ומוקף גדר אבנים. בכניסה לשטח המבנה 
היה שער. כמעט תמיד שהגענו היה הסבא יושב ליד הגדר 
ומחכה. כאשר הגענו אליו התחילה מסכת הכיבודים 
והנשיקות. אבא היה הראשון שמנשק את ידי הסבא ואנחנו, 
הילדים, ברוב המקרים הצלחנו להתחמק מהגזרה הזו, אבל 
לא תמיד. האמא התרגלה מהר להווי הדמשקאי והקפידה 
על כל הכללים על מנת לא לפגוע בכבודם של הדמשקאים.

אחרי שהתחמקנו מהנשיקה לסבא )כאמור, לא תמיד( הגיע 
תור הנשיקות מהסבתא )חסידה(. מהנשיקות הללו לעולם 
לא הצלחנו להתחמק. בקריאות "יה עיני" "יה רוחי" היא 
הייתה תופסת כל אחד ואחד מאיתנו )בד"כ היינו שלושה, 
כאשר התבגרנו הצטרף אלינו האח הרביעי( ונותנת לו 
נשיקות בכל מקום פנוי על הפנים. גם מי שהצליח להתחמק 

ב"גל הראשון" היה נתפס כאשר היינו נכנסים לבית. 
את הבישולים של הסבתא לא אשכח לעולם. המטבח 

ציור יד )של צייר לא ידוע( של סבא יוסף וסבתא חסידה )לבית ללו(
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שלה היה בחדר קטן, אשר היה ממוקם ממול 
הכניסה לבית שלהם. הבית כולו היה חדר 
אחד גדול. מהמטבח הזה יצאו כל התבשילים 
והריחות, המוכרים ליוצאי דמשק לדורותיהם.  
במיוחד זכור לי הקובה שכמותו לא זכיתי לאכול 
בשום מקום אחר. בזה, לטעמי, לא היו לה 

מתחרים. 
יפה את  מצ"ב שתי תמונות המתארות 

המסופר:

מוסה:
"ואז כל הזמן הייתי עולה ויורד גם בלי קביעה ממוסדות, בלי 
תשלום בלי שום דבר, גם שלמה ג'עמור היה עושה זאת. 
היינו מביאים קבוצות שרצו לעלות לארץ. בלי תשלום, בלי 
כסף בלי שום דבר. הם היו שוכרים מונית על חשבונם ואנחנו 
היינו מורה הדרך )המבריחים(. היו לנו קשרים בקוניטרה 

בגבולות, היו לנו קשרים מתוך יחסי שכנות".
 

זיכרונות: 
כפי שסיפרתי היינו נוהגים לבקר את הקרובים של אבא 
בתקופת הקיץ, לאמא לא היו קרובים בארץ. הדוד יהושע 
התגורר בשכונת התקווה. כידוע השכונה יושבת, בצד 
הדרומי שלה, על גדות וואדי ה"אילון". כיוון שביתו של הדוד 
שכן ממש בסמוך ל"אילון" הרי על מנת להגיע לביתו היינו 
צרכים לעבור לרוחבה של כל "שכונת התקווה". בהליכה 
רגילה, מתחנת האוטובוס, מצד צפון, זו דרך של מקסימום 
רבע שעה. אבל לא עם אבי, באותה העת. היינו עוברים 
בשכונה ועל כל צעד ושעל נעצרנו לקריאת ההיכר : "אהלן 

מוסה" ובהמשך, הדו-השיח הקבוע הבא: "מה נשמע? ", 
והתשובה: "חמדלאלה" !!! )תשובה שהפכה עבורי סימן 

היכר(. והקביעה של הזר )בעיניי, כמובן( "כמה שהילד 
שלך דומה לך !!", תשובה "תודה, תודה".  לאחר מכן, 

הייתה מתפתחת שיחה, שחלקה היה בערבית 
וחלקה בעברית. כל מפגש כזה היה נמשך מספר 
דקות ולכן הדרך כולה, עד לבית הדוד הייתה נמשכת 
שעות )שעה שעתיים לפחות(. כאשר הייתי שואל 
אותו איך כולם מכירים אותך כאן, הרי אנחנו חיים 
בקיבוץ בצפון וכאן תל-אביב ? מעולם לא קיבלתי 
תשובה ברורה !!!. היום אני יודע מדוע כילד הייתי 
צריך "לסבול" את דרך הייסורים עד לבית הדוד. כל 
כך שנאתי את המעבר הזה ב"שכונת התקווה" עד שהייתי 
מעדיף להגיע לביתו של הדוד מכיוון "אזור" דרך השדות, 
באבק ובחום או בחושך בלילה, והעיקר לא לעבור את דרך 
הייסורים ב"שכונה". בהמשך, לפני כל נסיעה אל הדוד היינו 
מחליטים מאיזה דרך הולכים, כך שבכל מקרה אהיה מוכן 
ולא אעשה בושות לאבא, במעבר דרך "השכונה". כך הלכנו 
ביחד, בשכונה, במשך שנים,  וסוד היכרותו את האנשים 

מעולם לא נחשף בפניי.

סוד הקשרים עם השלטון הסורי של אותם 
הזמנים:

"יום אחד בשנת 1943 קרא לי נחום הורביץ לעשות הכרה 
עם לא פחות ולא יותר מאשר עם מנהל משרד הביטחון 
הלאומי הסורי, מפקד משטרת דמשק ועוד כמה עוזרים על 
ידם. אומר נחום הורביץ, אני מוסר אותם לידיך תעשה בהם 
מה שאתה רוצה. נו.., וזו הזדמנות, נפלה לי הזדמנות.., נו 
כמובן שעשינו היכרות לפי כל כללי המזרח, שאלתי במה 
הם מתעניינים. הם רוצים לצוד ברווזים, טוב נו, זו לא בעיה. 
לאחר שאכלנו, שבענו, לקחתי סירה ויצאתי איתם. הם חזרו, 
הם היו מאד שבעי רצון. יחד איתם היה גם ראש עיריית 
קוניטרה. זאת ניצלתי רק פעמיים. פעם אחת בדמשק 

ופעם אחת בקוניטרה".
הקשרים האלה, הן בדמשק והן בקוניטרה הוציאו לו שם 
בישוב. באחד המקרים העירו אותו עם בוקר, לאחר עבודת 
לילה בדייג, לפגישה עם יגאל אלון, מפקד הפלמ"ח. יגאל 
אלון ביקש ממנו להעביר מישהו לתוך סוריה. עוד באותו היום 

הדוד יהושע מנשק ידו של סבא יוסף מנהג שהיה נהוג 
בדמשק. שכל הגילאים חייבים בו, כאות כבוד לאדם 

המבוגר ממך. מימין צופה בהם אבא מוסה יבוה.

משפחת הדוד יהושע, עם סבא יוסף וסבתא חסידה 
לפני ביתם בשכונת התקוה בת''א
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בוצעה המשימה, מבלי לדעת מי האיש ולשם מה, פקודה 
זה פקודה. אבל בפועל הוא השתמש בקשרים אלו רק 
פעמיים. פעם אחת בדמשק לפטור  את רבקל'ה מסכנת 
מאסר בגלל אי הקפדה על נוהלי החתמת פספורטים 
בסוריה. כן, זו אותה הרבקל'ה המוזכרת למעלה. באותו 
הזמן, היא עבדה כמורה בדמשק. בתיאור המקרה, בו הלכו 
השניים למנהל המשרד לביטחון לאומי של סוריה,  הוא לא 
מתאפק  ומקפיד לציין את יופייה, וזה כ - 50 שנה לאחר 

האירוע. נדמיין תמונה כזו אשר מתרחשת בימנו. 
נער בגיל 21, 22 ונערה צעירה, יהודים מישראל, נכנסים 
למשרד הביטחון בדמשק. בפעם השנייה, הוא השתמש 
בקשריו עם ראש עירית קוניטרה. במקרה הזה הוא הבריח 
לארץ נערה יהודיה וקבוצה של בחורים. ההברחה הייתה 
דחופה ולא מתוכננת כיוון שהיה חשש בקהילה שהנערה 

עשויה להתחתן עם מוסלמי. 
ההברחה בוצעה על מנת להציל את הנערה מהתאסלמות. 
כיוון שכך, היא הסתבכה והיה צורך להגיע עד ראש העיר 
קוניטרה על מנת להשלים את המשימה, וזאת רק לאחר 

לילה בבית המעצר בקוניטרה. 

מבצע הברחת הילדים, "מבצע האלף"

מוסה:

"לא יאומן כי בשנת 1945, שהעסק כבר נכנס למשתאבים 

)היקפים גדולים, תירגום שלי לשפה דמשקאית( גדולים, 

ורציניים, כאשר במשך שלושה חודשים הצלחנו לעלות 

קרוב 3,000 ילדים. ילדים, מגיל 9 עד גיל 13. וידענו וסיכמנו 

שזהו הקו שממנו אח"כ יבואו כולם. ובאמת במאמץ רב תוך 

שלושה חודשים עשינו את המבצע הזה. ו..בתוך המבצע 

הזה יש הרבה סיפורים. אני מתאר לי שאליהו כהן סיפר 

עליהם. אני הייתי בתוך כל המבצעים האלה. מבצע אחד 

שאליהו כהן בטוח שהוא לא סיפר עליו והוא ש..דרך לבנון, 

שאני הייתי, שאני נתקלתי בו. רשת התקשורת הייתה אז, 

כביכול הייתה הכי מפותחת כי ידענו בדיוק איזה שביל פנוי 

ואיזה שביל לא פנוי ותמיד השתדלנו כך שלנסוע תמיד 

בשביל הפנוי. ולא קרו לנו פנצ'רים, לא קרו לנו פנצ'רים! 

תמיד עבר הכול חלק. חלק כמה, שיכול להיות, חלק - ברגע 

שהאנשים הגיעו בשלום, אז זה נקרא חלק. זה שבדרך 

מישהו נפל, מישהו קיבל פצע, מישהו נפל על סלע, זה 

בכלל לא, לזה לא התייחסנו".

"אמרתי. מכל הגילים. אבל במבצע הזה העברנו מגיל 9 

שנים  שבין  עד גיל 12 שנה, 13 שנה. אבל יחד איתם, 

חוץ מהם, העברנו עוד אנשים. עוד כלים. שבמידה, ונניח 

לא היה מספיק כמות ילדים, כמות ילדים מספיקה לאוטו 

שלם  אז הינו מעמיסים, שהאוטו יהיה מלא ! אף פעם לא 

נסענו עם חצאי אוטומובילים". 

איזה זיכרונות יש לך מהילדים שהעברתם ?

"שמישהו עשה לי פיפי על הכתפיים גם זה קרה. כן. את 
הפרידה מההורים לא ראיתי. כי אני קבלתי אותם כבר 
מרוכזים. אבל על יד האוטו עמדו הורים להיפרד מהילדים. 
ואז זה התמונה, בחושך, מה יכולתי לראות ? קצת בכי, 
קצת נפנוף יד עוד נשיקה זה מה שיכולתי לראות.   כי ...."

יש לך זיכרונות מהדרכים מהדרך עצמה ?

"לא שמעתי את בתיה, בתיה סימן טוב. היא בוודאי יכולה 
לספר חוויות מהדרך. כי אנחנו נכנסנו לשיגרה כזו, שבכלל 
..., כמו ששאלת אותי אם יש לי, לך תמונות ? מה אני, מה 
עמדנו להצטלם !?. לא עמדנו להצטלם !!! הינו בתוך שיגרה 

כזו שלא שמנו לב בכלל לפרטים פעוטים כאלה".

המחבר:
ישנם עוד סיפורים על המבצע זה, כולל תיאור מדויק של 
נקודות ההברחה ומסלולי ההליכה עם הילדים. בגלל אורך 
היריעה לא אביאם כאן. בקרוב, אני מקווה לתמלל את כל 
הקלטת כך שיהיה ניתן לקרוא זאת באתר של הארגון. אבל 
ברצוני להזכיר מקום אחד ושמו "דרדרה". זהו ישוב אשר 
היה ואיננו עוד. אבל בתקופה ההיא זו הייתה נקודת מעבר 
ומפגש של הברחת העולים מדמשק לארץ ישראל. הנקודה 
שממנה נאספו העולים ע"י חוליית הפלמ"ח אשר שכנה 

בקיבוץ איילת השחר. 

זיכרונות: 
"דרדרה" הייתה מקום שאנחנו, בילדותנו, ביקרנו בה פעמים 
רבות )עד שצה"ל ומפעל יבוש החולה חיממו את הגבול 
הסורי(. עוד בטרם יבוש החולה היינו נוסעים מהמזח של 
חולתה למזח של דרדרה. "דרדרה" הייתה ממוקמת בצד 
המזרחי דרומי של האגם, לא רחוק מגשר בנות יעקב. 
פעמים רבות עשיתי את הדרך בסירת המוטור של חולתה, 
"גלילה" שמה, כאשר אבי משיט אותה. מדוע נסענו רק 
שנינו אינני זוכר. גם מטרות הנסיעה לדרדרה, לא זכורות 
לי כיום. אבל השיוט  הלוך וחזור נמשך קרוב לשעתיים, 
כולל עצירה בדרדרה. אבל משהו אני זוכר בוודאות. בכל 
הפעמים, במשך כל אותו הזמן, לא דיברנו, אפילו פעם 

אחת, על הברחת עולי סוריה דרך "דרדרה".

והערה לסיכום מבצע הבאת הילדים, "מבצע האלף" כפי 
שהוא מכונה בארגון. יש מספרים שונים באשר למספר 
הילדים אשר עלו באותה העת. אליהו כהן וחברים אחרים 
אומרים שעלו כ - 1,300 ילדים. כאמור אבי נוקב במספר 
3,000 ילדים. לפי הערכתי, מתוך שמיעת הקלטות של 
אליהו כהן והקלטות של אבי וקריאת חומר נוסף, המספר 
הנכון הוא לפחות כפול ממה שנוקב אליהו כהן ואחרים 
מיוצאי דמשק. הנימוק שלי מתבסס על כך שהמספר אותו 
נוקב אליהו ואחרים מתייחס לילדים הדמשקאים אשר 
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נקלטו במסגרות כמו קיבוץ או כפרי נוער. ילדים אלו היו 
במעקב של הפעילים והמוסדות. אבל באותה התקופה, 
כפי שמספרים כולם )כולל אליהו כהן(, עלו הרבה ילדים 
והתאחדו עם משפחות או קרובים. או שעלו משפחות 
שלמות עם ילדיהם. כל העולים הללו לא מופיעים ברישומים. 
האוטומובילים יצאו מדמשק מלאים. לכן, להערכתי, המספר 
הנכון הוא בין 2,600 ל - 3,000 ילדים שעלו במבצע זה. 
היו הרבה חילוקי דעות ביני לבין אבי, אבל לא במקרה הזה.

עזרה לקבוצת עולים בכפר גלעדי, פציעה,  
והתחמקות מהבולשת הבריטית:

 
זיכרונות: בחרתי לפתוח את הקטע הזה בזיכרון 
כיוון שאת הסיפור הזה שמענו אין סוף פעמים, 
אפילו יותר פעמים מהסיפורים על תקופת הכשרתו 
באפיקים. הסיפור היה מתחיל בשאלה שלנו על 
מקורו של סימן הכדור בשריר הזרוע. נו, מכאן 
היינו מגיעים במהירות לתיאור הקרב עם האנגלים 
בהשתתפות חברי חולתה. )מובא כאן קטע מעיתון 

דבר המתאר את המאורע(.
שמענו על גבורתו בקרב, על פציעתו והיינו ילדים 
גאים באביהם. את המשך העלילה, המסופרת מפיו 
לאחר 50 שנה לא שמענו אפילו פעם אחת. היום 
זה מדהים אותי. בפרט כאשר צפיתי בקלטת וראיתי 
באיזה התרגשות הוא מספר את קורותיו בבית 

החולים "שוויצר" בטבריה. ההתרגשות אשר תוקפת אותו 
כאשר הוא מספר על קבלת הידיעה כי הבריטים מחפשים 
אותו ועשויים להגיע כל רגע לבית החולים.  זכר לכל מה 
שעבר עליו לאחר הפציעה לא שמענו. האירוע סביב הסיפור 
היה מסתיים בכך שהיינו זוכים פעם נוספת לראות כמה 
גדול שריר היד של אבא. בגאווה הוא היה "מנפח" את שריר 

היד ובזה היה מסתיים האירוע.

ועכשיו לתיאור המעשה, מפי בעל הדבר, לאחר 50 שנה, 
כאשר אין כבר חשש לגילוי סודות והפקרת בטחון המדינה:

מוסה )חודש אוקטובר 1945(:  

"ואם כבר הזכרתי את האנגלים, אז בארץ חיפשו אותי 
בלי סוף. בספר הזה, יש "עלילות ש"י, של אפרים דקל. 
שהמקרה של כפר גלעדי, שבו נפצעו, המקרה הראשון, 
בשבת אחר הצהרים שבו נפצעו חברי חולתה, ביניהם אני 
הייתי. וכבר, אני בין הפצועים הייתי, וכבר באותו ערב, הנציב 
העליון, מפקד כוחות הברית, בישראל, העביר מברק למפקד 
כוחות )הברית( מזרח התיכון, במצרים, שבין הפצועים, ישנו 
בחור בשם זה וזה והוא מבריח ידוע שמנסים כל הזמן ...  זה 
אומנם לא כתוב ב)ספר(, כתוב מבריח ידוע והוא חבר.. שייך 
לקיבוץ לא לקיבוץ, לישוב חולתה, הם קוראים לזה .... אני 
לא זוכר בדיוק איך הם קראו לזה, הוא מחולתה. הוא בכל 
אופן, מבריח ידוע בכל המזרח. אז התעודה )ההודעה( הזו 

נפלה, לפני שהגיעה למצרים, נפלה לידי שירות הידיעות 
של ההגנה. ובאותו הערב העבירו אותי.............. מבית 
החולים.......... לאחד המשקים בעמק הירדן )כיוון שאתם 
לא צופים בקלטת חובתי לספר שכל הקטע הזה גורם לו 
להתרגשות רבה עד כדי דמעות. הנקודות בגוף הטקסט 
מייצגות הפסקות בדיבור ודמעות(. וככה... זה עבד. בארץ 
הסתובבתי עם תעודת הזהות הזאת!  אני לא יודע אם 
יראו, בשם ... מאיר יצחקי.... וככה......וככה ...... לא הצליחו 

לשים יד עלי".

סיום: 

השתתפותו המעשית בהברחת עולים הסתיימה באירוע 
הבא: מדבריו:

"הגיע שליח, שלמה קסטיקה )גם הוא היה חבר חולתה 
חלק מתקופת חייו(, הודיע לי אתה שרוף, אתה לא יכול 

לחזור לדמשק. מאז אותו היום אני בבית, בחולתה".

חשבתי שהיה יפה לסיים סיפור זה במספר תשובות אשר 
ניתנו ע"י אבא ומביעות את האופן בו הוא ראה את מבצעיו 

שלו כעבור 50 שנה:

מוסה מה נתן לך את הדחיפה לעזור לאנשים להגיע לארץ ? 

תשובה:
"אני לא יודע. זה משהו פנימי. זה לא ... אי אפשר להסביר 
אותו...! אי אפשר להסביר אותו. ספגתי ציונות. ידעתי 
שישראל צריכה עליה !  אההה .. וכל הציונות הייתה על 
עליה לארץ ישראל!!!. אז, אם אנחנו, אני, אני הייתי בורג 
הכי קטן בכל העסק הזה, אז אם אני לא אתגייס גם כן לזה 
? אז מי כן ? אני מכיר את השפה ! אני מכיר את המקום ! 
אני מכיר את הדרכים! היו לי קשרים חוץ ..מזה !  וזה,  כל 
הדברים האלה ! ובעיקר הלב היהודי !!! ) הערה שלי - הוא 

תעודת הזיהוי השנייה של אבא מוסה בשמו המחתרתי 
מאיר יצחקי תושב חיפה
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לא הקפיד כלל על קיום מצוות הדת(".
שאלה: אני רואה שגם לאחר כל כך הרבה שנים, סיפור 
השתתפותך בעליית יהודי דמשק  מאד מרגש אותך ? מה 

בדיוק מרגש אותך ? מה הדברים שמרגשים אותך ?

תשובה: 
"עצם העובדה שעכשיו, לא נתפש..., בכלל..., איך יכולנו 

דברים כאלה לעשות, מבלי שום הכשרה, מבלי שום הכנה, 
רק הרוח והאידיאה.  זה מרגש !!!"

שאלה: איך אתה רואה את זה היום ?

תשובה: 
היום ?... כחלום !!!..., כחלום שלא ישוב עוד !!!

תם ולא נשלם....

ועוד מאלבום המשפחה

פספורט של אמא סבינה רוטנברג  
בבואה ארצה בשנת 1935

ככר אלמרז'ה דמשק 1937. גלויה שנשלחה ע''י יאיר חילו למוסא 
יבוא לקיבוץ אפיקים, ככרטיס ברכה לראש השנה תרצ''ח 1937

מכתש ועלי, מהמאה ה-19, בכיתוב סבתא חסידה מכינה קובה
מעניין, יוסף משה יבוא ס"ט.

המעיד על מוצאה הספרדי של 
משפחתנו
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ג'ורג', מורה נוצרי מכפר דרוזי קטן בסוריה, היה המורה 
האהוד ביותר על התלמידים בבית ספרו. בני הכפר ידעו 
לספר שלאחר שברח מארץ ישראל בשלהי מלחמת 
העצמאות מצא מקלט אצלם, והם נהגו לארח לו 
חברה והעבירו איתו שעות במשחקי שש-בש ודומינו. 
ג'ורג' גם היה מהבודדים בכפר שהחזיקו במקלט רדיו, 

ובאמצעותו היה ניתן לשמוע מוזיקה לרווחת כולם.
אבל מה שבני הכפר לא ידעו הוא שבכל לילה בחצות 
היה ג'ורג' מסתגר בחדרו ומשדר לישראל ידיעות על 
הנעשה בצבא הסורי באמצעות מכשיר קשר שהחזיק 
ברשותו. שכן ג'ורג' היה שמו הבדוי של יאיר הררי, לוחם 
פלמ"ח, מסתערב, איש המחלקה הערבית, שנשתל 
בכפר במסגרת מבצע סודי להעברת ידיעות שאספה 

רשת סוכנים דרוזים.

המסתערבים
איך הכול התחיל

המחלקה הערבית של הפלמ"ח, שכינויה היה "השחר", 
הוקמה ב-1943 במטרה לחדור לשטח האויב בארץ ישראל 
ובמדינות ערב לשם איסוף מידע מודיעיני וביצוע פעולות 
מיוחדות. אנשי המחלקה נקראו מסתערבים )מתחזים 
לערבים(. בדרך כלל הם יצאו למשימותיהם לבדם או 
בזוגות, וחבריהם ליחידה היו ממודרים מפעילותם בזמן 
ביצוע תפקידם וגם לאחר סיומו. פעילות המחלקה נעשתה 
בתיאום ובאישור של הש"י )שירות הידיעות של ה"הגנה"( 
ושל האגף הערבי במחלקה המדינית של הסוכנות היהודית.

הכשרת מסתערב לייעודו כללה אימונים צבאיים בהדרכת 
מפקדי פלמ"ח ואימונים ערביים בהדרכת איש המחלקה 
הערבית שמעון סומך, המכונה "ַסְמַעאן". מלבד האימון 
הצבאי הבסיסי שקיבל כל לוחם בפלמ"ח נוספו למסתערבים 
אימוני חבלה, צליפה, קשר, סיירות, קרב מגע, אימון ימי, 

נהיגה ומכונאות. הלימודים הערביים כללו שפה כתובה 
ומדוברת, הווי ולבוש, דת ומסורת, הכרת המבנה החברתי 
והפוליטי של ערבי ארץ ישראל וגיחות לריכוזי אוכלוסייה 

ערבית בערים כמו יפו וחיפה.
המחלקה הערבית מנתה בין 30 ל-50 איש. שישה מאנשיה 
נפלו בעת מילוי תפקידם בשטח האויב. מקום קבורתם של 

אחדים מהם אינו ידוע.
ביולי 1948, לאחר הקמת צה"ל, מוזג הש"י עם מחלקת 
המודיעין של אגף המבצעים במטכ"ל, והוקם "שירות מודיעין 
צבאי" בראשותו של איסר בארי ובכפיפות למטכ"ל/אג"ם. 
באוגוסט 1948 אורגן מבנה שירות המודיעין, שיחידותיו 
כונו ש.מ. )שירות מודיעין( בצירוף מספר. שירות המודיעין 
כלל, בין היתר, את מחלקת מודיעין קרבי, שנודעה בכינויה 
ש.מ.1, ובראשה עמד בנימין גיבלי. יגאל ידין, ראש אגף 
מבצעים, החליט להעביר את המחלקה הערבית לשירות 
המודיעין והורה למפקד הפלמ"ח, יגאל אלון, לתאם עם בארי 

במלחמת העצמאות ובשנים שלפניה פעלו בארץ ישראל ובמדינות ערב 
מסתערבים שחדרו לשטח האויב וחיו בזהות בדויה. אחד מהם היה יאיר הררי, 

מסתערב שהוחדר לסוריה כדי לשדר לארץ ידיעות שאספה רשת סוכנים דרוזים. 
זהו סיפורו של "מבצע שכן" שנשמר בחשאי במשך עשורים... 

יאיר הררי - מסתערב בקרב הדרוזים בסוריה 
במשימת מודיעין

מאת: ד"ר שמעון אביבי*(

"אלמונים היו בהתנדבותם, בחייהם הסוערים ובמותם, ונכנסו לסודו של המוות"
}יאיר הררי )פלא"ח({

 - מתוך מבט מל"מ כתב עת לעינייני מודיעין ובטחון, 
מבית המרכז למורשת המודיעין גיליון 57, חשוון 

תשע"א, נובמבר 2010 עמודים 61-58, ובאדיבותם.
התמונות מארכיון מ.ל.מ באדיבותו של אל"מ אמנון בירן.

*( הכותב הוא ד"ר, חוקר העדה הדרוזית.

ד"ר שמעון אביבי
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את סדרי ההעברה. אלון ביקש לשמור על זיקת המחלקה 
הערבית לפלמ"ח וסיכם עם בארי שיחידת המסתערבים 
תהיה כפופה לש.מ.1 בכל מה שנוגע להפעלתה בנושאי 
מודיעין ומבצעים, אך היא תמשיך להתקיים במסגרת 
הפלמ"ח בכל מה שנוגע לענייני כוח אדם, אימוני חי"ר 
ותרבות. בעקבות הסיכום הזה הועברו אנשי המחלקה 
הערבית ב-1 בספטמבר 1948 לשירות המודיעין. בארי 
שינה מן הסיכום עם אלון והעמיד את היחידה תחת פיקוד 

מטה שירות המודיעין ולא תחת ש.מ.1.*

סזון, חיסולים ודרשות יום שישי
פעילותו של יאיר לפני קום המדינה

בשנות ה-40 היה יאיר הררי, יליד סוריה, מסתערב שפעל 
ביחידת המסתערבים של הפלמ"ח. בעקבות ההתנקשות 
בלורד מוין, השר הבריטי לענייני המזרח התיכון, בנובמבר 
1944 בקהיר פעלו כוחות ה"הגנה" לריסון האצ"ל והלח"י 
)"הסזון"(. יאיר היה בין המסתערבים שהשתתפו בפעולות 
אשר כללו, בין השאר, הסגרת חברי אצ"ל לבריטים וסיכול 

מעשי שוד של בנקים לצורכי מימון פעולותיהם.
בקיץ 1947 הוטל על המסתערב יאיר הררי ועל שלושה 
אנשי פלמ"ח נוספים לחסל ערבי בשם ח'אלד, שאנס אם 
ובתה, מעפילות יהודיות מסוריה, ושהה באזור ראש פינה. 
הם ניגשו אליו כשיאיר מתחזה לשוטר ערבי והאחרים לאנשי 
חוק בריטים, והאנס הסכים לעלות על רכבם "לחקירה". הם 
נסעו עמו למקום מרוחק, שם חיסלו אותו וקברו את גופתו 

בבור שנכרה יומיים קודם לכן ליד אגם החולה. 
בתקופות השגרה שבין מבצעים, בכל יום שישי, היה יאיר 
הררי נשלח כמסתערב למסגדים כדי לשמוע דרשות של 
אימאמים ושל שייח'ים מוסלמים חשובים, לדווח על תוכן 

דבריהם ולעמוד על הלכי הרוח של התושבים הערבים.

רשת הסוכנים גולן
המודיעים הדרוזים

בין 6 ל-10 ביוני 1948 חצו כוחות חי"ר ושריון סוריים את 
הירדן, כבשו את המושבה משמר הירדן והתקדמו מערבה 

לעבר מחניים, ראש פינה ואיילת השחר במטרה לנתק 
את אצבע הגליל ממדינת ישראל. חטיבת עודד וגדוד 23 
של חטיבת כרמלי, שהועבר כתגבורת מן הגליל המערבי, 
הצליחו לבלום את הסורים באזור ִח'ְרַּבת יְַרַדה, כשני 
קילומטרים מזרחית לאיילת השחר. הסורים נשארו באזור 
הזה עד תום מלחמת העצמאות ונסוגו רק לאחר חתימת 

הסכם שביתת הנשק עם ישראל. 
ש.מ.1 גייסה בסוריה רשת מודיעים )סוכנים( דרוזים שכונתה 
"רשת גולן". הידיעות שהשיגו המודיעים האלה היו מועברות 
לארץ על ידי מודיע, שחצה מדי פעם את גבול סוריה-
ארץ ישראל ומסרן לאנשי ש.מ.1. השתלטות הסורים על 
משמר הירדן ועל סביבתה והיערכותם הצבאית לאורך הגבול 
הקשו על קיום מפגשים מודיעיניים עם מודיעים סורים. לכן 
היה חיוני לפתור את בעיית התקשורת עם המודיעים כדי 
שידיעות דחופות על הנעשה בסוריה יגיעו ליעדן במועד 
הדרוש. לפיכך פנה ראש ש.מ.1 למטה שירות המודיעין 
בבקשה לשלוח מסתערב-אלחוטאי לסוריה, שעליו יוטל 
להקים תחנת אלחוט באחד מכפרי הדרוזים שם ולשדר 
באמצעותה את הידיעות שתאסוף "רשת גולן". לאחר 
שמטה היחידה הערבית בחן את האפשרות לבצע את 
המשימה והחליט בחיוב, אישר איסר בארי, ראש שירות 

מודיעין, את ביצועה. 

"מבצע שכן"
שיגור יאיר הררי לסוריה

המסתערב שנבחר לבצע את המשימה, שכונתה "מבצע 
שכן", היה יאיר הררי. הוחלט שהוא יצויד במכשיר "מוסיקה" 
)כינוי לשידור אלחוט( ויחצה את הגבול לסוריה בלוויית אחד 
המודיעים. הוא יתמקם בכיסוי מתאים בכפר דרוזי בסוריה, 

המסתערבים עברו אימוני חבלה, צליפה, 

קשר, סיירות, קרב מגע, אימון ימי, נהיגה 

ומכונאות. הלימודים הערביים כללו שפה 

כתובה ומדוברת, הווי ולבוש, דת ומסורת 

והכרת המבנה החברתי והפוליטי של 

ערבי ארץ ישראל

* הקטע שהושמט בגליון הקודם.

יאיר הררי - ג'ורג' פלאח
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יהיה קשור עם אחד הדרוזים המרכז את רשת המודיעים, 
יקבל ממנו את הידיעות וישדרן ארצה. כמו כן ימסור למרכז 
הרשת תדרוך לאיסוף ידיעות שאותו יקבל בשידור אלחוטי 

מן הארץ. 
ב-27 באוקטובר 1948 יצא יאיר הררי את הארץ בלוויית 
מודיע, והשניים חצו את הגבול לסוריה. יאיר צויד במכשיר 
"מוסיקה" על כל חלקיו, בתעודת זהות מתאימה, בשמונה 
גזרת פעולתו, במד  מפות של סוריה המכסות את 

קואורדינטות וב-450 לא"י.
הוחלט להקים בארץ תחנת אלחוט ליד הקמ"ן המרחבי 
במחוז הצפון )לימים פיקוד הצפון(, שתעבוד מול התחנה 
בסוריה, אך האלחוטאי בה יהיה איש המחלקה הערבית. 
האלחוטאי יהיה בקשר הדוק עם הקמ"ן המרחבי, יקבל 
ממנו תדרוכים וצי"ח לשידור אל יאיר הררי ויעביר אליו ידיעות 
שיתקבלו מיאיר. סוכם שהתחנה בארץ תתחיל להאזין 

לשידוריו של יאיר החל מ-2 בנובמבר 1948.

מעומק הצבא הסורי 
הידיעות שהעביר יאיר

החומר הראשוני שאותר כולל ארבעה מברקי ידיעות ומכתב 
אחד שנשלחו ארצה מסוריה בידי יאיר. הידיעות על צבא 

סוריה עוסקות בנושאים הבאים:
1. היערכות 

1. עזיבת הסורים את מרג' עיון בלבנון.
2. 200 אנשי קומנדו ערוכים משני צדי כביש גשר בנות 

יעקב-עליקה.
3. החטיבה של מסעדה עברה לעין פית, אך המפקדה 

נשארה במסעדה.
4. לכפר חרב הגיעו חמישה טנקים ושישה משוריינים שכל 

אחד מהם חמוש בתותח ובשני תותחי נ"מ.

5. התותח בעין פית עבר ממקומו ומוצב 50 מטר מצפון 
לכפר.

6. פוג' )אגד של שני גדודים( 7 עבר מקטנה לואסט )בניין 
האמיר פאעור(.

2. סד"כ
1. פוג' 11 )אלהג'נה(.

2. פוג' 7, 8 ו-9 הגיעו לקטנה ומתכוננים לצאת לעזה 
לעזרת המצרים.

3. חטיבה 3 דחתה את יציאתה לעזרת המצרים.
4. טרם הושלמה הקמת חטיבה 4 בקטנה.

3. מפקדים
א. כל אנשי הקומנדו נמצאים תחת פיקוד גרמני.

ב. סא"ל שישכלי עבר מקטנה לקוניטרה, ושם נמצא גם 
מפקד חטיבה 1 פוזי סלו.

4. כוונות
כל צבאות ערב התכוונו לצאת יחד למתקפה, אך המועד 

נדחה. 
5. הלכי רוח

א. רוב הצבא אינו רוצה במלחמה.
ב. מאורעות דמים בדמשק: 20 הרוגים ו-200 פצועים. 

עשרה משוריינים הגיעו מהחזית לדמשק.
6. פעילות

א. אימון כלבים נגד מוקשים.
ב. אנשי הקומנדו של בניאס מאמנים במסעדה.

ג. מבצרים את כל הקווים הקדמיים.
ד. הוחלט לבצר את מבצר בניאס, והחלו לסלול דרכים ממנו 

לכל הסביבה.
ה. מתן חופשות.

ו. גיוס חובה לבני 19.
ז. מצב כוננות.

השטח שכבשו הסורים בגזרת משמר הירדן במלחמת העצמאות )מקווקו(
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המברקים והמכתב כתובים בכתב יד, ברצף אחד, ונראה כי 
הועתקו בדיעבד מהמסמכים המקוריים. המברקים נושאים 
בצדם את התאריכים הבאים: 24, 25, 29 בנובמבר 1949 
ו-2 בדצמבר 1949. משמעות התאריכים היא שיאיר הררי 
לא שלח מברקים במשך שנה מיום שיגורו לסוריה והחל 
לעשות זאת רק בנובמבר 1949. אפשרות אחרת היא שהוא 
שלח מברקים גם במהלך השנה הזו אך אלה אינם בידינו. 
אפשרות שלישית היא שהמעתיק האנונימי העתיק את 
המברקים בשנת 1949 ובטעות רשם שנה זו על המברקים 

משנת 1948. 
על תיק המברקים יש הערה בכתב יד שלפיה המברקים 
נשלחו ב-1948. חיזוק לכך שהמברקים נשלחו בשנה זו 
נמצא בידיעות הבאות: ידיעה מ-24 בנובמבר על כוונת כל 
צבאות ערב להתקיף יחד אך המועד נדחה; ידיעה מ-25 
בנובמבר על הכנת פוג'ים 7, 8 ו-9 לצאת לעזה לעזרת 
המצרים; ידיעה מ-29 בנובמבר על עיכוב ביציאת חטיבה 

3 לעזרת המצרים.
צה"ל ידע שבנובמבר 1948 תכננו מפקדי צבאות ערב 
מבצע משותף לחילוץ החטיבה המצרית הנצורה ב"כיס 
פלוג'ה", וכי הוחל בפעולות מעשיות למבצע, ובין השאר 
הוחדר ל"כיס" קצין בריטי ממפקדי ה"לגיון". מפקדת 
החטיבה המכותרת לא נתנה אמון במפקדת ה"לגיון" וסברה 
כי נטמן לה פח בתיאום עם המודיעין הישראלי. בסופו של 
דבר בוטל המבצע. הידיעות שנשלחו על ידי יאיר מתייחסות 
ככל הנראה להכנותיהם של צבאות ערב לצאת לאותו מבצע 

משותף לחילוץ החטיבה המצרית הנצורה.

ד"ש לאח הקטן
מכתבים מיאיר

ב=25 בנובמבר פנה יאיר במברק לאלחוטאי בישראל שמולו 
עבד וביקש שיימנע משיגור מברקים ארוכים אליו בשל 

התנאים הלא נוחים שבהם הוא נאלץ לפענח אותם.
ב=12 בדצמבר שלח יאיר מכתב לארץ באמצעות שליח. 
במכתב דיווח יאיר על מחסור בסוללות למכשיר השידור 
וסיפר כי הוא מטפל בנושא. כמו כן כתב שהוא עוסק 

בהכנות לנסיעה לביירות וביקש לקבוע לו סידורי מפגש 
שם עם איש מכוחותינו בין 22 ל-30 בדצמבר. הוא ביקש 
למסור ד"ש לאחיו, דיווח על מצב בריאותו התקין והביע 

תקווה לבוא לבקר. 
במשך שנים רבות היה המבצע הזה בגדר סוד מוחלט, 
ואיש כמעט לא ידע שאי פעם התקיים. שיחות עם רבים 
מהמסתערבים לשעבר העלו שהמידור ביחידה היה כה רב, 
ושיאיר היה שומר סוד מאין כמוהו, כך שאינם יודעים דבר 
על פעילותו כמסתערב, ואף משפחתו לא ידעה דבר. רק 
בעקבות ראיון שערך שרגא גפני ממחלקת ההיסטוריה 
של צה"ל עם גיורא זייד, איש שירות הידיעות )ש"י( של 
ה"הגנה", ועם גַ'ְדַעאן ַעַמאַשה, מודיע דרוזי על הכנופיות 
הערביות בש"י, שבו הזכירו השניים את סיפורו של יאיר, 
החלה ההתחקות אחר הסיפור המלא, שנחשף לבסוף 

והובא כאן.

יאיר הררי במסיבה של סיירת מטכ"ל

אלמוני בחייו ובמותו
מי היה יאיר הררי

יאיר נולד ב-17 בנובמבר 1923 בדמשק, סוריה, בשם סובחי, 
שלימים שימש כינויו בפלמ"ח. בית הוריו, יוסף ופולין פלאח, 
היה בית ציוני ששימש בסיס למבצעים שעסקו בהעלאת 
יהודים ארצה. ליאיר היו שלוש אחיות וארבעה אחים. בהיותו 
בן שש הועברו יאיר ואחיו הצעיר ממנו ג'מיל לארץ ישראל 
בידי מבריח, כאן התחנך בפנימיות בקיבוצים. ב-1935 נענה 
יאיר לקריאתו של אביו לחזור לדמשק בעקבות ירושה נכבדה 

שקיבל, אך כעבור שנים ספורות חזר ארצה. 
עם שובו התקבל לפלמ"ח והיה בהכשרת מעוז חיים 
ובהכשרות נוספות. הוא התקבל ליחידת המסתערבים 
של הפלמ"ח ופעל בה גם כשהועברה למודיעין הצבאי עד 
לשחרורו מצה"ל ב-1954. במשך שנתיים הפעיל מכבסה 
בתל אביב. הוא התחתן ב-1956 עם הנרייטה לבית לאטי 
ובסוף אותה שנה נענה לקריאתו של אברהם ארנן להצטרף 
לסיירת מטכ"ל שבהקמתה טיפל באותה העת. יאיר עסק 
בסיירת בהכשרת מסתערבים שכללה בין היתר הוראת 
ערבית ולימוד של מנהגי הערבים ושל תפילות במסגד. 
במקביל לימד ערבית מדוברת באוניברסיטת תל אביב. 
בסוף 1973 פרש יאיר מצה"ל בדרגת רב-סרן, אך המשיך 

בהוראה באוניברסיטה. 
ב-1971 קיבל יאיר התקף לב ראשון. מאז עברו עליו שנים 
קשות מבחינה בריאותית שבהן עבר ניתוח לב פתוח ושני 
ניתוחי מעקפים. גופו לא עמד עוד בסבל, ויאיר הלך לעולמו 
במוצאי ראש השנה ג' בתשרי תש"ן, 1 באוקטובר 1989. 
הוא נקבר בבית העלמין בחולון. בני משפחתו חקקו על 
המצבה משפט שמצאו ברשימותיו ומסכם את מסכת 
חייו: "אלמונים היו בהתנדבותם, בחייהם הסוערים ובמותם, 

ונכנסו לסודו של המוות".
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סיפורו של הטייס סא"ל אבי לניר הי"ד
...אנשים שמספרים עליהם סיפור, לא מתים...
)מיכל לניר(

ט"ו בשבט ת"ש )25.1.1940( אוקטובר 1973 תשל"ד

סא”ל אברהם )אבי( לניר, הוא 
הבכיר  הישראלי  הקרב  טייס 
ביותר שנפל אי פעם בשבי האויב. 
דמותו של לניר נחקקה בתודעה 
הישראלית כדמות הרואית, כאדם 
שמסר נפשו תוך עינויים קשים 
בשבי סוריה ולא הסגיר את סודות 

המדינה עליהם היה אמון. 

מספרים שאישה נכנסה לסוכנות 

נסיעות, היא הזמינה טיסה לה 

ולשני נכדיה. הושיטה את כרטיס 

האשראי שלה. הפקיד, מסתכל 

בכרטיס ואומר לה בתמיהה: “שם 

המשפחה שלך לניר? פעם, בחיל 

האוויר, היה טייס עם אותו שם 

משפחה - לניר.

ה ו א  ה י ה  א י ש... א ג ד ה.”

האישה שאלה: מה אתה זוכר על הטייס הזה?

הוא ענה: "אם אני זוכר נכון, קראו לו אבי, כן כן אבי לניר. הוא 

היה טייס בכיר מאד, ידע את הסודות הכי שמורים בחיל-

האוויר. במלחמת יום-הכיפורים הוא נפל בשבי הסורי. הם 

עינו אותו אבל הוא לא דיבר. הם עינו אותו עד מוות.”

האישה אמרה: “אתה יודע, אני הייתי אשתו. היום נולדה 

הנכדה השישית שלנו. ששה נכדים. זאת הנקמה שלנו 

בגורל”

שניהם, מיכל לניר ובעל הסוכנות עמדו ובכו...

מי היה אברהם )אבי( לניר?.
ראשית ימיו 

אבי לניר נולד בשם אברהם לנקין בהרצלייה, ב-25 בינואר 

1940. הוריו, יעקב ומלכה היו חברים פעילים באצ”ל. לימים 

הפך אביו לבכיר בשב”כ. דודו של לניר הוא אליהו לנקין, מפקד 

אוניית הנשק “אלטלנה”.

לניר למד בבתי ספר שונים, משום שתפקידיו של אביו בשרות 

המדינה חייבו את המשפחה להחליף מקומות מגורים 

לעתים, בשנת 1954 עברה המשפחה לוושינגטון, במסגרת 

שרותו של אבי המשפחה בשרות המדינה. בהיותו בן 17 

חזר לניר ארצה עם משפחתו, ובשנה שנותרה עד לגיוסו 

למד במגמת אלקטרוניקה של בית 

הספר הטכני של חיל האוויר.

באוגוסט 1962 נשא אבי לניר לאישה 

את מיכל ברזילי. סיפור אהבה עזה 

שהתגברה על מחיצות עזים של 

הפוליטיקה הישראלית באותם ימים. 

סיפור אהבה ישראלי מדהים.

משפחתה של מיכל הייתה מקורבת 

למפא”י, הייתה בעלת אידיאולוגיות 

הפוכות לזו של משפחתו של אבי. 

דודה של מיכל, אריה פולונסקי, היה 

חבר בארגון "ההגנה" ונרצח בידי 

מתנקשים מהאצ”ל בשנת 1939.

לזוג נולדו שני ילדים, נעם )לימים 

איש עסקים מצליח( ונורית. 

"אנשים שמספרים עליהם סיפור, לא מתים..."
בעל הסוכנות זכר את הסיפור של אבי לניר. מספרת מיכל 

לניר "אני לא שמעתי עליו כלום עד להכנת הערב הזה. )ערב 

לזכרו שערך חיל האויר שנים אחרי נפילתו מ.ש.( אני מוכרחה 

להגיד ששאלתי הרבה אנשים אם השם אבי לניר אומר להם 

משהו. רובם אמרו: לא. אני מקווה שאחרי הערב הזה אתם 

תספרו עליו כי אנשים שמספרים עליהם סיפור, לא מתים..."

בעל הסוכנות זכר את הסיפור של אבי לניר.    

אבי לניר יכול היה לחיות. הוא יכול היה לראות את הילדים 

שלו ואת הנכדים שלו. הוא מת, כי הוא בחר לשתוק...

היו שבויים שדיברו. היה קצין מודיעין אחד שלא יכול לעמוד 

בעינויים וכתב לסורים אנציקלופדיה שלמה על צה”ל ועל 

מדינת ישראל. למה לניר שתק? איזה סודות הוא ידע?

אבי לניר ידע על מערכת נשק סודית של חיל האויר שגם 

היום, 38 שנה אחרי המלחמה, אסור לדבר עליה. בממשלה 

של גולדה היו אולי שני שרים שידעו מה שאבי ידע. המדען 

יובל נאמן סיפר כי כמה ימים אחרי הפסקת האש שלחה 

גולדה הודעה חשאית לאמריקאים וביקשה להיכנס למשא 

ומתן עם הסורים: החזרת החרמון לסוריה תמורת החזרת 

28 שבויים הביתה. בין השבויים היה אבי לניר. לגולדה היה 

דחוף מאד להחזיר אותו הביתה פן לא יעמוד בעינויים וידבר. 

אחינו גיבורי התהילה

אברהם )אבי( לניר
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גולדה לא ידעה שכשההודעה הזאת נשלחה לאמריקאים, 

לניר כבר לא היה בין החיים.

אשתו מיכל אומרת:
"החיים הם ערך מקודש אבל יש ערכים שעומדים מעל לערך 

של קדושת החיים. אבי מת מתוך אמונה ומתוך שלמות עם 

מה שהוא עושה, אם הוא היה מדבר הוא לא היה יכול לחיות 

עם זה. לא הוא".

אבי לניר: חלומה של כל אמא יהודיה. עלם חמודות, יפה 

תואר, אהוב הבנות, ילדים היו הולכים אחריו כמו אחרי 

החלילן מהמלין. בחור מבריק, עם המון קסם אישי, עם 

כושר מנהיגות.

אהבת רומאו ויוליה
מיכל הכירה את אבי בבסיס חיל האוויר בחצור. אמא שלה 

אמרה לה:

לחבר שלך יש שתי מגרעות איומות. הוא יהיה טייס, והוא 

בא ממשפחה רוויזיוניסטית. מיכל באה כאמור, ממשפחה 

מפא’’יניקית. ולא רק זה, הדוד שלה, אריה פולנסקי, נרצח 

ע”י האצ”ל כי נחשד בשיתוף פעולה עם הבריטים. עכשיו היא 

מתחתנת עם אבי לניר שהדוד שלו היה מפקד אלטלנה. נו...

אהבה כמו של רומאו ויוליה.

אבי לניר ניצל בנס ארבע פעמים ממוות בעת טיסה. ארבע 

פעמים הוא צנח בשלום. ואז, בא ה-13 באוקטובר 1973. 

היומיים האחרונים.

מיכל פוגשת את אבי בפעם האחרונה בלילה שלפני ה-13 

באוקטובר, בבסיס חיל האויר. אחרי הפגישה היא נכנסת 

לחרדה נוראה והיא אומרת לחברה שלה: מחר יגיע האסון...

ב-13 באוקטובר 1973, מתרחשת שורה של אירועים 

שמיכל קוראת להם חוסר מזל היסטרי. עשר וחצי בבוקר, 

מאז הפגישה עם אבי אמש מיכל בחרדה איומה. מתקשרת 

לבסיס ומבקשת את אבי. “מלחמה, אין שיחות פרטיות” 

עונה המזכירה.

“זה בקשר לתפקיד שלו” מיכל משקרת. היא מוכרחה לדבר 

איתו, לומר לו שלא יצא היום לטיסה. לא היום...

“אבי בדיון”.

“תגידי לו שיתקשר לאשתו” היא אומרת למזכירה. מיכל 

מחכה. כל רגע כמו נצח. ואבי לא מתקשר. היא מתקשרת שוב.

המזכירה אומרת:” אוי, מצטערת, שכחתי להגיד לו.

הוא כבר יצא.”

בשעה שבה טלפנה מיכל, אבי מגיע למטוסים. עד אותו יום, 

היום השמיני למלחמה, הוא כמעט לא טס. כמפקד טייסת 

101 הוא עסק בענייני פיקוד: ישיבות מטה, טלפונים, הערכות 

מצב. הוא מותש אבל מתעקש להחליף את הטייס שנמצא 

בכוננות והוא עולה לטיסה. טיסת פטרול בצפון.

המטוס שלו נפגע ע”י טיל סורי. החיילים למטה ראו שני 

טילים עולים לשמים ומצנח יורד למטה ממש על הקו של 

הסורים. והנה עוד ביש מזל: אבי מצליח להסית את המטוס 

שלו לעבר ישראל, אבל כשהוא נוטש אותו הרוח סוחפת את 

המצנח שלו לשטח הסורי לא רחוק מעמק הבכא.

לניר צנח בשלום. הוא רץ לכיוון סוריה... מנסה להסתתר, 

עכשיו מתחיל מרדף מי יגיע אליו יותר מהר הסורים או צה”ל. 

הסורים הגיעו ראשונים. לניר קם, הלך לעבר שריונית סורית 

שחיכתה לו, אחר-כך הועבר לג’יפ ונעלם.

מאותו הרגע לא ידעו עליו כלום בארץ.

השבי הסורי
הטלויזיה הסורית נהגה להראות את הטייסים הישראלים 

שנפלו בשבי, את לניר העלימו.

מישהו  חי.  כשהוא  נשבה  שלניר  שלנו  של שבויים  עדויות  יש 

משבויינו שמע אותו מאיית את השם שלו לחוקרים. אותו שבוי 

שמע אותו לוחש: "שברו לי את הרגלים, שברו לי את העצמות."

עם  לארץ  מגיע  האמריקני,  החוץ  שר  קיסינג’ר,  מתישהו, 

רשימת השבויים החיים בדמשק. למיכל ברור: אבי לא ברשימה.

בשישה ליוני 74 גופתו מוחזרת לארץ. 

יעקב אחימאיר, חברו הטוב של אבי לניר, אומר עליו:

אבי  מעודי.  שהכרתי  ביותר  המושלם  האיש  היה  "הוא 

בית הכלא הסורי,  אל  אני מפליג  בדמיוני  חיי.  ממלא את 

מה אמר? מה חשב כשפגעו בו הצליפות והמכות?

ראש  או  רמטכ”ל  להיות  היה  יכול  הזה  הצעיר  האיש 

גורלו  את  שקבע  זה  הוא  דבר  של  בסופו  אבל  ממשלה 

כשבחר לשתוק עד מוות. ומיכל אשתו אומרת עליו:

הוא היה גיבור חיי.

מ ק ו ר ו ת
1( ויקיפדיה

2( כיפורים, אתר סיפורי קרב ושבי ממלחמת יום כיפור.
3( משרד הביטחון, ע' "יזכור"- מפעל ההנצחה הממלכתי.

4( בעוז רוחם, אתר של אגף כוח אדם בצה''ל.

את  לניר  אבי  קיבל  מותו  אחרי 
עיטור העוז. בתעודה נכתב:

חי  והגיע  לניר צנח  סגן אלוף אבי 
לקרקע, נתפס ונלקח בשבי. עונה 
כל  חשף  ולא  חוקריו  ע”י  למוות 
אומץ  גילה  אלה  במעשיו  מידע. 

לב, נאמנות והקרבה עילאית.”
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פתגמים ומכתמים מבית אבא

ִאל ִּבַּכא ּוִאל ַאנּוַאח, ַמא ְּביֵַרגְ'עוִּ אִללי ַראח.
عوا اليل راح البكا واألنواح ما بريَّجْ

הבכי והנהי לא יחזירו את מי שהלך )נפטר(.

נַַאר ִאל ַחַטב ְתנְְטִפי, ּונַאר ַאְלִּבי )קלבי( ַדאיְֶמה.
نار الحطب تنطفي ونار قلبي دامية

אש העצים תכבה, אבל אש לבי נצחית.

ּכל ּוַאֵחד ַעַלא ִדינֹו, ָאָללה יְִעינֹו.
كل واحد عىل دينو، ألله يعينو

כל אחד על פי דתו, ושהקב''ה יעזור לו .

ִאל חּב, ִאלַחְּבל ּוִאלַרִּכב ַעלגַ'ַמל ַמא ִביְִּתָח'ּבּו.
الحب، الحبل والركب عىل جمل ما بيتخبو

את האהבה, את ההריון ואת הרכיבה על גמל אי אפשר להעלים.

ּכל ִשי ִּבוַוְא'ֹתו זִַריף.
كل يش بوقته ظريف
כל דבר בעתו נאה.

ַתאְּכלֹו ִענָב. ְסַתנַא ַעל חצרֹום ְבּ
ستنى عالحرصم بتاكلو عنب

תתאפק )מלאכול( ענבי בוסר ותאכל אותם כענבים.

)הסבלנות משתלמת(

'א ִאל ַרּב. 'א ִאל ַאּב, ֵרַדּ 'א ִאלאם ּוֵרַדּ ֵרַדּ
رىض األم ورىض األب رىض الرب

רִצּוי האם וְרִצּוי האב, כאילו רִִציַת ֶאת ַהֶאל.

)כבד את אביך ואת אמך(.

מליקוטיהם של: משה שמר, יהושוע קלש, בני מוצרי ולורה אביטל )חלווה(

* חלק א' פורסם ב"מכאן ומשאם" גליון מס' 13 עמ' 48-50.

חלק ב'*
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יִִללי ְּביְִעִקס ִאל ְאַּטא, ְּבְּתַח'ְרְמשֹו.
اليل بيعقس القطة بتخرمشو

מי שמרגיז את החתולה היא תשרוט אותו.

ַדנַּב ִאל ַּכְלּב, ִּבְעְמרֹו ַמא ּביְג'לֹוס.
ذنب الكلب عمره ما بجلس

זנב של כלב לעולם אי אפשר לישר.

יש גם אומרים "דנב אלכלב עמרו מא ינעדל"

ִאל ַשְמַעה ִאלי ַמא ְּבְתְחְתַרְא' ַמא ְּבֶתַדאּויִ.
الشمعة اليل ما بتحرتق ما بتضاوي

הנר שאינו נשרף אינו מאיר.

ִמית ַאְלֶּבה ּוַלא ַע'ַלֶּבה.
ميت قلبة وال غلبة

התלבט מאה פעמים ולא תתחרט פעם אחת.

ע'אּבּו ִאל-ַסַּבאע, ִלְעִּבת ְאְלַד'ַּבאע
غابوا السباع لعبت الضباع .

נעלמו האריות, התרוצצו הצבועים.

ִאְרּבֹוט ְלְחַמאר ַמְטַרח ַמא יְאַלּכ ַצאְחּבֹו.
أربط لحامر مطرح ما يقولك صاحبه

קשור את החמור היכן שיאמר לך בעליו.

ִאזַא ח'ֵלינַא ִאְלג'ַראִדין ַדֵלינַא, ַטִריְא'נַא ִלְלִאיֶלט.
إذا خلينا الجراذين دلينا طريقنا للقلط

אם נתיר לעכברושים להדריכנו יובילונו לביב השופכין.

יִִללי ַמא ְּביג'י ַמַעאכ ַתַעא ַמעֹו.
اليل ما بيجي معاك تعا معو

מי שאינו מצטרף אליך לך עמו.

ַּבְעד ִעיד ִאְלנְַצאַרא ּבְתטּוַאל ִאְלנְַהאר נְִטֶא'ת ַפאַרא.
بعد عيد النصارى بتطول النهار نطقة فرا

אחרי חג המולד. שעות היום מתארכות לאט לאט.

ִאְלַחִּכי ַמא ְעֵלי ג'ְמרֹוכ.
الحيك ما عليه جمرك
על הדיבור אין מכס.
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אלִלי ַמאלֹו ְּכִּביר ְּביּוַא'ע ִּבִאְלִּביר.
اليل ماله كبري بيوقع بالبرئ

העשיר עלול ליפול לבור )לרדת מנכסיו(.

ֻּכל ְעְא'ֵדה ִלַהא ִחַלאל.
كل عقدة لها حالل.

לכל קשר )בעיה( יש פתרון.

ִאזַא ַמא ְּבֶתְּכַּבר ַמא ּבֶתזְַע'ר.
إذا ما بتكرب ما بتزغر

אם לא תצמח לא תקטן.

ַא'אם ִאל ְדּב ַתא יְִראֹוץ ַאַּכל לּו ַסְּבַעּת ִאנְפֹוס.
قام الدب تا يرقص أكل لو سبعة أنفس

קם הדב )מרבצו( לרקוד, טרף לו שבע נפשות.

ַדוֵור ַעַלא ִאְלג'אר ַאְּבל ִא-ַדאר.
دور عىل الجار قبل الدار

בדוק מי השכן לפני שתרכוש )תשכיר( את הבית.

ַלא ְתַחְסּבּונַה ּוַלא ְתַשגְ'לּונַה.
ال تحسبونه وال تشغلونه

אל תתחשבנו איתנו ואל תעסיקו אותנו

) או כמו שנאמר אצלנו "לא מדבשך ולא מעוקצך"(

ַהה ַשְעֵרת ִּבנְּת ִאְכְתּ ִאל ַאְרַעה ְּבְתְתַּבאהא ִבּ
القرعة بتتباهى بشعرة بنت اختها

הדלעת מתפארת בשערה של אחותה או

הקרחת מתפארת בשערה אחת

ָעַלא ָאד ְלַחאַפּכ ֹמד ְפַראַשּכ. )ִרגְ'ֵליּכ(
عىل قد لحافك مد فراشك )رجليك(

כמידת שמיכתך פרוש מזרונך )רגליך(

ִאְלְעְלם ּבְלְצג'ר ִמְתל ִאְלִחְרֶתה ְּבל ַחגַ'ר
العلم بالصغر مثل الحرثة بالحجر )או مثل النقش بالحجر(

ההשכלה בגיל הצעיר כמוה כחריתה באבן

ִאְלְעְלם ִּבְלּכּבר ִמְתל ִאלנְַא'ש ַעל ַחגַ'ר.
العلم بالكرب مثل النقش عالحجر )או אלמדר(

ההשכלה בגיל המבוגר כמוה כנקישה על אבן
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ָחָתן ְּבֵראִשית
מאת: ֶחְמָדה ֲאבִיב )ָקָלש(

ְּבבֶֹקר יֹום ִׂשְמַחת ּתֹוָרה - )ָּכ� ִסְּפָרה לִי ִאִּמי(

הּוְכַתר ָאִבי לְִהיֹות "ָחָתן ְּבֵראִׁשית"

וְנִָּׂשא ַעל ִּכְתֵפי ַהְמַפּזְזִים 

ִמֶּפַתח ֵּבית ַהְּכנֶֶסת ַאל ְפָראנְג'   

ֶּדרֶ� ָּכל ִסְמָטאֹות ַחאְרת ֶאל יַהּוד

ֵּבין ֻסָּכרִּיֹות "מלבס*)1" ְמַרֲחפֹות ֵמַעל רֹאׁשֹו, 

ַלבּוׁש ֲחלִיָפה ְלָבנָה "ְׁשֹלָׁשה ֲחָלִקים",

ֲענִיַבת ַּפְרַּפר ַעל ַצּוָארֹו,

נֹוֵפף ְּביָָדיו ְלִמְקָצב: "ִׁשְּמחּו נָא ִׁשְּמחּו נָא ְּבִׂשְמַחת ַהּתֹוָרה"

ִמיִמינֹו ּוִמְּׂשמֹאלֹו נִָּׂשִאים ַאף ֵהם ִסְפֵרי ּתֹוָרה מּוְכָסִפים, 

מּונִָפים ְּביְִרָאה ַמֲעָלה ּוַמָּטה, ַמֲעָלה ּוַמָּטה 

וְַאֲחֵריֶהם ָקָהל ִמְתַּפְּללִים רֹוְקִדים וְצֹוֲהלִים

וְָכל נְׁשֹות ָהרַֹבע ֶׁשּיְָצאּו ִמּתֹו� ַהֻּסּכֹות ַהְּצחֹורֹות-

ְצִמיֵדי זָָהב ְמַרְׁשְרִׁשים ַעל ִּפְרֵקי יְֵדיֶהן, 

ְמָצָהְללֹות ִּבְלׁשֹונַן, ְמנִיעֹות יְֵרֵכיֶהן

ּוַמְפרִיחֹות ִמּנְִׁשיקֹות ִּפיֶהן ַאל ֵעֶבר ִסְפֵרי ַהּתֹוָרה.

ּוְברֹאׁש ַהַּתֲהלּוָכה - ַסיֵָפי "ֵסיף ּוִטירִיס*2("

ְמנִיִפים ַחְרבֹוֵתיֶהם ְּכׁשֹוְמֵרי קֶֹדׁש ַהּקַֹּדִׁשים

ְלַבל ָּתבֹוא ָחלִיָלה רּוַח ָרָעה ְלַהְׁשִּבית ַהִּׂשְמָחה,

וְַהיְָלִדים ַהְּקַטּנִים, ָאִצים ָרִצים ֵמָאחֹור

ְלַלֵּקט ''מלבס'' ְמלֹוא ִּכיַסם, ַׂשִּקיֹות ַמְמָּתק ִּביֵדיֶהם,

ְּפנֵיֶהם ְמרּוִחים זֹוֲהרִים ֵמאֶֹׁשר.

ּוְבבֶֹקר יֹום ִׂשְמַחת ּתֹוָרה ָהַאֲחרֹון 

ָׁשַמְעִּתי ֵמָרחֹוק "ִׁשְּמחּו נָא ִׁשְּמחּו נָא..."

וְיַָרְדִּתי ִעם נְֶכּדֹוַתי ְלֵבית ַהְּכנֶֶסת ַהּגָדֹול,

ַלֲחזֹות ְּבִׂשְמָחה.

ִּביֵדיֶהן ְּדגָלִים ִצְבעֹונִּיִים, ִעם ַּתּפּוַח ָאדֹם ְּברֹאָׁשם,

ַמִּביטֹות  ִמְשָּתאֹות ַּבַּתֲהלּוָכה ַהּצֹוֶהלֶת

ַעל ְּכִביׁש ָראִׁשי ֵּבין ַרְמזֹורִים ְמַהְבְהִבים,

וְָרִציִתי ְלַסֵּפר ָלֶהן ֵאי� ַסָּבא ַרָּבא ֶׁשַּלֵהן

נִָּׂשא ְּכ"ָחָתן ְּבֵראִׁשית" ֵּבין ָּכל ִסְמָטאֹות ָהרַֹבע ְּבַדֶמֶׁשק

ַא� ֵהן ָהיּו ֲעסּוקֹות ְּבלִיקּוט ֻסָּכרִּיֹות טֹוִפי ְמלֹוא ִּכיָּסן.

___________
1( ְמַלֶּבס, סוכריות של שקדים מסוכרות )ראה בעמ' 2(

2( ֵסיף ּוִטירִיס, תרגילי סייף שנעשו בראש תהלוכת שמחת תורה 

דברי שירה, ספרות ואמנות
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אחד מי יודע, אחד אני יודע:
האחד הוא הבורא שכיוון את דרכינו,

לבחור את מקום מושבנו,

היכן שנמצאים היום בתינו.

שניים מי יודע, שניים אני יודע:
שני מילות שם הישוב - ניצני-עוז.

פירושם: צעירים וצעירות מלאי עזוז ועוז,

שבחרו לשבת מול הגבול

בשיממון הגדול של חול וחול.

שלושה מי יודע, שלושה אני יודע:
שלושה שם שלושת  נציגינו שנבחרו ע”י החברים

לתור את הארץ ולחפש מקום טוב להקמת מושב עובדים:

ואלו הם: חבצלת שלאו, בני מוצרי ודב פרנקל ז”ל.

ארבע מי יודע, ארבעה אני יודע:
ארבעה הן הארצות שמהן באו המתיישבים הראשונים,

שבהיותם ילדים חלקם ניצלו ממלתעות הנאצים

וחלקם ברגל באו. והקטנים שבהם נישאו על הכתפיים

והרי הן הארצות: סוריה, יוון, רומניה והרוב טוניסאים.

חמישה מי ידוע, חמישה אני יודע:
חמישה ימי  המתח שחיכינו לתשובת בן-גוריון

לאשר את המושב מול הגבול, מול  חיילי הלגיון

על אף שהסוכנות טענה שהמקום מתאים לקיבוץ

ולא לבתים מפוזרים המאוימים ע”י פיצוץ.

שישה מי יודע, שישה אני יודע:
שישה ימי עבודה בפרך ובלילות שמירה.

בשבת בחדר האוכל אבקת ביצים וסלט מהבררה

וכשמסתיימת הארוחה כולם פוצחים בשירה.

הרווקים פוזלים לעיני הרווקות ומכינים  תוכנית מגירה.

שבעה מי יודע, שבעה אני יודע:
מהסוכנות קיבלנו שבע פרות וסוס.

את הירקות גידלנו בזיעת אפינו עם הרבה ריסוס.

את הפרות חלבנו בידיים ומחלבן עשינו דייסה,

שנאכל כל בוקר שיהיה בנו כוח לשאת את המשא.

שמונה מי ידוע, שמונה אני יודע:
שמונה הם ימי חיבה.

החברים שלנו מתחילים ללמוד מה זה אהבה,

ולחופתם מובלים לנתניה עם אוטו משא לרב שלוש,

ואנו מתכבדים בחתיכת עוגה וקצת קשקוש.

תשעה מי יודע, תשעה אני יודע:
בתשעה צריפים גרנו.

עם חולדות ועכברים ישנו.

וכשמאוד מאוד רעבנו

מכלבי המשטרה את מזונם גנבנו.

עשרה מי יודע, עשרה אני יודע:
עשר הוראות קיבלנו מהצבא ואלו הן:

לא לטייל על פסי הרכבת ליד הגבול עם עלמות חן.  .1

כל רשרוש ליד הגדר, לפתוח ניצרה ולירות.  .2

מחמת ריבוי הגנבות ע”י מסתננים, את הכביסה ביום   .3

לתלות.

4. כשאין אוכל במטבח, הרבה מים לשתות.

5. הפרות של ערביי ישראל החודרים לאדמות, לפצח 

את העצמות.

6. לא לדבר עם חיילי הלגיון ולא לקבל מהם סיגריות.

7. מחמת החמסינים לא לאכול עופות מתים כי הם 

לא כשרות.

8. להבא אם תתפסו עוד מרגל יהודי, תפחיתו במקצת 

את המכות.

אל תשכחו לכבות את הגנרטור כי לגזבר אין כסף למזוט.  .9

10. עד אשר ייבנו המקלחות, תתרחצו בחוץ בעזרת 

צינורות.

מקמה לתולדות "ניצני-עוז"
מושב עובדים שהוקם עם ילדי סוריה שעלו לארץ במסגרת “אלף הילדים” *  

במלאת ששים שנה להיווסדו
על פי נוסח “אחד מי יודע”

מאת: בני מוצרי
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אחד עשר מי ידוע, אחד עשר אני יודע:
11 חודשים לקח יציקת 80 בתים.

הבתים ניבנו ללא בלוקים, רק עם בטון וברזלים.

הבתים נפסלו כשגילו שהם חודרי כדורים.

גודל הבית הספיק לשתי מיטות וארגז כלים,

ובחורף היינו מגדלים במטבח הקטן את האפרוחים.

שתיים עשרה מי יודע, שתים עשרה אני יודע:
שתיים עשרה לירות היתה ההקצבה החודשית.

הספיקה לנו לסינמה, לגזוז ולמנת פלאפלים.

בינתיים הצטרפו אלינו חברים מ-12 השבטים:

אשכנזים, ספרדים וזוגות בודדים.

גידלנו כרוב, עגבניות ומספוא לפרות ולעגלים.

מירקות עברנו היום לגידול פרחים.

כיום הפרות נחלבות לבד מבלי עזרת אנשים,

ועופות ההטלה ממשיכות להטיל ביצים לבנים.

שלושה עשר מי יודע, שלושה עשר אני יודע:
מכל המייסדים נשארו 13 חברים.

הרוב הסתלקו מהחיים לעולמים,

השאר נותרו על כסאות גלגלים, חלקם זקנים ומוגבלים,

וחלקם כמוני כותבים מקמות ושירים.

ולא נשכח את שלושת חברינו היקרים.

שנהרגו ביישוב במלחמת ששת הימים.

העושים חייל היום הם, הבנים היורשים.

במקום 4 פרות ברפת, היום ברפתות עשרות פרות 

ועגלים.

מדברים עם סוחרי הפרחים האירופאים עם המחשבים.

שלוש מכוניות ליד כל בית מלבד הטרקטורים

עסקיהם חובקים עולם ושפתם ביורו ודולרים.

אשרי העם שככה לו: שגידל בנים כענפי זיתים.

שמות המייסדים, צעירים יוצאי סוריה

שלמה ענטר בני מוצרי 

עליזה ומזל צפדיה חולי משה 

רפאל צפדיה חולי לאה 

לאה ופרחי תפיצוטו עוזון אהרון 

מיצרי מאיר נסים סלס 

משה עזר עליזה שהין 

אסתר ואברהם טוויל שמעון שהין 

עדינה בטש זלקטה יוסף 

עדינה עטיה חיים אנדיבו 

משה ידד   

חמדני בנימין   

מדמשק           מחלב
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זכרונות ילדות מיום כיפור *(
מאת: עליזה רמתי

שמש חורפית מאירה את העולם. ריחו של קפה שחור 
מהביל עולה באפי. הריח מזכיר לי את אמא מגישה לאבא 
את כוס הקפה לעת ערב על צלחת קטנה ויפה, ועליה 
פרח של יסמין שהייתה קוטפת מהגינה הקטנה שטיפחה. 
בשבת, כשאבא היה חוזר מבית הכנסת מלווה בבוקי, אחי 
הצעיר, אמא הייתה מגישה את ארוחת הבוקר. כולנו היינו 
יושבים לשולחן, עליו כבר חיכתה לאבא כוסית ערק זחלאווי 
קטנה, בה היה מוהל מעט מים, והערק מלבין בכוס, ואבא 
שותה לאט, טועם מהביצה ומתפוח האדמה עליו בזק לימון, 
ו... אמא נאנחת. היא חיוורת. העיניים שלה איבדו מהחיוניות 
שלהן. "אמא, אבא רואה עכשיו הכל. הוא שם, גבוה, עטוף 
בענן הלבן. והענן הוא כמו הטלית בשבילו. הוא עם המלאכים 
בגן עדן. הוא בטוח הגיע לשם, והוא רוצה לראות אותך..." 
דפיקה קלה על הדלת. המנחמים הראשונים הגיעו. טיפה, 
ועוד טיפה, וכבר זרם של חברים של אבא מבית הכנסת. 
אחד המנחמים ניגש לאמא. הוא אוחז בידו קורצ'ה ירוקה, 

רקומה בחוטי זהב, ומוסר אותה לאמא. 
אמא פותחת בזהירות את תיק הבד ומוציאה מתוכו את 

השופר של אבא. 

הזיכרונות מכסים אותי. ההמולה של המנחמים הממלמלים 
ושל הדלת הנפתחת ונסגרת, היא המיית המתפללים בבית 

הכנסת בדמשק. אני עכשיו שוב ילד, עם אבא.
כולם קוראים לאבא שלי אבו מייר. אפילו שהשם שלו הוא 
חיים. אני גאה שכך קוראים לו כולם. אני אוהב להתפלל עם 
אבא ולדבר איתו בעברית. כל ערב אנחנו מדברים עברית 
והוא מלמד אותי ואת שמחה ואת שושנה עוד מילה ועוד 
מילה. גם את השיר "עוד לא אבדה תקוותנו" אבא לימד, 
ושרנו את השיר הזה בבית בשקט. אבא הזהיר אותנו 
שאסור לשיר את השיר הזה בחוץ, וגם לא בבית הספר. 
גם עם אמא, כשהיא לשה את הבצק לכעכים, אני ממלמל 
תפילות: שמע ישראל אדוני אלוהנו אדוני אחד... ואמא 

מסיימת: אינשאלל'ה, בשנה הבאה בירושלים. 

בבית הספר שבו אני לומד, באליאנס, בשיעור תורה, אנחנו 
גם משננים בשקט מילים בעברית. המילים כמו שיר. אני 
מרגיש כאילו אני עף, ומגיע גבוה עד לעננים הלבנים בשמים, 

מתקרב לאלוהים ויכול לבקש ממנו כל מה שאני רוצה. 
הגיע הסתיו. הרוחות מנשבות ומניעות את התריסים 
החורקים. אור קלוש חודר לחדר. דמדומים של יום חדש... 
סליחות, סליחות, אני שומע את השמש של בית הכנסת 
צועק, ודופק עם מקל על החלון של הבית שלנו. סליחות, 
סליחות, הוא ממשיך והולך לבית של השכנים. הוא מעיר 
את כולם ללכת לבקש סליחה על כל העוונות שעשינו. אבא 

מלטף את פני, נותן לי נשיקה ואומר: אלל'ה ירדה עליך. אני 
קם מיד, מתלבש, רוחץ את הפנים ונותן לאבא יד ואנחנו 
יוצאים לרחוב הדומם. שקט בחוץ. פה ושם יהודי צועד 
בשקט עטוף בטלית. בבית הכנסת אנחנו פוגשים את 
המתפללים המהדקים את הטלית לכתפיים, ומתפללים 

בדבקות כשעיניהם עצומות.

יום כיפור קרב. ברחוב שלנו שומעים תקיעות של שופר 
מבתים אחדים. התקיעה של אבא הכי חזקה. הוא מתכונן...
אבא יתקע בשופר בבית הכנסת במוצאי יום כיפור. הוא 
מוציא את הקורצ'ה שלו מתחתית הארון, שולף בעדינות 
רבה את השופר המחותל כמו תינוק בחיתול מיוחד, מלטף 
אותו באהבה, מקיש בפייה כמה פעמים על היד שלו, מקרב 
את הפייה לפה, ולאט לאט נושף לתוכו. הלחיים מתנפחות, 
ואז, תרועה. ועוד אחת. וטו...ארוך, וטו טו טו, שברים קצרים. 
אני מושיט יד ומבקש מאבא: תן גם לי לתקוע מעט בשופר, 
ואבא נותן לי, מחזיק את השופר בזווית הנכונה ליד הפה 
שלי, ואומר: סגור חזק את השפתיים. עכשיו תנפח את 
הלחיים. עכשיו נשוף. נשוף מזווית הפה, כשהלחיים 
מנופחות. נו, עוד פעם. ואני מנסה שוב ושוב, ושום צליל 

לא יוצא. רק נשיפות כאלה מצחיקות...

ליל יום כיפור. כולם לבושים בלבן. אנחנו בבית הכנסת. 
המתפללים גבוהים וגדולים סוגרים עלי. אבא עוטף את 
הטלית סביב הכתפיים שלי, מסדר לי את הכיפה ומביט 
בי בעיניו החמות. אני עומד עם כל האנשים כאן, כמו איש 
גדול, וקורא את התפילה. הגענו לתפילת כל נדרי. אני כבר 
יודע מה זה נדר. אבא הסביר לי שהתפילה הזו היא תפילה 
חשובה. אחריה צריכים להשתדל לעשות רק דברים טובים, 
כדי שנגיע שוב ליום הכיפור הבא צחורים וטהורים. הרבה 

עליזה רמתי

*( פרק מספר זכרונות של המחברת )בהכנה לדפוס( 
המספרת על זכרונות אחיה מאיר.
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תפילות אני כבר יודע, משנן אותן עוד פעם ועוד פעם. 
אני יודע לדפדף בין דפי הסידור הקטן שאבא קנה לי. אני 
ממלמל עם כולם את התפילה ומסיים: ונסלח לכל עדת 
ישראל כי לכל העם בשגגה, ברוך אתה ה' אלוהינו מלך 

העולם שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה."

יום כיפור- התפילה יוצאת כאילו מתוך הלב והבטן של כולם. 
אני מביט למעלה על עזרת הנשים. אמא התלבשה כל כך 
יפה. על הצוואר שלה המדליון שאבא קנה לה לכבוד ראש 
השנה. אמא הכי יפה מכל הנשים בבית הכנסת. האחיות 
שלי לבושות בשמלות חגיגיות. לידן עומדת גניה, האישה 
של דוד חגי, ענודה בתכשיטים מיוחדים שהדוד עשה לה. 

היא מחזיקה על הידיים שלה את נורי.

בצהריים, חזרתי מבית הכנסת עם עוד ילדים. האבות נשארו 
בבית הכנסת להתפלל. כשאמא ראתה אותי, חייכה ואמרה: 
"יה מייר, מאיר שלי, עיוני, כפרה שלי, בוא, מספיק. צמת 
מספיק להיום. בוא תשתה קצת." ואמא, ממש חיוורת, 
והעיניים שלה עכשיו כל כך ירוקות, יותר מתמיד, מגישה 
לי כוס לימונדה עם ריח של מי ורדים. לא רציתי לשתות.

רציתי לסיים את הצום עד הסוף, אבל ריח הוורדים ומראה 
המשקה בכוס הזכוכית, וטיפות המים שנצנצו על דופן 
הכוס היו חזקים מהרצון שלי. הושטתי את היד הרועדת 
שלי, הנה,שפת הכוס הקרה על השפתיים ואני לוגם. ואיזה 
טעם גן עדן. טעם חמוץ מתוק כזה,והריח...משיב נפשות. 
"משיב נפשות, הה?" מחייכת אלי אמא מבעד לשדות 
הירוקים שלה. תשתה יה אבני, תשתה. ובשנה הבאה אם 

ירצה השם, תצום עד הסוף. 
קצת התחרטתי. נו, טוב, אני רק בן חמש. בשנה הבאה 

אצום ממש כמו כל הגדולים. 
חזרתי לבית הכנסת עם הילדים האחרים. מה, גם הם שתו? 

אני לא שואל אותם. 

אני מחכה לתקיעת השופר. אבא מחזיק לי את היד 
כשאנחנו מתקרבים לעמדת החזן. על התיבה שלפני 
החזן, כתר דמשק. ספר תורה, שאמא שלי רקמה לו את 
השמלה המפוארת שנה שלמה. כל לילה, כשהלכנו לישון, 
היא ישבה ורקמה. אבא הביא לה חוטים מזהב מדוד חגי. 
אמא רקמה ורקמה, וכל בוקר כשהייתי קם, הייתי מסתכל 
על השמלה, וכל יום השמלה הייתה יפה יותר. עם שיבולים 
ורימונים ופרחים. החוטים מהזהב היו כמו שיבולים בשדה. 
גם לשופר של אבא שמלה ירוקה שאמא רקמה בחוטים 

מזהב. גם על הקורצ'ה שלי היא רקמה באותם החוטים. 
מוציאים את הכתר מתוך הפרוכת הרקומה. פותחים את 
ספר התורה, וכולם שרים בקול. המנגינה מגיעה לשמים. 
אל נורא עלילה, אל נורא עלילה, המצא לנו מחילה, בשעת 
הנעילה. התפילה הזאת כאילו קורעת את השמים. עיני 
המתפללים עצומות. החזן מסלסל בגרונו, ואבא גם הוא 
מצטרף לשירה בקולו הרך. המנגינה הזאת שטה ומגיעה 
למעלה. כולם ממשיכים להתפלל בדבקות רבה מכינים את 
עצמם לבקש בקשות מהקדוש ברוך הוא, כי כשאבא שלי 

יתקע בשופר, שערי השמים יפתחו. גם אני הכנתי בקשה, 
אבל לא גיליתי לאף אחד. 

אבא לוקח את השופר ביד ימין שלו, מקרב את השופר לפה, 
תומך בשופר בידו השמאלית, עוצם את העיניים, מנפח 
את הלחיים. עכשיו אני לא צוחק כמו שצחקתי בבית. אפילו 
שהפרצוף של אבא שלי מצחיק כל כך. העיניים שלו עצומות. 
אני מקווה שהתרועה תצא צלולה וארוכה.טו...הצליל צלול 
וגבוה. אני מרגיש שהתרועה פותחת את השמים ועכשיו 
היא מגיעה למלאכים שם, וגם ליושב במרומים. טו...כל כך 
צלול וברור. ועכשיו: טו טו טו, שברים.ואבא לוקח הרבה 
אוויר, כי הגיעה שעת התרועה, והוא נושף: טו טו טו...ועוד 
טו אחד, ואז אבא פוקח עיניים, מניח את השופר בעדינות 
ליד החזן. אני בטוח שאל נורא עלילה יסלח לנו. יסלח גם 
לי שאני מרגיז את שושנה אחותי, ולפעמים אני לא שומע 

לאמא כשהיא קוראת לי הביתה מהחצר. 

כולם עייפים וחיוורים מהתפילה והצום. הגבאי של בית 
הכנסת עובר בין כל המתפללים. בידו כלי מפואר מנחושת, 
ומתוכו הוא מתיז מי ורדים על כולנו, וריח הורדים משיב 
נפש. כולם הסירו את הטליתות, קיפלו אותן יפה אל תוך 
התיקים הרקומים שלהם. אבא מניח את התיק הרקום 
מתחת לבית השחי שלו ומחזיק בידי, מביט עלי ומחייך: 

"השופר עייף. הוא הולך לנוח." 
בטח שהוא עייף. כבר עשרה ימים שאבא תוקע בשופר, 
שהשמים יפתחו, ושהמלאכים ישמעו את כל התפילות 
של כולנו ויכפרו על העוונות ויתנו לנו חיים טובים, בריאות 

ופרנסה. 

כל המתפללים יוצאים לאט מבית הכנסת. בחוץ, עומדים 
הרבה מוסלמים. הם מוזגים לימונדה לבחורים הצעירים 

שלא יכולים להתאפק עד שיגיעו הביתה. 
מעניין אם המלאכים שמעו את התפילות שלי. הם יודעים 
שבשנה הבאה אני אצום כל היום. הם יסלחו על כל העוונות 
שלי ולעוונות של אמא ואבא שלי, אפילו שאני בטוח שאין 

להם שום עוון. 
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דברי שירה, ספרות ואמנות

ֵּבין ּגְבּולֹות
מילים: חיים חפר )פיינר(

לחן: וסילי איבנוביץ' אגפקין

חיים חפר היה ב-1944 בחולית הפלמ"ח, יחד עם יהודה 
מרגלית שהלכו בלילות והביאו עולים מארצות סוריה 
ולבנון דרך רמת הגולן. משאיות וכלי רכב היו מגיעים 

בעיקר מדמשק ועליהם פליטים יהודים בדרכם לארץ.
בעלייה הבלתי לגאלית הזו שולבו מבריחים מקצועיים 
שהסיעו את היהודים עד דרדרה שבמורדות הרמה, משם 
היו מובילים אותם סיירי הפלמ"ח דרך מדרונות הבזלת 
וצמחיית הנחלים אל גדות אגם החולה. שם המתינו 
להם אנשי חולתה, בראשות פרדי לביא, שהעבירו 
אותם בסירות אל הקיבוץ. מחולתה בעגלות רתומות 
לטרקטורים הוסעו לאיילת השחר ומשם פוזרו לנקודות 
בארץ. 'חיל הספר 'הבריטי רכוב על סוסים וענוד בחגורות 
אדומות עשה כל מאמץ לעצור את הפליטים מלהיכנס 

לארץ.
בארצות ערב כבר החל מסע נגד היהודים ועלייתם לארץ 

הייתה מעשה של פיקוח נפש.
ערב אחד ליד המדורה הוציא חיים חתיכת נייר והקריא 
לחבריו את הבית הראשון של השיר שהיה תוך יומיים 
מוכן. אחד הבחורים צירף מנגינה רוסית עממית ואנשי 
החוליה ביצעו בפעם הראשונה את אחד משירי ההעפלה 

שהיה לנכס צאן ברזל במורשת ישראל המתחדשת.

ֵּבין ּגְבּולֹות, ֵּבין ָהרִים, ְלֹלא ֶּדרֶ�,
ְּבֵלילֹות ֲחׂשּוֵכי ּכֹוָכִבים -

ַׁשּיָרֹות ֶׁשל ַאִחים, ְּבלִי ֶהרֶף,
ַלּמֹולֶֶדת ָאנּו ְמַלּוִים.

ָלעֹוָלל וְָלַר� -  
ְׁשָערִים ּפֹה נְִפַּתח.

ַלָּמ� וְַלּזֵָקן -  
ָאנּו ּפֹה חֹוַמת ָמגֵן!

ִאם ַהַּׁשַער ָסגּור, ֵאין ּפֹוֵתַח -  
ֶאת ַהַּׁשַער נְִׁשּבֹר וְנִּתֹץ.
ָּכל חֹוָמה ְּבצּוָרה נְנַּגֵַח,
וְָכל ֶסֶדק נְַרִחיב וְנְִפרֹץ.

ָלעֹוָלל וְָלַר� -
ְׁשָערִים ּפֹה נְִפַּתח.

ַלָּמ� וְַלּזֵָקן -
ָאנּו ּפֹה חֹוַמת ָמגֵן!

ַׁשּיָָרה, ַאל ְּבִכי וְַאל ַצַער.
ִהָּׁשֵען ַעל זְרֹוִעי, ָסב זֵָקן

ּגַם ָלזֶה ֶׁשָּסגַר ֶאת ַהַּׁשַער
יֹום יָבֹוא ֶׁשל נָָקם וְִׁשֵּלם!

ָלעֹוָלל וְָלַר� -  
ְׁשָערִים ּפֹה נְִפַּתח.

ַלָּמ� וְַלּזֵָקן -
ָאנּו ּפֹה חֹוַמת ָמגֵן!

משנת: 1912
שנת כתיבה: 1944-1945

סיפורו של השיר
חיים חפר
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