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לקוראינו היקרים שלום רב; 

אנו מביאים בגיליון זה  את החלק השלישי והאחרון של  עבודתם של  החוקרים 

אליעזר ויוסף יואל ריבלין  ''לקורות היהודים בדמשק במאה הרביעית לאלף הששי" 

)המאות השש עשרה / שבע עשר לספירה(, המתארת בצורה מעניינת ביותר 

את חיי הקהילה בדמשק. כזכור, מפאת גודל העבודה חילקנו אותה לשלושה 

חלקים. בגיליון זה מובאים בפניכם העמודים של החלק האחרון. נשוב ונדגיש, כי 

העבודה כתובה בשפה של ראשית המאה העשרים ובכתיב חסר. היא מובאת 

בפניכם ככתבה וכלשונה בעריכה גרפית אוטנטית ללא כל שינויים.

ככלל, מומלץ לקרוא עבודה זו בתשומת לב יתרה לרבות הערות השוליים שלעתים 

הן סיפור קצר ומעניין בפני עצמו. והפעם מי שיעיין בהתעמקות  בחלק השלישי 

י מצא ליד שמות רבים: סיפורי יחוס, סיפורי פולקלור וכיוב'.  

לאחר שפרסמנו בגיליונות קודמים פתגמים ומכתמים מבית אבא שקבצנו אותם 

באופן מקרי מזכרונינו. זכינו לקבל הפעם כתבה מלומדה פרי עטו של פרופ' 

יוסף דנה. עבודה סדורה מדורים על פי נושאים מוסברים ולידם פתגמים ומכתמים שימושיים ורלבנטים          

שלמי תודות: 

לד''ר אברהם חסון על שהובילנו וזיכנו למחקרם של אליעזר ויוסף ריבלין ''לקורות היהודים בדמשק במאה הרביעית לאלף  

השישי'' אותו כתבנו בשלושה גיליונות. ול  HEBREWBOOKS.ORG בעלי הזכויות  על המחקר הנ''ל. 

ליפעת ודורון סבג על שיתוף הפעולה המירבי בניינו.

לירון בכר על הכתבה על ראשית ההסתערבות בדמשק 

למר אפי מלצר עורך מבט מל''מ, כתב עת לעניני מודיעין ובטחון  על הענקת הרשות להדפיס בכתב העת שלנו את 

הכתבה על גמליאל כהן שפורסמה בגיליון מס' 37 עמודים 31-33

לעליזה כהן ובתה על הסיוע הרב והתמונות המעניינות להכנת החומר על גמליאל כהן ע''ה

למשפחות חלבי / חצב על הסיוע בהכנת הקטע על אביהם ברוך חלבי מראשוני הפעילים באירגוננו

לפרופ' יוסף דנה על תקציר מחקריו על הפתגם והמכתם כמכשיר חינוכי בחיי התרבות של קהילת יהודי דמשק 

לצוריה שמר המתמיד בסיוע צמוד )בהתנדבות( בגרפיקה ועיבוד  התמונות הישנות - בפוטושוּפ שבאומנותו כי רבה 

הופכן לכחדשות.

ולכל מי שמסייע בעצה, בהערות ובהארות.

ולאחרונים חביבים חברי צוות ''עיצובים'' - אייל דרור ואווה גרינברג. 

לכולם הוקרה, הערכה והכרת תודה.

לכולם בהוקרה, הערכה והכרת תודה.
ברכות ואיחולים לבביים לשנה טובה ומבורכת
משה שמר, העורך 
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כאשר האו"ם ציין את "יום הפליט הבינלאומי" בקמפיין 
מולטימדיה עטור סלבריטאים להעלאת המודעות למצב 
הפליטים ברחבי העולם. מיליונים השתתפו באירועים חובקי 
עולם בהם: קונצרטים בלונדון, פסטיבל סרטים בביירות 
ומרוץ אופניים באקוודור. בין כל פעילויות אלו בלטה בהיעדרה 
קבוצת פליטים אחת ויחידה, שלא זכתה לשום אזכור או 
הכרה: 850 אלף פליטים יהודים שגורשו באלימות ואכזריות 
מארצות ערב בששת העשורים האחרונים. סיפורם של 
אותם מאות אלפי היהודים נותר אחד הסיפורים הגדולים 

ביותר של המאה ה-20, שמעולם לא סופר.
בתום מלחמת העולם השנייה חיו 850 אלף יהודים בארצות 
ערב. כיום נותרו רק 8,500. עזיבתם לא הייתה מקרית. 
אותם מנהיגים ערבים, שכשלו בניסיונם להשמיד את ישראל 
במתקפה צבאית ב-1948, פתחו במסע הפחדה, הסתה, 

התעללות וגירוש של האזרחים היהודים במדינותיהם. 
שאפיק עדאס, איש העסקים היהודי העשיר ביותר בעיראק, 
נעצר באשמות שווא ונרצח בלינץ' פומבי. סיפורו הוא רק 
דוגמא אחת למעשי הזוועה שבוצעו כנגד היהודים במדינות 
ערב. מוסדות דת יהודיים הועלו באש והוחרבו, מנהיגים 
יהודיים נעצרו באופן שרירותי ועונו והשלטון נישל את 
היהודים מכל רכושם. הקהילה היהודית בת ה-2,500 שנים, 
שכללה את גדולי האמנים, המוזיקאים ואנשי העסקים של 

עיראק, נעלמה תוך שנים ספורות כלא הייתה.

אירועים דומים התרחשו ברחבי המזרח התיכון - במצרים, 

סוריה ותימן. אלפי יהודים חפים מפשע נרצחו בפוגרומים 

בחסות המדינה. בתי כנסת ובתי קברות יהודיים עתיקים 

הוחרבו. חוקים דרקוניים שללו מיהודים חופש פולחן וחייבו 

אותם לשאת תעודות זהות יהודיות. רכוש ונכסים בשווי של 

מיליארדי דולרים הוחרמו ושטחי קרקע נרחבים הופקעו. 

שטחן הכולל של הקרקעות שהופקע מיהודים בארצות ערב 

עומד על כ-65,000 ק"מ - פי 5 משטחה של מדינת ישראל.

רובם המכריע של הפליטים היהודים מארצות ערב הגיעו 

לישראל, הכפילו את אוכלוסייתה, התקבלו כאזרחים שווים, 

השתלבו באופן מלא ותרמו להקמתה ופיתוחה של מדינת 

ישראל. זו בדיוק הסיבה לכך שסיפורם מעולם לא סופר. נראה 

כי עבור הקהילה הבינלאומית פשוט יותר לעסוק בפליטים 

הפלסטינים. בעוד שישראל קיבלה את פניהם של הפליטים 

היהודים בזרועות פתוחות, רוב מדינות ערב טרקו את הדלת 

בפני הפליטים הפלסטינים ומנעו מהם אזרחות והשתתפות 

בחיים הציבוריים. העוול נמשך ההתעלמות הבוטה והיעדר 

ההכרה מצד הקהילה הבינלאומית לסיפורם של כמעט 

מיליון פליטים יהודים ממשיכה את העוול כלפיהם גם היום. 

שתיקת העולם היא בגדר שיתוף פעולה עם ארצות ערב 

שביקשו למחוק כל זכר להיסטוריה היהודית במדינותיהם. 

אין מקום בו היסטוריה רביזיוניסטית זו זוכה לביטוי ברור יותר 

מאשר בהיכל האו"ם. תשומת הלב והמשאבים להם זוכים 

הפליטים הפלסטינים מצד האו"ם, שנה אחר שנה, גדולים 

בהרבה מאלו המושקעים בכל אוכלוסיית פליטים אחרת 

ברחבי העולם. מתוך 1,088 החלטות או"ם על המזרח 

התיכון לא ניתן למצוא ולו מילה אחת בנושא הפליטים 

היהודים שגורשו מארצות ערב.

ההיסטוריה חוזרת על עצמה. בסוריה, על חורבות השכונות 

היהודיות לשעבר בחאלב, ממשיך המשטר העלאווי של 

אסד לדכא בברוטאליות את ההתקוממות הסונית במדינה. 

בבגדד, בה היוו היהודים בעבר כשליש מהאוכלוסייה, 

ממשיכים סונים ושיעים להיאבק אלה באלה במשך שנים 

של שפיכות דמים.

על ממשלות ערב להכיר בעוולות העבר ולהפיק לקחים. 

עליהן לבנות חברות המגינות על מיעוטים ולשלבם באופן 

שווה בחיים הציבוריים. צעדים ממשיים לקראת פלורליזם 

אמיתי יתאפשרו רק אם מדינות ערב יכירו בהיסטוריה של 

הרדיפה וחוסר הסובלנות בארצותיהם. עליהן להתחיל 

בחשיפת סיפוריהם של 850 אלף היהודים שנעקרו מבתיהם 

וחייהם. עליהן להכיר במקומם של היהודים בתולדות העולם 

הערבי, להכיר בחוסר הצדק המשווע שנעשה להם ולתקן 

את הפשעים שבוצעו נגדם.

כשגריר ישראל לאו"ם לקחתי על עצמי לפעול ללא לאות 

להעלאת הנושא על סדר היום של האו"ם, במטרה להביא סוף 

להתעלמות הבוטה מנושא הפליטים היהודים מארצות ערב. 

הסיפור שהושתק על פליטים יהודים מארצות ערב 
מאת: רון פרושֹאור / שגריר ישראל לאו''מ

איך קרה שבקמפיין "יום הפליט הבינלאומי" של האו"ם נעלמה קבוצת פליטים אחת:
 85 אלף יהודים שגורשו באלימות ובאכזריות מארצות ערב.

חייבים לספר את הסיפור שלהם...

5

רון פרושֹאור / שגריר ישראל לאו''מ
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הנדון: פגישה דחופה עם ראשי הארגונים החברים במרכז הארגונים של יהודים 
יוצאי מדינות ערב ואיראן בעניין רישום ותיעוד זכויותיהם של היהודים פליטי 

ארצות ערב

בהמשך לפגישתנו בשבעה לזכרו של אביך ז"ל ובשם מרכז הארגונים של יהודים יוצאי מדינות ערב ואיראן )להלן: 

מרכז הארגונים(, הריני לבקש פגישה דחופה עמך ועם ראשי הארגונים יוצאי מדינות ערב ואיראן לקידום החלטות 

הממשלה והכנסת שעניינם רישום ותיעוד של זכויות היהודים יוצאי מדינות ערב ואיראן. אנו מאמינים שרישום 

ותיעוד זכויות אלו הינו חיוני על מנת להבטיח הצלחה בכל משא ומתן עתידי עם הפלשתינים ומדינות ערב. כמו 

כן, אנו מאמינים שסיפורם של יהודי מדינות ערב הינו קלף חשוב כנגד מסע הדה לגיטימציה של מדינת ישראל

כמדינה יהודית ודמוקרטית באזור שהוא מוסלמי ברובו.  בפגישתנו, ברצוננו לבחון במשותף כיצד ניתן לקדם

ביצוע שרשרת של החלטות ממשלה בנושא תיעוד זכויות היהודים יוצאי מדינות ערב, שהראשונה בהן התקבלה 

לפני למעלה מ-40 שנה. 

מרכז הארגונים סבור כי נושא רישום ותיעוד הזכויות האבודות הינו נושא גורלי אשר אין סיבה לדחות את מימושו, 

במיוחד על רקע העובדה שמדובר באירועים שחלו בתקופה רחוקה יחסית, ושהאנשים שחוו אותם על בשרם הולכים 

ומתמעטים יום-יום, שעה-שעה. 

רקע עובדתי

1. כידוע, ערב הקמתה של מדינת ישראל, היו פזורים במאות קהילות יהודיות בצפון אפריקה, המזרח התיכון 

לפני יהודים. קהילות אלו התקיימו למעלה מ-2,500 שנה, כאלף שנים  והמפרץ הפרסי כ-850,000    

ראשיתו של האסלאם. כתוצאה מהסכסוך הערבי-ישראלי, החל מסע שיטתי לביעור הנוכחות היהודית   

באזורים אלו.    

יהודים רבים נאלצו לעזוב את מקומות מושבם בארצות ערב, בעקבות התנגדות הממשלות הערביות  .2

למהלכים שהובילה התנועה הציונית בארץ ישראל. מאות קהילות יהודיות משגשגות ופורחות, נמחקו כליל   

ולהגר, ולהשאיר את כל רכושם מאחור. מיהודים רבים יהודים רבים אולצו לעקור את שורשיהם  כאשר    

נשללה גם אזרחותם, מאות קיפחו את חייהם בפרעות שנערכו בהם, ואחרים איבדו את עבודתם והורחקו   

ממשרות ציבוריות. כיום, חיים במרחב העצום הזה רק כ-10,000 יהודים )להוציא את איראן(.   

  10 יולי, 2012

לכבוד  כ' תמוז, תשע"ב 

ראש הממשלה

מר בנימין נתניהו

לשכת ראש הממשלה

הקריה, ירושלים

כבוד ראש הממשלה,
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ושימשה כקולטת עלייה מתפוצות העם 3.  מדינת ישראל, כמי שהוקמה כבית לאומי עבור העם היהודי, 

השונות לאחר הקמתה, ראתה עצמה כמי שעליה מוטלת החובה לטפל בנושא רישום ותיעוד זכויותיהם   

של היהודים אשר קופחו בהיותם בתפוצות בשל היותם יהודים. כך פעלה ופועלה המדינה בנוגע לרכושם   

של הנספים בשואה, וכך החליטה המדינה לפעול גם בנושא רכושם וזכויותיהם של היהודים יוצאי ארצות   

האסלאם.   

מיום  34 )החלטה מס.  לאחר הקמת המדינה התקבלה החלטת הממשלה הראשונה  4.  כעשרים שנים 

  28.9.1969( שעניינה הסדרת זכויותיהם של יהודי מדינות ערב והאסלאם, אשר גורשו או ברחו מארצות

מולדתם. חלק לא מבוטל מיהודים אלו נאלצו לעזוב מאחוריהם את בתיהם, רכושם הפרטי ורכוש קהילתי   

 UN Refugee ( כפליטים   1951 משנת  האו"ם  של  הפליטים  אמנת  לפי  מוגדרים  אלה  יהודים  רב.    

.)Convention   

5.  דומה, כי במסגרת החלטה זו באה לידי ביטוי מחויבותה של מדינת ישראל וממשלת ישראל לממש את

,)Rights of Indigenous People( העיקרון שנקבע בהצהרת האו"ם בדבר זכויותיהם של עמים ילידים   

בעבר. להם  שאבדו  ורוחניים  דתיים  תרבותיים,  ונכסים  אדמות  על  ילידים  לפצות  החובה  את  המעגן    

רקע - החלטות הממשלה

6.  כרקע ותשתית להסדרת נושא הרכוש, הוחלט כבר לפני כארבעים שנה על הקמת מאגר נתונים שבו

ירוכזו פרטיהם של היהודים שזכויותיהם נשללו או נפגעו.  

7.  בעניין זה התקבלו במשך השנים כמה וכמה החלטות ממשלה; נביא כאן את העיקריות שבהן:

7.1. החלטה 34 מיום 28.9.1969, תחת הכותרת "רישום תביעות של יהודים יוצאי עיראק, סוריה, מצרים  

ותימן" מחליטה להקים מדור לרישום תביעות של יהודים יוצאי ארצות אלה.    

זה במשרד המשפטים על הקמת מדור  )שוב(  הוחלט  3.3.2002, במסגרתה  מיום   1544 החלטה   .7.2  

כל הפעולות הנדרשות לביצוע "את  יש לבצע  כי  נקבע  כן  כמו  איסוף הנתונים הנדרשת.  ועל דרך     

המשימה הנ"ל )הדפסת טפסים, הפצתם, פרסומים באמצעי התקשורת, מיחשוב הנתונים וכו'(, כולל    

הקמת אתרי אינטרנט בשפות המתבקשות" )ההדגשה אינה במקור(.    

7.3 החלטה 1250 מיום 28.12.2003, במסגרתה צוין כי "מדינת ישראל תוביל ותרכז את הטיפול בנושא  

זכויות ורישום התביעות של היהודים שעזבו את ארצות ערב כפליטים, בארץ ומחוצה לה" )ההדגשה    

אינה במקור(.    

7.3. החלטה 792 מיום 12.10.2009, העבירה את האחריות על נושא רישום ותיעוד זכויות היהודים יוצאי  

מדינות ערב ואיראן, ממשרד המשפטים למשרד לענייני גמלאים.    
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יוצאי ארצות ערב יהודים  זכויותיהם לפיצוי של פליטים  3.3.2010 התפרסם חוק לשמירה על  ביום   .7.4  

יוצאי ארצות ערב יהודים  לפיצוי של פליטים  זכויותיהם  על  "לשמור  ומטרתו  ואיראן, תש"ע-2010     

ואיראן במסגרת משא ומתן להשגת שלום במזרח התיכון". עוד, החוק קובע כי "במסגרת משא ומתן    

לפליטים רכוש  אבדן  על  פיצוי  מתן  נושא  את  הממשלה  תכלול  התיכון,  במזרח  שלום  להשגת     

יהודים יוצאי ארצות ערב ואיראן, לרבות רכוש שהיה בבעלות קהילה יהודית בארצות אלה".    

2534 4.11.2007 מס,  מיום  וכן החלטה  בראשותך מס,1263  25.2.2007 התקבלה החלטה  ביום   .7.5  

להקמת מועצה ציבורית מייעצת בראשות מר רפי איתן השר לשעבר, לטיפול בהשבת רכוש יהודים    

מאירופה ומדינות ערב.  באופן מפתיע 10 מיליון שקל שהוקצו ליישום ההחלטה חולקו כך ש 9 מיליון    

ורק מיליון ₪ הוקצה להשבת הרכוש היהודי ממדינות ₪ הוקצו לטיפול להשבת הרכוש מאירופה     

ערב.    

נוגע בסוגיה היסטורית כאובה אשר התרחשה בסוף שנות כי הנושא העומד על הפרק  ונדגיש  נחזור    .8

הארבעים של המאה הקודמת - לפני למעלה משישים שנה. מטבע הדברים, לא נותרו רבים אשר חוו על   

בשרם את עוולות הפליטּות מארצות ערב, ובכל יום שעובר מספרם של מעטים אלה, שיוכלו להעיד מכלי   

ראשון על אובדן רכושם, הולך ופוחת.   

לאור החשיבות הציבורית הגדולה של הנושא וההכרח לפעול בו במהירות, נודה לך על תיאום פגישה עם   .9

ראשי הקהילות של היהודים יוצאי מדינות ערב ואיראן בהקדם האפשרי.   

יו"ר ארגון יוצאי איראן מר מרדכי רחימי   

יו"ר ארגון יוצאי ארם צובה  מר משה כהן   

עו"ד בנישו שלום  יו"ר ארגון יוצאי אלג'יריה 

יו"ר מרכז מורשת יוצאי בבל  פרופ' אברהם צדקה   

יו"ר ארגון עולמי יהודי תוניסיה "עמית", מר ניסים טאיטו    

יו"ר הארגון הארצי של יהודי כורדיסטאן מר יהודה בן יוסף 

יו"ר הארגון העולמי של יהודים יוצאי לוב  מאיר כחלון   

יו"ר הארגון העולמי של יהודי מצרים  גב' לבנה זמיר   

יו"ר ברית יוצאי מרוקו ד"ר שמעון אוחיון  

יו"ר התאחדות סוריה מר יהושע קלאש  

יו"ר המוזיאון ליהדות תימן מר יגאל בן שלום  

יו"ר עמותת שמש- "שלום ושילומים " יוצאי בבל עו"ד דוד נאוי  

_______
סמנכ"ל משרד החוץ לשעבר מרכז מורשת בבל מר צבי גבאי   

נספח בשגרירות ישראל בשיקגו לשעבר, מרכז מורשת יהודי לוב מר בן גד יצחק   

מנכ"לית ברית יוצאי מרוקו  גב' לוין דינה   

 JJAC נציג מתנדב מר דבש יצחק   

בכבוד רב,

מאיר כחלון 

יו"ר ראשי הארגונים יוצאי ארצות ערב ואיראן
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דמשק עיר עתיקת יומין
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

חלק שלישי, ואחרון. המשך מהחלקים: ראשון מגיליון מס' 14 והשני בגיליון מס' 15.
לתשומת לב הקוראים החומר להלן מובא במקורו ללא תיקונים כי הוא כתוב בכתב 

חסר ובעברית שהיתה נהוגה באותם ימים!!!

רשימת אישים ומשפחות יהודים בדמשק
במאה הרביעית לאלף הזה.

ו לתולדות  ו דרך אגב מתוך החומר אשר לקטנ נ די ו נאספה בי רשימה ז  
היהודים בדמשק במאה הרביעית, וראויה היא להתפרסם גם כמות שהיא בהיותה 
לעצמה  א  כשהי ו א.  ההי ם בדטשק במאה  די הו הי ם  י החי רת  צו משלמת את 
ו גם בתור רשימה של שמות ומשפחות יהודים בעיר מזרחית. חשובה רשימה ז
י הדורות  יק טובה לרבנ נחז ו ם,  י רובם של השמות נלקטו מספרי הרבנ  
י רוב ' " והודיעו לנו עפ' ן האלה שמעטו בשמות מושאלים של "ראובן ושמעו

את שמות הנושאים של שאלותיהם ותשובותיהם כמות שהם.
ו נמצא שמות משפחות שלא נדע זכרם בשום ספר ורשימה  ברשימה ז  

של גטין שערכו אותם הרבנים המזרחים ברשימות חשובות ונכבדות. 

רבים משמות־המשפחות הנזכרים ברשימה זו נמצאים עד היום בדמשק,  
ואחרי השוואה של רשימה זו אל־רשימת מועמדים לבחירת ועד העדה בדמשק,
כר ז שנ כל שם־משפחה,  אצל   * כב  בכו ן  י י מצ י  אנ ה,  בשנת תרע" שנערכה 

באותה הרשימה.
זכר למשפחות המיוחסות בדמשק במאה אין ברשימתנו שום  זה  לעומת   

ן ועוד. וכנראה  , ששו ן , ליסאבו , טוטח, לאניאדו השנה האחרונה כמשפחת פרחי
נות. שכל אלה באו לדמשק במאות האחרו

כבר הזכרנו בפנים מאמרנו, ע״ד שמות בתי הכנסיות בדמשק: רקי, פרנג׳י,   
וסדו  נ ורובם כנראה  ד, שכלם נקראו על שמות משפחות,  ועו ף, מנשה  י לי כו

י אבות המשפחות הנ״ל. במאה הרביעית ע"

יעקב                                           א ו ז י ד א  
חנן                                      א י ט א ל י א נ ו   
)גבאי  חברת  גמלת  חסדים,   מוזכר ב״מימי  

ישראל״ לר״י נגארה( .  
אברהם                                          א ל ב ו  

רודריגו אחיו של הקודם                                ״  
גאמילא אשת אברהם                                   ״  

א ל י אמ ג ו ם  י נ ב א  ל ב פטר  נ אברהם  ׳  ר (  

סולימאן רקאק-דידיע            א ב ו-ח מ ר ה
)שויית נבחר-מכסף(.

רבי שמואל                       א ב ו־ח צ י ר א  
. ) ל לעי ו  במאמרנ כר  ז מו  — ש  קדו ש  אי (    
רבי  חיים                       א ב ו ל א פ י א*(    

)רב, חזן מהר׳י בי-רב(.
רבי  יעקב                     א ב ו ל א פ י א  
בדמשק(. ידוע  ישיבה  וראש  רב  הקודם,  )בן   
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אברהם              ב ל י ב י ש  או  ב ל י ל ו ש  

משה. בן הקודם                  ״  

'ב(. 'א ל' )סוחרים—מביט ח'

רבי משה                                ב י ס ו ר ו  

)רב עדת האיסקליינים בראשיח המאה(.  

רבי יעקב                                  ב י - ר ב  

ובגובר בדמשק  רב   . ה״סמיכה״  בעל  )מצפת,   

ב״הצופה נחפרםמו  הגדרותיו   — המאה  בראשית 

.)33  – 25 'א ע'  מארץ הגר״ תרע־ב ח'

ר׳ ניסים                                  ב י ר ו א נ י  

העיד המאה.  באמצע  בכפרים  וסוחר  )רוכל   

נבחר שו''ת  ן.-  ה  כ  ה  כליפה  חברו  הריגת  על 

מכסף נ״ה(.

ר׳ משה         ב ע ל - ב כ י — או  ב ע ל  ב ק י  

                                על שם העיר בעל־בכי

ר׳ צדקה               ״  

ר׳ צפניה              ״  

)ר׳ משה  בעל בכי  רוכל העיד על הריגת  

ד׳ צדקה ור׳ צפניה רוכלים, בסביבות ד משק—

ג(. ' 'ת ר״מ אלשיך סימן מ' ' שו

רבי משה                                           ב ר ו ך  

'ך—א ב ק ת )דיין ורב עדת הספרדים בשנת ש'  

ג ; מביט היב סימן ט׳ ופ״ג. מדמשק ' ' רוכל קי

'א ק כ"ג (. עבר לשכם והיה בה ל ר ב— מביט ח'

רבי משה                                       ב ר ו ר  

'כ דיין בדמשק, ולפני זה )סופר הקהלות ואח'  

ב ' ח' ו  , ז ' ורס' ר״ה  א  ' ח' רב בשכם— מביט  היה 

ט׳ וקכ״ג(.

ר׳ שלמה                                  ב ר כ ה  

י ׳ לר׳ ישראל״  זכר ב״מימי  ר, מו צבי )שליח   

נגארא(.

אברהם ב''ר מחחיהו                 ב ת - ש ב ע   

)מסלוניק, הוא הביא הדפוס לבקשת המדפיסים  

' ל (. אשכנזי ה נ '

רבי שלמה                             בן ה ג א ו ן  

)מאנשי המעמד של הספרדים בראשית המאה,  

קברות בשדה על שטר מכר של מקום  חתם  

ו—א ב ק ת ' ה ק ה ל ה , ביום ו׳ תשרי שנת ש'

רוכל קי״ג(.

ר ב י  דניאל                             א ל ג א ל י ד    

. ג פ״ ב  ' ' ח ט  י מב  — ו  ג י דר ו ר בם  י ל דקקה  ז נ
הרב ת  שי השלי במאה  כרו  ז נ אלבו  ממשפחת 

.)53 יצחק אלבו—אבן־שמואל ע׳ 

ר׳ יהושע           א ל ב ו ב — או א ל ב ו ם  
)חכם ולחשן, מוריד מלאכים במראה הזכוכית,

שבחי רח״ו(.
הרב חיים                              א ל ש י ך  
י( )נזכר בין רבני דמשק בדברי יוסף לסמברי כ'
הרב משה בן הרב ר׳ חיים )הקודם( א ל ש י ך  
ני צפת. בא לדמשק והתישב בה באמצע )מגאו

. . המאה הרביעיח. תולדותיו ידועות(
ל פו ארי אל                     שמו י  רב  
ן רבני דמשק )בעל מזמור לתורה. מוזכר בי  

.) י סמברי במאה הרביעית בכ'
ר׳ יוסף                                בן־א ר ר ט  
פחת י  נ לפ להשתדל  בא   , בדמשק רח  או (  

״עמק  - - א  טברי הריסת  הקמת  ד  ' ע' דמשק 
הבכא״ לר' י הכהן(.

רבי בצלאל                                א ש כ נ ז י  
)רב בירושלם, בא לדמשק בשנת שמ״ה לקבץ  
י ולהשתדל בעד היהודים ' י א' י כספים בעד ענ
לפי פחת דמשק—״מימי ישראל״ לר' י נגארא(.
אברהם                                     א ש כ נ ז י  

יצחק ביר אברהם )הקודם(              ״  
יעקב    ״      ״         ״                ״  

)ר׳ אברהם ובניו היו המדפיסים  שהביאו את  
די בשנת שס״ה והיחי ן  היהודי הראשו הדפוש 
לר׳ נבחר״  ״כסף  הוא  אחד,  ספר  בו  שנדפס 
׳ בפנים מאמרנו לעיל. הם היו מעולי . עי פינטו
זכרם במקומות אחרים נמצא  כי   , ז ארץ אשכנ
בשם אלימאן. אבל זולתם רוב בעלי המשפחות
ו ספרדים. יעקב אשכנזי מדמשק ״אשכנזי״ הי
נזכר גם בשבחי רח״ו במעשה הגלגול של בת

ו(. רפאל עני
ר׳ לפידות                                א ש כ נ ז י  

— דות  עתי לו  ומגלים  נשמות  ד  רי מו )חכם   
ו(. ' שבחי רח'

ר׳ אלעזר הכהן                         ב ו ק ע י)*  
)עסקן ואפוטרופוס, ״איש זרוע כחו בפיו וקולו  
כנחש ילך בוקעת ועולה בוקעת ויורדת״—שו"ת

ו ( . ' ר' כ אשכנזי פ'

ם בדמשק37 די הו ת הי רו לקו
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בעל רופא  א  י חי רבי  א  הו לי  או א.  ההי במאה 
״מעשה ח"א״(

רבי אשר                                ד נ י א ל  
)מאנשי המעמד הספרדי בראשית המאה, חתום  
ם ו ק מ ר  כ מ ר  ט ש ל  ע ג  ״ כ ש ו ו  ' ' ש ת  ו נ ש ב

' ל(. קברות הנ'
נח                               ב ר ־ ד נ י א ל  

ו(. ׳ )חכם ודיין — נבחר מכסף כ׳
י                 ה ו ר ו ו י ץ ׳ הלו רבי ישעי  
ובה קבלו  י  דרך דמשק,  ' )השל"ה עלה לא'  
יגישו לו בקשתם שיתמנה ו ו חכמי ירושלם  י פנ

'ה בסוף ״אבן-שמואל״(. לרבם— מכתב השל'
'ר יוסף                       ו י ט א ל רבי חיים ב'  
)הרב המקובל. דיין ודרשן ומשפיע חכמת הסוד(.  
חנה                                         ו י ט א ל  
ו(. ' 'נ— שבחי רח' )אשת רבי חיים, נפטרה בשנת ש'
שמואל                                   ו י ט א ל  
, רב- )בן רבי חיים, וחתן רבי יאשיהו פינטו  

. דמשק. דיין ומקובל(
ל א  ט  י  ו  ם           י חי ׳  ר בת  לה  ' ג אנ  
ל א  ט  י  ו  סף            ו י ר  ' ' ב משה  רבי   
ו, חכם ומקובל — ״מעשה־נסים״(. ' )אחיו של רח'
אברהם         ו ו י לי ל א ש   או   ו ו י ל ו ו ש  
יעקב                                      ו י נ ט ו ר א  
ר׳ שמואל                                     ז א ב י  
)חכם אורח בדמשק— ״מימי ישראל״ דף קנ״ג ( .
יצחק                                    ז ר ח י ה  
)רוכל בכפרים, העיד על הריגת מנצור וחצ'ר  
. 'ט( )עיין להלן( באמצע המאה—״ נבחר מכסף״ נ'
רבי יצחק                                      ח ב ר  
)רב בדמשק בראשית המאה—שו"ת מהר״י בי  
ספר י שבסוף  נ אלמו י  נ פלו ובמסע  ד׳  ׳  סי רב 

שבחי־ירושלם(.
'ר יצחק )הקודם(              ח ב ר רבי חיים ב'  
)היה חותם ״חיים החבר״. היה רב האסקליינים—
.  ) ג " י ק ״  ל כ ו ר קת  אב ״ ו  , ח ' ' פ ב  ' ' ח ט  י ב מ
יצחק בהרב חיים הקודם                 ח ב ר  
ר שלמה ' ב' ח גרש אח אשתו חנה  ' )בשנת שכ'

יעבץ—מביט שם(.
שמואל                                       ח י י ט  
ר׳ יוסף                                 ח י י ט ערבי  

— ל    ' ' כנ ם   הספרדי של   המעמד   )מאנשי  

'ג (. ' אבקת רוכל קי

רבי אליעזר                        ג א ג י ן  

'ד. ביום י״ג י ב' ' )דיין, חתום בקבלת עדות ע'  

. ו ( ' אייר שע׳׳ז—״נבחר מכסף״ כ'

ר׳ אלעזר ב״ר מאיר הלוי               ג ז א ל  

                                        )איל בעל בכי(

)קדש אה מואנסה בת ר׳ יהודה רקי בעל  

מ  ' ר ו ׳  ה י  ז נ אשכ ב  ר״ ת  ' ' ו ק—ש בשו ברחה 

משה ר׳  נמצא  אל  ז ג משפחת   . ד  ' ' ק ך  אלשי

גזאל, שהיה בשנות תכ—ל רב בדמשק -תשובת

'ד(. ״דרכי נעם״ ח"מ סי׳ מ'

ר׳ אלישע                             ג א ל י ק ו  

מגאוני צפת, קברו בדמשק על יד קברו של  

ר' ח' ויטאל.

בני                                     ג א נ ד ו ר  

ו ( . ' )במעשה הגלגול שבשבחי רח'

יהודא                                       ג א נ י  

ר׳ דוד                                  ג ב י ז ו ן  

ר׳ מאיר אחיו של הקודם                 ״  

ם חרי סו גם  ו ם  חכמי גם  ו  הי ם  האחי י  שנ (  

גדולים במשי ונשאו ונתנו בין דמשק למצרים.

ב ר'  — במצרים  לרב  ו  מי י ף  בסו ה  הי ר  מאי ר׳ 

ו הי הם   . ״ג נ ׳  סי יעקב  אהלי   , ע'  ' סי י  ז אשכנ

מ ר'   ' —עי ו נ לאדי ושפתם  ם  ספרדי ממשפחת 

ד. בזמן ההוא נמצאו גם בחמה ' ׳ מ' אלשיך סי

ובחלב ישעי׳ ובנו משה גביזון(.

הרב משה הראשון                 ג ל א נ ט י   

)מגאוני צפת אורח מצוי בדמשק כראשית מאה(.

הרב מרדכי                             ג ל א נ ט י  

)מרבני דמשק(.

רבי אברהם                             ג ל א נ ט י  

'ד של הר' י פינטו—״ נבחר מכסף״ ' )דיין מבי  

. ) ו, והוזכר גם אצל סמברי ' כ'

עמרם                                        ג ר ש ו ן  

חתום המאה,  בראשית  הספרדים  )מנכבדי   

'ב ט' (  . בקיום עדות ג׳ ניסן שכ״ה—מביט ח'

יוסף                                         ד ו י ל א  

ר׳ חייא                                       ד י י ן  

י דמשק רבנ ן  בי י  ' כ' י סמברי  ר'  אצל  זכר  )מו

38 ת מו רשו
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שלמה                                         י ע ב ץ  
חנה בת ר׳ שלמה                            "  

ו  ובשנת  שכ''ח  ככר ' חנה  נולדה  בשנת  שמ'  
'ל— קבלה גט מבעלה יצחק חבר בהרב חיים ה נ'
'ה. ר׳ שלמה יעבץ מוזכר בקיום 'ב  פ' מביט  ח'
. ואולי הוא  ״ ה ח כ ם 'ב  ט׳ עדות  במביט  ח'
המשורר שלמה יעבץ״ חבירו של ר' י  נגארה,

'ב(. שנזכר במימי ישראל קמ״ה ע'
שלמה                                      י ע ק ב  
. ) ״ שראל י מי  ב״מי כר  ז מו  , רר משו ו חכם  (  
חשובה                                 כ ד ו ס י  
,     מזכירו ר' י )גבאי צדקה של קופות א״י  

.    ) ' נגארה ב״מימי ישראל'
רבי חיים                                 ה כ ה ן  
'ד לרב ד׳ קהלות )מצפת, נתקבל בשנת של'  
פל נ ת  אחדו ם  י שנ י  אחר ו ם,  י המסתערב של 
נו ובין הקהילות והרב המביט השלים סכסוך בי

'ת עת- לקרב במביט(. ביניהם—שו'
ר׳ יהודא                              ה כ ה ן  
)מאנשי המעמד של הספרדים, חתום על שטר  

'ל(  . מכר הנ'
ר' ישועה                                ה כ ה ן  

)מטריפולי, אורח מצוי בדמשק(.
ר׳ משה                                   כ ה ן  
בחר נ  —״  נטו פי י   ר'  של  ו  נ די מבית  ן  י די (  

. ) מכסף" כ־ו
כליפה                              ה כ ה ן  
ך סמו ים״  ז ו האג ״אצל  נהרג   , ורצען כל  רו (  
והתרת בדמשק,  דים  הו הי של  הקברות  לבית 
עגונתו הובאה לבי״ד של הרב פינטו—״ נ ב ח ר

'ח( . מכסף״ נ'
סוליימאן ה ל ו י                     ב ן ־ כ ו ל י י ף*(  

ישראל )שיך כליפה( בן סוליימן         ״  
יצחק                            ״           ״  
יוסף                             ״           ״  

עבדאל, או מעד אל־כרים    ״           "     
)משפחה מוסתערבית נכבדה בראשית המאה,  
ל קנו ' ' ו הנ י אב־המשפחה סוליימאן וארבעה בנ
ו מקום קברות מאת קהל הספרדים ' בשנת ש'
למספר מתים, ואחרי שמתו מהם במגפה בשנת
קהל ן  בי ו צאצאיהם  ן  בי בות  מרי נפלו   , ו  ' ' שכ

                                                                 - הדמשקי ן  י הדי ערבי   ים  חי וסף  י ״רבי   (  

י דמשק ן רבנ בי ומובא גם   , ״שלשלת הקבלה"

י(. ' אצל סמברי כ'

ר׳ אברהם                           ב ן - ח י י ם  

. 'ב ט' 'א— מביט ח' )דיין קבל עדות בשנת שכ'  

קרוב לזמן ההוא נמצאו חכמים רבים ממשפחה

י ובמצרים, ר׳ שמואל בן־חיים בעל קרבן ' זו בא'

ואברהם. לפי ו דוד  י ובנ ים  העדה אהרן בן-חי

השערת פרומקין באבן-שמואל מוצא המשפחה

מארץ המערב, ובסמברי כ״י מזכיר ״ר׳ יעקב

בן-חיים״ בתור אחרון הנגידים במצרים(.

חיים                                   בן ־ ח י י ם  

)חכם עשיר ומראשי העדה, מתומכיו ומסייעיו  

'נ - - ״מימי ישראי" לר' י נגארה(  ' של המשורר רי

ם י  י  ח  ־  ן  ב  הקודם           בן  אברהם   

         . ו קינה—שם( נ נשא עלי ' ' רי ו ו  י אבי )מת בחי  

יצחק )שם(                       ב ן ־ ח י י ם  

יעקב )שם(                      ב ן ־ ח י י ם  

שמואל                         אל - ח כ י ם • (  

יהודה )בן דורו שי הקודם(            ״   

יהודא                         ב ן ־ ח ל א ו ה *(   

)מאנשי המעמד של הספרדים, חתום בשטר  

מכר מקום קברות הנ' ל ( .

)* י ב  י  ל  הבן                             ח   

י צ  שלמה כהן                 דידיע  ח מ   

   שמואל כהן                          ״      ״

ן י נ ע על  ד  ' ' ב י  נ פ ל ו  ד העי אל  שמו ו שלמה  (

ו(.  ' קדושין—״ נבחר מכסף״ כ'

ץ פ  ח  הן                                   אלי

ו(. ' )במעשה הגלגול שבשבחי רח'

שלמה                א ל ־ ט א ו ו י ל  או  הגוויל  

ו(. ' )חתן שיך-איל יהוד - - שבחי רח'

ר׳ שלמה    ט א פ י ר ו  —  או  ט א פ י י ר ו  

)מאנשי המעמד של הספרדים, חתום על שטר  

מכר הנ״ל ( .

יצחק                                  ט ו ל י ד ו  

י ו ס ף                   א ל   ט ר ס  או  תרס  

מי ב״מי נגארה  ר״י  רו  מזכי ומשורר,  )חכם   

'ב(. ישראל״ קמ־ד ע'

נ ס י ם                                א ל ט ר ס  

. )חכם ומשורר, בן הקודם שם(  

ם בדמשק39 די הו ת הי רו לקו
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ותלונותיהם  הגיעו  לרבני  דמשק וצפת—מביט
'ב(. 'ב ר' ח'

ר' י                                           מ ו ג י י ר ס  
ו (. ' )במעשה הגלגול שבשבחי רח'

אברהם                                      מ ו צ י ר ו  
'ל( . )במעשה הנ'

יוסף ב''ר אברהם     מ ח ס ו ן  או  מ ח ס י ו ן  
ר׳ בת  רבקה  נשא לאשה את  )בשנת שכ״ג   
ן אם ירות שמשו ז בנ נדר  ו "ל  הנ בן מאיר  משה 
ו שנה – מביט '  יצא לדור חוץ לדמשק משך ט'

  . ) 'ב ט'  ח'
ר'ש                                             מ ח פ ו ד   
.) 'ת ר'ב אשכנזי ה׳ ' 'ט – שו )חתום עד בשנת שמ'

יוסף                                           מ ט ר א ן*(    
ן רבני דמשק של המאה הרביעית )הוזכר בי  

אצל ר' י סמברי נ״י( .
משה                                         מ ט ל א ן  
מרדכי                                      מ ט ו ו ל  
)חכם עובר אורח מירושלם בא לקבץ כספים,  
ישראל״ מי  ״מי  - יפה   תעודה  לו  בתב  "ג  רי ו

.  . לר"י נגארה(
יוסף                                      מ מ א ר      
יעקב                                  מ ג י ד א ס  
חיים                                מ י ג י ד א ס   
ן – מ נ ש ה הבחור אפרים               ב   
נסים                                   מ נ ש ה  
ר׳ יהודה                             מ ס ע ו ד    
מי ״מי  — המאה  באמצע  ים  נ י האיסקלי רב  (  

'ב(. ישראי״ קמ״ה ע'
רבי משה                                  מ ע ל י הכהן  
)חכם ומשורר, מחבר הקינה הערבית על חרבן  
בית הכנסת המיוחס לר'א בן-ערך. עי׳ במאמרנו
ל חתום ״משה  מעלי  הכהן   ' ' נה הנ ל. בקי לעי
פניתנא"? ובכתבי סמברי - חושב בין רבני דמשק
במאה הרביעית  את  משה  מעלי   הכהן  דשקן ?
ולא  נודע לנו ביאורים של   ״פניתנא״  ו״דשקן״.
משפחת  מעלי  נודעת  בטובי  בניה.    ובמאה
החמשית  נודע  לשבח רבי בנימין מעלי הכהן
רב ירושלם ומצרים, וסמברי כותב : ״ויש קבלה
'ב י ת -  ע ל י״  ועל כן בידם  שהם  ממשפחת  '

נקראו מֵעלי ( .

'ג  ובמביט ' י קארו קי הספרדים –אבקת רוכל לר'
'ח. ובמביט נפלו  טעויות  רבות  בשמות 'ב כ' ה'
האנשים עד שבמקום כוליף  כתוב  שם  כוליק
כנראה  מהתשובות  ומהשתלשלות  משפחתם
היתה זו משפחה נכבדה מאוד וממנה היה ה''שיך

'ל.   וברור   אצלי   ' . הוא שיך כליפה הנ' אל יהוד'
'  שנמצא  עד  היום  'בית  הכנסת  כולייף' כי   '
בדמשק   נוסד   על    ידי    משפחה    זו במאה 

הרביעית(.
אלעזר הלוי                                  כ ו ל י י ף   
יועץ ארץ" שותפו של ו )סוחר ועשיר "נכבד   
ע' י   ז אשכנ ב  ר' ת  ' ' שו  – "ל  ז ן  ו ז גבי ד  דו רבי 

כנראה מצאצאי סולימאן הנ"ל(.
י               כ ו ל י י ף נתן בן אליעזר הלו  

רפאל    ״                                 ״  
מיכאל  ״                                  ״  

)נתן רפאל ומיכאל נזכרים במעשה הגלגול  
ו ( . ' בשבחי רח'

הרב שמואל הלוי                      כ ל י ף  
י ' 'מ אלשיך ור' )רב, קבל עדות יחד עם הר'  
. ט ר  עקב  י י  אהל  — ג  ' ' שנ ת  בשנ א  לאפי אבו
כ ' ' ג א  שהו ראה  כנ  . י סמבר אצל  גם  כר  ז מו ו

ממשפחת כולייף הנ"ל(.
יוכף                                                  ה ל ו י  
רבי מנחם                          ד י ־ ל י נ ז א נ ו  
)בעל שתי ידות, מרבני ירזשלם, בקר דמשק  
וקנא את קנאת השירה העברית מאת המשורר

'ב(  . נגארה—שתי ידות קמ'
יעקב                                              לורי  
ר והשאי ג  " שנ ה  בשנ ם  למצרי ו  במסעי נהרג  (

' י"ט(. אלמנה בדמשק — אהלי יעקב סי
ר׳ משה                                    ל י ר י א ה  

)מצפת— מביט ה"א ר"ז(.
ר׳ משה                                      ב ן - מ א י ר  

.) 'ב טי )מביט ח'
רבקה אשת יוסף מחסון בת ר׳ משה ב ן - מ א ו ר  
יהודא                                         מ א נ ס א נ ו  
רחל אלמנת ר׳ שמואל                       מ ו ל כ ו  

קלומירה בת רחל                           ״  
ישועה אחיה של רחל  

שתה ו ר י ב ו  ב ר ה  י ח א ו תה  ב ו ה  פטר נ ל  ח ר (

40 ת מו רשו
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של מכר  שטר  על  ג  ' ' —שכ ו ש״ ת  ו בשנ ם  חתו
קברות הנ״ל ( .

ר׳ יעקב                           ס ר פ ד י א ל  
תיפה בן   ו ך   ברו ים  הרבנ , חתום עם  ן י די (  
'ב סימן פ״נ. כנראה הוא ו— מביט ח' ' בשנח שכ'
. ) להלן זכר  המו שאלבאלדיאל  יעקב  רבי  הוא 
ר׳ יצחק                                 ב ן - ע ו ב ד  
. ) ל ״ נ ה ת  ו ר ב ק ל  ש ר  כ מ ר  ט ש ב ם  ו ת ח (  
מנצור המכונה צהר                    ע ו ו א ד  
חצ׳ר )כדר( בן מנ צ ו ר             ע ו ו א ד  

)האב ובנו מנצור וחצ׳ר רוכלים צורפים נהרגו   
בדרך מדומר למדבר במזרח דמשק—״ נבחר מכסף"
'ט.  השם  מנצור  כנוי  לשם  העצם אליעזר. ' נ

  . ) וחצ'ר כנוי לשם אליהו
ר׳ יצחק                                  ע ו פ י ר  
)חתום בשטר מכר מקום קברות הנ״ל, וכנראה  

שהוא הוא בן-עובד הנזכר לעיל(.
ר׳ י צ ח ק                          א ל   ע ל ו ף  
— ו ״ שכ ח  כשנ דמשק  י  נ ב ר י  נ פ ל עד  חתם  (

ג(. ' 'ב ש' מביט ח'
אליהו                                 ע מ י א ל  
אליהו                              ע מ נ ו א ל  

)אולי הוא אליהו עמיאל(. 
רבי שמואל                    ב ן ־ ע מ ר ו ן  
)מזכירו סמברי כ"י בין רבני דמשק של המאה  
בת של  ל  הגלגו במעשה  גם  זכר  נ ו ת,  עי הרבי

ו(. ' רפאל עניו בשבחי רח'
רפאל                         ע נ ו  או  ע נ ף  
'ג המובא )בבתו נכנס הגלגול הידוע בשנת ש'  

בשבחי רח״ו ומעשה נסים(.
יוסף                                   פ א ו י ג י ן  
. ל ״ נ ה ת  ו ר קב ם  ו מק מכר  שטר  על  ם  חתו (
. ) ן ל ה ל ר  כ ז ו מ ה ו  נ י פ ף  ס ו י א  ו ה י  ל ו א
אפרים                            פ א נ ס י רה  או  פ א נ צ י י ר ו
קבר י  ' ע' קברו  ומקובל  ורופא  )רב הספרדים 

'א(. 'ב ע' 'ו—קורא הדורות מ' מהרח'
ה ר  י  ס  נ  א  פ  ם           אפרי ר  ' ב' ים  חי  
ה   ר  י  ס  נ  א  פ  ם        אפרי ר  בי אל  שמו  
.  .                                 פ ז א ל   .  

. )חתום על שטר מכר מקום קבר הנייל(

ר'  יפת                                       מ צ ר י

'ב(. 'ב ע' )חכם ומקוב ל—קורא הדורות מ'  

יהודה                                    מ ש ע ן*(  

)נחשב בין רבני דמשק של המאה הרביעית

.) י סמברי ' בכ'

ר׳ יצחק                                    מ ש ע ן

)ממשפחת משען נמצא בימים ההם רב בםינים-

ו(. ' טרבלוס רבי יצחק משען—שבחי רח'

עובריה או עבדאללא       א ב ן ־ נ א צ ר

)רב בגובר ממלא מקומו של הקדוש אבו

'ת ' י, ובשו ' 'ל ומוזכר אצל סמברי כ' חצירה הנ'

ר'ב אשכנזי פי' ט־ו(.

סעדת )תרגום של עשירה(              נ א צ ר

רבי משה בן לוי                          נ ג א ר ה

)מגאוני צפת, רב בדמשק(.

ישראל                                  נ ג א ר ה  

)המשורר הנעלה, בן ר׳ משה הקודם, היה 

סופר הקהלות ודורש לרבים(.

משה                                    נ ג א ר ה

'כ לרב בעזה(. )בן המשורר ישראל. היה אח'

רבי יהושע                           ב ן ־ נ ו ן

'ד )מקובל מצפת, בא לדמשק בשנת שס'

ו(. ' להעתיק כתבי רח'

שמואל                                   נ ח מ ד  

שלום-רשיד                                  ״  

יעקב בן שמואל                             ״  

מואנםה בת שלום                           ״  

'ד קבל שלום משמואל קדושין של )בשנת שע'

ו( . ' יעקב למואנסה בתו—״ נבחר מכסף"  כ'

ר׳ יהודה                                    נ ק י

'ג, היה סוחר עם )נזכר בתור עד בשנת שנ'

' . אולי יש כאן טעות  ו ׳  ־יעקב סי מצרים—אהלי

קי נ משפחת  ו  מצאנ לא  י  כ  . י רק ל  ' ' צ ו בשם 

במקום אחר. ור׳ יהודא רקי בדמשק מוזכר להלן(.

אברהם                   ס ב ע*(—שקורין בן־םואיש  

.) 'ת ר'ב אשכנזי סימן ה' ' )שו

ר' י                                                  ס ג ו ר א  

ו(. ' )חכם ויודע בכשפים—שבחי רח'

ר׳ אברהם                                    ס ל א מ ה  

)מאנשי המעמד של הספרדים בראשית המאה,

ם בדמשק41 די הו ת הי רו לקו
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יהודה                                      צ ה ל ו  
ד ) מ׳ ׳  סי ב  ' ה' ט  ג—מבי ' שכ' בשנת  עד  )חתום 

רבי יום טוב                                       צ ה ל ו ן                                                                                                                
)הגאון מהרימיץ מצפת, אורח מצוי בדמשק  
י  נגארה — ״מימי ישראל״ ומקורב למשורר ר'

ו״כלי־מחזיק ברכה״ לר״י נגארה(  .
ר' משה                                        צ ה ל ו ן  
— נטו  פי יאשיהו  רבי  ו של  נ די . מבית.  ן י די (  

. ״נבחר מכסף" נ־ט(
ר׳ שמואל                                       צ ה ל ו  
)מראשי העדה הספרדיח, חתום על שטר מכר  

'ל(. קבר הנ'
הרב יוסף                              ב ן ־ צ י י א ח  
י זה היה רב )רב המסתערבים בדמשק, לפנ  
נות נפלאות, בירושלם. הרב הזה היה בעל תכו
ים שהזכיר נ השו ו  נסתר. מספרי ו בנגלה  ל  גדו
ות נ האחרו ים  השנ בעשרות  ודעו  נ שה״ג  בעל 
ועל ת  ' ' שו ח  י צי הרב  ד  י כתבי  של  אותם  מצי
חכמת הצירוף ושיטות סודיות חדשות—הוזכרו
, וברשימת כחבי יד במסדרנה לר'ח הרשנזאהן

עבריים במצרים לפרופיסור גוטהייל(.
אברהם                                       צ י י א ח  

)בן הקודם, סופר הקהלות בדמשק(.  
גדלי׳ ב״ר חיים                              צ מ ח  
ם מקו מכר  בשטר  ם  חתו עלה״  הנ ו ן  ו ב נ ה ״ (

הקברוח הנ״ל. מוזכר גם במביט(.
יצחק בר-אלעזר                      ידיע צ פ ר י  
מ  ' ר ת  ' ' בשו ו  . ' ה מן  סי י  ז נ אשכ ר״ב  ת  " שו (
יצחק אבן- ר׳  זכר בשם  מו ושם  ד,  ' ק' ך  אלשי
אל צפרי, מה שמוכיח שצפדי הוא שם המשפחה
שאפשר כמו  צפת,  ר  מעי תו  ו הי שם  על  לא  ו

לשער על פי ביאור צפרי(.
יעקב                                     ק א ט ל א נ ץ  

ו(. ' 'ג. בשנת רח' )מביט ה״ב פ'
י ר  ר  ל  א  ק  ב                  עק י  

)שם(        
. . .                                 ב ן - ק ו ר י י א ר

. ) )במעשה הגלגול בשבחי רה״ו
יהושע                                       ק ו ר ו ט  
אברהם                                  א ל - ק ר  

)משורר ״נעים זמירות״( .

מנשה                                             פ י נ ו  
' ג—מביט ה״ב סימן ט׳ (. )חתום עד בשנת שכ'  
יוסף                                             פ י נ ו  
)מראשי העדה הספרדית חתום על שטר מכר  

'ל .—עי ׳ יוסף פאויגין(. הנ'
ברוך                                   פ י ל א ש ט ר ו  

רבי כלב— הראשון                      פ י נ ט ו*(    
של המעמד  שי  מאנ כבד  נ חר  סו ו ר  עשי (  
ו בחובות לרבים הספרדים. במותו נשארו נכסי
ג, ' ' קרוב לעשרים אלף פרחים—אבקת רוכל קי

ז( . ' 'ב סי׳ ט׳ וסי׳ קמ' מביט ח'
רבי  כלב—השנ י                        פ י נ ט ו  
הקודם.  אשתו כלב  רבי  של  נכדו  כנראה  (  
י ' , נכד מהר' י אסתר בת הרב יעקב בי־רב השנ
בי־רב בעל הסמיכה. היה כראשון עשיר ונכבד
׳ ״מי-מנוחות״ שבסוף זמירות ורבו שוטניו—עי

ג(. ' ' ישראל לנגארה ע׳ קנ
רבי יוסף                                            פ י נ ט ו  

)עשיר וחכם ומראשי העדה(.
הרב יאשיהו                                     פ י נ ט ו  
)רב בדמשק, במחצית השניה של המאה , נפטר  
'ח. תולדותיו נכתבו בפרטות בסוף ספר ״נבחר ת'
בארם־צובא לאור  שיצא   , נטו פי י  לר'  מכסף״ 

ו(. ' הרכ'
הבחור יוסף בהרב יאשיהו              פ י נ ט ו  

)נפטר בחיי אביו—שם(.
אברהם                                        פ י נ ט ו  
הרב משה                          א ל פ ר א נ ג׳ י  
'ג מיחסו למוצא רבינו מאיר אבולאפיא. )בשה'  
ן רבני מצרים, ובתור תושב סמברי חושבהו בי
'ב סימן ט. דמשק נזכר על קיום עדות במביט ח'
לפי השערתנו נקרא על שמו בית הכנסת היותר
נית היהודים בדמשק הנקרא גדול ויפה שבשמי
ם אחרי שערו  כאשר  לא  ו  .  ' ג פראנ אל־ ס  י כנ
שנקרא  כן  על  שם  הכנסת   של   האירופאים,
כאשר   הוכחנו  כי  כל שמות   בתי   הכנסיות
שבדמשק נקראו על שמות־המשפחות הנכבדות

שעל ידיהם נוסדו(.
מאיר                                              פ ר ץ  

ו(. ' )במעשה, הגלגול שבשבחי רח'

42 ת מו רשו
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אברהם                            ש ו ב ר א ד ו  
ר׳ משה                                  ב ן ־ ש ו ש ן  

'ב( 'א ל' )מביט ה'
שםואל                               ב ן - ש ח ו ו ה  
שבתי                                      ש י נ י נ א .  

שמחה אשת ר׳ שבתי                     "  
)בשנת של''ט נפטרה שמחה ובעזבונה השאירה  
. ) ו ' ט' י  ז ב אשכנ ישראל—ר' לארץ  בחיה הקדש 
ר' חיים                     די ש י ה י ו   או   ש י ר י ץ  
)מתושבי רמלה— על יד יפו בא״י. אורח שתדלן  
. רושלם( י ת  חרבו  — ישראל  ארץ־ בלי  סו בעד 
עמרם                                     ב ן - ש מ א ע  
שלמה                                          ח ג ו ו י ל

)עי׳ לעיל אל טאוויל(.
ר׳ אהרן                                   ב ן - ת י ב ה  
'ג, חתום 'ב פ' )חכם וסופר הקהלות— מביט ח'  
תיפה. זכר בשם  מו י סמברי  ' בכ'  . ו ' בשנת שכ'
ן כו הנ ו חיפה,  בשבוש  מובא  גרמה  בתו י  ־ בדי ו
תיבה. בימים האלה נמצא כצפת ר׳ יעקב תיבה
מקורב   למועלם  בעל המאורע  של  גאמי-אל
ג   נמצא   ' 'ד.  בשנת   ח' ג צ' ' אחמר — מביט ח'
'ה ד'. בירושלים רבי אהרן תיבה - זרע אברהם א'
ו   מוזכר רבי ' במעשה   הגלגול   שבשבחי   רח'

אהרן בן תיפא(.

הבחור יוסף ב'ר אברהם                   א ל    ק ר י  

)המגיה של ספר ״כסף נבחר״, שנדפס בדפוס  

דמשק בשנת שס״ה. ובשער הספר מזכיר את

אביו המשורר אברהם הניל(.

ר׳ יהודה                                       ק ר י ש פ ו ן  

)דיין, מבי׳׳ד של פינטו—״נבחר מכסף" סי׳ נ''ט(.   

יוסף בן-כביד                               ר ב י נ ו  

)תושב ג׳ובר על יד דמשק. העיד על הריגת  

'ל—אבקת רוכל מ״ג(. צדקה וצפניה הנ'

דניאל                                    ר ו ט א ג  

ר׳ יוסף                     רוטאגו או רומאנו  

ו(. '  )לחשן ויודע בכשפים—שבחי רח'

מנחם                                           ר ו מ א נ ו  

סולימאן                                        ר ק א ק  

)עי׳ לעיל אבו ־ דמרה(.

רבי יהודה                                                ר ק י  

)חכם, אביו של מואנסה שנתקדשה בעל כרחה  

. ) ׳ לעיל יהודה נקי ל .—עי ' ' ע"י אלעזר גזאל הנ

רבי משה                                                 ר ק י  

)רב  באמצע  המאה,  חתום  עם  ר׳  עובדיה  ן׳

ו(, ' 'ת ר' ב אשכנזי סי ט' ' נאצר —שו

ר׳ יעקב                                ש א ל ב א ד י א ל

 )רב,  חתום  בקיום  עדות  בשנת  שכ''ה—מביט

. אולי הוא ר' י ספרדיאל הנזכר לעיל(.   ה''ב סי׳ ט'

ם בדמשק43 די הו ת הי רו לקו

תיקון טעות והתנצלות

בגיליון מס' 15 עמ' מס' 12

בין תמונותיהם של ממלאי תפקידים 

בהנהלת הארגון / העמותה

לא נכללה בטעות ושלא

בכוונת זדון חלילה,

תמונתו ותפקידו של חבר יקר

עזרא משען / מזכיר האירגון

אני מוצא לעצמי חובה גדולה להתנצל  

בפניו על כך.
משה שמר / עורך

עזרא משען / מזכיר האירגון
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כאשר מעלים את נושא המסתערבים נוטה הכלל להתייחס 

למחלקה הערבית של הפלמ"ח המוכרת בכינויה - "השחר". 

מיעוט מזכיר את קיומה של "המחלקה הסורית", ובודדים 

יודעים לציין שהיו מסתערבים עוד לפני כן... בכל מקרה בכל 

אשר נכתב לא נעשה דיוק ולא צדק עם ההתפתחות הנכונה 

של תחום ההסתערבות ולא עם ראשוני המסתערבים.

בספרי, כשם המאמר הזה, שמתוכנן לצאת לאור בקרוב  

ומתייחס לפרק הזמן שמקיץ 1940 ועד קיץ 1943, 

אני עושה סדר בהתפתחותה של מגמת ההסתערבות 

ועם דמויותיהם של המסתערבים שנשלחו באופן רשמי 

למשימותיהם בסוריה ולבנון. 

אין מתאים וראוי מאשר לפרסם תקציר מן הספר הנ"ל 

בכתב העת של ארגון יוצאי דמשק, שכן לדמשקאים היהודים 

זכות ראשונים נכבדה בתחילתה של עשייה ביטחונית 

איכותית, מורכבת וחשובה זו של פעילות ההסתערבות 

למען בטחון הישוב בארץ לפני קום המדינה וגם לאחר 

הקמתה.

חמישה היו המסתערבים הראשונים וכולם יהודים ילידי 

דמשק! בערוב ימיהם היו לדמויות מוכרות בקרב פעילי 

עמותת יוצאי דמשק ותמונתם, ואף חלק ממעלליהם, 

פורסמו בכתב העת של העמותה.

רקע
ההסתערבות נוצרה בתקופה הידועה כתקופת 'השיתוף' 

בין הנהגת הישוב היהודי בארץ לשלטון המנדטורי הבריטי. 

היה זה בימי מלחמת העולם השנייה מייד לאחר כיבוש 

צרפת בידי הגרמנים בקיץ 1940. צרפת נכנעה והפכה בת 

ברית לגרמנים. המנדט הצרפתי בסוריה ובלבנון הפך לפרו 

גרמני והצבא הצרפתי ביחד עם ההנהגה הערבית המקומית 

הפכו לאויבי בנות הברית ולאיום על הבריטים במזרח התיכון. 

הבריטים מצאו עצמם במצב נואש שכן מלבד האיום הגרמני 

מסוריה ולבנון החל צבא גרמני להתקדם לעבר מצרים בצפון 

אפריקה כשהוא הולך ומתקרב למרכז הפיקוד הבריטי 

במצרים שמצא עצמו מאוים עתה משני כיוונים דבר שהביא 

אותו להתחיל לתכנן מהלכים לאפשרות של כיבוש המזרח 

התיכון מידיו.

אחד המהלכים היה לפנות לראשי הסוכנות היהודית - 

הנהגת המדינה שבדרך, ולבקש את עזרתה על מנת להכין 

את האזור לקראת הבאות. כך החל שיתוף הפעולה שהוליד 

בין השאר את הקמת הפלמ"ח במאי 1941 את שיגור 

הצנחנים היהודים למשימות מבצעיות באירופה ולפני הכל 

לגיוסם של יהודים יוצאי מדינות ערב על מנת שיפעלו בסוריה 

ובלבנון במשימות של איסוף מודיעין, ביצוע פעולות חבלה 

ואחזקת בסיסים לכל מטרה שתוטל עליהם כל זאת בעורף 

האויב למקרה וזה יכבוש את האזור.

כך מגויסים בקיץ 1940 כ-12 יהודים בני עדות המזרח 

הנשלחים לקורס חבלה ביערות הכרמל שם מדריכים אותם 

קצינים בריטים ואנשי 'הגנה' באימוני נשק, חבלה ואלחוט.

הפעולה כולה נעשית ביוזמת הבריטים אשר מקצים 3 

קצינים אחראים מטעמם: לורנס )אחיו של 'איש ערב' 

המפורסם(, האמונד )שליווה את הפעילות כמעט לכל 

אורכה והיה ידיד גדול של המסתערבים( ובארנס. 

הבריטים גם מממנים את הפעילות ואת משכורותיהם של 

המגוייסים ודואגים לכל הלוגיסטיקה הנדרשת.

בנוסף לבריטים היה גם לאנשי צבא צרפת החופשית )אותו 

גוף שהתנגד לכניעה הצרפתית לגרמניה( חלק בהפעלת 

המסתערבים שכן הם עדין החזיקו כח מחתרתי בסוריה 

ולבנון ושיתפו פעולה עם בנות הברית.

מצד הישוב היהודי בארץ ישראל, משתתפים ראשי ה'הגנה': 

ישראל גלילי, אליהו גולומב ויצחק שדה ומהסוכנות היהודית 

- ראובן זסלני/שילוח. כקצין הקשר עם הבריטים ואחראי 

לנושא נקבע - דוד הכהן מי שהיה מנהל חברת 'סולל-

בונה' ושבתקופת המרד הערבי פעל למול הבריטים והכירם 

היטב. המפקד הצבאי מטעמנו היה אהרון לישבסקי/לשם 

והאחראי לפעילות בשטח היה טוביה ארזי.

ניתן להבין כי לנוכח ריבוי הגורמים אשר ידם הייתה בפעילות 

המסתערבים נוצר מצב מורכב שאכן היה בסופו של דבר 

בעוכריהם של אלה שנשלחו למשימות ופגע בשליחותם.

ראשית הפעילות

ראשית הפעילות
מבין המחזור הראשון שגויס נבחרו כאמור חמישה כולם 

ילידי דמשק שעלו ארצה חלקם עם משפחתם וחלקם 

בגפם היו אלה: שלמה צאלח, יוסף קוסטיקה, שלם מוואס, 

יצחק יפה ויעקב )ז'ק( סעד.

החמישה נשלחים בספטמבר 1940: ז'ק סעד ויצחק יפה 

לדמשק, שלמה צאלח ושלם מוואס לביירות ויוסף קוסטיקה 

אחינו גיבורי התהילה

ראשית ההסתערבות המאורגנת והמחלקה הסורית 
מאת: ירון בכר

״האם ידע כל אחד מאתנו לעמוד במקום שייעד לו גורלו?״
)חנה סנש(
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לטריפולי בלבנון. משימותיהם היו: להתבסס במקומותיהם, 

להכין סליק לקליטת נשק וחומרי חבלה, להכין תשתית 

לקליטתם של מסתערבים שיגויסו בעתיד, לאסוף מודיעין 

על מחנות צבא, כוחות ונקודות תורפה )גשרים, מאגרי 

דלק, מסילות ברזל...( ולהתכונן לקבלת משימות חבלה.

יוסף קוסטיקה התבסס בטריפולי בכיסוי של רוכל נודד 

המסתובב עם מרכולתו בעיר וליד מחנות הצבא הצרפתי. 

ז'ק סעד ויצחק יפה פתחו בית מלאכה וחנות לבניית מתקני 

שקילה בדמשק ושלמה צאלח עם שלם מוואס הופיעו 

בביירות כסוחרים.

מבין הפעולות החשובות שביצעו החמישה היו: איסוף 

מודיעין על בתי הזיקוק בטריפולי - משימה זו הוטלה על 

יוסף קוסטיקה. בשלב בו אסף יוסף את המידע, הוא לא 

ידע כי הוא מסייע למבצע שנועד לפוצץ את מתקני הנפט 

ונודע לימים כמבצע 'כג יורדי הסירה'. המבצע אכן יצא לדרך 

ב-18 למאי 1941 אך הקבוצה לא הגיעה למטרה. כל 23 

אנשי ההגנה, והקצין הבריטי שנילווה אליהם, ניספו ונעלמו 

בים. יוסף מבחינתו מילא את תפקידו היטב והעביר את כל 

המידע שהתבקש לאסוף 

תוך סיכון רב לידי שולחיו 

בחיפה.

היתה  נוספת  פעולה 

איסוף מודיעין על מצבורי 

נשק ודלק בסוריה בכך 

עסקו ז'ק סעד, יצחק יפה 

שלמה  צאלח.  ושלמה 

צאלח נשלח לאסוף מידע 

על מצבור גדול של דלק 

ליד העיירה תל אל-קאלח'. 

באופן מקורי הצליח שלמה 

להגיע לעיירה, להסתובב 

חשד,  לעורר  מבלי  בה 

לאסוף את המידע ולמסרו.

שלם מוואס ושלמה צאלח 

3 פעולות חבלה  ביצעו 

בלתי מוכרות אשר מלמדות על נחישותם, דבקותם 

במשימה ואומץ ליבם של המסתערבים הללו - היה זה 

במהלך הפלישה של הבריטים לסוריה וללבנון שהחלה 

ב-18 ליוני 1941. מעדותם של שלמה ושלם ניתן להבין כי 

שלושת הפעולות שביצעו היו פרי יוזמתם וכי לא קיבלו כל 

הנחיות מסודרות לקראתם: "לא ידענו האם היעדים שנסמן 

לפעול בהם, אם הם רצויים או לא. לא ידענו אם לחכות 

באפס מעשה עד שהם יגיעו. הצבא הפולש היה באותו זמן  

כ-50 ק"מ מביירות...ישבנו ערב אחד שנינו ביחד...סימנו 

לעצמנו כמה יעדים: יעד אחד - מחסני הצבא הגובלים 

במחסני הערובה בנמל ביירות. המקום השני - מאגרי הנפט 

הנמצאים בדורה והמקום השלישי - פסי הרכבת בתוך 

מנהרה בקו דמשק-ביירות, בצד המזרחי של העיר".

שלמה ושלם ביצעו בהצלחה את החבלות אך הם זכו 

להערכה והוקרה מינימאלית: "לאחר כיבוש העיר ביירות, 

כשנפגשנו עם דוד הכהן ועם המפקד שלנו, ספרנו לו את 

המצב מה שהיה: שאנחנו היינו בלי הוראות מיוחדות לחוליה 

בביירות, והיות שהגיע לנו חומר, וחומר היה מיועד לפעולות, 

אנחנו החלטנו על דעת עצמנו על כמה יעדים להפעיל אותם 

וסיפרנו להם מה שעשינו.

למרות שהראש שלהם היה באותו רגע המום בקשר לכ"ג 

יורדי הסירה, בכל זאת זה נתן להם קצת התעוררות וקצת 

רוח והם דווקא עודדו אותנו ואמרו שאם במקרה אנחנו 

ניפגש עם המפקד שלנו האנגלי, נספר לו, לא רק על 

הפעולות שביצענו, אלא גם שכל החומר שהיה ברשותנו 

את כולו הפעלנו ולא נשאר לנו שום דבר. הכוונה שלהם 

היתה להעביר את החומר שנשאר ל'הגנה' בארץ".

בסוריה בזמן הפלישה הוקמה תחנת האלחוט הראשונה של 

המסתערבים. זו הוקמה בידי יהודה שבח אשר נעזר ביצחק 

יפה וז'ק סעד במציאת מקום מתאים להתקנתה. תחילה 

חשבו למקמה בג'ובר אך הסתבר כי אין שם מקור חשמל 

מתאים. לבסוף נבחר ביתו המפואר והגדול של אליאס פסח 

בשכונת אצ'לחייה. אליאס לא ביקש כל תמורה עבור שירותיו 

ולעיתים אף מימן מכיסו את ההוצאות שנדרשו. מתחנה זו 

שידר יהודה ב-8/7/41 מברק המודיע על הצלחת פעולת 

החבלה אשר ביצעו שני המסתערבים: חיימקה לבקוב 

וישראל בן יהודה )עבדו( בחלב. 

במהלך השנה הראשונה לפעילות המסתערבים בסוריה 
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ולבנון ניתן לומר שהיו התפתחויות רבות וסוערות אשר לא 

ניתן להרחיב בהם. אציין רק שמפקדי המסתערבים בשטח 

התחלפו מספר פעמים, תנאי חייהם של חמשת המסתערבים 

היו קשים כשבעיקר קשתה עליהם הבדידות והריחוק 

ממשפחותיהם. לעומת זאת ולמרות הקשיים והפיקוד 

הבעייתי, הם ביצעו את כל המטלות שקיבלו לפני יציאתם 

באופן המוצלח ביותר.

בקיץ 1941 גוייסה הקבוצה השנייה של המסתערבים היו 

אלה 15 חניכים בני עדות המזרח ויוצאי מדינות ערב שכבר 

נכנסו למסגרת הדרכתית מסודרת אשר כללה 3 נושאים: 

קורס חבלה ונשק בבית אורן שבכרמל, קורס ימי להשטת 

סירות בשטח גני התערוכה שליד שפך הירקון בתל-אביב 

וקורס אלחוט בו נטלו חלק אלה שיועדו לפעול כאלחוטאים 

בקרב המסתערבים. בנוסף עברו החניכים גם לימודי 

איסלאם כפי שמספר אחד החניכים שהיה למסתערב בולט 

בהמשך - משה עדקי: " למדנו את הדת המוסלמית. גידלנו 

שפמים. איש דת ערבי...לימד אותנו את התפילה...הוא שינן 

לנו את ההליכות...כן למדנו מפיו דינים שונים של האיסלאם...

ההיגוי שלנו, לדעת מומחים, היה פלשתינאי בולט, אי לכך 

הובאה אלינו מדריכה מדמשק – לאה קוסטיקה, אחותו 

של יוסף, שלימדה אותנו את הניב הערבי הסורי המדובר 

בדמשק וכן פרקים על ההווי הערבי בדמשק".

בגמר הקורס נשלחו המסתערבים להתבסס במקומות 

שונים בסוריה ובלבנון. חלקם הוכנסו, במצוות דוד הכהן, 

לעבוד באתרי העבודה של חברת סולל בונה שהקימה 

וסללה עבור הצבא הבריטי מחנות, כבישים ומתקנים 

ברחבי המזרח התיכון. המסתערבים הועסקו בכיסוי של 

חורנים מסכנים כשהם סובלים מתת תזונה, מגורים עלובים 

והיגיינה קשה ביותר. העבודה עצמה היתה עבודת פרך 

ממש וכל זאת תוך הקפדה על אי חשיפת זהותם האמיתית.

יוסף קוסטיקה תיאר בעדות מאוחרת את המצב הקשה 

בה הם פעלו:

"א( לא נתנו לנו כספים להתבססות.

ב( לא נתאפשר לנו לקנות בגדים מתאימים שהיינו זקוקים להם.

ג( לא נתאפשר לאף אחד לבקר בקולנוע או בבית קפה 

ללגום משהו.

ד( לא היה טיפול בהשגת תעודות זהות אותנטיות מקומיות. 

כל התעודות שבידינו הן מזויפות,

והאנשים פחדו לשלוף אותן בשעת הצורך.

ה( יש הזנחה גדולה במחלקה, האנשים חיו בתנאים קשים, 

אך מתוך אחריותם ומסירותם למשימה שנשלחו אליה, 

הרכינו ראש ואכלו אותה".

תיאורו של משה עדקי שפעל בכיסוי של משרת במשרדי 

חברת הבניה "פרעון ושות." בדמשק מלמד יותר מכל על 

הסבל שעברו המסתערבים במהלך שליחותם: "ואז מגיע 

הערב ועמו הבדידות...כל אחד מאיתנו היה מכין עצמו בסתר 

לבו לרגע הנפילה...על הבדידות לא ידעתי מראש, והיא 

היתה נוראה מכל. 

אני שגדלתי בשכונה, במשפחה שתמיד לנו בה יחד שמונה 

אנשים בחדר, ואחר כך בחברה תוססת, בהווי פעיל ושמח, 

לא הייתי מוכן לבדידות מדהימה כזאת. אין חברים, אין 

ידידים, אין משפחה. רק אתה לבדך יודע את מעלליך ואת 

הצלחתך...בשכבי לישון  על יצועי הדק שעל רצפת החדר...

ידעתי: יש שטחים שבהם לעולם לא אהיה תאופיק".

גם המחזור השני פעל כראוי למרות הקשיים, אך למעשה 

לא ביצע כל משימות מבצעיות פרט להתבססות במקומות 

השונים כל אחד תחת הכיסוי שבו פעל. פרק זה מסתיים 

בינואר 1942 כאשר יגאל אלון מקבל את הפיקוד על 

מחלקת המסתערבים.

יגאל עוזב את פלוגה א' היוקרתית של הפלמ"ח שהוקם 7 

חודשים קודם ומתמנה למפקד המסתערבים. הוא מספח 

את המחלקה לפלמ"ח והיא מקבלת את השם: "המחלקה 

הסורית". יגאל מגייס מחזור נוסף של מסתערבים, דואג 

להחזיר הביתה כמה שלא התאימו ומנחה את כולם להוציא 

תעודות זהות מקומיות שכן הוא הבין את הקושי הגדול, 

והסיכון לפעול ללא תעודות מקוריות.

כאן נכנס לתמונה יוסף רומנו - יהודי מדמשק, מיודעו של 

יוסף קוסטיקה, אשר תוך סיכון אישי מצליח להסדיר קשר 

עם מוכתר מקומי אשר בעבור תשלום נכבד ימליץ על 

הוצאת תעודות זהות סוריות לאנשי המחלקה. ראשון לקבל 

תעודה היה שלמה קוסטיקה - אחיו של יוסף. בתקופה 

זו תרמה משפחת קוסטיקה 4 מילדיה למחלקה: יוסף, 

שלמה רחמים ולאה קוסטיקה.

רחמים קוסטיקה
בהמשך הורחבה פעולת האזרוח גם לחלב ולחומס עד 

למצב שכל המסתערבים זכו לתעודת זהות אשר שיפרה 

מאד את יכולת תנועתם והרגשת בטחונם. יוסף רומנו דאג 

לתדרך את המסתערבים ואף שיפר את השיטה. יוסף ציין 

בזיכרונותיו: " הוא הבין שאנו פועלים למען עמנו, והוא 

הושיט לנו את עזרתו במסירות, כדי לקחת חלק שבו יוכל 

לשרת את עמו...בלבי הרהרתי: 'איזה מזל יש לנו עם יהודי 

כמוהו" אכן היתה עזרתו ותרומתו של יוסף רומנו לפעילותם 

וביטחונם של מסתערבי המחלקה הסורית עצומה!

לאחר הקמת המדינה, שלח יוסף רומנו את ילדיו לישראל. 

ממנו עצמו נמנעה האפשרות לעלות שכן השלטונות 

הסורים אסרו עליו לצאת את סוריה עקב תפקידו הממשלתי. 

יוסף נפטר בדמשק ולדברי קוסטיקה גויסו בניו של רומנו 

לעבודה במשרד החוץ ובכך אולי השיבה לו המדינה משהו 
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בתודה על פועלו המבורך.  

בתקופת יגאל אלון נפתחו 4 תחנות אלחוט בדיר א-זור, 

חלב, דמשק וביירות. המחלקה הסורית התפרשה על אזור 

נרחב כשהמסתערבים חיים בכיסויים שונים: עמנואל סידס 

פתח והפעיל נגריה בחלב, עקיבא פינשטיין היה סוחר 

בריאק, אליהו לוי עבד במוסך בדמשק, שלמה צאלח עבר 

לחומס ופתח שם חנות, רחמים קוסטיקה פתח חנות 

למאזניים בביירות, שלמה יעקבסון היה פועל בדומר ואלה 

רק חלק מ20-25 המסתערבים שפעלו אז.

המסתערבים המשיכו לסבול מבדידות, תנאי מחייה קשים 

וסיכון גבוה. היו ביניהם שנחשדו ונעצרו  )אברהם שרוני, 

ירוחם כהן, דוד עיון(. על מנת להרים מעט את המוראל של 

לוחמי המחלקה הגו ישראל גלילי וירוחם כהן את הוצאתו 

לאור של עלון המחלקה שיספר להם מעט על הנעשה 

בארץ ויופץ ביניהם במקומות מושבם. כך יצא לאור העלון: 

"דבר לאלמונים" שהספיק לצאת פעם אחת בראשית 

שנת 1943.

 

"דבר לאלמונים"  
כותרת עלון 'המחלקה הסורית' 

בשלב מסוים יגאל אלון שם לב שהמסתערבים נתקלים 

בבעיה חוזרת ונשנית של נסיונות לשדך להם בנות מקומיות. 

חלקם היו נשואים, אך בכל מקרה הפך הדבר למטרד בטחוני 

שהיה צריך לפתור. יגאל החליט לגייס בנות מזרחיות, לאמנן 

ולשגרן כבנות זוג למסתערבי המחלקה. הקושי היה לאתר 

בנות מתאימות ובעיקר לשכנע אותן להתגייס שכן בשנים 

אלה להוציא בת מזרחית מביתה באופן שלא תספר לאן 

ולמה, ולשלחה כבת זוג לגבר זר בתנאי סיכון, היה מעשה 

דמיוני אשר למרבה המזל לא יצא לפועל עקב פירוק 

המחלקה הסורית.

המחלקה פורקה כיון שהבריטים לא נזקקו עוד לשיתוף עם 

הישוב היהודי. הצבא הגרמני ב-1943 נהדף מצפון אפריקה 

וגם התקדמותו באזור הקווקז נבלמה, סוריה ולבנון היו בידי 

הבריטים, כך שאיום הכיבוש הוסר למעשה והבריטים הורו 

לפרק את כל המסגרות הצבאיות שנבנו במשותף איתנו. 

כך למעשה נאלץ הפלמ"ח לרדת למחתרת, וכך פורקה 

המחלקה הסורית שלא היה טעם בהמשך הפעלתה שכן 

הבריטים הכירו את הלוחמים. למרות זאת נותרו חלק מהם 

בסוריה ובלבנון והמשיכו לפעול בהעלאת יהודים דרך הגבול. 

בפעולה זו נתפסו יוסף קוסטיקה ועקיבא פינשטיין אשר 

ישבו בכלא בתנאים קשים עד לשחרורם.

עד אוגוסט 1943 חיסלו המסתערבים את עסקיהם וחזרו 

ארצה. כאן לא זכו לכל יחס ואיש לא טרח לסייע בידיהם 

להתאקלם חזרה במקומות עבודה. שלמה צאלח סיפר לי 

כי מצא עבודה בחנות של ירקן ורחמים קוסטיקה נדחה 

מלקבל עבודה בבית החרושת למאזניים שם עבד בטרם 

גוייס בטענה כי נעדר שנתיים ומקומו התמלא...

היה זה סיום עגום לפרק מפואר של עשייה בטחונית יחודית 

תוך הקרבה ומסירות ללא גבול.

סיום
"השיתוף" בין הבריטים לאנשי הסוכנות היהודית, הנהגת 

המדינה שבדרך, הוא פרק חשוב ביותר בהיסטוריה של 

הקמת מדינת ישראל. למרות שתקופה זו ארכה בסך הכל 

כשלוש שנים )קיץ 1940 עד קיץ 1943!(, זכה במהלכה 

הישוב להקים כוח מגן מקצועי, אשר גם אם לא היה חף 

מתקלות קשות ושגיאות, הרי שהיווה לקח, נסיון ותשתית 

שהצילה את המפעל הציוני, ואת הישוב היהודי ב-1948 

במאבק על קיומו ועצמאותו למול מדינות ערב.

על הצלחתם האישית של מסתערבי המחלקה הסורית 

העיבה ההכרה בסבל שהיה מנת חלקם.

יגאל אלון כתב בזיכרונותיו: "תנאי החיים היו קשים: בדידות, 

מתיחות מתמדת, תנאים היגייניים גרועים, תנאים כלכליים 

קשים...הפרימיטיביות של חיי התושבים שאליה היו אנשינו 

אנוסים להסתגל הכבידה על החברים שהורגלו לחיי תרבות. 

תנאי הנכר מצד אחד והקירבה היתירה והמגרה אל הארץ 

מצד שני, הוסיפו אף הם למשקל הקשיים של התפקיד 

אשר חייב סבלנות בלתי שכיחה...אנשי היחידה על כיסוייהם 

השונים והמשונים היו שוקדים על מילוי תפקידם הכבד 

והאפור. היו אלה מחזות מעוררי כבוד של גילויי עקשנות, 

סבילות וגבורה צנועה"

אותו הסבל עליו מדבר יגאל אלון נבע לא רק מן הצורך 

לעבוד למען הכיסוי בעבודות משפילות וקשות מבחינה 

פיסית, אלא גם מאי הכנה מספקת ומויכוחים עקרוניים 

בין הבריטים למפקדי המחלקה ולאחראים על "השיתוף" 

מטעם הנהגת הישוב, כשלכל אחד היו אינטרסים שונים. 

במצב שנוצר מצאו עצמם הלוחמים בתווך, פועלים בתנאים 

תת אנושיים בלא משימות ברורות, בלא מודיעין מקדים 

ומספק ובהסתמכות על המזל והאינטואיציה האישית 

שלהם. המקרים הקשים בהם נעצרו אחדים מביניהם ועונו, 

היתה הוכחה לסיכון בו פעלו מצד אחד, ולאזלת היד של מי 

ששלח אותם מנגד.

אין ספק שבבדיקת התנהלותה של 'המחלקה הסורית' 

לכל אורך קיומה, האשמים הבלעדיים בכך שהמחלקה 

לא מיצתה את עצמה, היו המפקדים והמשלחים ולא 

המסתערבים, שעשו מבחינתם מעל ומעבר בתנאים 

הקשים בהם נדרשו לפעול. הצלחותיהם היו כל כולם פרי של 
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יוזמה עצמית, תושייה וחושי הישרדות בריאים. כפי שכותב 

משה עדקי בספרו: "מבחינה מסויימת היינו כעין שפני נסיון 

של הפעילות החשאית מעבר לגבול, ונתברר שרוב רובם 

של האנשים קיבלו עליהם את המבצעים שהוטלו עליהם, 

התגברו על כל המכשולים ומילאו באופן מצוין את המשימה 

שהוטלה עליהם: להתאזרח בקרב התושבים." 

יש גם להבין כי העובדה שהמסתערבים הללו לא פעלו 

מבצעית בסופו של דבר נבעה מכך שסוריה ולבנון לא 

נכבשו, אך הם מבחינתם היו מוכנים וערוכים לפעול. 

התערותם של המסתערבים הראשונים בסוריה ולבנון לא 

היתה משימה קלה לא רק מן ההיבט האישי אלא גם מן 

ההיבט המבצעי כפי שמתאר עדקי בעדותו:  "התפקיד 

הזה דרש מאת כל אלה ששרתו בו, מאמץ נפשי כביר, 

עצבים חזקים ונשימה ארוכה. לא כל אלה שגויסו עמדו 

במבחן. חלק קטן מכל אלה שעברו במחנות האימונים 

של המחלקה, עבר לפעולה במחלקה. כל אחד מאיתנו 

היה בודד בפעולתו ובתפקידו, ובידיו עצמו נתון גורלו. עליו 

להיות זהיר וער למתרחש מסביב ולמצוא תחבולה ותושייה 

להיחלץ מהמצור שבו הוא נקלע" 

תהיתי לגבי הסיבה לכך שתקופת המסתערבים הראשונים 

נעלמה מן התודעה הלאומית, ותוך כתיבת הדברים הגעתי 

למסקנה כי יש לכך שלוש סיבות לפחות:

א. משך הזמן הקצר יחסית בו פעלו. 

ב. לא היה מי שלקח על עצמו לעשות להם "יחסי ציבור".   

ג. לאחראים עליהם בהנהגה המדינית ובפיקוד ה'הגנה', 

היה עדיף כי פרק זה ישכח ולא ייזקף לחובתם...

במקביל להחלטה לפרק את המחלקה הסורית הוחלט 

במטה ה'הגנה' להקים יחידת מסתערבים חדשה בלא 

ידיעת הבריטים וכך הוקמה המחלקה הערבית של הפלמ"ח 

"השחר" עם מסתערביה המוכרים יותר: גמליאל כהן, 

יעקובה כהן, יצחק שושן, שמעון חורש ורבים וטובים נוספים. 

מסתערבים תמיד היו צורך חיוני חסר תחליפים. כך הוקמו 

והופעלו לאחר קום המדינה יחידות שהפעילו מסתערבים 

במסגרות השונות בצה"ל, במשטרה, בשב"כ ובמוסד. 

אך יש לזכור שאת התשתית יצרו אותם מסתערבים 

ראשונים שדווקא פועלם לא הוכר ושמהם צמחו לנו דורות 

של מסתערבים וכי ראשוניותם של חמשת המסתערבים 

הדמשקאים היתה יחודית ותרומתם היתה חשובה להבנת 

הנושא ופיתוחו.

כל שנותר הוא להשלים את המידע אודות אותה חבורה 

מופלאה של מסתערבים ראשונים, לשוב ולספר את סיפורם 

המופלא ולהטמיע את הקרבתם ותרומתם בקרב הדורות 

הבאים, על מנת שלא יישכח עוד.

חלק מהמשימה הזו נטלתי על עצמי בכך ש: א. הכנתי 

ביחד עם רותי עמיר אלבום מסודר אודות ההסתערבות 

אותו ניתן לראות באופן חופשי, נוח וללא הזמנה או 

תשלום ב- "אוצר התמונות" שבמוזיאון 'בית הפלמ"ח'. 

ב. סייעתי לקיום ערב מרגש שהתקיים בבית הפלמ"ח 

ואליו הוזמנו רב משפחות המסתערבים מראשיתם. ו-ג. 

כתבתי ספר שבכוונתי לפרסם ובו הפירוט המלא על ראשית 

ההסתערבות המאורגנת והמחלקה הסורית. 

לסיום אני יכול לציין בסיפוק שבמהלך עבודתי על ראשית 

ההסתערבות המאורגנת נכונו לי כמה ארועים מרגשים 

במיוחד. אחד מהם היה הפגישה עם מר שלמה צאלח ז"ל. 

שלמה, מחמשת המסתערבים הראשונים ילידי דמשק, 

היה בן 98 כשפגשתיו בחדרו הצנוע בבית האבות בחולון 

בו התגורר. הספקתי לבקרו פעמיים, לראיינו, להקליטו 

ולצלמו. שנה לאחר מכן נפטר והוא בן 99. נכחתי בלוויה, 

הנחתי זר על קברו "בשם ממשיכי הדרך" וקבלתי את אישור 

המשפחה להספידו. למותר לציין כי הייתי יחידי לייצג איזה 

גוף ממלכתי או בטחוני. איש מבין הגופים הללו לא טרח 

לחלוק לשלמה כבוד אחרון, כבוד שהוא וחבריו מעולם לא 

ביקשו לעצמם, אבל שהיו כה ראויים לו. 
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מסתערב בשירות המוסד
בראיונו שנים מספר בטרם הלך לעולמו, נשאל המסתערב 
הוותיק גמליאל כהן, אלו כישורים דרושים לו לאדם כדי להיות 
מסתערב מצליח. גמליאל שהחל בפעילותו כמסתערב 
בשנת 1945, השיב שתנאי ראשון הוא ידיעה טובה מאוד 
של השפה הערבית ועקרונות האסלאם. כדי למצות את 
הכישורים הבסיסיים האלה, טען גמליאל, על המסתערב 
להיות משכיל ובעל ידע נרחב ככל האפשר. אך אין זה 
מספיק. לדבריו, על המסתערב להאמין בייעודו, לאהוב 
את התפקיד ולהיות בעל מוטיבציה רבה. כיוון שהוא נתון 
לבדו במקום פעילותו בשדה הקרב האישי שלו, הוא עלול 
להיקלע למצבים קשים שיחייבוהו לנהוג בתושייה ולמצוא 

מוצא בכוחות עצמו.

גמליאל כהן נולד בשנת 1922 בדמשק שבסוריה, עלה ארצה 
בשנת 1943 ונמנה בצעירותו עם מיטב הנוער בארץ שפעל 
להקמת מדינת ישראל. כחבר פלמ"ח היה נכון להקריב רבות 
למימוש מטרה זו. עובדת היותו יוצא ארץ ערבית כיוונה את 
פעילותו לאפיק מוגדר מראש, שבו היה יכול להביא תועלת 
מרבית כמסתערב. ניסיונו בתחום זה, ערב קום המדינה 
ושנים אחדות לאחר מכן, שימש בסיס איתן לשלב פעילותו 
הבא - איסוף מודיעין במסגרת המוסד. הרעיון ליישם את 
שיטת ההסתערבות בפעילות המוסד הועלה בשנת 1952. 
הכוונה הייתה להחדיר מסתערב, איש המוסד, לנציגות 
ערבית. גמליאל, שהתאים למטרה זו, קיבל עליו ללמוד את 
השליחות ויצא לאחת מבירות העולם, מתוך הכרה שמדובר 
בניסיון ראשון מסוגו ושיהיה עליו ללמוד את תפקידו בדרך 
של "ניסוי ותעייה". בסבלנות אין קץ החל גמליאל לטוות 
את החוטים שהיו אמורים להובילו למטרתו. כדי לתת הסבר 
לשהייתו במקום, נרשם ללימודי עיתונאות. משנות חייו 
הרבות בין ערבים, ידע גמליאל להופיע כאחד מהם, להתיידד 
עמם ובהמשך - לסלול את דרכו אל הנציגויות הערביות. 
בזכות כישרונו ויכולתו, הצליח מהר למדיי להתקבל כעובד 

מקומי באחת הנציגויות הללו.

גמליאל מתקבל לעבודה בשגרירות ערבית

תחילה הוטל עליו להדפיס מכתבים. כלפי חבריו במקום 
העבודה העמיד פנים כמי שמסתפק במועט. הוא נהג 
להביא עמו, לעבודה, את ארוחת הצהריים הצנועה שלו, 

שאכל במקום. התנהגות זו אפשרה לו להצדיק את שהייתו 
במקום גם בשעות הצהריים, כאשר כולם יצאו לאכול... 
גמליאל ניצל את הזמן הזה כדי לחפש בחדרים חומר חשוב 

ומעניין שהיה ראוי להעתיקו.
זמן קצר אחרי שהחל בעבודתו בשגרירות, פנה גמליאל 
לאחד הדיפלומטים הבכירים באותה נציגות, סיפר לו על 
לימודי העיתונאות שלו והציע לעזור בהכנת כתבות על מגוון 
נושאים. הצעתו נתקבלה על דעת אותו דיפלומט בכיר והוא 
הטיל עליו להכין סקירה על נושא פוליטי מקומי. הסקירה 
נשאה חן בעיני הדיפלומט הערבי, והוא החל להעסיק את 

גמליאל בהכנת סקירות שיועדו למשרד החוץ של ארצו.
מידת האמון שנתנו בגמליאל גם אנשי השגרירות האחרים 
באה לידי ביטוי בתחומים רבים. לא אחת נתנו לו לעיין בחומר 
סודי ואף שיתפו אותו במבצעים חשאיים. החומר המודיעיני 
שהצליח גמליאל לספק בתקופת פעילותו נחשב למידע 
בעל ערך רב. זה היה בעיקר מידע צבאי, אולם גמליאל 
הצליח לגלות גם את המעקב של אותה נציגות אחר 
פעילות מדינית וצבאית של ישראל, והמידע שחשף על 
נושאי המעקב ושיטותיו הועילו מאוד גם למודיעין המסכל 

הישראלי.
במהלך פעילותו בזהות שאולה, נשא גמליאל לאישה את 
עליזה, בחורה ישראלית, ילידת חלב שבסוריה. החופה נערכה 
בסודי סודות כדת משה וישראל, אך כלפי חוץ התנהגו 
השניים כזוג ערבי לכל דבר ועניין. עליזה רעייתו ליוותה 
אותו לאורך כל פעילותו המבצעית, למרות כל המגבלות 
שהייתה נתונה בהן. לאחר מבצע "קדש" חזר גמליאל 
ארצה. למעבידיו הסביר כי סיים את לימודיו בעיתונאות וכי 
בכוונתו לעזוב את הארץ שלמד ועבד בה. לפני עזיבתו קיבל 
מכתבי המלצה בערבית מהדיפלומט הערבי הבכיר, דבר 
שהיה עשוי לאפשר לו לחדש את הקשר עם נציגויות ערביות 
בעתיד, אם יידרש לכך. עם קבלת ההמלצות שבו גמליאל 
ועליזה ארצה. בשנת 1958 יצא גמליאל למשימה נוספת. 
הפעם, בארץ אחרת. כיסויו, עיתונאי ערבי, אפשר לו נגישות 
לנציגויות דיפלומטיות ערביות ולגופים כמו "הליגה הערבית" 

וארגוני סטודנטים ערביים. גמליאל נרשם ללימודי תואר שלישי 
)דוקטורט( בעיתונאות ותקשורת באוניברסיטה המקומית, 
ובה בעת החל בהכנת תשתית לשהייתו במקום. לשם כך פנה 

״האם ידע כל אחד מאתנו לעמוד במקום 
שייעד לו גורלו?״

סיפורו של גמליאל כהן ז"ל )2002-1922(

18 שנים היה גמליאל כהן ז"ל סוכן מודיעין של מדינת ישראל בארצות ערב ובחו"ל. הוא ייזכר כבן 
נאמן לארצו שהקדיש למענה את חלק הארי של חייו.

מ' ת'
איש מוסד

לדעת גמליאל הועיד אותו הגורל להיות במקום 
מסוים, כדי שיתרום את חלקו לבניית הארץ

משנות חייו הרבות בין הערבים, ידע גמליאל 
להופיע כאחד מהם, להתידד עמם ובהמשך-
הערביות הנציגויות  אל  דרכו  את  לסלול 

* מתוך מבט מל"מ, כתב עת לענייני מודיעין, גליון מס 37 עמ' 31-33 ובאדיבותם.
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למנהלי העיתונים החשובים בעולם הערבי - במצרים, בסוריה, 
בלבנון, בירדן, בסודאן, בערב הסעודית ואף במרוקו - והציע 
את שירותיו ככתב לעיתוניהם בנושאי פוליטיקה, דיפלומטיה, 
כלכלה, חברה, תרבות, אמנות וספורט. גמליאל נענה גם 
מידי אחד העיתונים שיצא בארץ בערבית וגם מידי עיתון 
ערבי מקומי בארץ שבתו. שני העיתונים פרסמו את מאמריו.
בשלב הבא החליט גמליאל לפתח קשרים עם נציגויות 
ערביות ועם מוסדות ערביים במקום. כישרונו הטבעי להתיידד 
עם אנשים סייע לו רבות בפיתוח קשריו ואחר-כך בעבודתו. 
אחד השגרירים הערביים במקום פתח לפני גמליאל את 
סגור לבו ואמר לו שהוא, גמליאל, הוא חברו הטוב ביותר 

ואיש אמונו. השגריר אף הציע לגמליאל 
להציב לו, במשרדו הוא, שולחן עבודה, כדי 

שיוכל לשבת ולעבוד בלי שיופרע!
שגריר ערבי אחר ביקש מגמליאל להשיג 
לו מידע על פעילות היהודים במקום. הוא 
סבר שגמליאל לא יתקשה בכך, מכיוון 
שיוכל לנצל את קשריו כעיתונאי. השגריר 
הבהיר לו שהמידע שיושג נועד להכשיל 
את מזימות היהודים והבטיח לכסות את 
ההוצאות שהיו כרוכות במבצע. גמליאל 
התעניין ושאל את השגריר אם המידע 
המבוקש נוגע גם לפעילות מדינת ישראל 
ונענה שהמושג "יהודים" כולל גם את 

מדינת ישראל.
גמליאל הסביר לשגריר שלביצוע התכנית 
לחזק תחילה את מעמדו  עליו  יהיה 

כעיתונאי, והשגריר קיבל את טיעונו. באותה פגישה נמנע 
גמליאל מלדון בפרטי תכנית הפעולה, מכיוון שלא רצה 
לגלות בקיאות יתרה שהייתה עלולה לעורר את חשדו של 
השגריר. הוא ביקש פסק זמן של שבוע ימים, כדי להרהר 
בהצעה ולהגיש קווי פעולה, והדגיש שאין בכוונתו להתחיל 
בשום צעד מעשי, אלא בידיעת השגריר ובוודאי בהסכמתו. 
השגריר מסר לגמליאל את מספר הטלפון הישיר שלו וביקש 
שיתקשר רק לקו זה. עוד ביקש השגריר שגמליאל יקיים 

את פגישותיו רק בביתו )של השגריר(.
גמליאל שניתח את הצעת השגריר לחיוב ולשלילה, ראה 
בה יתרון גדול מצד אחד, ושתי מגרעות מצד אחר. היתרון 
בקבלת ההצעה היה, מנקודת ראייתו, האפשרות להחדיר 
דיס-אינפורמציה למערכות המידע של האויב. המגרעות 
היו לדעתו העובדה שייאלץ לעתים לפעול, במידת-מה, נגד 
האינטרס היהודי הציוני, והחשש שלא יוכל להבטיח את 
עצמו מפני תביעה על הפרת חוקיה של מדינת ישראל. 
בתשובה להתלבטויותיו מסר המטה הנחיה להבהיר לשגריר 
שמעצם היותו עיתונאי, הוא יוכל להביא ידיעות רק מאותם 
מקורות שיש לעיתונאים נגישות אליהם. אשר לחששו שמא 
יש בעזרתו היעילה לשגריר ערבי משום פעולה הנוגדת את 
האינטרס היהודי והציוני, הרגיעו המטה שאין מקום לחשש 
כזה. יתרה מזו, התועלת שבפעולתו - טען המטה - שקולה 

כנגד כל נזק שהיה עלול להיגרם.

גמליאל חודר לחוגים נאו-נאציים

 Europa" בהיותו בארץ שירותו הגיע לידו פרסום בכותרת

Korrespondenz", שכלל השמצות היהודים ומדינת ישראל. 
גמליאל החליט להתקשר עם עורך הפרסום, ולמראית 
עין לשתף פעולה עמו, ובאופן זה לחזק את זהותו כמי 
שמשתייך למחנה הערבי האנטי-יהודי והאנטי-ישראלי. 
באמצעות עורך זה קשר גמליאל קשרים גם עם ראשי 
תנועות נאו-נאציות באוסטריה, בגרמניה, באנגליה, 

בשוודיה ובבלגיה.
למוסד היה עניין בהתקשרות זו, מכיוון שבאותה תקופה, 
סוף שנות ה-50 ותחילת שנות ה-60, קיים המוסד מעקב 
אחר תנועות נאו-נאציות באירופה ובדרום אמריקה, שכלל 
גם חיפוש אחר פושעי מלחמה נאציים מתקופת מלחמת 

העולם השנייה. נציג המוסד ְּבֶארֶץ שירותו של גמליאל ראה 
חשיבות רבה לעודד את קשריו של גמליאל עם הגורמים 
הניאו-נאציים, משום שחוגים אלה ביקשו להתקרב למדינות 
ערב, ולפיכך הקשר אתם אפשר ללמוד על השקפותיהן של 
ארצות ערב ועל מדיניותן כלפי ישראל בפרט וכלפי היהודים 
בכלל. גישה זו נתקבלה על דעת המטה, והוא אישר את 
המשך טיפוח הקשרים האלה. בתוך כך העמיק גמליאל את 
מעורבותו בחוגים הנאו-נאציים באירופה והשתלב בפעילות 
התעמולתית שלהם כנציג ערבי. מידת האמון שהלאומנים 

הניאו-נאציים נתנו בגמליאל הלכה גברה.
לקראת סיום שליחותו, בתחילת שנת 1962, העביר גמליאל 
את קשריו עם הגורמים הניאו-נאציים לקציני איסוף אחרים. 
עם זה המטה סבר כי רצוי שגמליאל ימשיך להיפגש עמם 
מדי פעם בפעם, על מנת לחזק את הקשר ולהקנות לו 
המשכיות. כך, בהגיעו לאירופה בסוף שנת 1962, נפגש 
גמליאל עם אחד מ"ידידיו" הנאו-נאציים, אך הלה קיבל אותו 
בקרירות ובהסתייגות. כששאל גמליאל על פשר התנהגותו, 
סיפר לו כי עקב התפרקות הארגון שעמד בראשו, ביקרו 
אצלו שני אנשי שירות הביטחון המקומי, ובין השאר שאלו 
אותו על גמליאל והזהירוהו שהוא, והחבר שהחליף אותו, 
אינם אלא סוכנים ישראליים! גמליאל, בכישרונו ובתעוזתו, 
הפך את הקערה על פיה והצליה לגרום לנאו-נאצי שהוא 
עצמו יחשוד שאנשי הביטחון הגרמניים ניסו לזרוע פירוד 
בשורות הלאומנים. עוד ניסה גמליאל להביא את איש שיחו 
לכלל מסקנה שהייתה מגמה זדונית להפליל אותו - את 
גמליאל - על מנת להכשיל את המגע בין הערבים לארגוני 

גמליאל כהן עם בתו ופעילה נאצית בארגון האנטישמי והאנטי ציוני
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הנאצים. נראה שהנאו-נאצי השתכנע מדברי גמליאל, שכן 
עוד באותה פגישה מסר ידיעות על פעילים נאו-נאציים 
באירופה. באותו הלילה נענה גמליאל להזמנת הפעיל הנאו-

נאצי ללון בביתו, ולמחרת ליווהו מארחו לתחנת האוטובוס 
ונפרד ממנו בחמימות...

סיקור כנסים בין-לאומיים
אחרי שביסס גמליאל את מעמדו כעיתונאי ערבי, סבר 
המטה שאפשר להטיל עליו לסקור כנסים בין-לאומיים 
שבהם לא הייתה לישראל דריסת רגל כמשתתפת מן המניין 

או כמשקיפה.

כשהתקיימה בשנת 1960 ועידת העמים האפרו-אסיאניים 
בקונקרי, בירת גינאה, הוטל על גמליאל לסקור אותה. לפני 

הפתיחה הרשמית פנה גמליאל 
לראש משלחת פלסטין, בירכו, 
שיעמוד  הציע  וכעיתונאי 
לרשותו ולעזור לו ככל יכולתו. 
זה קירב את גמליאל אליו ועשה 
אותו לאיש אמונו. בדרך זו הושג 

חומר בעל ערך רב.
אנקדוטה  סיפר  גמליאל 
ועידה:  מאותה  משעשעת 
אז,  בגינאה  ישראל  שגריר 
שלמה הלל, ניסה להשתתף 
בוועידה בלי שהוזמן, ונתבקש 
מהמשתתפים הערביים לעזוב 
את האולם. באחד הימים פנה 
המלווה הגינאי של המשלחת 
הפלסטינית לגמליאל ואמר לו: 
"אולי זאת חוצפה מצדי, אך 
בכל פעם שאני רואה אותך, 

אני נזכר בשגריר ישראל". בתגובה חייך גמליאל, ציין שאכן 
זו חוצפה, ושאל אותו מדוע הוא נזכר דווקא בשגריר ישראל 
כשהוא רואה אותו. הוא השיב שגמליאל נמוך קומה ושזוף, 

כמו שגריר ישראל! 
נוכח היכולת שהציג גמליאל לסקר כנסים בין-לאומיים, 
הוחלט לשגרו לסקור ועידות בין-לאומיות נוספות שעסקו 
בבעיה הפלסטינית. ישראל ראתה חשיבות רבה בקבלת 
פרטים על עמדת המשלחות הערביות בוועידות שעסקו 
בנושא הפלסטינים ועל תכסיסים שמדינות ערב התכוונו 
לנקוט כדי שיתקבלו בעצרת האומות המאוחדות החלטות 
לפי עמדתן. לקראת יציאת גמליאל לוועידות אלה נוסחו 

הנחיות לנושאים שהיה אמור לשים בהם דגש:
* לפתח קשרים חברתיים וידידותיים עם חברי המשלחות 

הערביות על מנת לדלות פרטים על דיוניהן הפנימיים.
* סיקורו כעיתונאי יתבסס על העיתונים שעמד עמם בקשר.
בהגיעו לאחד הכנסים נתקל גמליאל בחברי המשלחת 
הפלסטינית, שאחד מהם השתתף בכנס בבירת גינאה. 
הללו נהגו כלפיו בחשדנות משום שתהו מי מימן לו 
את מסעותיו לסיקור הכנסים. לבירור סוגיה זו החליטו 

הפלסטינים לשכור 

בלש פרטי, כדי שיעקוב אחריו ויברר עם מי הוא קשור. 
גמליאל, שהיה ער לחשדנות זו, סבר שיצליח לשכנעם 
שכן לדעתו עדיין היו בידיו קלפים רבים. זמן-מה אחר-
כך, הגיעו מארצות ערב עיתונים ובהם מאמריו. גמליאל 
הפיץ את השמועה שהגיעו לידיו העיתונים, אך עדיין לא 
הראה אותם לאיש. הוא חש שידיעה זו שינתה את היחס 
כלפיו, וכולם החלו להסביר לו פנים. כאשר הציג גמליאל 
למשלחת הסורית מאמר שהיה חתום עליו ובו שבחים על 
משלחתם ועל המשלחת הפלסטינית, מיד חש שגוברת 
האהדה כלפיו. שלא כהסתייגותם מקודם, הם הזמינו אותו 

להצטרף לחבורה, ולראשונה כיבדו אותו בקפה.

גמליאל בראייה לאחור
בדיעבד, כשנשאל גמליאל אם לא פחד או לא חשש לנהוג 
בתעוזה שאולי גבלה בקלות דעת, הוא ענה כי באותו הזמן 
הייתה גישתו פטליסטית במידת-מה. לדעת גמליאל הועיד 
אותו הגורל להיות במקום מסוים, כדי 
שיתרום את חלקו לבניית הארץ. 
עוד בהיותו בהכשרה, סיפר, קיבל 
את ספרה של חנה סנש ובו קרא 
את משפט השאלה: "האם ידע כל 
אחד מאתנו לעמוד במקום שייעד לו 
גורלו?". לפי עדותו אמירה זו השפיעה 

עליו לאורך כל הדרך. 
על פועלו של גמליאל אפשר ללמוד 
ממה שכתב העיתונאי איתן הבר, 
לאחר כנס שקיים המוסד בספטמבר 

1999, לרגל ציון יובל להקמתו: 
"לקראת סוף הערב החגיגי עלו על 
הבמה גמליאל, אשתו ובתו. עמד 
האיש על הבמה וסיפר איך במשך 
18 שנים, 18 שנים!!! בארצות ערב 
ובחו"ל, היה סוכן מודיעין של עם 
ישראל. איך הגיע לתפקידים בכירים 
במסגרות ערביות, איך חי בזהות 
ערבית שאולה, איך התרפק על שירי 
עבד אל-ווהאב, איך מת תינוקו הראשון, איך נולדה בתו 
הראשונה, ואיך כל-כך השתוקק פעם אחת, רק פעם אחת, 
להיכנס לבית הכנסת בעיר מגוריו, כדי להיזכר בשורשיו 
היהודיים, ומיד לנוכח האלפים בלטרון, קרא בהטעמה מן 

הקוראן, כאילו היה ראשון בניו של הנביא מוחמד. 
סיפרה אשתו שהייתה לצדו תמיד, על לילות הגעגועים. 
סיפרה בתו על זהותה המוסלמית בארץ אחת וזהותה 

הנוצרית בארץ אחרת, ואיך ולמה קראו לה סמירה )כדי 
שבשובם אי- פעם לישראל יסירו את ה"סמך" ויקראו לה 
מירה(. בקהל ישבו אלפי מקצוענים שהבינו, בלי אומר 
ומילים, כי טעות אחת, אחת בלבד, במשך 18 שנים, 
וגמליאל היה מתנדנד על חבל בכיכר העיר, ומאות אלפי 
ערבים יורקים על גופתו )...(. בדרך הביתה, לתל-אביב, רק 
זאת חשבתי: כמה גמליאלים כאלה מסתובבים בחיינו?". 

גמליאל הלך לעולמו בשנת 2002. 
הוא ייזכר כבן נאמן לארצו שהקדיש למענה את חלק הארי 

מחייו.

18 שנים,  טעות אחת, אחת בלבד, במשך 
וגמליאל היה מתנדנד על חבל בכיכר העיר

גמליאל כהן ז"ל

החומר המודיעיני שהצליח גמליאל לספק 
בתקופת פעילותו נחשב למידע בעל ערך רב
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תמונות מהארכיון*

גמליאל ועליזה ברומא

גמליאל קצין בצה"ל

גמליאל, בתפקיד - עיתונאי בחו"ל

גמליאל, נער צעיר בדמשק
גמליאל, בלבנון

עליזה בחברת עיתונאים זרים בוינהמשמאל לימין: גמליאל, עליזה ועורך העיתון הערבי "אל נצר" בוינה
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באוקטובר 1954 הגיעה לתחנת הרכבת בפריס בחורה 

ישראלית תמירה ויפה כבת 20 - עליזה טחאן. בפריס 

ציפה לה בכיליון עיניים בחיר ליבה, הלא הוא גמליאל כהן, 

שבאותה עת עבד בשגרירות הסורית בפריס, בכיסוי של 

פליט פלסטיני. 

שנתיים קודם לכן פגשה עליזה את גמליאל בארץ, בתיווכו 

של קרוב משפחה. משנוכחה כי הבחור "רציני" ומעוניין 

למסד את הקשר איתה, עליזה בת ה-18 העדיפה 

להתגייס קודם לצה"ל והקשר 

בין השניים נותק. בתום שירותה 

הצבאי חידשו השניים את הקשר 

באמצעות מכתבים בקו ישראל-

צרפת. האהבה לבלבה בין השורות 

ובעקבותיה הגיעה עליזה לפריס.

קודם הגעתה של עליזה לפריס 

היו במוסד לבטים וחששות רבים: 

לגבי מה בדיוק לספר לה על עיסוקו 

של גמליאל. עליזה ידעה שבעלה 

לעתיד הוא איש מודיעין ולא מעבר 

לכך. כיצד יספר לה כעת גמליאל 

כי הוא עובד בכיסוי מלא בתוך 

השגרירות הסורית? עד מהרה 

התברר כי הלבטים היו מיותרים. 

"אחרי שעתיים כבר ידעתי שהוא 

עובד בשגרירות הסורית", סיפרה. 

היא אף אמרה לגמליאל בבדיחות "יופי, אז חזרנו למולדת...", 

מאחר ששניהם ילידי סוריה.

מרגע זה הפכה עליזה כהן לחיות את חייה כאשת מסתערב. 

להלן הצצה לרגעים בחייה של עליזה בכיסוי מלא באירופה.

להיות אשת מסתערב משמעו:

לדבר רק בערבית מחשש לשריפת הכיסוי.

להתחתן שלושה שבועות לאחר ההגעה לפריס בביתו של 

ראש שלוחת אגף המוסד בצרפת בנוכחות 10 אנשים, 

כשהרחק בארץ יש משפחה ענפה וחמה - הורים, שמונה 

אחים, דודים ודודות.

אחרי החתונה לחיות במשך שנתיים כרווקים,

בדירות נפרדות בפריס, כשהבעל מגיע לישון ב"בית" רק 

פעמיים בשבוע.

לחיות בבדידות מזהרת בפריס של שנות החמישים. ללא 

קשרים חברתיים. לשמור על קשר עם המשפחה בארץ 

באמצעות מכתבים בלבד ולחוש את הבדידות בשבתות 

ובחגים.

לשמש כבודלת בהתנדבות, לקבל את הדואר הדיפלומטי 

הסורי מגמליאל ולהעבירו לאיש השלוחה לשם צילומו הסמוי 

ושיגורו ארצה.

להסתובב בפריס ליד "הגאלרי לאפייט", לזהות קצינים 

ישראלים מ"חטיבה 7", ולנסות לחמוק מהם בעודם הולכים 

בעקבותיך ותוהים בקול רם "תראה זו עליזה", "אני נותן את 

הראש שזו עליזה".

להתאפק שלא לסובב את הראש 

ושלא להגיב.

להגיע כ"ילדה" בת 21 לבית-חולים 

הראשונה,  ללידה  יוקרתי  פרטי 

ולחשוש שלא לדבר  בארץ זרה, 

עברית בעת ההרדמה. להישאר 

לבד במהלך הלילה, כדי לגלות בבוקר 

שהתינוקת נפטרה בלידה. לכאוב, 

לבד, גם את הכאב של אי קבלת 

ולו מילת תנחומים אחת מהמטה 

בעקבות האסון.

לחיות בווינה כערבייה לכל דבר, 

לארח נאצים וניאו-נאצים ולחוש את 

הצביטה בלב נוכח העובדה שהם לא 

מפלצות, אלא בני-אדם, משפחות 

עם ילדים, ואפילו נחמדים ומנומסים.

ללדת בווינה ילדה, בכיסוי ערבי מלא, לקרוא שם ערבי 

ואחר כך בארץ לשנות לשם עברי ולדבר עם שתי הבנות 

רק גרמנית. לגדל את הבנות ללא משפחה, דודים, דודות, 

סבים, סבתות.

לצאת את וינה ברכבת להגיד לבנות לנופף לשלום מחלון 

הרכבת ולהגיד, בפעם הראשונה, את המילה שלום בעברית 

ולחוש הקלה.

לחזור ארצה עם ילדה בת שנתיים, מבוהלת מגילויי החיבה 

של המשפחה המורחבת, שבאה לקבל את פניה בשדה 

 "MUTI, MUTI" התעופה. ילדה מבוהלת שקראה ללא הרף

)"אמא, אמא" בגרמנית, כשהפירוש בערבית הוא "תמותי, 

תמותי"...(.

לחוות את הקושי שבהתאקלמות מחודשת בארץ עם ילדות 

קטנות שאינן דוברות עברית, לדבר איתן גרמנית, כי רק זו 

השפה שהן מבינות, ולזכות בהרמות גבה מהסביבה - למה 

גרמנית?!

לקבל הכול, למרות הקושי, וכל העת לחשוב ש"מה שאני 

עושה אני עושה למדינה" )בלי מרכאות!!(

עליזה כהן האישה שאיתו ולצידו
אשרינו שבנשים כאלו התברכנו

עליזה כהן )באדיבות משפחת כהן(
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בכתבה על ארגון יוצאי דמשק בגיליון מס' 15 התייחסנו 

בהרחבה לציון אלפיה ויוסף נתח, שני אנשים מרכזיים  

שפעלו רבות למען הקהילה בשכונת התקווה ובשכונת 

עזרא. הם לא היו הפעילים היחידים, היו גם אחרים, לא 

מעטים, שנתנו מזמנם ודאגו לבני הקהילה בכל השטחים.

במסגרת השינויים הארגוניים שבוצעו באותה עת, כדי לשפר 

ולייעל את התפקוד למען בני הקהילה, הפך "מתן בסתר" 

ל"אגודת עזרה וסעד" והוקמה  אגודת בית כנסת "בית 

יעקב לעולי דמשק" בתל אביב.

האנשים המרכזיים שפעלו בשתי אגודות אלה היו משה 

בזבז, אברהם צבאן וברוך חלבי. 

שמותיהם של פעילים אחרים באותן אגודות מופיעים באתר 

www.misham.org "משאם"

בני הקהילה תרמו אז בעין יפה לשתי האגודת שהקימו 

יחד את בית הכנסת הקיים עד היום, ברח' ראש פינה בתל 

אביב, באותו בניין בו מצויים גם משרדי הארגון.

משה בזבז* וברוך חלבי עבדו כפקידים באדמיניסטרציה של 

המנדט הבריטי ולאחר הקמת המדינה עבדו במס רכוש 

עד יציאתם לפנסיה.

אברהם צבאן* עבד בבית חרושת ליציקת ברזל בקרבת רח' 

יפו-תל-אביב, שם גם הכרתי אותו. אברהם ניהל את בית 

הכנסת וניהל גם את קופת בית הכנסת וקופת "אגודת 

עזרה וסעד". ביד רמה הוא ניהל אותם. הוא היה בעל ידע 

רב בתורה עוד מהיותו בדמשק שבבית משפחתו היה 

מרכז לתפילה ולימוד תורה. את חייו ריכז אברהם סביב 

בית הכנסת ו"אגודת עזרה וסעד". 

על פעילותם הרבה למען הצבור של שלושת האישים האלה 

הונצחו שמותיהם על קיר שיש בבית הכנסת בית יעקב.

לאחר אחוד כל העמותות, לרבות אגודת "בית תרבות ע"ש 

אברהם עבאס ז"ל", נבחר אברהם פתיחה ז"ל כיו"ר הארגון 

המאוחד. אברהם היה מנהל מגדל שלום בתל-אביב ומתוקף 

תפקידו זה פתח את אולם הישיבות של מגדל שלום בפני 

הארגון לשם קיום ישיבותיו מאחר שהארגון הוקם ללא בית 

וללא מקום לפגישות הפעילים. 

אברהם קידם את פעילות הארגון והשרה אווירה חמה 

ונעימה. הוא הציב אתגרים חדשים והחל בפעילות למימושם 

- הקמת בית לעדה, כתיבת סיפורה ותולדותיה של יהדות 

דמשק, חלוקת מלגות, עזרה סוציאלית, סיוע לבני מצווה 

ולהכנסת כלה. התקיימו מספר ערבים בהם חולקו מלגות. 

פעילותו הענפה בארגון הונצחה בתמונות רבות.

לצערי לא זכה אברהם לאריכות ימים ובגיל צעיר נפטר 

מהתקף לב.

יוסף ריקה
יוסף ריקה ז"ל הצטרף לארגון מאוחר יותר, יחד עם פעילים 

רבים נוספים. 

יוסף היה פעיל מאד בהסתדרות הנוער העובד והלומד, 

בהסתדרותהכללית ובווז'אק, שם פעל למען בני הקהילה 

אישים מרכזיים ופועלם בארגון
על: אברהם פתיחה, משה בזבז, אברהם צבאן, ברוך חלבי ויוסף ריקה זכרם לברכה

יהושע קלש / יו''ר האירגון )צילום: מארכיון הארגון(

אברהם פתיחה )צילום: מארכיון הארגון(

27* ראה תמונותיהם של משה בזבז ואברהם צבאן בעמוד 30 להלן 
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שנותרו בדמשק. ביטוי בולט לכך נמצא בנאום שנשא בלונדון 

בשפה הצרפתית. תרגום הנאום מתפרסם בחוברת זו

)ראה להלן עמוד 29(.

יוסף נבחר לסגן יו"ר הארגון והיה חבר ועדת המורשת, תחום 

שהיה עיקר עיסוקו. את ישיבות ועדת המורשת הראשונות 

קיימנו במשרדו של יוסף, ובהמלצתו הוענק מימון לפרופסור 

צבי זוהר לקידום חקר מורשת הקהילה. נאספו מסמכים 

רבים, אך עבודת המחקר הופסקה והארגון לא הפיק תועלת  

ממנה.

יוסף גיבש הצעה לארגן בחירות שנערכו בהתאם להמלצתו 

ככל הנדרש בחוק, לרבות פירסום מקדים בעיתונות. נבחרו 

יו"ר, מזכיר וגזבר וכן חברי הנהלה. בהמשך הוקמו הוועדות.

יסודות הפעילות שנקבעו אחרי הבחירות קיימים עד עצם 

היום הזה.

לאחר שנים פנה הארגון שנית ליוסף כדי שיגבש הצעה 

לבחירות חדשות, אך הפעם הצעתו,  שנתקבלה ואושרה 

כדין,  היתה לאשר את הפעילות הארגונית במסגרת 

וההוצאות לביצוע  הזמן  את  ולחסוך  הקיים  המצב 

בחירות שלא צפוי היה שיביאו לשינויים כלשהם.

פטירתו הפתאומית של יוסף ז"ל היכתה אותנו כהלם. קשה 

להאמין שהוא אינו אתנו.

היום אנו צריכים לממש חלום שיוסף דיבר עליו רבות - 

הקמת ארגון עולמי ליוצאי דמשק בכל הקהילות בעולם.

מוטל עלינו לממש את הצעתו ולהקים ארגון עולמי. בפועל 

כבר ערכנו גישושים  ראשונים.

אנו תקווה שהארגון יוקם וחלומו של יוסף יתממש.

יוסף ריקה

1. בשליחות בחווה החקלאית בצרפת

2. בהסתדרות הנוער העובד והלומד

3. בטקס חלוקת מלגות לסטודנטים

בארגון יוצאי דמשק

)הצילומים הנ"ל מאתר הארגון(

1

3

2

28



"מכאן ומשאם" גיליון מס' 16 ערה"ש תשע"ג ספטמבר 2012

בשם המועצה הציבורית להצלת יהודי ערב, ברצוני, 

מעל במה זו, גם לפנות אל ממשלת סוריה וגם להפנות 

את תשומת ליבו של העולם הנאור למצבם של היהודים 

בארץ זו.

בסוריה מצויה כיום קהילה יהודית בה למעלה מ-5,500 

נפש: כ-5,000 בדמשק, כ-400 בחלב, וכ-100 בקמישלי.

הם אינם רשאים לעזוב את סוריה. מוחזקים כבני-ערובה 

פוליטיים בסכסוך בינינו לבין סוריה. סכנה ממשית מאיימת 

על חייהם. אמנם לא מיידית. הם חיים על מעין הר געש פעיל. 

אין יודעים מתי יתפרץ, אך יודעים בוודאות שהוא יתפרץ. 

עם ההרגשה הזאת ועם פחדים כאלה חיים היהודים יום 

יום ושעה שעה.

סוריה חתומה על האמנה הבינלאומית לזכויות האדם. 

בסעיף 12 או 13 של האמנה נאמר: "כל אדם זכאי לעזוב 

כל ארץ, לרבות ארצו". אנו - נציגי היהודים יוצאי ארצות 

ערב - פונים בזה לממשלת סוריה שתכבד את חתימתה 

ותאפשר לכל יהודי לקום ולעזוב את הארץ, אם רצונו בכך.

השארנו שם הורים, אחים, אחיות ובני משפחה אחרים. 

איננו יכולים להיות אדישים לגורלם! נפנה לדעת הקהל 

הבינלאומית. נפנה לאישים נאורים וידועי שם בעולם: 

לסופרים, אמנים, שחקנים, אנשי רוח ומדע. וכמובן גם 

למדינאים: חברי פרלמנטים, שרים, ראשי ממשלות וראשי 

מדינות - נפנה לכל אלה ונבקש את התערבותם למען 

תינתן ליהודים הזכות לעזוב את סוריה.

ומדוע חוששים אנו לעתידם ולגורלם? 

החשש איננו מהנשיא חאפז אל אסד. זאת עלינו לומר מייד 

בכדי להיות הוגנים כלפיו. היה זה הנשיא אסד שהסיר לפני 

מספר שנים כמה מההגבלות שהיו מוטלות על יהודי סוריה. 

העניק להם חופש תנועה מסוים ברחבי סוריה, הצניע את 

רישום המילה 'יהודי' בתעודת הזהות, איפשר, בתנאים 

קשים אמנם ובאורח מוגבל, יציאה לחו"ל לצורכי ריפוי, 

הרשה להם לשפר את מצבם הכלכלי ונטע בהם הרגשה 

של בטחון יחסי. אכן, הנשיא אסד, בן המיעוט העלאווי, 

שומר היום על בטחון המיעוטים בסוריה ובכללם גם על 

בטחונו של המיעוט היהודי.

אם כן, מדוע אנו חרדים ומדוע יהודי סוריה עצמם חרדים 

לגורלם?

החרדה נובעת משתי התפתחויות פוליטיות אפשריות 

בעתיד והשלכתן על היהודים:

1. שינוי במדיניות המשטר.

2. הפיכת המשטר.

שינוי במדיניות המשטר
הכוונה שהמשטר יעבור ממדיניות של הגנה ומעט חופש 

ליהודים, למדיניות של הסתה והתנכלות. המתיחות 

הפנימית בסוריה היא עצומה )רק לפני מספר חודשים 

דבריו של יוסף ריקה  בכנס ההנהלה העולמית 
)W.O.J.A.C( של יהודים יוצאי ארצות ערב

לונדון 30.11.1983
)הדברים נאמרו בשפה הצרפתית(
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דיכא הצבא התקוממות של מתנגדי המשטר בחמה ובחלב 

והרג עשרות אלפים של בני-אדם, ביניהם גם אזרחים חפים 

מפשע( - וכאשר גוברת המתיחות הפנימית, יש סכנה 

שהשלטונות ינקטו במדיניות מכוונת להפניית רגשות 

התסכול והזעם של ההמונים לאפיק אנטישמי ואנטי יהודי, 

והיו דברים מעולם במשטרים רודניים.

הפיכת המשטר
יתכן בהחלט שנהיה עדים למיגורו של הנשיא אסד ומשטרו 

בהפיכה צבאית ועלייתו לשלטון של גורם פנאטי שייתן יד 

לעשות שפטים ביהודים. בכל מקרה, עלינו לדעת, ועל כל 

העולם הנאור לדעת, שמספיקות 24 שעות של תוהו ובוהו 

פוליטי, של איבוד השליטה במצב מצד השלטון המרכזי, 

בכדי שהמון פנאטי יבצע פוגרום וטבח נוראי ביהודים. 

והדבר איננו קשה, כי בשכונת היהודים, באותם בתים 

ובאותן חצרות, חיים זה בצד זה יהודים, נוצרים, ארמנים, 

מוסלמים וערבים פלסטינאים, שהגיעו לשם מייד אחרי 

מלחמת השחרור ותפסו את בתיהם של היהודים, שעזבו 

את סוריה בהמוניהם לפני מלחמת השחרור ולפני שסוריה 

קיבלה את עצמאותה.

מכאן, שהסכנה הצפויה ליהודים והמאיימת על חייהם 

איננה תלויה ברצונו הטוב בלבד של הנשיא אסד, ולכן היא 

מוחשית מאוד ואי אפשר שלא להרהר בה יומם ולילה.

וישנה בעיה נוספת, בעיה כאובה מאוד, המעיקה כמעט 

על כל משפחה יהודית בסוריה - ולפי דעתי היתה צריכה 

להעיק על מצפונם של שליטי דמשק - היא בעיית הבנות 

הרווקות. יש בקהילה היהודית בסוריה למעלה מ-600 בנות 

בגיל 21-35, שסיכוייהן למצוא חתנים שואפים לאפס. 

מסיבות מיוחדות - שלא נעמוד עליהן כאן, יש שם יותר 

נשים מאשר גברים. נערה שלא הצליחה להתחתן עד גיל 

21, תישאר, קרוב לוודאי, רווקה כל ימי חייה ולא תוכל 

להקים משפחה, אלא אם יותר לה לצאת את סוריה ולחפש 

חתן במקום אחר בעולם.

עלינו להתארגן להפעלת לחצים מאסיביים של דעת 

הקהל הבינלאומית על ממשלת דמשק, שתאפשר לבנות 

אומללות אלו לעזוב את סוריה ולהצטרף אל קרוביהן בחוץ 

לארץ. אין כמעט בחורה שאין לה קרובים מחוץ לסוריה, 

בעיקר ביבשת אמריקה על שני חלקיה. הננו פונים, בזה, גם 

ישירות לממשלת סוריה לבל תתייחס לבעיה זו כאל בעיה 

פוליטית. זו בעיה אנושית, ואנושית בלבד, ולכן על סוריה 

לעשות מחווה אנושי ולאפשר לבנות לצאת.

ולסיום ברצוני להזכיר, שהשיפור שחל במצבם של יהודי 

סוריה הוא תוצאה:

של לחץ דעת הקהל הבינלאומית על ממשלת סוריה 

והתערבות מתמשכת של  אישים ידועי שם בעולם, כמו 

נשיא הסנאט הצרפתי, מר אלאן פואר.

 .W.O.J.A.C וכאן, אולי אפתיע אתכם: תוצאה של הקמת

ואמנם, למחרת ועידתנו הראשונה, בפריז, דוברי הממשלות 

הערביות החלו להגיב. הם הזמינו אותנו לשוב לארצות 

מוצאינו בהבטיחם לנו הכול. ואז, פתאום הבינו, שהצעה 

כזאת, אינה עולה בקנה אחד עם המשך מדיניות הדיכוי 

שהם נוקטים כלפי היהודים שחיים עדיין בארצותיהם. 

ומסיבה זו, החלו לשנות את התנהגותם כלפי היהודים.

מסקנות
1. להפעיל, וביתר שאת, את דעת הקהל הבינלאומית.

 .W.O.J.A.C 2. להרים, וביתר שאת, את קולו של

משה בזבז בטקס הכנסת ספר תורה 
לבית הכנסת "בית יעקב" בתל אביב

אברהם צבאן, בטקס מתן אות הוקרה לפועלו. 
מימין: שלמה צאלח, אברהם צבאן, משה ששון, 

נשיא התאחדות עולה סוריה  30
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אבא ברוך חלבי ע''ה 
ברוך חלבי

אבא נולד בסוריה בשנת 1912. שמו בסוריה 

היה טופיק  חלבי, ורק לאחר שעלה לארץ 

הוסיף לתעודת הזהות שלו את השם העברי 

ברוך. שמה המקורי של המשפחה היה 

נא'אע. המשפחה הגיעה לדמשק מחלב 

ומכאן נגזר כנראה השם חלבי, כלומר איש 

חלב.

אבא היה הצעיר מבין שלושה אחים. האחות 

הבוגרת היגרה מסוריה לארגנטינה בראשית 

המאה שעברה ושני האחים הצעירים עלו 

ארצה.

כבר בילדותו התייתם מאמו. כאשר נשא 

לבית  אבא  הועבר  שנייה  אישה  אביו 

היתומים בדמשק ושם גדל .לאחר מספר 

שנים לא רב, התייתם גם מאביו. את לימודיו היסודיים למד 

בבית הספר העברי  שפעל בדמשק, ואת התיכון למד בבית 

הספר אליאנס.

את מיטב חבריו רכש בבית היתומים וביניהם את אליהו כהן 

)שורבה( ז"ל, חבר חולתה ,יוסף חלק ז"ל חבר אפיקים , 

שלמה אלפייה ז"ל שחי בחיפה, 

ומשה מוצרי שעד סוף ימיו נהג 

לקרא לו אחי. 

במקביל ללימודיו קיים פעילות 

בתנועת הצופים וכן בתנועת 

החלוץ. באותן שנים בדמשק 

הייתה פעילות ציונית עניפה 

ובמסגרת פעילות זו אף הגיעו 

שליחים מן הארץ למשל הסופר 

נחמן  חיים  והמשורר  בורלא 

ביאליק. )בביקורו של חיים נחמן 

ביאליק בדמשק הוא נפגש עם 

נציגי תנועות הנוער הציוניות: 

 , ר" הצעי "מכבי   , " "מכבי

"הצופים", "הפועל הצעיר" ו"החלוץ". במסגרת ביקור זה 

שרה רוזין, לימים אשתו של אבא, בפני ביאליק את שירו 

"שיר העבודה" בעברית כמובן.(

כאשר סיים את לימודי התיכון באליאנס הוצעה לו מילגה 

ללימוד משפטים בצרפת  ע"י יוסף פרחי אשר אימץ את 

ברוך חלבי

 ברוך ושושנה )רוזין( חלבי, עם בנם הבכור שלומיברוך חלבי הצעיר בדמשק
תל אביב 1944 
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משפחת חלבי: יושבים על כסאות ברוך ושושנה, יושבת על הדשא הבת עליזה, 

מאחורי ברוך עומד הבן הבכור שלומי, ומאחרי רוזין-שושנה, הבן יוסי.

אבא כבן. דמותו של יוסף פרחי, שהיה נשיא הקהילה 

בדמשק, הייתה מאד דומיננטית בילדותו של אבא. למרות 

זאת, אבא דחה את ההצעה כיוון שתכנן לעלות לארץ 

ישראל. לימים הצטער מאד שדחה את המילגה. כאות 

הערכה ליוסף פרחי קרא אבא את שם בנו השני יוסף.

עם תום הלימודים באליאנס יצא לעבודה. הוא עבד בוורשת 

נעסאן ושם ניהל את מחלקת הפוליטורה במוצרי העץ. 

במחלקה זו עבדה רוזין ליניאדו שהייתה שכנתו לחצר. כאן 

החלה לפרוח האהבה, ולימים הפכה רוזין )שושנה( לאשתו, 

אמנו ז"ל.

לארץ עלה בשנת 1935 וכאן החל לעבוד כפקיד מס. 

בתחילה תחת ממשלת המנדט ואח"כ כפקיד ממשלתי  של 

ממשלת ישראל. במסגרת תפקידו היה מנהל מס רכוש של 

אזור תל אביב. לאחר מכן בגוש דן ואחרון תפקידיו במסגרת 

מס רכוש היה מנהל מחוז הדרום . במהלך כל השנים המשיך 

ללמוד ולהשתלם ולמעשה הגיע לדרגת מומחה בשמאות 

מקרקעין, והיה ידוע במקצועיותו בתחום זה.

בעבודה זו התמיד עד שפרש לגמלאות.

אבא דיבר וכתב חמש שפות: ערבית, צרפתית, אנגלית, 

ספרדית וכמובן את השפה העברית שידע על בורייה.

דבר זה עזר לו מאד בפעילותו הציבורית. עד היום זכורים לנו 

ביקורים של אנשים מקהילת יוצאי דמשק בביתנו, שביקשו 

מאבא לתרגם מכתבים שהגיעו מקרוביהם בשפות שונות. 

)כזכור על מנת לקבל מכתב מקרובים בסוריה היה המכתב 

צריך להישלח לארגנטינה, מקסיקו או ברזיל ע"מ לעשות 

את דרכו לארץ(.

בשנת 1936 עלתה רוזין )שושנה( לניאדו ארצה.

הם נישאו ונולדו להם 3 ילדים: שלומי חצב )חלבי( חבר 

קיבוץ חולתה, יוסי חלבי חבר קיבוץ הסוללים ועליזה ג'אן 

תושבת ראשון לציון.
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במעמד ראש העיר רעננה, נחום חופרי, סגנו וממלא     

מקומו עו"ד איתן גינזבורג, ובהשתתפותם של סגנית 

ראש העיר, הגב' רונית וינטראוב, התעשיין סטף וורטהיימר, 

האספן משה מוסיוף, יו"ר ארגון יוצאי דמשק )סוריה( יהושע 

קלש וחברי הנהלת הארגון,  ומכובדים נוספים, הושקה 

ונפתחה ביום ב' 9.7.2012( התערוכה: "רנסנס כלי המתכת, 

הדמשקאיים, מהמאות התשע עשרה והעשרים", והוצגה 

בגלריה העירונית בבית "יד לבנים", רעננה. ובשם הארגון 

נשא דברים וברך משה שמר עורך כתב העת "מכאן 

ומשאם".

התערוכה מציגה אוסף פרטי של האספנים יפעת ודורון 

סבג,  צברים תושבי רעננה )לשניהם אין כל זיקה לדמשק( 

וכוללת כלים לבישול, אירוח, הגשה, אחסון, שתייה, תאורה, 

עישון וכתיבה אשר הוכנו ע"י אומני

הנחושת -  יהודים דמשקאים, בטכניקות אומנות )נְַא'ֶשה - 

חריתה וציפוי( האופייניים להם ועיקרה: שיבוץ כסף ונחושת  

במתכות נחושת שונות.

שיאה של טכניקת שיבוץ זו במאות  ה - 13 וה - 14 באיראן, 

בסוריה, במצרים.

במאה ה - 19 ובתחילת המאה ה - 20 חל "רנסנס" של 

מלאכת השיבוץ בכלי מתכת. עד סופה של המאה העשרים, 

עת עזבו אחרוני יהודי דמשק את העיר )1994(  והשאירו 

מאחוריהם את בתי המלאכה ולו מעט  גם חומרי גלם 

וסחורות גמורות...

התערוכה פותחת בפני קהל הצופים צוהר קטן לאומנות 

הנחושת היהודית )נא'שה( שמוצריה היפיפיים הפכו ברבות 

השנים נדירים יותר ויותר.

על המעט מן המעט על יופיים הייחודי של הכלים והחפצים 

נחשפנו הודות לעבודת האיסוף  המקצועית והממוקדת 

והבלתי נלאית של יפעת ודורון סבג

דורון סבג, כאמור, יליד הארץ בן למשפחה יהודית יוצאי 

מרוקו,החל בתחביבי האיסוף בעודו ילד. כמו כל ילד 

בתקופתו החל לאסוף תמונות של כוכבי קולנוע, ספורטאים 

וכוכבי כדורגל,  מאות עטים שונים ומשונים של אותה 

תקופה עד שפעם בבחרותו נקלע לדרכו באחד משיטוטיו 

בשווקים )תחביב שהוא נוהג בו עד היום...( מצא כלי נחושת 

ועליו ציורים מזרחיים אופייניים בחוטי כסף.

משלמד על מוצאו ויחודו של הכלי, החל , בטיוליו בארץ 

ובעולם לחפש יותר ויותר כלים ומוצרים שכאלה ואת רוב 

רובם רכש מכספו בכסף מלא...

מהביקור הראשון שלי אצלו בביתו,) לפני כשנתיים ימים( 

שם התודעתי לראשונה לאוסף הנהדר הזה, חל שנוי דרמטי 

בצורתם מאז ועד הצגתם בתערוכה.אז, ראיתים כהים חלודי 

נחושת ירוקה...ועתה לפתע הם הפכו ליותר "צעירים"-כאילו 

זה עתה יצאו מקו הייצור הארוך והמפרך.

ואכן לשאלתי לפשר הדבר ענתה לי רעייתו יפעת שותפתו 

לכל ''שיגעון'' האיסוף הזה " אל תשאל, דורון השקיע לילות 

כימים בשפשוף וניקיון עקשניים וכמובן גם חיפשנו ניסינו 

מצאנו חומרי ניקוי מיוחדים. וכך הגענו לתוצאה המרהיבה 

הזאת...

לשאלתי איזה מוצר או כלי מועדפים עליכם, ענו שניהם 

בדואט "אנחנו אוהבים את כל הכלים באופן שווה".

ואכן כבן למשפחתו של רב אומן במקצוע "הנא'שה" יצחק 

מכללתי שמר ע''ה אני יכול להעיד כי אכן זוי תערוכה יצוגית 

מרהיבה...

יפעת ודורון יהיו מוכנים להעמיד תערוכה זו לכל מי שירצה 

להציגה בארץ ובעולם - מומלץ מאוד.

למלאכת שיבוץ זו במאות  ה - 13 וה - 14 באיראן, בסוריה, 

במצרים.

במאה ה - 19 ובתחילת המאה ה - 20 חל "רנסנס" של 

מלאכת השיבוץ בכלי מתכת. עד סופה של המאה העשרים, 

עת עזבו אחרוני יהודי דמשק את העיר )1994(  והשאירו 

מאחוריהם את בתי המלאכה ולו מעט  גם חומרי גלם 

וסחורות גמורות... 

התערוכה פותחת בפני קהל הצופים צוהר קטן לאומנות 

הנחושת היהודית )נא'שה( שמוצריה היפיפיים הפכו ברבות 

״רנסנס כלי המתכת הדמשקאיים 
מהמאות התשע עשרה והעשרים״ 

מהאוסף של יפעת ודורון סבג, מרעננה

דורון ויפעת סבג )צילום: משה שמר(
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השנים נדירים יותר ויותר.

על המעט מן המעט על יופיים הייחודי של הכלים והחפצים 

נחשפנו הודות לעבודת האיסוף  המקצועית והממוקדת 

והבלתי נלאית של יפעת ודורון סבג

דורון סבג, כאמור, יליד הארץ בן למשפחה יהודית יוצאי 

מרוקו,החל בתחביבי האיסוף בעודו ילד. כמו כל ילד 

בתקופתו החל לאסוף תמונות של כוכבי קולנוע, ספורטאים 

וכוכבי כדורגל,  מאות עטים שונים ומשונים של אותה 

תקופה עד שפעם בבחרותו נקלע לדרכו באחד משיטוטיו 

בשווקים )תחביב שהוא נוהג בו עד היום...( מצא כלי נחושת 

ועליו ציורים מזרחיים אופייניים בחוטי כסף.

משלמד על מוצאו ויחודו של הכלי, החל , בטיוליו בארץ 

ובעולם לחפש יותר ויותר כלים ומוצרים שכאלה ואת רוב 

רובם רכש מכספו בכסף מלא...

מהביקור הראשון שלי אצלו בביתו,) לפני כשנתיים ימים( 

שם התודעתי לראשונה לאוסף הנהדר הזה, חל שנוי דרמטי 

בצורתם מאז ועד הצגתם בתערוכה.אז, ראיתים כהים חלודי 

נחושת ירוקה...ועתה לפתע הם הפכו ליותר "צעירים"-כאילו 

זה עתה יצאו מקו הייצור הארוך והמפרך.

ואכן לשאלתי לפשר הדבר ענתה לי רעייתו יפעת שותפתו 

לכל ''שיגעון'' האיסוף הזה " אל תשאל, דורון השקיע לילות 

כימים בשפשוף וניקיון עקשניים וכמובן גם חיפשנו ניסינו 

מצאנו חומרי ניקוי מיוחדים. וכך הגענו לתוצאה המרהיבה 

הזאת...

לשאלתי איזה מוצר או כלי מועדפים עליכם, ענו שניהם 

בדואט "אנחנו אוהבים את כל הכלים באופן שווה".

ואכן כבן למשפחתו של רב אומן במקצוע "נְַא'ֶשה" יצחק 

ְמַכלֶַלִּתי ֶשֶמר ע''ה אני יכול להעיד כי אכן זוהי תערוכה 

ייצוגית מרהיבה... 

יפעת ודורון יהיו מוכנים להעמיד תערוכה זו לכל מי שירצה 

להציגה בארץ ובעולם 

מימין לשמאל: גב' ורטהימר, סטף ורטהימר, יהושע קלש, משה שמר, אורנה פיכמן / אוצרת התערוכה גב' מוצרי מוריס מוצרי,

אריאלה אמר מהאוניברסיטה העברית, דורון סבג ויפעת סבג )צילום: רמי זרניגר(.
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כד לחלב, כסף רקוע על נחושת ,פנים 
מצופה עופרת 13.5 *13* 8.5 דמשק 

המאה ה - 19

מגש, עם ששה מדליונים, כסף ונחושת אדומה רקועים 
על נחושת צהובה, קוטר:31 ס"מ דמשק המאה ה- 19

כוס, כסף ונחושת אדומה רקועים על 
נחושת צהובה ועבודות פיתוחים.

גובה 8  ס''מ קוטר: 7 ס''מ דמשק
המאה ה - 19 או המאה ה -  20

מגש, כסף רקוע על נחושת עם עבודת גריעה עמוקה,
גובה 1.5 ס"מ קוטר: 27 ס"מ דמשק המאה ה- 19

מכסה לקופסת סיגריות,
מעוטרת דגים למזל טוב, כסף רקוע על 

נחושת צהובה, דמשק המאה ה 19

כל התמונות: בעמוד השער ובעמודים 36 ו 37 צולמו על ידי הצלם רמי זרניגר, לו, ליפעת ודורון סבג זכויות היוצרים עליהם. 
אנו חבים להם תודה עמוקה על אדיבותם ושיתוף הפעולה הפורה בנוא חשוב זה.

רנסנס כלי המתכת הדמשקאים מהמאות ה-19 וה-20         ) חלק מהתערוכה של אוסף יפעת ודורון סבג(
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קערה, כסף ונחושת רקועים על נחושת, גובה 10 ס"מ 
קוטר: 17 ס"מ דמשק תחילת המאה  ה - 19

מגש, זהב, כסף ונחושת רקועים על נחושת 
צהובה, קוטר: 32.5 ס"מ, דמשק, המאה ה 19

קערה, כסף ונחושת אדומה רקועים על נחושת צהובה 
ועבודות פיתוחים. גובה 8 ס''מ קוטר: 7 ס''מ דמשק המאה ה 

- 19 או המאה ה -  20

מגש, כסף ונחושת אדומה רקועים על נחושת צהובה:
גובה 1.5 ס"מ קוטר: 42.5 ס"מ, דמשק, המאה ה- 19

חמסה, כסף ונחושת צהובה, 
גובה 13 ס"מ קוטר: 6.5 ס"מ

רנסנס כלי המתכת הדמשקאים מהמאות ה-19 וה-20         ) חלק מהתערוכה של אוסף יפעת ודורון סבג(
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ג'ודית )ג'ודי( פלד קאר, נולדה ב-26 בדצמבר 1938 

במונטריאול קנדה ומתגוררת כיום בטורונטו. במקצועה 

מוזיקאית, מורה למוזיקה ואם לשישה ילדים.

ג'ודי פלד-קאר היא פעילת זכויות אדם יהודית קנדית, 

שהתפרסמה במיוחד בהצלתם של יהודי סוריה מרדיפות 

ועינויים והברחתם אל מחוץ למדינה במשך עשרות שנים, 

והפכה את חילוץ יהודי סוריה למפעל חייה.

בשנת 1972, כאשר היא ובעלה הראשון, ד"ר רונלד פלד, 

למדו על מצוקתם של צעירים יהודים שמתו בניסיון להימלט 

מסוריה. הם יצרו קשר ישיר עם הקהילה היהודית בסוריה 

והחלו לשלוח ספרי קודש ליהודים שם. לאחר מותו של 

בעלה, ד"ר רונלד פלד, הוקמה ב-1973 קרן לזכרו.ג'ודי 

פלד-קאר השתמשה בכספי התרומות לקרן על-מנת 

להמשיך במפעל בעלה המנוח ולשלוח ספרי קודש ליהודי 

סוריה. היא מצאה כי ניתן לשחד גורמים בסוריה ובכך 

לאפשר שחרורם של יהודים ובמשך שנים שילמה כופר 

לשלטונות סוריה, על-מנת שיאפשרו את יציאתם של 

יהודים מן המדינה.

היא עבדה מאחורי הקלעים כאשת צללים ופעלה יד ביד עם 

מגוון השירותים החשאיים  )ובראשם המוסד( עשרות שנים. 

בנוסף, פעלה ג'ודי  פלד-קאר להצלת שכיות תרבות יהודיות 

מסוריה והצליחה להוציא ולהביא ארצה את "הכתר של 

דמשק" ) שהוצג רק לאחרונה בפעם הראשונה במדינת 

ישראל בספריה הלאומית בירושלים(ומספר כתבי קודש 

עתיקי יומין. 

במעשיה אלה הרימה תרומה יוצאת דופן לעם היהודי 

ולמדינת ישראל. וזכתה להיות בין ארבעת הראשונים זוכי 

עיטור הנשיא. העיטור הגבוה ביותר במדינת ישראל ומוענק 

השנה בפעם הראשונה.

ג'ודי פלד קאר זכתה גם באותות ועיטורים רבים, ביניהם 

אות מסדר קנדה, פרס מרכז שמעון ויזנטל, אות כבוד 

מאוניברסיטת חיפה ותואר כבוד מאוניברסיטת לאורנטיאן 

באונטריו.

)ראה גם "מכאן ומשאם" גיליון מס' 8 ובו פרק רחב על 

ג'ודי פלד קאר (

 כב' הנשיא שמעון פרס, עונד לגב' ג'ודי פלד קאר את העיטור ) צילום: מארק היימן, לע''מ באדיבות  לשכת הנשיא(

עיטור הנשיא, העיטור הגבוה ביותר במדינת ישראל
הוענק השנה בפעם הראשונה לארבעה זוכים וביניהם

יקירתינו ג'ודית )ג'ודי( פלד קאר
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ארבעת הראשונים מקבלי עיטור הנשיא. מימין לשמאל: אורי סלונים, הרב ישראל עדין שטיינזלץ, ג'ודי 
פלד קאר, ונציג קרן רש''י )צילום: יוסף אבי יאיר אנגל, יועץ הנשיא ובאדיבותו(

ג'ודי, כב' הנשיא שמעון פרס ומשה שמר
)צילום: יוסף אבי יאיר אנגל, יועץ הנשיא ובאדיבותו(

הוד מעלתו שגריר קנדה בישראל מר ּפול הנט, רעייתו גב' ּפאולינה 
וג'ודי בחצר בית הנשיא

)צילום: עמירם ברק מקרן רש''י ובאדיבותם(

ג'ודי והמשפחה, שגריר קנדה בישראל ורעייתו בבית הנשיא, לאחר קבלת העיטור והתעודה
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הפתגם והמכתם היוו תמיד מאפיין בולט של התרבות 

העולמית. לפתגם מסרים תרבותיים חיוביים בדרך כלל, 

שנוצקו מחומרי החכמה העממית. בפתגם יש השתקפות 

החיים, במיוחד חיי העם, כי הם נובעים ממעיינות העם 

ומשקפים משקעים עממיים ומנטליות של האיש הפשוט. 

הפתגמים הם חלק בלתי נפרד מתרבותה של כל  שפה 

בכלל, ומהשפה הערבית בפרט.

עיון בפתגמים יכול לשמש מנוף משיכה לקוראים, שכן הם 

מלאי חן, תוכן ותבונה קצרים, שמעוצבים בצורה אומנותית. 

דברים אלה מקלים על עיגונם בלב. הפתגם הערבי קנה 

אחיזה ונחלה בלב יהודי דמשק במאות האחרונות, כך שהם 

שילבו פתגמים בדיבורם, משום שקל היה להם לקלטם 

ולשלבם בדיבורם בקלות יחסית. גדולתו של הפתגם הוא 

בתמציותו- הוא מביע חוכמת חיים מקיפה במלים בודדות 

וברורות, דבר שהביא לקליטתו בקרב הקהילה של יהודי 

דמשק, שניהלה את חייה בערבית. בכך היא השתמשה 

בפתגם, שנחשב לתכלית הרטוריקה בשפה הערבית. 

פינה מיוחדת הקדיש איש הקהילה הדמשקאית לפתגמים 

מעורבים עברית - ערבית, כפי שיבוא בעתיד.

המלה "משל" באה לציין בערבית דמיון - כאילו אמרו: הדבר 

הזה דומה לדבר קודם לכן, ויש לו זיקה לאירוע שהיה ונותר 

בזיכרון. המילה "ַמַת'ל" המורה על פתגם בערבית מזכירה 

לנו את המשל בעברית – דהיינו: זה כמשלו של זה; כאומר- 

יש שני צדדים, דבר שמחייב השוואה של תוכן בשניהם.  

בכל תרבויות העולם אהודים המשלים והפתגמים על בני 

אדם והם מרבים לשבצם בדיבוריהם, משום שהם הופכים 

להיות עסיסיים ומורים על חוכמתם. הפתגם אינו נחלת 

המשכיל והמלומד בלבד, אלא נחלת כל שדרות העם. 

הפתגם הוא מבע שימושי בחברה המסורתית מאז ועד ימינו. 

מבדיקת רשימת הפתגמים השגורים ששרדו במהלך 

הדורות אנו רואים כמה איפיונים נחוצים להישרדות של 

פתגם:

על הפתגם להיות קצר ותמציתי.

עליו לשאת  מסר חשוב,  חיובי וברור.

עליו להיות מנוסח בצורה ריתמית או שיהא נושא חרוז, חזרה, 

צימוד, הברקה לשונית או אלמנט רטורי אחר.

ניתן להעתיקו  ולעקרו משדה קודם וליישמו  ולשתלו בשדה אחר. 

הפתגם כאורב להזדמנות המתאימה כדי להיאמר. לא כל 

עת ראויה לכל פתגם. הפתגם יפה אך ורק בהזדמנות, שלה 

הוא נועד, ואמירתו בזמן אחר מפחיתה מערכו  ואף מורידה 

מערך האומר אותו. 

 נקח לדוגמה את הצירוף "ִאלְַקְהוֶה דַאיְֶמה"  הנאמר למגיש 

הקפה בעת סיום שתיית הקפה, שפירושו "יהא הקפה 

תמיד". קיצורו הוא "ַדאיְֶמה", שפירושו "תמיד".

כשיוגש קפה בעת ניחום אבלים )והוא אכן מוגש גם 

בהזדמנות זאת(, אם יאמר האומר "דַאיְֶמה", הריהו כאומר, 

חלילה, שתשרה צרה תמיד בבית המארח, ואין הדבר ראוי. 

נמצא שהכרת הפתגמים משלימה את הכרת התרבות, 

ומכאן חשיבותה הרבה. 

הפתגם מקובל בדרך כלל כדבר שהכל מסכימים עליו, הפרט 

והכלל. הוא גם מתאים לנסיבות שונות - שמחה וצער -  וגם 

לשימוש כללי ולשימוש פרטי.

המטרה הדידקטית בפתגם 
 אחת המטרות העיקריות של הפתגם היא דידקטית, על 

אף שהיא נדחית ע"י חוקרים מסויימים. לעתים יש בפתגם 

לשון של עצה, לשון של צווי או לשון מפורשת של   "עדיף 

זה על זה".  המטרה הדידקטית נסתרת לעתים, אבל כמעט 

שאין לך פתגם שאין לו מסר משלו. 

בעולם הערבי  אנחנו שומעים בחיי היומיום של הערבים 

הרבה פתגמים, וכמעט כל פתגם מתאים למקרה מסוים 

ויש לו מסר לימודי ותרבותי,  זאת אומרת  שהפתגם בא 

ללמד אותנו משהו. אספתי מספר פתגמים  מתוך אלפי 

פתגמים מצויים וציינתי את המסר החינוכי והלימודי שלהם 

תוך כדי מיון לקבוצות.

הפתגם והמכתם כמכשיר חינוכי בקהילת יהודי 
דמשק ויישומו בה

מאת: פרופ' יוסף דנה

פרופ' יוסף דנה
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  לימוד והתנהגות: 

ֻאְטלֻּב )א(לְִעלְם ִמן ַאְס'ַחאּב )א(לְִעלְם = דרוש את הידע מבעלי הידע.

ַאלְִעלְם נּור וַ)א(לְגַ'ְהל ַט'לַאם = הידע הוא אור והבורות היא חושך.

ִאְחַתרִם ַּכִּביַרּכ ְּביִִחִתְרַמּכ ַס'ִע'יַרּכ = כבד את הגדול ממך, יכבדך הצעיר ממך.

ַּכַמא  ֻתַעאִמל ֻתַעאַמל = כמו שתתנהג יתנהגו איתך

ַמן יְַפַעל )א(לְֵח'יר  יַגִ'ד )א(לְֵח'יר = העושה  טוב ימצא  טוב

ה ִּכיפ ִּבְתִס'יר = תישן מוקדם וקום מוקדם וראה איך תהיה בריא נַאם ַּבּכִّיר וְקּום ַּבִּכّיר וְשּופ )אל(ַסַّחّ

ּב וַלַא ִתְסַאל ַחִּכים = ְשאל את  בעל הניסיון וולא את הרופא )או החכם(  ִאְסַאל ְמגַ'רִّ

ַעלַא ַקדّ ְּבַס'אַטּכ ִמדّ רִגְ'ֵליּכ = הסתפק במה שיש לך )פשוט רגליך לפי מידת השטיח שלך(

'ל  ַעַמל  )א(לְיֹום ִאלַא )א(לְַע'ד = אל תדחה למחר את העבודה של היום  לַא ֻתַאגִّ

ִאְתַעּב ַעֵליה ִּבְתלַאִקיה = התאמץ, תמצא את מה שאתה מבקש

 ִאְחַפד' ִקְרַשּכ )א(לְַאְּביַצ' לַיֹוַמּכ )א(לְַאְסוַד = שמור את כספך ליום סגריר

 احرتم الناس بحرتموك = כבד את האנשים,  יכבדוך.

 احرتم نفسك يحرتموك = כבד  עצמך, יכבדו אותך.

אחוז ניכר מן הפתגמים נושא בקירבו חרוז פנימי המחלק אותם לשניים או לשלושה חלקים מבחינה תוכנית או מקצבית. 

זהו אחד הסממנים האומנותיים השכיחים בפתגם:

سبع صنايع والبخت ضايع = שבע מלאכות, אך המזל אבוד

شتوة نيسان بتحيي السكه والفدان = גשם אפריל מרענן את המחרשה ואת האדמה.

החזרה היא מן היסודות הראשונים של הסגנון הפואטי לדורותיו. דרך זו של חזרה תוך גיווני  משמעות אי אפשר שלא 

תקסום לאומן הלשון. בחזרה יש גיוון במשמעות המילים, מילה הבאה בתוך צירוף שונה בגיווני משמעות מהופעתה 

כמילה בודדת.

האנפורה: בפרק על החזרה שמור מקום מיוחד לאנפורה, שעיקרה חזרה על מילה או שתיים בראשי משפטים תכופים 

או בראשי חלקי משפט תכופים. החזרה בראש החלקים הכוללים ובאותו המקצב יש בה כדי להדגיש ולחזק עניין זה.

جبل مع جبل ما بلتقي بس بني ادم مع بني ادم بلتقي = הר בהר לא ייפגשו, אבל אדם עם אדם ייפגשו

الحجر يف مطرحه جبل والجبل يف غري مطرحه حجر = האבן במקומה  כהר, והר שאינו במקומו כאבנים

حسبنا الباشا باشا أتاري الباشا زمله = חשבנו שהֶּפחה פחה והתברר שהפחה אדם

ساعه لقلبك وساعه لربك = שעה לליבך ושעה לאלוהיך

יש פתגמים המנוסחים במשפטי תנאי מה שמייחד אותם מבחינה ספרותית הוא הסדר 

שבהם: בראשונה יש לנו התנאי )رشط( ואחר כך תוצאתו )جواب الرشط(:

ان كان صاحبك عسل / ال تلحسو كله = אם חברך דבש / אל תלקק את כולו

לפעמים מציינים עדיפות דבר אחד על רעהו ע"י משקל "ַאפַעל":
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ּכ ְּבִחילֶה = גדול ממך ביום ערום  ממך בעורמה  ּכ ְּביֹום ַאְחיַל ִמנַّ ַאְּכַּבר ִמנַّ

ּכ ְּבִסנֶה = גדול ממך ביום מומחה ממך בשנה. ּכ ְּביֹום ַאְח'ַּבר ִמנַّ ַאְּכַּבר ִמנַّ

ַאְרַח'ס ִמן )א(לְִפגְ'ל = זול יותר מצנון.

מסר חברתי
לפתגם תפקיד חברתי, שכן הוא עוסק ביחסי אנוש ויוצא מן הפרט אל  הכלל. לצורך זה הוא מבליט פרט מסויים שבכוונתו 

להדגיש לצורך הנחלה לכלל. 

הפתגם משקף בבואה של המנהגים והמסורות של החברות, שבהן הוא נשמע ובאמצעותו ניתן להשקיף עליהן ועל 

חייהן. הוא מקיף את רוב תחומי החיים ועוסק כמעט בכל בעיה ונסיבה אפשרית, או לפחות ניתן להביא פתגם הולם לכל 

אלה, ובמיוחד אם אומר הפתגם מבקש  להיראות כחכם. 

ניתן ללמוד מהפתגם דרכי התייחסות ראויות בין אנשים והתנהגות במצבים חברתיים מסויימים. מאידך גיסא קל ללמוד 

בעקיפין על הסטנדרטים שנהגו בעת קביעת הפתגם אם לחיוב ואם לשלילה. דוגמה בולטת לכך הוא היחס אל הנשים. 

בפתגם ילמד הקורא גם כיצד התייחסה החברה אל הפרט, אל הזקן, אל האישה, אל הילד, אל האויב, אל בעל החיים 

ועוד, שכן אוצר הפתגמים נועד לצורך מטרות חברתיות. ברוב הפתגמים מושם דגש בפונקציה החברתית. 

ציוריות המושתתת על ההווי 

הפתגמים הערביים מביעים מסרים חשובים אופיינים לחברה הפטריארכלית הגברית והמסוגרת.  החברה בנוייה על יחסים 

פנים משפחתיים, מתייחסים אל השכן הקרוב ולעתים אל האויב. באמצעות הפתגמים ניתן להציג חומר אתנוגרפי מסויים 

לגבי דמויות מסויימות בחברה: האישה, האב, השכן, האם, האוהב ועוד. 

ה = כמו ֵחֵרש בחתונה.  ֶַّפّ ְّ )א(לְַאְטַרש ִפי )אל(ז זַי

ממשילים אדם שאינו מבין ואינו שומע במקום מסוים לחרש בחתונה. אתה למד כאן על הרעש הרב שהיה מוקם בעת 

קיום תהלוכת החופה בהבאת הכלה אליה.

אר = ְשאל על השכן לפני שתשאל  על  הבית. )כשמחפשים  ִאְסַאל ַען )א(לְגַ'אר ַקְּבלִ )אל(ַדّ

בית למגורים(. 

ה = אני מדברת אליך, שכנתי, שמעי כלתי.  ַּבַחאִּכיִּכי  יַא גַ'אַרה ִאְסַמִעי יַא ִּכנֶّ

ִת'לְֵת'ין )א(לְוַלַד לַַח'אלֹו = בשני שלישים דומה הילד לדודו )מצד אימו(. 

ַּמה ְּבִתְטלַע )א(לְִּבנְת לִַאַּמה = הפוך את הכד על פיו,  הבת תצא דומה לאמא שלה.  ה ַעלַה ִתּ ֻטּבّ )אל(גַّ'ַרّ

מדמים את הבת לאמה , לטוב ולרע. כשבחור רוצה להתחתן עליו לשאול תחילה על האם  ואחר כך להתעניין בבת. כך 

ידע כיצד היא תראה בעתיד. 

ֻּכל זֵית ְּבִתנְַטח )א(לְֵחיט = אכול ֶשמן ותוכל לנגוח את הקיר.

יחסים במשפחה  
המשפחה היא התא החברתי החשוב ביותר, שכן כל אדם מתייחס למשפחה: הורים, אחים, דודים, בנים ובנות. מושם 

דגש  במתן כבוד להורים  ולמבוגרים.  הפתגמים מציינים את אופי החברה והמשפחה הפטריאכלית -  מעמד מיוחד 

למבוגרים, להורים ולאנשי דת. חובה לשמוע בקול האב ולציית לו. כעס  האב משול לכעס  האל:

غضب االب من غضب الرب = כעס האב נובע מכעס האל

رىض الله من رىض الوالدين = כאן הכיוון מתהפך ורצון האל נובע מרצון ההורים

ַהאר = מי שלא חונך על ידי אביו, יחנכו אותו הלילה והיום  יְל וַאלנַّ ַּבהּו אללַّ ֻּבהּו וַאלִדֻהּו ַאַדّ ַמן לַם יַֻאִדّ
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االب ببلع الحرصم, واالبن بترشدق فيه - אבות אכלו בוסר ושיני בנים תקהנה

ابنك الك وبنتك ال = בנך לְָך וִבתך לא לך 

ابنك وهو صغري ربيه, وملا بكرب خاويه = חנך את בנך בקטנותו, וכשיגדל הייה לו חבר

ايب باعني , وجوزي اشرتاين =  אבי מכר אותי ובעלי קנה אותי. 

احرتم ابوك ولو كان صعلوك = כבד את אביך, אף אם הוא קבצן 

اليل ما بعرف ابوه ابن حرام = מי שאינו מכיר באביו, ממזר הוא 

بيك ابنك احسن ما تبيك عليه = מוטב שבנך יבכה משאתה תבכה עליו

ورده خلفت شوكه = הורד הוליד קוץ. בוורד היפה יש קוץ, ובעצם אין טוב בלי רע

الله يرحمك يا يب اليل ما علمتني القرايه = ירחמך השם, אבי, שלא לימדתני קריאה

ابن الشيبه للخيبه = בן הזקונים לאכזבה - בגלל חוסר יכולת להענקת טיפול ראוי, או בגלל פינוק מוגזם בן 

הזקונים עשוי  לאכזב את הוריו 

ابنك عىل ما ربتيه , وجوزك عىل ما عودتيه = בנך-  כפי שחינכת אותו, ובעלך - כפי  שהרגלת אותו

اليل وراه امه ال تهكل همه = מי שאמו מאחוריו , אל תדאג לו

البنت رسها امها = הבת, סודה אימה  

دور لبنتك قبل ما تدور البنك = חפש לִבתך לפני שתחפש לבנך 

اكربي يا بنتي والنصيب كثري =  גדלי בתי, המזל רב 

بنت الفاره حفاره = בת העכברה חופרת

خذ املجنونه بنت العاقله, وال تاخذ العاقله بنت املجنونه = קח לך את המשוגעת בת הנבונה, ואל תיקח את הנבונה 

בת המשוגעת 

القرد يف عني امه غزال = הקוף בעיני אימו, צבי

ما يحمل همك إال من دمك = אף אחד לא ידאג לך אלא אחד מדמך. 

ا نرص اخاك ظامل او مظلوم = עזור לאחיך,  אם הוא עושק או עשוק

جارك القريب وال أخوك البعيد = טוב שכנך הקרוב מאחיך הרחוק.

ظلم القرايب اوجع من رضب السيف = עושק הקרובים כואב  ממכת החרב.

القرايب عقارب = הקרובים  עקרבים.

اليل بيستحي من اصله ماله اصل = המתבייש במוצאו, אין לו מוצא.

احرتم والديك يحرتموك والدك = כבד את הוריך, יכבדוך ילדיך.
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 יחסי חמות - כלה:

الحامة ما بتحب الكنه ولو كانت من حور الجنه = החמות לא אוהבת את הכלה, אפילו אם היא מגן עדן

الكنه ما بتحب الحامة ولو كانت نازله من السام = הכלה לא אוהבת את החמות, אף אם היא ירדה מהשמיים

امليه والنار وال حاميت بالدار= המים והאש ולא חמותי בביתי   

الحامة حيه, وبنت الحامه عقربه مسمه = החמות נחש, ובת החמות עקרב ארסי 

أم الولد بخري وأم البنت بويل = ֵאם הבן בטוב  וֵאם הבת ברע

بيت بال مره جسم بال روح = בית ללא אישה כמו גוף ללא נשמה

مني يشهد للعروس؟ أمها وخالتها وعرشه من قرابتها = מי יעיד לטובת הכלה? אמה, דודתה ועשרה מקרוביה

رباط الزمله مرته = ריתמת  הגבר, אישתו

ابن بطني بعرف بطني = בן בטני יודע בטני.

إن درشوا البنت عىل خاطرها يا بتاخذ طبال يا زمار = אּם יניחו לבת לנהוג כרצונה, היא תתחתן  עם מתופף או עם חלילן

سالح البنت علمها = נשק  הבת, השכלתה.

شاور مرتك وخالف رأيها = התייעץ עם אשתך ועשה ההפך.

طريق البنات شوك = דרך הבנות קוצים.

هم البنات للمامت = דאגת הבנות עד המוות.

ענייני נישואים

قبل ما تناسب حاسب = לפני שתתחתן, התחשבן.

من طني بالدك حني خدادك = מבוץ ארצך צבע את לחייך.

يا بخت من وفق رأسني بالحالل = בר מזל מי שאיחד שני ראשים בכבוד.

ال تاخذوا منا وال تعطونا = אל תיקחו מאיתנו ואל תתנו לנו

קריטריונים של מּוסר ומוצא

البنت املربيه,ذهب مخبيه = הבת המחונכת משולה לזהב אצור

خد االصيله ولو كانت عالحصريه = קח את האצילה, אף אם היא על גבי מחצלת 

صهرك سند ظهرك = גיסך משען לגבך

العرق مبد لسابع جد = השושלת נמשכת עד לסב השביעי

מזל וגורל

باتت جوعانة وجوزها خباز =לנה רעבה, ובעלה אופה 

جوزك بعليك جوزك بوطيك جوزك عىل املزبله برميك = בעלך מרים אותך, בעלך מוריד אותך ובעלך למזבלה משליך אותך
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מעמד האשה 

أبنك ألك وبنتك أل = בנך לָך וִּבתך לא

أذا أنا ست وأنت ست مني ينظف ألدست؟ = אם אני גברת ואת גברת, מי ינקה את הסיר?

ألبنت بال أخالق كالشجره بال أوراق = בת,ללא תרבות כעץ ללא עלים

ألرجل جالب وأملرا دوالب = הגבר מפרנס והאישה גלגל מתהפך

ألشابه شهوة وألعجوز بلوه = הצעירה - תאווה, הזקנה  - צרה 

أملرا بحر, وألرجل سفينه, وما أكرث ألسفن أليل غرقت فيو = האישה ים והגבר ספינה. מה רבות הספינות שטבעו בים 

أملرأه بتحب يوم وبتكره أربعني يوم = יום אחד האישה אוהבת וארבעים יום היא שונאת 

ألنسوان بالهم بال وبالهم بال = הנשים צרתן צרה, ובלעדיהן צרה צרורה

بيت ألشباب عذاب, وبيت ألبنات خراب = בית  הבחורים עינוי, ובית הבחורות חורבן

حامتك بتحبك = חמותך אוהבת אותך 

دموع أملرا سالحها = דמעות האישה - נישקה 

صحلها جوز قالت عنو أعور = השיגה בעל אמרה - הוא סומא

من بره ورده ومن جوا قرده = מבחוץ ורד,מבפנים קֹופה  

اليل بطاوع مرتو بضمن آخرتو = המציית לאשתו, יבטיח את אחריתו.

בין שכנים: 

 أطلب الخري لجارك, بتالقيه يف دارك = בקש טוב לשכנך, תמצא אותו בביתך.

 انت جار وال كشاف أرسار = אתה שכן או מגלה סודות?

صباح الخري يا جاري, انت يف حالك وأنا يف حايل = בוקר טוב שכני, אתה בענייניך ואני בענייניי.

 فتش عن الجار قبل الدار, وعن الرفيق قبل الطريق = חפש את השכן לפני הבית ואת החבר לפני הנסיעה.

 كوم حجار, وال هالجار = ערימת אבנים עדיפה על השכן הזה.

מאכלים  
המאכלים תופסים חלק חשוב בסדר יומו של האדם, שכן זהו תחום הקרוב להנאות שלו. המאכלים המועדפים שונים 

מעם לעם, מאדם לאדם וממעמד למעמד. כך למשל הבצל מצוי בקרב שכבות נמוכות, כי הוא מתאים לתקציבן מבחינה 

כלכלית. לכן אנו מוצאים פתגמים רבים שהבצל נזכר בהם:

فالن زي البصل بكل طبخة بدخل = פלוני משול לבצל , נכנס לכל תבשיל - אדם המתערב בכל דבר

العمل بطعم عسل والكسل ما بطعم بصل = העבודה מאכילה  דבש והעצלות אפילו לא בצל.

يوم عسل ويوم بصل = יום )אחד( דבש ויום )אחר( בצל.

اعط خبزك للفران = מסור את לחמך לאופה 

اكل البيضه بقرشتها = אכל את הביצה על קליפתה 
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بدك تاكل عنب وال تخانق الناطور =  אתה רוצה לאכול ענבים ולא לריב עם השומר

البصل ما منه عسل = מהבצל לא ייצא  דבש 

بطعم لقمه وبياخذ بدالها رغيف = נותן "ביס" ולוקח בתמורה כיכר לחם

مبسك بطيختني بيد واحده = מחזיק שני אבטיחים ביד אחת 

بيضه اليوم احسن من جاجه بكره = ביצה היום עדיפה על התרנגולת של מחר

التفاح اكل املالح = התפוחים - מאכל  הטובים 

الثوم قاتل السموم = השום מחסל את הרעל 

الجزر بقوي النظر = הגזר מחזק את הראייה 

خبز وزيت عامر البيت = לחם ושמן הם בניין הבית 

الدنيا مثل الخياره احسن ما فيها وسطها = העולם כמו מלפפון, חלקו הטוב באמצעו

 ال تاكل ثوم ما بتصري ريحتك ثوم = אל תאכל שום ולא תסריח משום 

ال عسلك يا نحله وال تقرصيني = דבורה, לא מדובשך ולא מעוקצך 

اليل بتطبخ منه بتاكل منه = את אשר תבשל, ממנו תאכל  

اليل بصرب عىل الحرصم بياكل عنب = המחכה לבוסר שיבשיל יאכל ענבים

يا داخل بني البصله وقرشتها ما نابك اال ريحتها = הנכנס בין הבצל לקליפה, יקבל רק את ריחו 

לקט פתגמים על בעלי מקצוע

علمناه عىل الشحاده سبقنا عىل االبواب  = לימדנו אותו לקבץ נדבות, הקדים אותנו על הפתחים.

اعط الخبز لخبازه  ولو ا كل نصه = תן לחמך לאופה, גם אם יאכל את מחציתו

البيت اليل بتدخله الشمس ما بدخله الطبيب = הבית שנכנֶֶסת בו  הֶשמש, לא יכנס אליו רופא

حداد ما بصري ساعايت = נפח לא יהיה שען 

زي الحداد بال فحم = כמו נפח בלי פחם

السكايف حايف والحايك عريان والنجار بال باب = הסנדלר יחף, האורג ערום והנגר ללא דלת

الصنعه ان ما اغنت سرتت = המלאכה, אם לא מעשירה,  מצניעה

الفايض بعمل قايض = הבטל ממלאכה עושה עצמו שופט

اليل بعارش الحداد بتحرقه ناره = המתרועע עם הנפח, נצרב בֵאש שלו

אמונה וציות לאל
במזרח מקובלת האמונה התמימה, הפשוטה והבסיסית באל. במשפטים רבים משלבים רחשי לב, ציווי, אמונה וציות 

לאל. מקובל לחשוב שהכל  בידי האל, לטוב ולרע ואין להמרות את פי הגורל.

אְה = החיים  בידי האל  ִאלְַאְעַמאר ִּביַד )אל(לַّ

ה = פחד ממי שאינו ירא שמים ה ַח'אף ִמנֻّ י ַמא ִּבַח'אף ַאללַّ ִאלִّ
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ַצ'ַרְּבנִי וְַּבַכא ַסַּבְקנִי וִ)א(ְשַתַּכא = היכה אותי ובכה והקדימני  והתלונן

البخيل عدو الله وعدو نفسه = הקמצן אויב ה' ואויב  נפשו.

לקט פתגמים

ִפי ֻּכלّ ַחַרֶּכה ַּבַרֶּכה = ב)כל( תנועה  ברכה

ִאלְַּכַסל לַא יְִטֶעם )א( לְַעַסל = עצלות אינה מאכילה דבש.

ابعد عن الرش وغنيله = רחק מרע ו"צפצף" עליו

االبره بتكيس الناس وهي عريانه = המחט מלבישה  והיא ערומה.

اذا ابوه ثوم وامه بصل من وين الريحه الطيبه! = אם אביו שום ואמו בצל, מאין יבוא הריח הטוב?

 اذا اكل الغني الحيه, قالوا, من حكمته, واذا اكلها الفقري, قالوا : من جهله = אם יאכל העשיר נחש, יאמרו "מחוכמתו", ואם 

יאכל אותו העני, יאמרו "מבערותו".

اذا بدك صاحبك يدوم حاسبه كل يوم= אם תרצה שחברך יתמיד בחברותו   התחשבן אתו מדי יום

اذا عملت خري كملو = אם תעשה טוב, תשלים אותו )המתחיל במלאכה אומרים לו גמור(

 اذا كذب الغني قالوا صدق, واذا رقص قالوا منيح = כאשר העשיר משקר, אומרים: "צדק", וכאשר ירקוד אומרים "יפה".

اذا وقع الثور, يكرثوا سالخينه = אם יפול השור, ירבו שוחטיו.

 اربط الحامر مطرح ما بقولك صاحبه = קשור את החמור במקום שבעליו יאמר לך.

أعرج, ويسابق الخيل = צולע ומתחרה בסוסים.

أعمل حاجتي بايدي وما بقول للكلب يا سيدي = אעשה את הנחוץ לי בעצמי ולא אקרא לכלב אדוני.

األعور بني العميان سلطان = הסומא בין העיוורים סולטן. 

اقلع السن واقلع وجعه = עקור את השן הכואבת והפסק את הכאב.

ألف صديق وال عدو واحد =  אלף חברים ולא אויב אחד.

الباب اليل يجيك منه الريح, سده واسرتيح = הדלת שממנה נכנסת הרוח סתום אותה ותנוח.

البيت الضيق يوسع ميت صديق = הבית הצר  יירווח מאה חברים.

 البري اليل بترشب منه, ال ترمي فيه حجر = אל תשליך אבן  לבאר שממנה אתה שותה, 

الجار الطيب ما بيتمن = השכן הטוב, ערכו לא ישוער .

 الجار جار ولو رماك بحجار = השכן שכן, אף אם יסקלך באבנים.

حاميها حراميها = שומריה הם גנביה.

حبل الكذب قصري = חבל השקר קצר.

الحيه ما متوت من سمها = הנחש לא ימות מהרעל שלו.

خذ من العدو صاحب = עשה מהאויב חבר.
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ركبناه ورانا مد ايده عالخرج = הרכבנו אותו אחרינו שלח ידו בשקיים.

سوس الخشب منه وفيه = תולעת העץ ממנו ובתוכו.

شو أحىل من الحالوه – الصحبه بعد العداوه = מה  מתוק מחלווה? ההתרועעות אחרי עוינות.

 الصديق عند الضيق = החבר ניכר בעת צרה.

ضحكناله دخل بحامره = חייכנו לו, נכנס עם חמורו)נותנים לחזיר אצבע, רוצה את כל היד(.

الطمع رض ما نفع = החמדנות מזיקה ולא מועילה.

 طول ما الكيس مليان, يكرثوا الخالن = כל עוד הכיס מלא, ירבו החברים.

العتيق ما يرجع جديد, والعدو ما يصري صديق = הישן אינו הופך לחדש, והאויב לא יהיה חבר.

 عشيني اليوم وموتني بكره = תן לי ארוחת ערב היום, ותמית אותי מחר.

عيش جبان وال متوت حزين = חיה פחדן ואל תמות עצוב.

قلل كالمك, يحمد مقامك = המעט בדיבורך, יעלה ערכך.

الكرم ستار العيوب = הנדיבות מכסה על החסרונות.

كرش عن نابك كل الناس بتهابك = חשוף  שיניך,  האנשים יפחדו ממך.

 الكفاله أولها شهامه وآخرها ندامه = הערבות ראשיתה אצילות, סופה חרטה.

الكالم اللطيف يفتح ابواب الحديد = דיבור עדין יפתח  שערי ברזל.

الكلمه مبحلها بتسوى جمل = מילה במקומה שווה גמל.

 كام تدين تدان = כפי שתשפוט,  תישפט.

اليل بسمع مصايب الناس بتهون عليه مصيبته = השומע צרות אחרים, יקלו  צרותיו )צרת רבים חצי נחמה(.

اليل بشلح ثيابه بيربد = הפושט את בגדיו יצטנן.

 اليل فات مات = מה שחלף מת )מה שהיה היה(.

 اليل ما بفهم باالشاره الحيك معه خساره = מי שאינו מבין ברמזים, לשווא איתו המילים.

ما بعلم بحالك اال ربك وجارك = מי שמכיר את מצבך,  האל והשכן.

 ما ترتك الصديق وقت الضيق = אל תעזוב את חברך בעת צרה.

. املسامح كريم = הסולח נדיב.

 املكتوب بنقرا من عنوانه = המכתב נקרא מכותרתו 

 من جد وجد ومن زرع حصد = מי שטרח מצא, ומי שזרע קצר.

 من حفر حفره ألخيه وقع فيها = כורה בור לאחיו יפול בו.

 המאמר מתבסס על ספרו של המחבר:

 األمثال العربية العامية "הפתגם והמכתם בערבית המדוברת" )2006(, הוצ' גסטליט, חיפה.
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ַעְכָׁשו, ְלַיד ַׁשַער ַהַּבְרֶזל ַהְּמֻסְגָנן

ֶׁשִאיְנֶטְרקֹום ּוַמְצֵלָמה ְקבּוִעים ְלִצּדֹו

ֲאִני ִנְׁשֶעֶנת ַעל ַּגְעּגּוַעי 

צֹוָפה ֶאל ְׁשִביל ְמֻרָּצף ַאְבֵני ַׁשִיׁש

יה  ְוַסָּבא ַּדהּוד, ֶׁשהֹוִביל ַּפַעם ְלֵביָתם ֶׁשל ָסְבָתא ַזכִּ

ְׁשֵּתי ַמְדֵרגֹות ְמֻבָּטנֹות הֹוִבילּו ַלַּבְלקֹון ָּפתּוַח

ֶׁשָּכל ָּדֵרי "ַהְּבלֹוק" ָעלּו ֵאָליו

ִלְלּגֹום ִפיְנַג'אן ָקֶפה ֶׁשֵהִכיָנה ָסְבָתא, 

ַיְּׁשבּו ְׁשפּוִפים ַעל ַמֲעֶקה ָחׂשּוף ָעטּור ֵאזֹוב ,

מֹוְׁשִכים ְלִגימֹות קֹוָלִנּיּות ּוְמַסְלְסִלים ָעָׁשן ַנְרִּגיָלה

ֶׁשָרַקד ִעם ַהְּבִריָזה ֶאת סֹוף ַהּיֹום.

ַאַחר ָּכְך ֵהִסיר ַסָּבא  ֶאת ַהַּקְסֵקט ַהָּדהּוי

ִנֵּגב רֹאׁשֹו ְּבִמְטַּפַחת ְמֻׁשֶּבֶצת 

הֹוִציא ִמִּכיסֹו ֶאת ַהַּמְסָּבָחה *

ּוְלַאט ְלַאט ֶהֱעִביר ֶאת ַאְבֵני ָהִעְנָּבר

ֶׁשָהיּו ְׁשזּוִרים ַעל חּוט ַּדק ,ֶׁשֻּנַּתק ַּפַעם ְוֻחַּבר ֵמָחָדׁש,

ֶאֶבן ַאַחר ֶאֶבן, ֶאֶבן ַאַחר ֶאֶבן

מֹוֶנה ֶאת ַהָּיִמים ֶׁשָהיּו ְוַהָּיִמים ֶׁשעֹוד ָיבֹואּו

מֹוֶנה ֶאת ָהֲאָנִׁשים ֶׁשְּכָבר ֵאיָנם  ְוָהֲאָנִׁשים ֶׁשעֹוד ָיבֹואּו

ֵעיָניו ְמצֹוַעפֹות ְוגּופֹו ָנע ְלִמְקָצב ָהֲאָבִנים

ַמֲאִזין ִלְנִׁשיָמָתן ַמֲאִזין ְלקֹוָלן.

ַעְכָׁשו ֲאִני ֵמֵעֶבר ַלַּׁשַער,ֵעץ ָהִאְזָּדֶרֶכת ֲעַדִין ֵמֵצל ָעַלי,

ְוַאף ֲאִני ַמֲעִביָרה ָחרּוז ַאַחר ָחרּוז

ֶאֶבן ַאַחר ֶאֶבן ,

ִנְזֶּכֶרת ְּביֹום ְועֹוד יֹום

ְוִנְזֶהֶרת ֹלא ְלַנֵּתק ֶאת ַהחּוט ַהָּׁשִביר

ָהעֹוֵגן ִּבי ְונֹוֵתן רּוַח ְּבַאִּפי.

* מסבחה- מחרזת תפילה של המוסלמים בעלת 99 חרוזים מאבן ענבר, כל חרוז מבטא את אחד משמות

אללה המוזכרים בקוראן ,

** יהודי ארצות ערב אימצו את המסבחה כאקט התרגעות

דברי שירה, ספרות ואמנות

מחרוזת ַעְנַּבר
מאת: חמדה אביב/קלש
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"מכאן ומשאם" גיליון מס' 16 ערה"ש תשע"ג ספטמבר 2012

דברי שירה, ספרות ואמנות

זה סיפור על אדם, בשם אדם, 
שהחליט לסובב ולתור בעולם.

הוא רצה לחפש לחייו משמעות
לעזוב את הכל, להרגיש קצת חרות.

להוסיף גוונים בהירים וצבעי אור  
להחיות ולו במעט את עולמו האפור.

בלי ידיד או חבר או אפילו מכר  
הסתובב לו אדם, כה בודד ומנוכר. 

הוא ראה מקומות ונופים משגעים  
אנשים הוא פגש כל מינים וצבעים.

הסתובב במקומות חשוכי אל 
וראה את שבעת פלאי תבל.

כך עברו הימים וחלפה לה עונה, 
אך דבר אצל אדם לא השתנה.

את אשר הוא חיפש: מטרה לחייו 
לא הצליח למצוא בכל מסעותיו.

כה מוזנח, מלוכלך ומסכן הוא נראה 
שהגיע עת ערב לעיירה אפורה..

בליבו הקריאה: מטרה, מטרה ... 
אך סביבו הכתה בחוזקה השגרה.

ילדים קטנטנים שיחקו בתופסת  
הנשים פטפטו ותפרו במרפסת. 

עלמות-חן פסעו בשדרה לאיטן
כשמבטי הנעורים צועדים איתן.

הגברים עייפים אחר עמל יומם 
יושבים בכורסה בנים לא נם.

מטרה, מטרה - לא שגרה - מטרה!! 
כך חשב לו האדם, או אולי יצר רע.

כי אדם כך פתאום, בנעור מחלום
פתע חש משמעות מפנה לה מקום.

בליבו החלול ועולה וגואה
כן, אכן דווקא כאן מטרה נמצאה!

לא על הרי ההימליה הגבוהים
אף לא בעומקי הג'ונגלים האדירים.

לא בין הכושים באפריקה 
או בין ההיפים באמריקה

כאן בעיירה נמצאה התשובה, 
מליבו של אדם אבן נגולה. 

וכך ידידנו שב שקט ונינוח 
לביתו הקטן שממנו אבה לברוח.

ומאז אדם חי בנחת ובשלווה  
עם אשת חיקו, מוקפי אהבה.

הסיפור שלי תם וסופו הפי-אנד   
אך נמשל יש לו גם שרוצה ללמד:

הסתפק במועט, תהנה מהקיים,   
החיים לא טיול, או כיבוש העולם.

החיים, הם עמל וטרדות היום-יום.

עצבות, יגון, שמחה וששון. 

זהו זה ידיד, אלו הם החיים! 
מטרה נשגבה? -  כן, אלו המילים.

כי כל יום חדש שנולד וניעור 
מביא על כנפיו עוד חיות ועוד אור!.

מ ה  ה ם   ה ח י י ם ?
מאת: ליאת לוי )מוצרי(
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