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לקוראינו היקרים שלום רב;

בחודש אפריל ש.ז. דווחו אמצעי התקשורת הסוריים כי "בית הכנסת העתיק ליהודים ּוַמְעַּבדְנַה ְאלְְח'דְר )מקדשנו לאליהו( 

נהרס, נשרף ונשדד". המורדים האשימו את צבאו של אסד בהפגזה ובהפצצת בית הכנסת בעוד שדוברי הצבא הסורי 

האשימו את המורדים בהריסתו. 

מאמצינו לקבלת מידע אמין על גורלו של בית הכנסת עלו בתוהו. אבל מספר סרטונים שהועלו לרשת יוטיוב והורדו לאחר 

זמן קצר, לא השאירו ספק שאכן שכיית חמדה זו שלנו נפגעה קשות ונבזזה. הגדיל לעשות סרט שהופק מטעם צבא 

סוריה  ובו נראה שומר ערבי פותח את דלתות בית הכנסת וחושף את מראה ההרס והשוד הנורא. ההיכל אמנם נראה 

שלם אך בתי ספרי התורה היו כולם ריקים ללא הגווילים.

אנחנו מבכים את חורבנו של בית הכנסת העתיק ביותר שהיה לנו ולכלל ישראל. אנחנו כואבים חורבן ברברי של היסטוריה 

ארוכת שנים ובעלת משמעות רבה כל כך לקהילתנו.  

כתבתו של אברהם חסון על בית הכנסת בג'ובר משקפת בקיצור נמרץ את תולדותיו, מקומו  והתפקיד שמילא בחיי 

הקהילה. משה שמר מספר על ג'ובר שלו, על זיכרונות ילדות וחוויות אישיים. לכתבות אלה מצורפות תמונות מימים 

טובים יותר ואילוסטרציה על פי הזכרונות והחויות שהיו לנו כילדים שם...

במסגרת סקירות שפרסמנו על קהילות יוצאי דמשק בתפוצות אנו מפרסמים הפעם את כתבתה של מלי הרצנו לבית 

לאטי, המספרת על ביקורה בקהילת יוצאי דמשק ברובע ברוקלין, בניו יורק. במסגרת הכתבה מובא סיפור וצילום פסיקת 

רבני הקהילה  על האיסור המוחלט שהטילו על נישואים עם גרים ועל אי קבלתם לקהילה, אפילו אם גוירו כהלכה. לרבות 

איסור קבורתם בבית העלמין של הקהילה. הצווים מתפרסמים ומוזכרים מדי עשר שנים. לא ידוע לנו  קיומם של איסורים 

כאלה בקהילות יהודיות אחרות. 

פרופסור שמואל טריגנו העמיד לרשותנו במצגת מלומדת את ראשי הפרקים להרצאתו בנושא ''חיסול קהילות ישראל 

בארצות ערב והאיסלאם''. בהרצאתו המאלפת נמצא את השתלשלות הארועים והפרעות, החוקים והרדיפות שמנעו 

מהיהודים את האפשרות להוסיף ולחיות כבני אדם חופשים באותן ארצות ונאלצו לעזוב את כל רכושם כדי להמלט על 

נפשם. סקירה זו חשובה ביותר לעניין הפיצויים המגיעים ליוצאי ארצות ערב ואיראן. בניגוד לנושא הפיצויים לפליטים 

הערבים שעולה באופן קבוע על סדר היום הבינלאומי, נושא הפיצויים ליהודים פליטי ארצות ערב טרם נידון במסגרות 

הפורום הבינלאומי.

במסגרת הכתבות על משפחות קהילתנו, אנו מביאים הפעם את ה"סאגה" של משפחת שמר )מכללאתי( על פי ראיון 

שערכה גב' מרים פיין עם חברנו משה שמר עבור המוזיאון לתולדות העיר חולון. סיפורה של משפחת שמר משקף את 

המסלול הקלאסי שעברו יוצאי דמשק מהחיים המסורתיים בקהילה שם אל הציונות, העליה בשבילי הבריחה ברגל תחילה 

של ילדים צעירים במסגרת עליית הנוער ובהמשך עליית שאר בני המשפחה, גם הם ברגל, ההתיישבות בדיונות החול, 

ההשתלבות בארץ בכל עבודה זמינה תוך שיתוף הילדים בעבודה מבלי לוותר על חינוך והשכלה עד להשלמת תארים 

אקדמיים, פעילות ציבורית רבת פנים והישגים אישיים יוצאי דופן.

 

יש לנו עניין רב בסיפורים של משפחות על תולדותיהן ובמיוחד על גילגולן מ"שאם" לארץ ועל קליטתם והשתלבותן 

בישראל. רצוי מאד שסאגות כאלה ילוו בתמונות ובמסמכים.

יש לנו עניין, לספר את העליה והקליטה בישובי ההתישבות העובדת בשנות הארבעים של המאה הקודמת ועל תרומתם 

החשובה של חבריה.

למדור "ספרים רבותי ספרים" שפתחנו בגיליון מס' 17 קבלנו תגובות חיוביות. בחוברת זו אנו ממשיכים בכך. נשמח 

לקבל מכם עותק מספר שכתבתם ולפרסמו במדור זה.

 באיחולי שנה טובה ומבורכת
ה מ ע ר כ ת

דבר המערכת
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שלמי תודות

למר ניר אורטל ולמר מיכאל גלצר מ''יד יצחק בן צבי" בירושלים. על הרשות האדיבה להעתיק את 
עבודתם של: * ד''ר חנן רפפורט והצייר ארתור שיק ''טוב שם טוב - שמות ומשפחות בישראל'' שהופיעה 

ב "עת-מול: דו-ירחון לתולדות עם-ישראל וארץ-ישראל" ספטמבר 2005 גיליון 183  

לד''ר אברהם חסון על כתבתו המרגשת על ג'ובר

לפרופ' שמואל טריגנו על שהעמיד לרשותנו את מצגת הרצאתו על הנושא:"חיסול קהילות ישראל 
בארצות ערב והאיסלאם"

למלי וינקו הרצנו על הכתבות והצילומים: "שואם בברוקלין" ו"לכל איש יש שם - שמות משפחה 
דמשקאים"

לגב' מרים פיין מהמוזיאון על תולדות חולון  על הראיון שלה עם חברנו משה שמר, אשר
 על בסיסו נכתבה הסאגה על משפחת מכללאתי שמר.

לגילה בעבור יו"ר ועדת תרבות, על הכתבות ולצלמת מרים ברון על הצילומים.

לצוריה שמר על עזרתו המתמדת )בהתנדבות( בעיבוד תמונות בפוטושופ. ועל שהפעם, הצליח ליצור 
לנו אילוסטרציה המזכירה לכולנו את מסילת הרכבת הקלה בקו דמשק - דומה, הגורן ושני עצי האגוזים 

ואשר בודאי תעורר התרגשות בקרב חברים רבים.

ולכל מי שמסייע בעצה בהערות והארות
ולאחרונים חביבים חברי צוות עיצובים - אייל דרור ואווה גרינברג

לכולם הוקרה, הערכה והכרת תודה. ואיחולים לשנה טובה ומבורכת.
המערכת

אירגון יוצאי דמשק )סוריה( בישראל 
ערה''ש תשע''ד - ספטמבר 2013

א ג ר ת   ל ח ב ר י ם

אנו חוזרים ומבקשים מהחברים לשלם את דמי החבר ומהקוראים שאינם חברים להצטרף 

כחברים לארגון.

לחברות באירגון  זכאים להצטרף יוצאי דמשק ובני משפחותיהם.

השתתפותכם בפעילות הארגון חיונית לפעילותו. כוחנו במספרנו

חבר המשלם דמי חבר שנתיים כסדרם זכאי להגיש מועמדות לקבלת מלגה ללימודים במוסד 

מוכר להשכלה גבוהה, למינוי על חוברות ''מכאן ומשאם'' ולהזמנות לאירועים וכנסים.

הנכם מתבקשים לשלם את דמי החבר בסך 100 ₪  כדי למנוע צמצום פעילותנו 

באיחולי שנה טובה ומבורכת

הנהלת האירגון
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לזכרו של עזרא משען ז"ל / מזכיר הארגון 

כיצד פותחים בדברים על אח יקר ודואג, על בן מסור ואיכפתי, על אב ובעל למופת?!
עזרא היה אח אהוב שלנו, שלמרבה הכאב והצער נפרדנו ממנו בחטף, בטרם עת, כשנה בלבד לאחר

שילדיו האוהבים אירגנו לו מסיבת הולדת שבעים. שם גם הזכרנו איך בילדותנו בגני תקווה, הוא החליט להיות 
חקלאי, לגדל ירקות בגינה, ובכך לסייע להורים שלנו בכלכלת המשפחה בימים הקשים ההם של שנות החמישים. 

אמר ועשה. 
אחי עזרא היה מורה בנשמתו, אהב ללמוד ואהב ללמד. כשלמד – עשה זאת ביסודיות, חקר ובדק, התעמק 
והרחיב. כך עשה כאשר החליט לחקור את תולדות המשפחות של הורינו המנוחים בדמשק. חלק גדול ממה 
שאנחנו יודעים על ההיסטוריה המשפחתית בא לנו בזכותו. הוא עשה את מלאכת ההיסטוריון המשפחתי באהבה 
רבה ומתוך דבקות ויידע רב שרכש בלימודיו האקדמיים. גם לימודיו האקדמיים נעשו תוך עבודה במשרה מלאה 

ובהיותו גם בעל משפחה. וכדרכו – עשה זאת בהצלחה, ואף סיים לימודיו בהצטיינות.
עזרא בהחלט מתאים לתואר תלמיד-חכם ומתמיד. אך לא רק תלמיד-חכם, אלא גם מורה מסור היה לילדיו 
ולנכדיו. עזרא אהב מאד להקנות דעת לנכדיו, התעניין מאד בציונים שהשיגו בלימודיהם, הקדיש להם שעות 

רבות בסבלנות ובתשומת לב רבה. הם דיברו על כך בהתרגשות ובעיניים דומעות ביום לכתו מאיתנו.
עזרא היה מלח הארץ. את שירותו הצבאי עשה במסירות ובדבקות כלוחם שריון, והמשיך ללכת למילואים 
בשמחה ובאמונה שהוא תורם למדינה שלו. כך היתה גם הפעילות הציבורית שלו לאורך שנים: פעילות שנעשתה 

מתוך רצון לתרום ולשפר את פני המדינה.
עזרא היה אדם חרוץ. גם לאחר פרישתו לגימלאות המשיך לעבוד, לפעול ולתרום ממרצו למשפחתו הגרעינית 

והרחבה, וגם לארגון יוצאי דמשק, אליו הצטרף ובמסגרתו פעל במסירות כמזכיר הארגון.
היסטוריה היתה אחת האהבות של עזרא, והוא קרא ספרים רבים בנושא. הוא גם אהב את עבודת האדמה 

ועבודת כפיים.
כזה היה אחינו עזרא - איש שורשי, בעל יוזמה, מחפש פתרונות, מחליט ומבצע, פועל ומפעיל,

ומוכן תמיד לעזור. איש משפחה למופת. והכל נעשה עם חיוך רחב, חיוך שלא אשכח לעולם.
יהי זכרו ברוך. 

עליזה גולן

עזרא משען ע''ה  ניסן תש''א - חשון תשע''ג, 11.2012 - 4.1941
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בית הכנסת בג'ובר היה העתיק, המקודש ביותר 

ליהודי דמשק והאזור. הוא נבנה על אתר המערה 

שבה התחבא אליהו הנביא בבורחו מפני המלך אחאב 

ואיזבל אשתו שרצו לרצוח אותו נפש.

בתקשורת  רבות  ידיעות  התפרסמו  לאחרונה 

הבינלאומית והמקומית על ביזתו ועל הריסתו של 

בית הכנסת תוך כדי הקרבות בין צבא הנשיא בשאר 

אסד לבין צבא המורדים. ביזת בית הכנסת והריסתו 

הוא מעשה נפשע המאפיין ברברים חסרי תרבות. 

זו אבדה כבדה וכואבת מאד לעם ישראל בכללותו 

וליהודי דמשק בפרט. זאת ועוד, המקום היה קדוש גם 

ְדנַה ְאלְח'ְדר''  למוסלמים וגם לנוצרים. קראו לו ''ַמְעְּבַ

מקדשנו אליהו הנביא...
נספר להלן מעט על תולדותיו של בית כנסת יקר זה ועל 

התפקיד שמילא בחייה של קהילת יהודי דמשק.
מאבקו של אליהו הנביא בנביאי הבעל מפורט בספר מלכים. 
בקנאותו הרבה ל-ה' שחט הנביא 450 מהם על הר הכרמל 
ובעקבות זאת נרדף עד חורמה ע"י אחאב מלך ישראל  
ואשתו איזבל בת מלך צור, שהחזירו לישראל את עבודת 
האלילים. אליהו נמלט על נפשו מפניהם. בעת בריחתו. ה' 
ציווה אותו  לשוב למדבר דמשק )מלכים א, י"ט,15( כדי 
למשוח שם את חזאל למלך על ארם, את יהוא בן נמשי 
למלך על ישראל ואת אלישע לנביא כמחליפו. אליהו חזר 

למדבר דמשק וביצע את אשר ציווהו ה'.  
מערה קטנה מתחת לקרקע בכפר ג'ובר, הנמצא במדבר 
דמשק המקראי, שימשה את אליהו הנביא כמקום מסתור 
בעת בריחתו לדמשק עצמה. באותה עת היתה עיר קטנה 
וכפר ג'ובר נמצא אז כ-4 קילומטר ממרכז דמשק. היום, 
כאשר דמשק היא עיר גדולה שאוכלוסייתה עולה על 2 מיליון 

איש, כפר ג'ובר נחשב לאחת משכונות העיר. 
מערת המחבוא של אליהו התקדשה ליהודים ומאוחר יותר 
גם למוסלמים שבאיזור. קדושת המקום על פי מסורת 
יהודי דמשק התחילה כבר בימי אלישע הנביא, לפני קרוב 
ל-2900 שנה. סביבה הוקם מתחם לארוח המאמינים שבאו 
להתברך מקדושת המקום. אין ספק שבית הכנסת הראשון 
שהוקם מעל למערת אליהו הוא מהעתיקים בעולם. על פי 
מסורת יהודי דמשק הוא העתיק בעולם ונבנה לפני כ-2000 

שנה. אולם הבנין המוכר לנו חדש הרבה יותר. 
עדויות מטיילים שביקרו באזור לאחר חורבן בית שני 

ובתקופות מאוחרות יותר, ביניהם ר' יוסף סמברי מחכמי 
מצרים, ציינו שרוב יהודי דמשק חיו בכפר ג'ובר. אוכלוסיית 

הכפר היתה אז יהודית ברובה ומוסלמית במיעוטה.  
סביב האתר נבנתה אכסניה וחדרי אירוח ששירתו את 
המאמינים שהגיעו גם ממרחקים ונזקקו לא רק למקום 
תפילה אלא גם למקום מנוחה, לינה ואף לשהייה ממושכת. 
המערה עצמה קטנה, בלתי מאווררת ואינה יכולה להכיל 
יותר ממנין אנשים לזמן קצר. במערה מצויה אבן שטוחה 

שעל פי המסורת ישב עליה הנביא.
לא מוכרת לנו ההיסטוריה של התפתחות בית הכנסת 
בג'ובר. אך ידוע שעם גידול הקהילה היהודית המקומית 
אחרי קליטת מגורשי ספרד, היתה תנופת פריחה כלכלית 
ורוחנית והבניין הורחב מאד. גולי ספרד גם הביאו איתם 
תרבות חדשה, קשרים ושיטות מסחר בינלאומי חדישות, 
מלאכות מודרניות, אומנות ושפות זרות. בתחום היהדות 
הביאו את הקבלה שהתפתחה מאוד בספרד ובדרום צרפת. 
מהמקובלים שעלו ארצה ושהניחו את היסודות הקבליים 
בצפת היו הרב משה קורדוברו מורו ורבו של האר"י, הרב 
יוסף קאלאבריס אביו של ר' חיים ויטאל )מהרח"ו( ששרת 
שנים רבות בדמשק והעלה על הכתב את תורת האר"י ור' 
משה נג'ארה אביו של ר' ישראל נג'ארה, הפייטן המהולל, 
שרוב שנותיו התגורר בדמשק. פריחה זאת הביאה לבניית 
בתי כנסת ובתי מדרש מיוחדים לספרדים כמו אל-פרנג' 
ומאוחר יותר בתי המדרש של בית חסון ובית שמעיה אנג'ל.

תיאור בית הכנסת:

מתחם בית הכנסת בג'ובר יושב על שטח גדול )להערכתי 

כדונם( מוקף חומה גבוהה. בכניסה מהשער הראשי, נראית  

בית הכנסת בג'ובר; דמשק
מאת: ד''ר אברהם חסון 

שומו שמים 
החל מתחילת חודש מרס ש.ז. רבות השמועות, שהלכו והתרבו באמצעי התקשורת השונים; 

בשפות שונות, בכתובים ובסרטים כי 
 '' בית הכנסת היהודי העתיק בג'ובר נשדד, נהרס ונשרף...''  
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לוח אבן בכניסה לבית הכנסת בג'ובר עליו כתוב מקדש ובית 
כנסת של אליהו הנביא מאז 720 לפה''ס.

)מתוך יוטיוב של המורדים בסוריה(
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חצר גדולה שסביבה כ-20 חדרי האכסניה בשתי קומות. 

מצד ימין נמצאת הכניסה לבית הכנסת ומימינה באר מים 

ממנה שאבו מי שתיה. הכניסה לבית הכנסת היתה דרך 

פרוזדור שבתחילתו היה חדר להכנת נרות שמן, "אנדיל", 

ולהדלקתם. הנרות הועברו דרך אולם בית הכנסת למערת 

אליהו, אליה ירדו במספר מדרגות צרות.

בפינת בית הכנסת קבור ר' שמואל אבוחצירה, אבי השושלת 

המפורסמת. בפי "עמך" הוא נקרא חכם חציֵרה. ר' שמואל 

בילה את רוב שנותיו באחד מחדרי האירוח של בית הכנסת 

והוא ביקש להיקבר במקום בבוא יומו.

בית הכנסת הוא רחב מידות ולהערכתי יכול להכיל

כ-300 מתפללים. התקרה נתמכת ע"י קורות עץ גדולות, 

עמודים וקשתות. מהתקרה השתלשלו נברשות נחושת 

שבהן הוכנסו נרות השמן. כמו כן היו מנורות נפט שהפיצו 

אור חזק. עם הגעת החשמל לסוריה, הוצבו נברשות עם 

מנורות חשמל.

בכניסה לאולם בית הכנסת מצוי היה לוח שיש מגודר ועליו 

כתוב בשלוש שפות: עברית ערבית וצרפתית:

"בזה המקום נמשח הנביא אלישע בן שפט על ידי אליהו הנביא 

ז"ל ש' ג"א מ"ג ליצירה" )שנת ג' אלפים ו 43 לבריאת העולם(

מנהגים הקשורים לבית הכנסת:

1. "זיארה", ביקור במקום כדי להודות על טובה שאדם זכה 

בה או כדי להיוושע מצרה, דוגמת: עקרות, מחלות שונות או 

הפסד כספי, ביקור כזה היה יכול להסתיים עוד באותו היום 

ויכול היה להמשך כמה ימים עם לינה באכסניה.

2. הסגולות שהונהגו: הדלקת נרות במערה ותפילה 

אישית ליד הנרות, קריאת פרקי תהילים, מתן תרומה 

לבית הכנסת, השארת גופיית החולה על כסא אליהו 

למשך הלילה, קשירת הגופיה בחבל ותלייתה בתוך 

הבאר. בבוקר החולה לבש את הגופייה הקרירה 

והקדושה נכנסת לתוך גופו ומרפאה אותו. שתיה ממי 

הבאר. המים היו טעימים, קרירים והעניקו למאמינים 

תחושת קדושה. עם הזמן סביר להניח שכמו מי התהום 

של עמק דמשק כולו, גם מי הבאר של ג'ובר הפכו לבלתי 

ראויים לשתיה.

3. כאשר ג'ובר היתה פרבר של דמשק בלב בוסתנים 

ירוקים, האוויר בכפר היה טוב יותר מאשר אווירה הדחוס 

של דמשק. חולים באסטמה ובקוצר נשימה היו מבלים את 

הקיץ במקום והרגישו טוב יותר.

4. אנשים אהבו להתפלל מידי פעם בג'ובר, כי האמינו 

שהתפילה שם אפקטיבית במיוחד. כאשר הקהילה היתה 

גדולה, התפללו שם מדי יום, שחרית מנחה וערבית. אך 

כאשר הידלדלה הקהילה, התקיימו התפילות רק כאשר היה 

לפחות מניין מבקרים. בשבתות הגיעה בדרך כלל קבוצה של 

כ-15 גברים וקיימה את תפילות שחרית ומוסף בציבור. לרוב 

נהגו  להתאסף בשכונה היהודית וללכת ביחד כדי להבטיח  
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אבן מגודרת בכניסה לבית הכנסת עליה ציון כי: בזה המקום נמשח הנביא אלישע בן שפט על 
ידי אליהו הנביא ז''ל ש' נ'א מ'נ ליצירה. צילומים: של הרב מאיר ישראל גבאי.
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שיהיה מנין. אותה קבוצה הלכה גם בימי החורף הגשומים. 

היה להם חשוב שבית הכנסת יהיה פעיל. 

הערות אישיות או ג'ובר שלי: אליהו הנביא היה אחד 
הנביאים הנערצים בין יהודי דמשק ועמך נהגו לקרוא לו: 
אלהנאבי. הירידה למערה העניקה תחושת קדושה ויראת 
כבוד למקום שהנביא עצמו שהה בו וישב על האבן שבפינה. 
מאחר  שהוא לא מת אלא עלה בסערה השמימה, יכולנו 
לחשוב שאולי הוא עדיין יושב על האבן ואנחנו פשוט לא 
מסוגלים לראות אותו. קרירות המערה, תרמה לתחושת 

הקדושה בהכניסה לגופינו קור ורעדה.
נהגנו לבקר לעיתים קרובות בג'ובר ולהתפלל במערה גם 
כאשר לא היה לנו שום דבר מיוחד. בד"כ נסענו בחשמלית 
)טרמוואי( שנסעה לעיר דומא. לעיתים הלכנו ברגל כטיול 
שנמשך כ-45 דקות. כאשר גדלנו רכבנו על אופניים ותוך 
פחות מרבע שעה היגענו. במשך הקיץ המתחם היה פתוח 
כל הזמן והמה אדם, באו משפחות שלמות, התפללו ואכלו 
במקום. לעתים חגגו בר מצווה ארחו וכיבדו מוזמנים. סבתי 
נהגה לבוא כל שנה למשך מספר שבועות. היא חזרה תמיד 
מרוצה והרגישה שיפור בבריאותה. קרובת משפחה, חיסן 
מוגרבי, היתה חולת אסתמה ובדמשק סבלה מאוד, היא 

היתה מבלה את כל הקיץ בג'ובר ללא כל התקפים.
היו כאלה שבאו להתברך לפני עיסקה כלכלית או לפני חתונה. 
לפני מבחנים חשובים אני וחברי מבית הספר נהגנו לבוא 
ולהתברך וזה היה חשוב לנו יותר מאשר עצם ההכנות למבחן.

כאשר הידלדלה הקהילה, ירד מספר המבקרים בג'ובר יותר 
משעור דלדול האוכלוסיה בדמשק עצמה, משום שהמתחם 
היה בלב כפר מוסלמי ויהודים נדרשו לזהירות יתר. באותה 
עת המתחם היה סגור ומי שהגיע היה מצלצל בפעמון 

ושומר המקום היה פותח רק אחרי שווידא את זהות האיש. 
באותה תקופה השומר היה מר סמרא ששרת את המקום 

במסירות רבה ושמר על המקום נקי מסודר ומכובד.
והפעם החשובה ביותר שהתפללתי בג'ובר היתה בשנת  
1962, יום לפני בריחתנו מסוריה. אחרי שנים שבהן תוכניות 
הבריחה נכשלו בזו אחר זו עוד לפני ביצוען. פעם המבריח 
הועבר ממקומו, פעם הוא נתפס ופעם הוא אפילו נתלה. 
חששנו מאד באותה פעם שניתפס. גייסתי את כל כוחותי 
כדי לבחון את התוכנית ולוודא שלא טומנים לנו מלכודת. 
התפללתי בכל מאודי שנצליח ונחלץ סוף סוף מהכלא הסורי. 
ג'ובר היה המקום המקודש ביותר שהכרנו וציפיתי בכל ליבי 

שתפילתי שם תענה.
הסיפור המלא של עלייתנו מובא בגליון מס' 6 של - מכאן 
ומשאם. ממש לפני שהתיאשנו מעזיבת סוריה, המוסד, 
על פי דרישות אחינו בארץ, סידר לנו מבריח ותוך זמן קצר 
היה עלינו לקבל את החלטה הגורלית להצטרף למבריח 
או להתרחק ממנו. ביקשתי שה' יאיר את עינינו וימנע 
מאתנו החלטה שגויה. תוך חששות כבדים פן ניפול בפח 
וניתפס ע"י המוח'אבראת, אחרי התפילה החלטנו להצטרף 
לאיש שהגיע לחלצנו. ג'ובר נתנה לי את החיזוק הגדול 
להחלטה החיובית. יום לפני הבריחה, היגעתי לג'ובר רכוב 
על האופניים. אדון סמרא פתח לי את השער וכרגיל קיבל 
אותי יפה. הוא שאל אותי אם באתי להתפלל לרפואתה 
של אימי שהיתה באותה עת בטיפול רפואי ברומא. אמרתי 
לו בוודאי. כמובן התפללתי גם עבור רפואת אימי ובעיקר 
התפללתי להצלחת בריחתנו ביום המחרת. הדלקתי נרות, 
קראתי תהילים וביקשתי שה' יצליח את דרכנו ונגיע לארץ 
ישראל בבטחה. אני מודה לאלוהים שהיה בעזרנו והגענו 

ארצה בריאים ושלמים.
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ג'ובר, מתחם ההחלמה והנופש הסמוך לבית הכנסת.
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ג'ובר פנים בית הכנסת

מערת אליהו הנביא. על הקירות ניכרים בקשות ואיחולים חרותים באצבע על שכבות עשן הנרות המצטבר על הקירות.
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ג'ובר שלי
חוויות ילדות אישיות מאת: משה שמר

ג'ובר שלי, מלאה בחוויות ילדות נעימות שהן בלתי נשכחות 

בגילי המופלג בכלל - ושהלכו והתעצמו עם ידיעות הזוועה 

האחרונות על השוד, ההרס והשרפה שאירעו במהלך 

מלחמת האזרחים בדמשק - בפרט.

ג'ובר, כאמור נמצאת כ-4 ק''מ מתחנת באב תומא ועוד 

כק''מ וחצי מ''חארת אל יהוד''.

לרוב, ההליכה לג'ובר הייתה לצורך ביקור קצר ו / או תפילה. 

היינו עושים את הדרך הזאת בד''כ ברגל )אז היה זה בין 

הבוסתנים( רק בזמן נסיעה לצורך שהיה ארוכה לנופש

ו / או לריפוי, דבר המצריך נשיאת מטען בגדים וצרכי מזון, 

היינו נאלצים לנסוע ברכבת הקלה.

בשמעי בבית כי מתארגנים לביקור בג'ובר היינו לוחצים 

על אבא ואימא כי ניסע ברכבת, ''בידנא בטראמואי'' רוצים 

ברכבת חזרנו ובקשנו, פעם זה עזר והרבה פעמים לא עזר 

והלכנו לשם ברגל.

בביקורי הרבים במקום- הן לצרכי תפילה והן לצרכי נופש  

- היינו )הילדים( אחרי תפילה וארוחת בוקר משתחררים 

לפעול כרצוננו: היינו יוצאים החוצה לקטוף אגוזים משני 

עצי אגוז העבותים שהיו מצלים על אנשי הגדיש והדיש  

שהיו בגורן הסמוך )לעתים אף נתנו לנו לרכב על אחד 

החמורים החופשיים(.

אחרי מנוחת הצהרים היינו שוב יוצאים מחצר ג'ובר,חולפים 

על פני שני עצי אגוזים, חוצים את הגורן ומטפסים אל מסילת 

הטראמאואי. שם היינו כורעים על ברכינו, מתכופפים, שמים 

את אוזננו על מסילת הברזל: אם היינו שומעים רעש זמזומי 

הולך וגדל, סימן היה לנו שהרכבת הולכת ומתקרבת, וחובה 

עלינו מיד לרדת ולהתרחק מהמסילה. למטה, היינו ממתינים 

לבואה, כי בה היו האבות חוזרים מהעבודה ואיתם היינו 

חוזרים לחדר הנופש של משפחותנו.

פרט להאזנה על פסי המסילה הנ''ל, היו עוד מעשי קונדס 

נהוגים על ידי הנערים: היו שמים על המסילה סיכות, או 

מסמר, או מפתח וממתינים עד שהרכבת תעבור תמחץ 

אותם ונקבל מהם צורות חדשות.

ובין לבין איסופם של אגוזים מתחת לעצי האגוז העבותים, 

שקילופם מקליפתם הירוקה היה משחיר את הידיים 

ומלכלך את הבגדים.

)T.S.( אילוסטרציה

11
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אודות המצגת:

מצגת זו הוצגה בישראל )בעברית( לרגל כנס הנערך על ידי מרכז דהאן באוניברסיטת בר-אילן ב-11 במרץ 2013. הכנס דן 

ב”האקסודוס השני. הגירה ועלייה של יהודי ארצות ערב והאסלאם”. 

)La fin du judaïsme en terres d’lslam, Paris, Denoël, 2009( מקור הנתונים שהמצגת מתבססת עליהם הוא הספר

הספר הינו אוסף מאמרים בעריכת שמואל טריגנו. מחברי המאמרים הם: רות טולדנו אטיאס, אסתר מאיר גליצנשטיין, מוריס 

רומני, ריצ’רד חיון, ירון הראל, רפעת באלי, יגל בין נון, ג’אק טאייב וארלי רחימיין.

900,000 יהודים נדונו להגירה
• מתחילת המאה העשרים ועד לשנות השבעים, כ-900,000 יהודים הוצאו מעשר מדינות ערביות ומוסלמיות.	

ממרוקו ועד עירק, מטורקיה ועד לתימן. «

ארצות בהן יישבו במשך 25 מאות. «

• שנות ה-40 היוו נקודת מפנה חסרת תקדים. תוך שנים ספורות: 	

כ- 600,000 יהודים מהמגורשים עלו למדינת ישראל. «

כ- 300,000 היגרו לצרפת, למערב אירופה ולאמריקה. «

• צאצאי מהגרים אלו מהווים כיום את רוב רובה של הקהילה היהודית הצרפתית והאוכלוסייה הישראלית.	

כיצד ניתן להסביר תופעה זאת?
• תופעה רב-ממדית זו לא זכתה לכינוי מוסכם בשיח הציבורי.	

• “ההגירה הנשכחת” )Forgotten Exodus( הוא הביטוי הנפוץ ביותר. אולם ביטוי זה מצנזר, הלכה למעשה, את היקפה 	

החריג ואת המשמעויות ההיסטוריות של התופעה.

• התודעה הפוליטית היהודית לא התחשבה בנושא, במיוחד במדינת ישראל ואפילו אצל כמה חוגים של המגורשים עצמם.	

נידוי כלל ערבי-מוסלמי
• מאסיביות התופעה.	

הקהילות היהודיות הודרו מהאוכלוסיות המקומיות  «

כל המדינות אשר גירשו יהודים שייכות לעולם המוסלמי בתקופת הופעת הלאומנות, במיוחד לאחר מלחמת העולם השנייה. «

יש לדון בהסיטוריה של עשר קהילות אלו כבגוף אחד. «

התופעה נמשכה באופן אקטיבי במשך 30 שנה )1940-1970(. «

התפתחות התופעה משתנה לפי תקופות ולפי אזורים גיאוגרפיים שונים. «

המודל הכללי
ניתן לאסוף ולהשוות את כלל המאורעות בעשרת הארצות כדי לבנות מודל דינמי כולל של היסטורית גירוש היהודים מארצות ערב.

היהודים הודרו באופן ססטימטי באמצעות שימוש בחוקים ותקנות: מה שניתן לכנות “תקנון היהודים” דה פקטו, הדומה 

לתקנון היהודים של משטר וישי הצרפתי בתקופת מלחמת העולם השניה.  

“תקנון היהודים”
• תהליכים משפטיים, כלכליים, פוליטיים והתנהגותיים שמכוונים לבודד את היהודים בחברה	

שלילת האזרחות «

הסגר ומאסר אנשים «

הטלת הגבלות משפטיות «

גזרות כלכליות «

הפליה סוציו-אקונומית «

פוגרומים «

חיסול קהילות ישראל בארצות ערב והאיסלאם
מצגת ראשי פרקים מאת:

פרופ' שמואל טריגנו*
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שלילת האזרחות

• מצרים
הסכם  1918, סעיפים 4-6: פגיעה ראשונית בזכויות היהודים ילידי הארץ. «
חוקי האזרחות )1929, 1927( שמבוססים על זכות הדם, המוצא והדת. «
ועידת  )1927(, עצמאות מצרים )המלך פרוק( והחמרת חוקי האזרחות. «
חוקי האזרחות )1950-1951-1953-1956(  «

�היהודים הילידים נהפכים לחסרי נתינות: 40000 יהודים נהפכים לזרים. 
�שלילת האזרחות לאנשים ש”עובדים” למען מדינות עויינות ושאין להם קשרים עם מצרים )ב-1956 האנשים האלו מוגדרים כ”ציונים”( 

ביטול אזרחות היהודים שהתקבלה לפני 1948. «

שלילה כללית של אזרחות היהודים הילידים והזרים. «

• עיראק
חוק ב-9 במאי 1950: שלילת האזרחות מהיהודים שעוזבים את עיראק.

• לוב
ב-12 ביוני 1951, חוק האזרחות )סעיף 11/27(:

כפיית מעמד אישי דתי ללא מוסלמים שדומה למעמד הדהימים לשעבר.
היהודים לא רשאים להצביע ולמלא תפקיד פוליטי.

הסגר ומאסר אנשים

• עיראק
ביולי 1948: נאסר על היהודים לעזוב את המדינה «

• לוב
ב-12 ביוני 1951, חוק האזרחות: היהודים לא זכאים יותר לקבל דרכונים או אישור אזרחותם הלובית אלא לאישור  «

יציאה אשר חידושו לא בטוח.
1954: ניתוק קשרי הדואר עם ישראל, עליה לישראל מוגבלת, תיירות לישראל נאסרה «

• תימן
1949: נאסר באופן רשמי על היהודים לצאת מהמדינה )עדיין קיים( «

• תוניסיה
1956: ניתוק קשרי הדואר עם ישראל «

• סוריה
1973: תקשורת עם החוץ נאסרה «

• מרוקו
1956: הנפקת דרכון הוקשה )לקיחת בני ערובה ממשפחתם של אלה שכן קיבלו דרכון( «
1958: ניתוק קשרי הדואר «

• איראן
1980: הנפקת דרכון הוקשה «

• מצרים
ביוני 1948, משטר צבאי: איסור על היהודים לעזוב את מצרים לארץ ישראל.  «
שנות החמישים: לקיחת דרכונים לעוזבים. «

+ הדרה / גירושהסגר

+
ניתוק קשרי 

הדואר
עם ישראל

לקיחת בני ערובה 
ממשפחתם של 
אלה שכן קיבלו 

דרכון

אי הנפקת 
דרכונים

חרם הוטל 
על ידי הליגה 

הערבית
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הטלת הגבלות משפטיות

• לוב
1953: הוטלו על היהודים הגבלות וחרם «
1954: איסור למועדוני ספורט מכבי והלאמתם «
ב-9 במאי 1957: פסק דין שמאלץ את היהודים הלובים עם קרובי משפחה בישראל להירשם למשרד החרם הלובי  «

)90% כבר עזבו(
ב-3 בדצמבר 1958: פירוק הקהילה היהודית הטריפוליטאנית וניהולה תחת פיקוח מפקד לובי «
1960: נאסר על היהודים לרכוש נכסים חדשים «
ב-2 באפריל 1960: סגירת בתי-הספר של האליאנס «

• לבנון
» :1947

�סטודנטים יהודיים גורשו מאוניברסיטת ביירות. 
�סגירת האגודות היהודיות בציוניות )מועדוני ספורט מכבי(. 
�יהודים פוטרו ממשרות ממשלתיות, איסור על תנועות נוער יהודיות. 

• עיראק
שנות העשרים: נאסרו הוראת ההיסטוריה היהודית והוראת השפה העברית בבתי ספר יהודיים. «
שנות השלושים: היהודים נאסרו לעבוד במשרות ממשלתיות ובהוראה. «
1932: צנזורה בבתי ספר יהודיים )תוכניות(. «

• איראן
1979: פעילויות ציוניות נאסרו ) בנפרד לפעילויות יהודיות(. «
2000: הפליה במשרות ממשלתיות, באוניברסיטה, בחברות ציבוריות. «

• תימן
1913: אכיפת השריעה, החמרת מעמד הדהימי. «
1922-1928: גזרת המרת הדת מאולצת של היתומים היהודיים, גירוש היהודים מן הפקודה הציבורית והצבא. «

• סוריה
1947: נאסר על היהודים לרכוש נכסים, היהודים פוטרו ממשרות ממשלתיות. «
1967: מוסלמים ממונים כמנהלי בתי ספר יהודיים. «

• מרוקו
1956: עצמאותה של מרוקו, ערביזציה ממשלתית. «
ב-26 בנובמבר 1958: דאהיר )חוק( של מרוקניזציה של עמותות לגמילות חסדים יהודיות. «

• מצרים
1929: הפליה אדמיניסטריטיבית. «
1945-1948: היהודים גורשו מהתפקידים הממשלתיים. «
1947: בתי ספר יהודיים תחת פיקוח בכוונה ל”מצריימיזציה” וערביזציה. «
במאי 1948-1950: הארגונים הקהילתיים הצטרכו למסור רשימת החברים שלהם לממשלה. «
1949: היהודים שגרו בארמונות המלך פרוק גורשו. «

• תוניסיה
חוק ביולי 1958, המיועד ליהודים: הקהילות הוחלפו על ידי “ועדות ארעיות של הפולחן היהודי” והמעמד האישי של  «

היהודים בוטל.
1956: עצמאותה של תוניסיה, תוניסיפיקציה ממשלתית. «

• טורקיה “הטורקים הצעירים” מ1923 עד 1945:
במאי 1941: הוקמו “גדודי עבודה” בצבא למגויסים הלא מוסלמים. «

+
אפוטרופסות 

לאגודות 
ולקהילות 

יהודיות

הטלת 
הגבלות על 

חופש היוזמה 
וההתחברות

ערביזציה 
ממשלתית
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הגזרות הכלכליות

• טורקיה
1942: מיסוי על ההון שהוחל רק על היהודים. «

• איראן
1979: עיקול הנכסים ורכושם של היהודים. «

• מרוקו
1961: נאלצו מוסדות יהודיים עולמיים “לקנות” את זכות היהודים לעזוב את המדינה )250 דולר לגולגולת(. «

• תוניסיה
1961-1962: מותר ליהודים שעוזבים להוציא רק דינר אחד )2 יורו(. «

• תימן
1949: רישום הנכסים והרכוש של היהודים, כבסיס ללקיחת כופר. «

• סוריה
1947: היהודים פוטרו ממשרות ממשלתיות. «

1949: עיקול ההון היהודי. «

באפריל 1950: «

�באלפו ובקמישלי, חוק עיקול הנכסים של היהודים )בתים, קרקע, חנויות(, הפליטים הפלשתינאים מתישבים  

בשכונות יהודיות.

�כופר על היהודים העוזבים את המדינה. 

• לוב
1961, חוק מס’ 6: עיקול הנכסים של היהודים הגרים במדינה והנמצאים בחוץ. «

• עיראק
קנסות על היהודים העשירים. «

ב-10 במרץ 1951: הקפאת הנכסים של היהודים שויתרו על אזרחותם כדי לעזוב. «

• מצרים
בפברואר 1949: עיקול הנכסים של היהודים הגרים במדינה והנמצאים בחוץ. «

+
עיקול המזומנים 
וחשבונות הבנק

עיקול והלאמת- 
גזל בזמן העזיבההנכסים

כופר
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+
הריסת

בתי הכנסת

פסיביות השלטונות 
הקולוניאלים 

והמשטרות של 
מדינות ערב

רציחות אנשים 
ידועים

מהומותכליאה

הפליה סוציו-אקונומית

• עיראק
ב-12 בינואר 1950: חוק פיקוח על הבנקים הגורם לפשיטת רגל של רוב סוכני-בורסה שהיו יהודים. «

• סוריה
בפברואר 1950: נאסר על היהודים לעסוק בחקלאות. «

• לוב
שנות השישים: נאסר על היהודים לעבוד בחברות נפט. «

ב-15 ביולי 1961: אישור אזרחות נדרש לכל פעולה מסחרית אבל היהודים לא יכולים לקבל אותו. «

• מרוקו
1960: בעלי עסקים יהודיים נאלצו לבחור “שותף” מוסלמי. «

• תוניסיה
1956: “הפיכה לקואופרטיב” בכלכלה )תעשייה ומסחר(: בעלי עסקים יהודיים נאלצו לבחור “שותף” מוסלמי. «

• מצרים
1947: חוק על החברות המסחריות: 75% של הפקידים חייבים להיות “מצרים אמיתיים” )ערבים ומוסלמים(: רוב גדול  «

של היהודים מאבדים את עבודתם.

• תימן
1948: האימאם אחמד מחייב את היהודים להעביר את הכשרונות המקצועיים שלהם לתימנים לפני עזיבתם. «

פרעות

• מצרים
ב-2 וב-3 בנובמבר 1945: מהומות אנטי-בריטיות ואנטישמיות בכמה ערים. «

ב-14 וב-16 במאי 1948: כליאה מסיבית של 1000 יהודים שנאשמו בציונות. «

ב-2 בנובמבר 1948: מהומות וביזות בקהיר. «

ב-26 בינואר 1952: “שבת השחורה” )מהומות ואלימות(. «

+ "הפיכת 
החברות 

לקואופרטיב"

הפליה 
בכלכלה
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• טורקיה
ביוני-יולי 1934: פוגרומים בטורקיה. «

• עיראק
ב-1 וב-2 ביוני 1941: פוגרום )פארהוד( בבגדאד )180 הרוגים ו-600 פצועים(. «

1948: גל רדיפות רשמי נגד היהודים )כליאה, קנסות(. «

בספטמבר 1948: רציחה של שפיק הדס, מיליונר יהודי. «

1949: רדיפת חברי התנועה הציונית. «

ביוני 1950: רדיפות בכורדיסטאן. היהודים נאלצו לוותר על נכסיהם ובתיהם. «

ב-14 ביוני 1950: פיגוע נגד בית כנסת בבגדאד )3 הרוגים ו20 פצועים(. «

• לוב
ביוני 1945: מהומות אנטי-יהודים, ביזת השכונות היהודיות בטריפולי )60% של הנכסים היהודיים הושמדו, 135  «

הרוגים, 10 פצועים( הצבא שיתף פעולה. פינוי נכפה על היהודים. מאסר זמני של יהודי החראה בטריפולי ובנגזי.

1948: מהומות. «

קיץ 1963: אישה ידועה, בת 84, נהרגה בטריפולי, אנשים ידועים הותקפו ונפצעו.  «

1967: מהומות )10 הרוגים(. «

1969: מערכה נגד היהודים. «

1970: בתי קברות נהרסו. «

1978: הריסה של 64 בתי כנסת והפיכה של 78 בתי כנסת למסגדים או לכנסייה קופטית בבנגאזי. «

• לבנון
1967: חטיפה ורציחת יהודים. «

בספטמבר 1917: הרופא אליה נרצח. «

• איראן
1968: התפרצות של אנטישמיות. «

» :1979-1980

�רציחת יו”ר הקהילה היהודית, חביב אלקניאן, נאשם בציונות. 

�רציחה של אברהם ברוכים, אלברט דניאל ומנוסטר קדושים, אנשי האליטה של הקהילה היהודית. 

• סוריה
בנובמבר 1947: פוגרומים במספר ערים, בתי כנסת נשרפו, מאות יהודים נעצרו. «

ב-5 באוגוסט 1949: פיגוע נגד בית הכנסת בדמשק )13 הרוגים, 32 פצועים(. «

• אלג’יריה
1929-1930: תקריות במספר ערים שבאזור קונסטנטין. «

ב-3 באוגוסט 1934: תקריות אלימות באזור קונסטנטין. «

ב-5 באוגוסט 1934: פוגרום לשם ג’יהד )27 הרוגים( בקונסטנטין )החיילים לא התערבו( «

1957: רציחות באורן ובמדאה. «

במרץ 1958: רימוני-יד בבוגרי. «

1959: רימוני-יד בבו סאדה בליל הכיפור «

ב-12 בדצמבר 1960: ביזת בית הכנסת באלג’יר «

» :1961
�בית קברות חולל. 

�רציחת המוסיקאי המפורסם ראימונד לוויס בקונסטנטין. 

ב-2 בספטמבר 1961: רציחה של יהודי ביום ראש השנה. «

ב-5 ביולי 1962: רציחות והשמדה באוראן ובין היתר בשכונות יהודיות.  «
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• תוניסיה
בינואר 1952: מהומות נגד החארה בטוניס )1 הרוג(. «

1956: התקפות ליליות. «

1957: הפקעת בית הקברות הישן בטוניס. «

1960: הריסת בית הכנסת הגדול בטוניס. «

ביולי 1961: אלימות אחרי פרשת ביזרטה. «

ב-6 ביולי 1967: ביזה בשכונה היהודית ובבית הכנסת הגדול. «

1982: רציחות יהודים בדג’רבה. «

ב-11 באפריל 2002: פיגוע נגד בית הכנסת בדג’רבה. «

• מרוקו
1912: ביזה בפס. «

במאי 1938: פוגרום באוג’דה ) 4 יהודים נהרגו( ובג’רדה )39 הרוגים, 30 פצועים(. «

ב-7 וב-8 ביוני 1948: מהומות נגד היהודים באוג’דה ובג’רדה. «

ב-7 וב-8 ביוני 1948: מהומות נגד היהודים באוג’דה ובג’רדה. «

ב-3 באוגוסט 1954: מהומה בסידי-קסם-פטיג’אן )6 הרוגים(. «

בינואר 1961, לרגל ביקורו של נאצר: “עשרת הימים השחורים”, סחיטות על ידי המשטרה, 25 תלמידי ישיבה נעצרו. «

1961-1962: חטיפה והמרת דת מאולצת של 12 נערות. «

• תימן
1931: מהומות. «

1947: מהומות וביזות: 80 הרוגים. «

1948: האשמת עלילת-דם. «

הדרה

תוניסיה )אחרי העצמאות(
מרוקו )1956-1961(

סוריה-לבנון )אחרי 1947(
טורקיה )1923-1945(

תימן
איראן )שנות החמישים והשבעים(

גירוש

מצרים
עיראק

לוב
אלג'יריה

2 שיטות חיסול של קהילות יהודיות
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כתבה: מלי הרצנו-)לאטי(
צילומים: ינקו הרצנו

"שּואם" בברוקלין ניו יורק

19

לאחרונה, שבנו משפחתי ואני, ממפגש מרגש עם "ַשאִמי"  
ומשפחתו בברוקלין: אלי קמאו )אְמעֹו(, כיום אמריקאי, 
ַשאִמי-ישראלי בעבר. כיום, איש עסקים, תושב ברוקלין, 

ארח אותנו בלבביות בקהילתו.
ראשית שורשי מפגש זה נמצאים בתחילת שנות השבעים 
של המאה הקודמת. אז, אלי קמאו היה מפקִדי בבסיס 
המודיעין בו שרתנו יחד. היינו שם אז שלושה "סוריים": 
אלי ,מוטי ואנוכי. 35 שנה חלפו להן - עד למפגש זה, לא 

התראינו.
אלי קמאו ומשפחתו נמנים על הקהילה הסגורה של 

הסורים -שואם ,יושבי ברוקלין יש אומרים שמספרם נאמד 

בכ -75,000 נפש )ויש האומדים אותם רק ב- 40.000 נפש(.

על קהילה זו אספר בכמה מלים.

אל ברוקלין הגיעו ראשוני היהודים הדמשקאים בראשית 

המאה העשרים. לקהילה זו קדמו קהילות יוצאי דמשק: 

במקסיקו וארגנטינה, אשר הגרו מעירם ובאו לארה''ב. 

בתחילה התיישבו במנהטן, אך עד מהרה, עברו לברוקלין.

אחת הסיבות הייתה להבדיל עצמם מהיהודים האשכנזים 

שגם הם הגיעו באותה עת לאמריקה.

 הגל השני המשמעותי של ההגירה היהודית של סורים 

הייתה בשנות החמישים של המאה הקודמת. הדמשקאים 

שם ,"התערבבו" עם החלבים, המצרים, הביירותיים ומעט 

מרוקאיים והם מהווים את הקהילה הסורית בברוקלין.

 )Ocean park way( "רוב רובם מתגוררים ב"אושיין פארקווי

והנם אנשי עסקים ברמות והיקפים שונים, יחד עם זאת ,זו 

קהילה עשירה מאד וחזקה מאד כלכלית ורוחנית, מאורגנת 

היטב, שומרת מצוות לרוב, ומשפחתית מאד.

יש דאגה וערבות הדדית זה לזה.

הביקור שלנו החל, דווקא, בסיור מרתק בחצרו של הרבי 

מלובאביץ'. לאחר מכן נסענו לאורכה של השדרה המרכזית 

ב"אושיין ויו אבניו" )Ocean view avenue(, אשר בה 

ובסביבתה בתי כנסת רבים, בתי ספר יהודיים, מסעדות  

וחנויות כשרות וכן בתי מגורים יפים.

הקהילה סגורה מאד ויש מסביבה "גדר" חזקה בלתי חדירה, 

בלתי נראית, אך יעילה ביותר. זרים לא יתקבלו בקלות 

ואנשים חדשים נבחנים היטב כדי לדעת "ִמין וִוין ַאְרְעתֹו" 

)מה מקורו(, תוהים על קנקנו ורק אחר כך הוא "מאושר" 

)תרתי משמע( להיות חבר בקהילה.

חיי הקהילה מתרכזים סביב בתי הכנסת שהם גם מרכזים 

רוחניים. אלי ורעייתו סטלה מארחינו, מנו בפנינו כחמישה 

עשר בתי כנסת סוריים, שלושה מהם "שואם" טהורים 

לחלוטין: "אחי עזר" הישן והחדש וכן "שבת אחים" 

שחבריו נמנים על טהרת העליה המאוחרת משנת 1992. 

"הר הלבנון" מרבית מתפלליו לבנונים ומעט דמשקאיים, 

"שערי ציון", "בית יוסף", "בני יוסף", ו "נתיבות" יש בהם 

חלבים ודמשקאים. אך אל לנו להתבלבל, יש חלבים ושואם 

"ותיקים" וישנם "חדשים" ולפעמים אלה לא מתערבבים 

עם אלה.

בית הכנסת "אחי עזר" הראשון, 

ידי השואם בשנות  הוקם על 

השלושים של המאה העשרים. 

דגלי ישראל וארה"ב ניצבים ליד 

ההיכל משני צדדיו. 

החלונות מעוטרים בשלל צבעים 

בציורים שנושאם מתוך התורה 

ונושאים יהודים אחרים. במבואה 

בית הכנסת אנו עומדים  של 

משתאים מול ארבעה צווי תקנה, 

)Edict( חתומים על ידי רבנים, 
הראשון בהם נכתב בשנת 1935. 

הצו מורה על איסור חמור לקבל 

לתוך הקהילה, גם על ידי נישואים, 

לא יהודים או אפילו גרים! תקנה 

חמורה זו נוגדת את ההלכה ולא 

מוכרת בשום מקום אחר, להוציא 
מלי, ינקו, אלי, וסטלה



20"מכאן ומשאם" גיליון מס' 18 ערה''ש תשע''ד ספטמבר 2013

צו שקדם לצו זה אשר נוסח ונחתם  

בשנת 1912, על ידי הרב שאול 

סתנהו דבח בארגנטינה ושמש 

השראה לצו זה. צווים אלה הבאים 

על מנת למנוע התבוללות, עושים 

גבול ברזל בלתי חדיר וברור בין מי 

שבתוך הקהילה לבין מי שמחוצה 

לה. מי שמפר צו זה מורחק ללא 

פשרות מהקהילה בחייו, וגם  ר''ל 

לאחר מותו. )זאת ועוד, מפרי הצו 

לא יקברו עם מותם בבית העלמין 

של הקהילה( הצו המרחיק לכת 

בשנת  נוסח  קבורה  לגבי  גם 

1946 כשבראש החותמים עמד 

הרב יעקב קצין. על ספורים קשים 

אישיים של משפחות שנקרעו גם בימים אלה מספרים לנו 

מארחינו. כך או כך, צווי הברזל הללו שרירים וקיימים והם 

הם השומרים על סגירות הקהילה ויחודה, יחד עם התמיכה 

והרווחה שהקהילה מעניקה לחבריה.

לבית הכנסת נכנסנו מדלת צדדית, לאחר הביקור בה,  

בעודנו פונים לצאת , עלה באפינו ריח תבשילים מוכרים 

ומגרים: "רִיֵחת ְקיֶּבה")ריח של קובה( אומר אלי," לא ולא", 

אני עונה, "ריחת ריז")ריח של אורז(. שמנו פעמינו בעקבות 

הריחות. ירדנו למטבח הצמוד לאולם האירועים בקומה 

התחתונה של בית הכנסת, שם באותה עת עמלו וטרחו 

שניים: אישה ובעלה, בבישולים לקראת חגיגת בר מצווה 

באותו ערב, כך עמדנו מול מגשים עמוסים של קיבה ואורז... 

פנינו משם, לאחר שהתכבדנו בקטייפה ובעואמה )אותו 

הטעם של עואמה שדודי ציון חלוואני )מגד( נהג להכין 

בדמשק ובשכונת התקוה(

לאחר ארוחת צהרים במסעדה כשרה בכשרות של "בית 

יוסף", פנינו לבית הכנסת "שערי ציון". הכניסה הראשית 

תמימה למראה ולא מסגירה את הגודל העצום של בית 

הכנסת, אולם ארועים, ישיבות וכוללים, הנמצאים מאחורי 

החזות המוצנעת. המרכז הרוחני שוקק פעילות וחיים.  

ביהכ"נ היה מקושט בפרחים לבנים מרהיבים ועל הבמה 

המוגבהת עמדה חופה. בערב עמדה להתחתן נערה צעירה 

עם בחיר ליבה השאמי, ושם הנערה? גרוס! כן ,כן יש גם 

"ערבובים" כאלה אשכנזיה עם שאמי)אבל לא הרבה...(

הקהילה ,כאמור, סגורה מגובשת ושומרת על אופייה 

המיוחד. בימי הקיץ רבים מהם נוסעים לנפוש בניו ג'רסי 

בעיירה בשם דיל ,שכל יושביה הקבועים סורים הם.

)יש גם "מסתננים" מצריים(. בחורף הם נוסעים לפלורידה. 

הקהילה אמנם ציונית, אך אין עידוד לפעילות כזו או לעליה.

עם זאת רבים תורמים מכספם לעשייה בישראל. בשנים 

בתים  רוכשים  הם  האחרונות 

בירושלים.

המנהגים, המאכלים, מנגינות 

התפילה נשארו כמו בדמשק . 

כלפי חוץ הם אמריקאים כלפי 

פנים סורים, בחוץ ידברו אנגלית 

מהם  רבים  בבית  אך  רהוטה, 

נשמעת ערבית. בראש הקהילה 

עומד ד"ר ששון והרב הראשי הוא 

חכם מסלתון סיורנו באושיין פארק 

ויו, הסתיים בבית משפחת קמאו 

הלבביים, שם התכבדנו בבטיח', 

קפה אסלי, ובכעכת לוז.

אכן ,שוב נגיעה באחינו מעבר לים 

ושוב נגיעה המשאירה אותי עם 

הרהורים.

מרכז קהילתי ובית כנסת "שערי ציון" בברוקלין ) צילום: ינקו הרצנו(

מרכז קהילתי ובית הכנסת " בית אחיעזר" בברוקלין ) צילום: באינטרנט(



 "ה צ ו ו י ם" 
)Edicts(

שהוצאו ע''י הרבנים 
לדורותיהם ושעודכנו 

מדי עשר שנים

עדכון אחרון בשנת 2006 
21בחתימתם של 120 חברים
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בית הכנסת
במרכז הקהילתי "אחיעזר"

ברוקלין - ניו יורק

פינה לעריכת בריתות: כסא אליהו )אומנות 
דמשקאית( ודגל ישראל 

פינה לעריכת חופה וקידושין
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• חלוקת המלגות התקיימה השנה באיחור ניכר, עקב קשיים 
ארגוניים, תקלות בהעברת כספי התורם לארגון והצורך לבחון 

מספר רב של פניות )למעלה ממאתים(. חברי ועדת המלגות 

וועדת התרבות השקיעו מאמצים רבים וגילו נחישות ודבקות  

כדי לעמוד בלוח הזמנים הנדרש לממוש חלוקת המלגות 

על פי קריטריונים התואמים את רצון התורם. בחינת הפניות 

הצריכה מיון יסודי ומדוקדק ולא מעט התלבטויות. זהו הפרק 

הארוך והקשה בתהליך האישור, ואכן כל מקרה שאושר 

ע"י הועדה גזל לא מעט זמן במטרה להעניק את המלגות 

לסטודנטים הראויים ביותר.

• אורגן ערב תרבותי מכובד לחלוקת המילגות. הטקס 
התקיים בתחילת חודש מאי בתיאטרון חולון. הסטודנטים 

הגיעו מכל קצוות הארץ וכרגיל, היינו עדים למפגשים 

מרגשים בין אנשים שלא התראו עשרות שנים. אחרים 

התעניינו בזהות בני שיחם, מי הוא מי? "מבית מין?" שאלה 

שהוכיחה את הרצון העז למצוא מכרים ושותפים לחוויות 

העבר, ולשמוע סיפורים מרתקים שמחברים את הדור 

הצעיר עם שורשיו.

• במטרה לעורר בקרב בני הקהילה את העניין והקשר 
לשורשים שלנו, הוזמן העיתונאי צח אוריין, חבר בעמותה 

לחקר שורשי המשפחה, לשאת הרצאה של כחצי שעה על 

נושא זה. רוב עיסוקו של מר אוריין בשנים האחרונות הוא 

לעורר בציבור את העניין והחשיבות של תיעוד השורשים. 

הוא התבקש לתת לנוכחים באולם ולמי שיחפוץ בכך כלים 

ודרכי חיפוש של קרובים ומכרים.

• השנה, בידיעה שהקמת בית המורשת בחולון קרובה 
מאוד, הדגשנו את נושאי השורשים, המשפחה והקהילה. 

הצגנו את המתחם בו יבנה הבניין, את תוכניות הבנייה, מה 

הוא אמור לכלול, יעודו ואת מי הוא אמור לשמש. 

• ביקשנו ואנו עדיין מבקשים מכם, החברים והקוראים, 
לחפש כלים, תמונות ומוצגים,  תעודות , ראיונות ושיחות 

מוקלטים. שמספרים את סיפוריהם של יוצאי דמשק לשם 

שמירתם והצגתם בבית המורשת.

טקס הענקת מלגות לסטודנטים-תשע"ג
תרומתו של מר אלי דּוֶאר מברזיל

מאת: גילה בעבור / יו"ר ועדת התרבות 
צילומים: מרים ברון

הטקס עמד השנה בסימן שורשים, המשפחה והקהילה

מימין לשמאל: שלום כהן נציג קרן היסוד, יהושע קלש יו"ר האירגון, אברהם אסא חבר ועדת מלגות, בני מוסרי חבר, יצחק 
לוז חבר ועדת מלגות, יוסי יבין מ"מ סגן יו"ר הארגון, אבי שמאי יו"ר ועדת מלגות.



מעל שולחן המערכת
תמונות מטקס הענקת המלגות

"מכאן ומשאם" גיליון מס' 18 ערה''ש תשע''ד ספטמבר 2013 24



25"מכאן ומשאם" גיליון מס' 18 ערה''ש תשע''ד ספטמבר 2013

5.5.13

ברכת נציגת הסטודנטים - מור פינטו

מר יהושע קלש יו"ר ארגון יוצאי דמשק,

מר שלום כהן נציג קרן היסוד,

חברי ועדת המלגות, חברי ועדת תרבות

ואחרונים חביבים סטודנטים יקרים, ערב טוב.

שנייה  שנה  סטודנטית  ביאליק,  מקרית   25 בת  פינטו,  מור  שמי 

אגודת הסטודנטים,  וחברת  חיפה  באוניברסיטת  וחינוך  לפסיכולוגיה 

עומדת כאן מולכם גאה, וחשה זכות גדולה לשאת את דבר הסטודנטים.

סבי מצד אימי, יוסף היב היקר, יבדל לחיים ארוכים, בן לניסים ושפרה 

וודאי לא חלם שבעוד כמה עשרות  זיכרונם לברכה,  היב לבית חילו, 

שנים, שבמונחים היסטוריים הם פרק זמן קצר במיוחד, אעמוד כאן 

יוצאי  ארגון  מטעם  מלגה  כמקבלת  מולכם  הזה  המכובד  במעמד 

דמשק, העיר בה נולד ובה כמה כל העת לעלות לארץ ישראל. 

הוא וודאי לא פלל לכך כאשר היה צריך לברוח מארץ מוצאו בהיותו רכוב על חמור כילד בן 10 בלבד, ולעבור תלאות 

אינספור בכדי להגיע אל קיבוץ לוחמי הגטאות, ולהתחיל חיים חדשים בארץ המובטחת.

מאז, בחלוף השנים והדורות, משפחתנו הענפה השתרשה בארץ, וגדלה ברוך השם לקהילה גדולה ומגובשת של ממש. 

חבריי הסטודנטים, אני מרשה לעצמי לומר שזכינו.

לא רק זכינו במענק המבורך הזה, שללא ספק ייקל על חיינו הסטודנטיאליים. אלא זכינו להיות צאצאיהם של בני 

הקהילה היהודית המיוחדת, ובעלת ההיסטוריה המדהימה הזו. זכינו להיוולד לשושלת של אנשים שורשיים מאין 

כמותם. שנלחמו להגיע לכאן, והשאירו הרחק מאחור חיים מלאים ושלמים על מנת לממש את הכמיהה הבלתי 

נילאת לעלות לארץ, ולהגשים את החלום הציוני. 

כעת שחלקם עימנו וחלקם נותרים עמוק בזכרוננו, עלינו להמשיך לחזק את הקשר עם משפחותינו הגרעיניות 

והמורחבות וכן את הקשר בינינו לבין הארגון, ובכך לממש את מורשתם.

כעת, בזכות הרשות אשר ניתנה לי בשמם של כל הסטודנטים, ברצוני להודות למספר אנשים אשר בזכותם כולנו 

יושבים כאן היום בראש ובראשונה, תודה גדולה למר אלי דואר התורם היקר והנדיב מברזיל, שאמנם לא נמצא כאן 

עימנו, אך אלמלא תרומתו הנדיבה מאין כמוה, כל המפעל האדיר הזה לא יכול היה להתקיים. 

על  המלגות  ועדת  לחברי  היסוד,  קרן  נציג  כהן  שלום  למר  קלש,  יהושוע  מר  בראשו  ועומד  דמשק,  יוצאי  לארגון 

ההשקעה הבלתי נלאית ממרצם ומכוחם למען הצלחתו של מפעל זה, לחברי ועדת תרבות על הקמתו והצלחתו של 

ערב זה, למר יוסי יבין מנהל המחשוב על הסיוע הרב לאורך כל הדרך, וכמובן לכל הנוגעים בדבר, אשר עושים לילות 

כימים ושוקדים על מלאכה חשובה זו, ובכך חורטים על דגלם את המשך הגשמת החלום הציוני, מימוש המורשת 

וכמובן את נושא החינוך בישראל. כל אלה מתגבשים לכדי מפעל חיים ערכי, שהוא עבודת קודש של ממש. 

תודה על היותכם החולייה המקשרת המהותית כל כך בינינו הדור השני והשלישי, לבין התרבות וההיסטוריה של 

אבותינו מדמשק. יישר כוח בפועלכם החשוב הזה. 

ולנו הסטודנטים אאחל הצלחה בכל אשר נפנה, מי ייתן ונמשיך להישאר בקשר ולהיפגש כאן באירועים נוספים 

מדיי שנה בשנה. 

עלו והצליחו. 

מור פינטו
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...העיסוק בשמות תורם לא רק לחקר המשפחה היהודית, 
אלא גם להבנת תהליכים היסטוריים דוגמת תנועות 
הגירה יהודיות, וכן להיכרות סוציולוגית ואנתרופולוגית 

עם קהילות יהודיות ברחבי העולם היהודי.
עוד טרם העיסוק המפורט בשמות משפחה מסוימים, נראה 

שמן הראוי להציג בתמצית את הידוע לנו באשר לתולדות 

שמות המשפחה היהודיים ופשרם.

שמות משפחה הופיעו בין היהודים בארצות אירופה השונות, 

כמו גם בצפון אפריקה, כבר בתקופה קדומה יחסית. ד"ר 

פאול יעקבי, גנאולוג שחקר יותר מ-400 משפחות יהודיות 

באשכנז, חילק את האלף הראשון להופעת שמות משפחה 

יהודיים לכמה תקופות מרכזיות )במקור חילק יעקבי את 

המשפחות לשמונה קבוצות, אולם כדי לקצר ולתמצת את 

התיאור ריכזנו אותן בארבע קבוצות עיקריות(:

את קבוצת המשפחות הראשונה, אשר שמותיהן מופיעים 

לראשונה בשנים 700-1000 לספירה, כינה "המשפחות 

המייסדות". קבוצה זו כוללת, בין היתר, את המשפחות: 

 ,)Schimonides( שמעונידס ,)Kalonymides( קלונימידס

.)Berdugo( ובירדוגו )Alfasi( אלפסי ,)Saltiel( שאלתיאל

קבוצת המשפחות השנייה, אשר שמותיהן הופיעו 

לראשונה בשנים 1000-1450 לספירה, כונתה "המשפחות 

העתיקות", וביניהן בין היתר משפחות רש"י )Raschi(, לוריה 

 ,)Abarbanel( אברבנאל ,)Abulafia( אבולעפיה ,)Luria(

רפפורט )Rapaport(, לובה-ליוואי )Livai-Loew(, שפירא 

 )Amar( עמר )Sarfati( צרפתי ,)Sasson( ששון ,)Spira(

ועוד.

את קבוצת המשפחות 

ר  ש א  , ת י ש י ל ש ה

ו  ע י פ ו ה ן  ה י ת ו מ ש

ם  י נ ש ב ה  נ ו ש א ר ל

1515-1450 לספירה, 

כינה יעקבי "המשפחות 

בקבוצה  הישנות". 

בין  למצוא,  ניתן  זו 

היתר, את משפחות 

 ,)Eger ( איגר   ,)Weil ( וייל   ,)Bacharach ( בכרך 

קורדובה )Cordoba(, אלגרנטי )Algranati(, גינצבורג 

)Rothschild(, תאומים  )Guenzburg(, רוטשילד 

)Teomim( ועוד.

לקבוצת המשפחות הרביעית, אשר שמותיהן הופיעו 

לראשונה בשנים 1620-1515 לספירה, קרא "המשפחות 

המוקדמות". בקבוצה זו ניתן למצוא את משפחות חיות 

 ,)Barutdji( ברוצ'י ,)Isserles( איסרלס ,)Chayuth(

בן ארויה )Benaroya(, קלאוזנר )Klausner(, ברודא 

 ,)Oppenheimer( אופנהיימר ,)Pardo( פרדו ,)Broda(

ריבלין )Rivlin( ועוד.

שמות אלו שימשו רק חלק קטן ממשפחות העם היהודי, 

רוב רובו ומניינו של העם השתמש בשם הפרטי ובשם האב 

בכדי לציין אדם מסוים בחברה.

בשלב מסוים החליטו אימפריות ומדינות שונות )בגלל 

צורכי רישום וארגון, טעמי מיסוי, שירות צבאי וסיבות 

נוספות( להחיל חובה של רישום שמות משפחה על כלל 

האזרחים, ובמיוחד על התושבים היהודים שבתוכן. יוזף 

השני, קיסר האימפריה האוסטרו-הונגרית, קבע בחוק 

משנת 1787 שעל כל היהודים לאמץ שמות משפחה בעלי 

צליל גרמני. שנים אחדות מאוחר יותר חייבה גם שלזיה את 

היהודים לאמץ שמות משפחה רשמיים. חוק דומה חוקקה 

האימפריה הרוסית ב-1804, וכ-30 שנה לאחר מכן פורסם 

חוק נוסף הקובע כי על כל היהודים החיים ב"תחום המושב" 

לאמץ לעצמם שמות משפחה.

במקביל התקבלו החלטות מסוג זה לאורך המחצית 

הראשונה של המאה ה-19 גם בצרפת, פולניה, פרוסיה, 

סקסוניה ועוד. שמות המשפחה המוכרים, אשר קדמו 

לתאריכים אלו, התקבלו ונרשמו כחוק, ללא צורך בשינוי 

כלשהו.

השפעת הסביבה והתרבות על קביעת הכינוי ושמות 

המשפחה בולטת במיוחד ברשימת שמות המשפחה 

שאומצו לפני ואחרי חוקי האימוץ הרשמיים.

טוב שם טוב - שמות ומשפחות בישראל
מאת: ד"ר חנן רפפורט

ציורים: ארתור שיק
ברשותם האדיבה של יד בן צבי בירושלים*

המאמר עוסק בשמות משפחה ובכינויי משפחות בעולם היהודי לאורך הדורות. מוצגים 
בו המקורות ההיסטוריים והפולקלוריסטיים של שמות שונים, שמקורם בקהילות שונות 

מכל רחבי העולם היהודי.

סנדלר = שומאכר
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לאורך השנים, אומצו 

שמות המשפחה לפי 

כמה עקרונות:

1. המקום שבו אדם נולד 

או פעל: 

משפחת רייס או רייסר 

)Rieser-Ries( על שם 

מישור רייס, ומשפחות 

 , ן י ר פ ל ה  , ן ר פ ל ה

היילברון על שם העיר 

 )Heilbronn( היילברון

בווירטמבורג. גם מקורם של השמות ברלינר, קטלן, 

וורשבסקי, המבורגר, אלפסי, צנעני, טולדנו ועוד ברור למדי. 

2. שם האב הקדמון של המשפחה: 

אברמסון )Abramsohn( על שם האב אברהם, מרקוס 

)Markus( על שם מרדכי, נחמיאס )Nahmias( על שם 

נחמיה, היימן )Heiman( על שם חיים )בגרמנית( או ביבס 

)Bibas( בלדינו ועוד. 

3. שם "האם" המרכזית במשפחה: 

סורקיס )Surkis( על שם האם שרה )ביידיש(, ריבקין 

)Rivkin( או ריבקס על שם רבקה, חיניץ )Chinitz( = חנה, 

בשביס )Bashevis( = בת שבע ועוד. 

4. לפי משלח היד של האב הקדמון של המשפחה: 

 )Metzger( בעברית = מצגר )Katsav( השם קצב

בגרמנית. משפחת דוקטורוביץ )Doktorovitz( בגרמנית 

= רופא = משפחת חכים )Hakim( בערבית. רבינר 

 )Haham( בגרמנית = רב = משפחת חכם )Rabiner(
בערבית. משפחת עמר )Amar( בערבית = בנאי = באומן 

)Bauman( בגרמנית, אלפנדרי )Alfandari( בערבית 

= גובה מסים. קאופמן )Kaufman( בגרמנית = סוחר. 

ברוצ'י )Barutdji( בטורקית = יצרן חומר נפץ, טרפרו 

)Trepero( בערבית = אוסף חפצים ישנים )"אלטה-זאכן"(, 

כהן )Cohen( בעברית = קפלן )Kaplan( בגרמנית, עטר 

)Attar( בערבית = רוקח וכן הלאה. 
5. לפי ראשי התיבות של השם או של התפקיד שמילא 

האב הקדמון של המשפחה: 

שם המשפחה רש"י )RaSHI( מציין את הייחוס לרבי שלמה 

יצחקי, רמב"ם )RaMBaM( לרבי משה בן מימון וכן הלאה. 

שם המשפחה ש"ץ = שליח צבור )Schatz(, כ"ץ = כהן 

צדק )Katz(, באב"ד = בן אב בית דין )Babad(, שו"ב = 

שוחט ובודק )Schub(, שו"ר = שוחט ורב )Schor( וכן 

הלאה. 

6. על שם יופיו של האזור שבו חיה המשפחה או על שמם 

של חיה או חפץ: 

משפחת אפלבאום )Apfelbaum( = עץ תפוח, משפחת 

הימלפרב )Himmelfarb( = צבע השמים, רוזנברג 

 =  )Rosenbe rg (

בירדוגו  שושנים,  הר 

בד   =  )Berdugo (

מגזע  וצא  הי הענף 

ו  א ט נ ג ר ו מ  , ץ ע ה

)Morgentau( = טל 

ליואי   - לובה  שחר, 

 =  )L o e b - L i v a i (

אריה, משפחת המר 

)Hammer( = פטיש, 
משפחת גולד = זהב, ועוד. 

מקור כל אלה בשפה הגרמנית. 

7. לפי האנגרמה )היפוך האותיות( של השם הקודם של 

המשפחה: 

לדוגמה, שם המשפחה וייל )Weil( הוא היפוך של השם 

לוי )אמנם, ידועות גם משפחות הקרויות וייל על שם מקום 

בדרום גרמניה(. 

8. לפי השלט שהיה קבוע על ביתו של האב הקדמון של 

המשפחה: 

שם המשפחה רוטשילד )Rothschild( ניתן על שם השלט 

האדום שהיה קבוע על בית המשפחה בפרנקפורט, שם 

המשפחה גנז )Ganz( ניתן על שם תמונת האווז שהיה 

מצויר על שלט בפתח בית המשפחה, וכן הלאה. שלטי 

הבתים שימשו, בין השאר, כעזרה לציון בית מסוים, במקום 

מספר הבית שאנו משתמשים בו כיום. 

9. לפי הכינוי המאפיין את ראש המשפחה: 

 )Kurz( בגרמנית = אדם זקן, קורץ )Altmann( אלטמן

בגרמנית = אדם נמוך קומה, קוצ'וק )Kutchuk( = אדם קטן 

בטורקית, גרוסמן )Grossmann( = אדם גדול, אבולעפיה 

)Abulafia( בערבית = בריא מאוד, קליין )Klein( בגרמנית 

 )Goodmann( בערבית, גודמן )Zairi( קטן = זעירי =

בגרמנית = אדם טוב. 

10. לפי היום בשבוע, החודש או העונה הקובעים או 

החשובים בחיי אבי המשפחה: 

שם המשפחה מונטאג )Montag( = יום שני, זונטאג 

 = )Sommer( יום ראשון, משפחת זומר = )Sonntag(

קיץ בגרמנית, וינטר )Winter( = חורף ועוד. 

11. לפי היצירה העיקרית שכתב האב הקדמון של 

המשפחה: 

לבוש - על שם ספרי ה"לבושים" שכתב הרב מרדכי יפה 

ושפורסמו בשנים 1620-1590. ט"ז - הספר "טורי זהב" 

שכתב הרב דוד הלוי ופורסם בלובלין ב-1646. ש"ך - הספר 

"שפתי כהן" שכתב הרב שבתאי הכהן ופורסם בקרקוב 

ב-1646/7. של"ה - הספר "שני לוחות הברית" שכתב הרב 

ישעיהו הלוי הורוביץ ופורסם באמסטרדם ב-1757. ב"ח - 

הספר "בית חדש" שכתב הרב יואל סירקיס ופורסם בקרקוב 

טווה = שפיינראופה = בקר
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בשנים 1840-1831. 

רבנים אלו מוכרים על 

פי רוב כיום רק בשם 

החיבור שכתבו ואילו 

שמם האמיתי ידוע רק 

ליודעי חן. 

שם  של  אימוץ   .12

משפחה אחר, בדרך 

משפחה  של  כלל 

מכובדת, שאליה רצו 

להשתייך או להתייחס:

רבים  מקרים  דועים  י

שאנשים החליטו לאמץ לעצמם את שם המשפחה 

"רפפורט" בגלל ייחוסה וכבודה של משפחת כוהנים זו, 

במקרים רבים היו אלה גברים ממשפחה אחרת שהתחתנו 

עם בת הנושאת את השם "רפפורט" ואימצו את השם 

גם לעצמם. ואולם, היו מקרים אחרים שבהם אימוץ שם 

המשפחה נעשה על אף שלא היה כל קשר דם בין שתי 

המשפחות. 

13. לפי משמעות תרבותית או לאומית שמקבלי השם 

רצו לאמץ: התנועה הציונית, למשל, חרתה על דגלה את 

החזרה אל ארץ האבות ואל השפה העברית, וממילא 

שללה בראשיתה שימוש בשמות משפחה המזוהים עם 

הגלות. וכך, עוד טרם שהוקמה מדינת ישראל ובמיוחד 

לאחר הקמתה, התפתחה תנועה רחבה של שינוי שמות 

משפחה לצלילים ולמשמעויות עבריים.

השיטה הנפוצה ביותר לקביעת שם המשפחה החדש 

הייתה לאמץ שם המציין את שם אביו של בעל השם. שיטה 

נוספת הייתה לאמץ שם חדש שנשמע מבחינה פונטית 

דומה לשם המשפחה הקודם. כך הפך שם האב ראובן לשם 

 ,)Pinchsi( פנחס = פנחסי ,)Reuveni( המשפחה ראובני

שמעון = שמעוני )Shimoni( ועוד.

ראשי היישוב והמדינה היו דוגמה לבאים אחריהם והיו 

שותפים לתהליך זה. אחריהם החרו והחזיקו כמעט כל 

אנשי "המי ומי" בחברה הישראלית. דוד גרין שינה את שמו 

לבן גוריון, משה שרתוק הפך לשרת, גולדה מאירסון למאיר, 

בן-ציון דינבורג הפך לדינור, זיאמה אהרונוביץ לארן, זלמן 

רובשוב לשז"ר, יצחק שימשלביץ ליצחק בן-צבי, אשתו, 

רחל לישנסקי, הפכה לרחל ינאית, לוי שקולניק היה לאשכול 

וכן הלאה.

דברים אלו הם סיכום קצר במיוחד של הידוע לנו על אודות 

שמות המשפחה היהודיים לדורותיהם. בעתיד נעסוק 

בפירוט יתר במוצאם ובמשמעותם של שמות משפחה 

ייחודיים מקהילות שונות של העם היהודי ברחבי העולם.

הארות:

מתוך  עת-מול : עתון לתולדות ארץ ישראל ועם ישראל

ספטמבר 2005 , גיליון 183 בהוצאת יד יצחק בן-צבי 

ירושלים, תודתנו על אדיבותם הרבה.

* ציורים: ארתור שיק. בעלי מלאכה יהודיים אופייניים 

שעיסוקיהם הפכו לשמות משפחה.

* תודות מקרב לב לגב' מטילדה טג'ר על עזרתה בנושא 

השמות של משפחות ספרדיות ומזרחיות, תודה רבה וחמה 

נתונה לגב' הרייט קסו על עזרתה באיתור מקורות לכתבה זו.

ביבליוגרפיה:

הארות:   

ועמד שנים  המחבר הוא ד"ר לפסיכולוגיה קלינית, 

רבות בראש מכון סאלד - המכון הארצי למחקר במדעי 

ההתנהגות.

נפח = המרחיט = שניידר
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לכל איש יש שם שנתנו לו הוריו, לכל איש יש שם 
משפחה, אליה הוא נולד. לשמות יש לעתים קרובות  
משמעות המושפעת מההיסטוריה המשפחתית, 
התרבות, העיסוק המשפחתי, מקום הלידה של העיר 

או הארץ ולעתים זו אופנה עדכנית.
עד למאה ה-11 זוהו אנשים עפ"י שם אביהם או שם 

אימם, איזור או מקום מגורים או עיסוקם. לדוגמא: יהושוע 

בן נון, אבישג השונמית, יוחנן הסנדלר, יהודה הנשיא וכד'.

מהמאה ה-11 ואילך, החלו להינתן שמות משפחה 

באירופה, כאשר משפחות עשירות ובעלות עוצמה, כינו 

עצמם בשם נוסף, הוא שם המשפחה, שהיה מבוסס על 

חבלי ארץ השייכים להם, או על רכושם.

במאה ה-14 כבר נקבעו שמות משפחה במרבית 

האזורים, במטרה להקל על הזיהוי לצורך גביית מיסים. 

שמות המשפחה היהודיים כפי שהם מוכרים כיום, החלו 

לאחר שנפוליון בונפרטה דרש גם מהיהודים לאמץ שמות 

משפחה.

כך, אנו מוצאים שבמקביל לשם המשפחה הרשמי הרשום 

ברשימות הפורמליות, היה גם השם היהודי שהוענק בזמן 

הלידה ברשימות הקהילות היהודיות.

השמות הושפעו מהתרבות המקומית. שמות משפחה 

של יהודים ספרדים מזרחים, התפתחו גם הם במהלכים 

דומים לשמות המשפחה של יהדות אשכנז. כך, רבים נקראו 

על שם העיר או האזור בו נולדו, המקצוע אותו נשא אבי 

המשפחה, או תכונות אופי וגוף של ראש המשפחה. יש 

שמות שנגזרו מסיפור מיוחד שמסופר על מייסד השושלת 

המשפחתית.

השפעה תרבותית על מתן שמות ספרדיים בכלל וגם אלה 

של יהדות דמשק באה לידי ביטוי בתחילית של שמות רבים, 

שהם "בן" )בן חיון(, או "איבן" )איבן עזרא(, וכן בשימוש 

בשמות פרטיים מתוך כבוד לנושא אותו כשם משפחה. 

מובן שהשפה המדוברת, דהיינו, ערבית על כל גווניה, הייתה 

דומיננטית במתן השם. עם העלייה ארצה, שמות משפחה 

מזרחיים רבים כמו אלה האירופאיים, עוברתו ברוח התקופה 

אשר דגלה ב"ישראליות" ו"צבריות" כשמטרתה הייתה 

להפוך עולים חדשים ל"ישראלים" באמצעות "כור היתוך" 

שמי. לרוב, שונה השם לשם בעל צליל דומה לצליל המקורי, 

או התרגום המילולי, או עברות שאינו עברות, אך נשמע 

ישראלי יותר, כך למשל מזרחי, שונה לקדמי. שמות אחרים 

היו עבריים גם בסוריה כמו חסון או ארזי.

שמות המשפחה של יהודי סוריה ודמשק אינם שונים 

מהתהליכים שתוארו הן לגבי שמות משפחה אשכנזיים 

או מזרחיים-ספרדיים. יש שמות יהודיים מובהקים המוכרים 

בכל הארצות כגון לוי או כהן,אך ישנם שמות משפחה 

האופייניים ליהודים בסוריה בפרט, ועל אלה ברצוננו לנסות 

להבין ולהתחקות.

אנו מכירים שמות משפחה דמשקאים הקשורים למשלח 

היד כגון ח'באז )אופה(, קמחג'י )עוסק בקמח(, חלוואני 

)אופה הממתקים( או שטח )מכין משטחי בדים לצביעה(.

אנו מכירים שמות משפחה המתארים את האזור או העיר 

מהם הגיעו לפני שהתיישבו בדמשק כגון אשכנזי )הגיע 

מאשכנז(, ענתבי )מענתב שבתורכיה( בוקעי )בקעת 

הלבנון( דומני )עיר בסוריה(. שמות אחרים נגזרו מתכונות 

אופי וגוף כגון ג'מוס-שור, הבא להעיד על חוזק אך יש 

הטוענים שזה המקרה של "הפוך על הפוך" היינו האנשים 

לבית ג'מוס היו קטנים. גם חסון הנו דוגמא למבני הגוף 

של נושאיו :חסונים וחזקים. שמות אחרים נגזרו מסיפור 

או ארוע חוזר. כך למשל אמעו )קמאו( נקרא בכלל בשם 

אחר )זרא כמדומני( אלא שראש המשפחה אשר עסק 

במכירה בכפרים היה ממלא כלי בסחורתו והאנשים אמרו 

לו "אמעו אמעו, יעני תעמיס עוד, מלא עוד... ויש גם את 

שם משפחתי ,משפחת לאטי. סיפור שם משפחתנו פורסם 

בספר "העצמי במראת השם" )ע"מ 58( וזה ספור המעשה: 

לכל איש יש שם: שמות משפחה דמשקאים
מאת מלי הרצנו )לאטי(

"השם הוא סמלו האישי של האדם , של המשפחה, של הקבוצה, של החברה ואפילו של 
האומה. למעשה שם הוא מעין סימן שכל אחד מאיתנו נושא עליו משחר ינקותו

ועד קץ ימיו" )1(.

מלי הרצנו )לאטי(
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בזמן השלטון העותומני בדמשק, היו לילות בהם היה מוטל 

עוצר על התושבים עם רדת החשיכה. באחד הלילות יצא 

צעיר מאוהב מבית לוי לבקר את ארוסתו. איתרע מזלו 

והוא נתקל בחיילי משמר תורכיים אשר אכפו את העוצר. 

הצעיר מהר להסתתר והם ,אבוי, לא זזו ממקומם. נרדם 

הצעיר והתעורר רק בשעת שחרית, כאשר שמע את 

קולותיהם של ההולכים לבית הכנסת. המתפללים שאלו 

למעשיו במחבוא והוא אמר להם כי התחבא, הסתתר 

מפני השומרים )התחבאתי בערבית הנו "לאטיתו"( צחקו 

האנשים ובבואם לבית הכנסת ספרו כי לוי "לאטה" וכך 

הפך לוי ללאטי או לטי...

רבים מיהודי סוריה ודמשק עיברתו את שמם עם עלייתם 

ארצה בתוך תהליך ההטמעות לתרבות הישראלית ברוח 

התקופה. כך למשל יהושע לוי-לאטי הפך ללביא )ראשי 

תיבות של שמו ושם משפחתו ושל רעייתו( מכללתי הפך 

להיות שמר, חלוואני למגד ועוד... אחרים עשו שינוי קטן 

וכך הפכו לישראליים יותר שלוח הפך לשילוח לדוגמא 

ומזרחי לקדם. אחרים היו כמו שהם גם בדמשק גם בארץ  

"ישראליים" במקור כמו שהוזכר ארזי או חסון.

יש שלא ידעו כלל ששם משפחתם הוא גם עברי, כמוני 

למשל, בת למשפחת לאטי או לטי ששניהם עבריים. 

בעברית השורשים ל.א.ט או ל.ו.ט דומים במובנם. הליט: 

כסה, עטף וגם מסתור מחבוא. "והמלך לאט את פניו ויזעק 

בקול גדול" )שמואל ב' יט, ה'( או "ותבוא אליו )יעל אל 

סיסרא( - בלאט" )שופטים,ד',כא(. לוט- מכוסה, נסתר, 

כסה, עטף. "וילט פניו באדרתו" )מלכיםא', יט, יג( וגם: 

"ובלע בהר הזה פני הלוט, והלוט על כל עמם )ישעיה,כה,ז(. 

בערבית השורש דומה לאט )פתח מתחת לטית( אגב 

באכדית המילה ליטו פרושה מסך. כך, כשמות אחרים 

כפי הנראה, השם לאטי-לטי זהה בפרושו גם בעברית וגם 

בערבית. 

יחד עם זאת מוכרים לנו שמות משפחה דמשקאים אך 

איננו יודעים את פרושם סיפור היווצרותם, או משמעותם 

או שמות ישראלים שעוברתו ומקורם לא ידוע לנו. מהו 

אלפיה?, כבביה? תותח? קלש? קטש? מסלטון? אנדיבו? 

שלוח? ועוד שמות רבים. זה המקום לפנות אליכם קוראים 

יקרים להביא את ספור שמות משפחותיכם.

ביבליוגרפיה

1."העצמי במראת השם" מבט תרבותי פסיכולוגי על שמות 

ונרקיסיזם. מאיר נדב וחבריו,הוצאת הקיבוץ המאוחד, 2008 

2."המלון החדש", אברהם אבן שושן, הוצאת "קרית ספר" 

ירושלים,1987

בהרבה  כנהוג  בדמשק,  היהודית  בקהילה 

לשמות  הנוגע  בכל  נהוג  היה  קהילות 

משפחה, ומובן מאליו לכל הנוגעים בדבר, 

של  משפחתו  שם  את  מקבלת  שהכלה 

וסוגריים. מקף  וללא  תוספות  ללא  בעלה 

ואשר לשמות פרטיים: היה סדר שנהגו בו באדיקות 

רבה וללא עוררין. הבן הראשון יקרא על שם אבי 

הבעל, הבן השני יקרא על שמו של אבי האישה.

בלידתה של הבת הראשונה היא תקרא על 

שם אמו של הבעל. בלידתה של בת שנייה 

היא תקרא על שמה של אמה של האישה.

מובנת מאליה  הייתה  כנ''ל  קריאת שמות 

ו  גם אם הסבא  ונהגו בה בסדר בקפדנות, 

בחיים. עודם  הילוד  הרך  או הסבתא של   /

זאת ועוד, תמיד ציפו ללידתו של הבכור כבן זכר 

להבטחת המשכיות השושלת. האב מיד עטה 

עליו את שמו של בנו בכורו כך גם האם: אבו יוסף, 

אם יוסף, אבו חיים ואם חיים, אבו נתן ואם נתן 

וכיוב'. פניה כזאת  אליהם, הייתה לכבוד גדול.

ואם נולדה בת ראשונה, בת שניה, בת שלישית 

וכו' הרי ההורים יקראו- למגינת ליבם - על שם 

בתם הבכורה: אבו ג'מילה, אם ג'מילה, אבו 

לטיפה, אם לטיפה, אבו סעידה, אם סעידה וכו'...

ובתוספת עממית )ספק בהומור, ספק בקנטרנות( 

''אם אל בנאת''. ולאישה  "אבו אל בנאת" 

ו  כ ז ם  י בנ ק  ר להן  ו  לד ו שנ למשפחה 

''אם אלצביאן''. ו  ''אבו אלצביאן''  לתואר 

מנהגי קריאת שמות בדמשק

א. שכ"ם
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שירה, ספרות ואמנות

הכל החל לפני כשנתיים, כשחיפשנו אמנים ומפורסמים 

פוטנציאלים להופעה בערב חלוקת המלגות. בין השמות 

שהעלנו צף גם שמו של הזמר והיוצר גלעד שגב. קצת 

היססנו, חייבים להודות; אחרי הכל מדובר בזמר מפורסם, 

שלהיטיו מתנגנים בכל מקום, באופן מפתיע )במבט לאחור, 

אפשר לומר באופן לא מפתיע( הוא הסכים להפגש איתנו. 

שיחה קצרה על כוס קפה, ונוספו לגלעד שתי מעריצות 

נלהבות. 

גלעד הינו בן למשפחה שחלק ממנה ממוצא דמשקאי; 

סבו וסבתו מהצד הדמשקאי בנו את ביתם בעיר חדרה 

אי-שם בשנות השלושים של המאה הקודמת, כשלנגד 

עיניהם מטרה אחת והיא בניין הארץ. משפחה שורשית, 

לכל הדעות! בשנים האחרונות חקר גלעד את שורשיו 

הסורים, ומהר מאוד נשאב לקסם וליופי שבהם. תקליטוריו 

האחרונים משולבים בקטעי תפילה ופיוטים, וניתן בקלות 

להבחין בהשפעתם הרבה עליו ועל יצירותיו. 

אנו מצרפים כתבה שהתפרסמה לאחרונה בניו-יורק פוסט. 

קטעים מן הכתבה תורגמו לטובת אלו שאינם שולטים 

בשפה האנגלית:

"לכבוד הוא לי להציג ולנסות לספר את סיפור מדינתנו, 

ומתוך כך גם להביע משהו מה"נשמה" שלנו", אומר הזמר 

הישראלי גלעד שגב שהוזמן למפגן התמיכה בישראל. 

"בכוונתי לבחור שירים שיוצרים דו-שיח בין המקורות שלי 

בני אלפי השנים לבין צלילים מודרניים יותר. אני רוצה להביא 

מוסיקה ממקורותיה של ישראל לתוך הבניינים של מנהטן".

לשגב היתה הצלחה 

י  נ ש ב ת  י ר ח ס מ

אלבומיו הראשונים, 

וגם  ב  ו וטי בי גם 

ברדיו, אבל אז הוא 

שונה  הבין שהוא 

מזמרים ישראלים 

אחרים, ושמוסיקה 

ת  י נ ו כ י ת - ם י

א  ל ת  י ת ר ו ס מ

שקפה את ה"ערוב 

הגנטי" שלו.

שגב פרש מפעילות, 

ובמשך ארבע שנים האזין למוסיקה דתית; ברובה זאת 

היתה שירת קודש ירושלמית - יותר מכל רתקה אותו 

"שירת הבקשות"... 

בהיותו בן להורים ממוצא פולני וסורי, הוא הפנה את עיקר 

התענינותו למקורות האישיים שלו. "כתבתי את האלבום 

הפולני-סורי הראשון אי פעם", הוא אומר ומעלה חיוך קל 

על שפתיו, בהתיחס לתקליטורו השלישי "נועדנו".

בהנחה שהתקליטור הנ"ל קצת שונה ולא מסחרי, שגב 

הופתע מאוד כשהוא זכה להצלחה כל כך גדולה. הוא גם 

הבין שנפתח כאן מעין צוהר לקריירה בינלאומית. "מצאתי 

ערוץ כלל עולמי כשחזרתי למקורותי. האזנה לשירה 

הקהילתית הנ"ל, הינה כמו התעוררות של ה-DNA שלי. 

ה"נשמות" העתיקות הללו התעוררו וקמו לתחיה".

שגב טוען שהישראלים כיום מפיצים לעולם בעיקר הידע 

שלהם בכתיבה ובהייטק, אבל הפסיקו לעשות זאת בעולם 

המוסיקה. בכוונתו לשנות את המצב. "אני מאמין שעירוב 

של מוסיקה עתיקה וחדשה יכול לבוא רק מהמוסיקה 

הישראלית, כי המדינה שלנו הינה מדינה גלובאלית. חשוב 

שנתחבר אל עצמנו: כרגע אנחנו מנסים להידמות לאחרים, 

זאת מדינה צעירה, אבל ככל שהבטחון העצמי שלנו יעלה, 

אנשים יחזרו למקורותיהם, ולמקורות יש סיפור לספר".

וספרים רבותי, ספרים

גלעד שגב, זמר יוצר ומלחין מחונן ומצליח
על שורשים ומורשת*( 

 מאת: גילה בעבור /יו"ר ועדת תרבות 

גלעד שגב

* יחוסו אלינו: גלעד שגב, הינו בנו של תת אלוף )במילואים( 
יצחק שגב, נין של ג'לסום בעבור, ששם הנעורים שלה היה 

קלש. סבתא שלו הינה בת למשפחת חמרה..

גילה בעבור
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חיי-מתן בסתר

לצדק שויון ואחוה

מאת: ד''ר נסים לאטי

112 עמודים בהוצאת ''דוקטורי'' בע''מ 2007.

ד''ר נסים לאטי איש דמשק, רופא שיניים יהודי במקצועו אותו למד ''שאם''

עוד בהיותו בדמשק היה פעיל ציבור קהילתי והמשיך בתכונה זו גם בעלותו 

ארצה בנוסף לעבודתו כרופא שיניים בצ.ה.ל ועירית קריית אתא זיכתה 

אותו באות ''יקיר העיר''. ממרום גילו המופלג )מעל לתשעים שנה. עד מאה 

ועשרים( הוא פורש בפנינו את מסכת חייו מילדותו ברובע היהודי )חארת 

אליהוד( בדמשק ועד עתה, כשהוא אב, סב, ובעל משפחה לתפארת.

בצניעות אופיינית ובחדות זיכרון מופלאים מספר על האירועים וההתרחשויות 

במשפחתו שלו ובקהילה היהודית בדמשק שהשפיעו עליו ועיצבו את ערכיו ואת 

פעילותו. בד בבד עם סיפור חייו מתגלים לפנינו חיי הקהילה היהודית בדמשק, 

מראשית המאה העשרים ועד העליה ההמונית בשנות הארבעים של המאה 

עד קום המדינה...ולצידם טפח מחיי היישוב בארץ.

ימים של חסד 

מחזור שירים

מאת: דלית בת - אדם

הוצאת: גוונים הוצאה לאור 2012.

דלית בת- אדם, נולדה בדמשק כ)פרידה בנחוס - פנחס( לאבא ויקטור ולאמא 

ליזה. היא נכדתו של הרב הראשי האחרון של יהודי דמשק, חכם נסים אנדבו 

זיע''א. להלן קטעים מדבריו של יו''ר אגודת הסופרים מר בלפור חקק הכתובים 

על גב הספר כדלקמן: ''שירתה הזכה של דלית בת-אדם, סוחפת אותנו במסלול 

השיבה המאוחרת, שיבה למחוזות ילדותה, למחוזות הקסם של ימי האתמול...

...השיבה המסעירה, מעוררת חושים ואנו זוכים למבט שובה לב, עשיר בתובנות, 

ציור צבעוני של העבר, של ההורים בדמשק...

...השיבה המאוחרת אל זהויות קדומות היא השיבה אל עצמה, היא דרכה 

לגלות את חייה, את חלומותיה...

... יש לדלית בת אדם חיוניות רוטטת ועוד נזכה ממנה לפרקים נוספים מאותה 

שירה כובשת נפש, מעדנת לבבות". 

המצילה

הסיפור המופלא, האמיתי על איך אישה אחת 

עזרה להציל את יהודי סוריה

מאת: פרופ' הרולד תרופר / מאוניברסיטת טורונטו

 Lester, Mason & Begg 2007:277 עמודים, בהוצאת

בספר זה נגלה לנו סיפורה הלא יאומן אבל האמיתי, על המעט המותר לספר. כי 

יתר ממעשיה עדיין חסויים. הוא מתעד את קורותיה של צעירה קנדית יהודיה, 

) ג'ודי פלד קאר - Judy Feld Carr( מוסיקאית ואם לשלושה ילדים, שבנסיבות 

טרגיות מצאה עצמה בעקבות מותו הפתאומי והמסתורי של בעלה נשאבת 

לתוך פעילות הרואית לעזור ולסייע להציל את שארית יהודי סוריה-במשך 

כשלושים שנה. עד הגעת המשפחה האחרונה.

היא הגנה באדיקות רבה על סודיות מוחלטת של פעולותיה ועל אנשי השטח 

שלה - להברחת אנשים, לשיחוד בעלי תפקידים, להגשת עזרה רפואית וכספים 

לנזקקים אפילו לאסירים בכלא הסורי הנורא.

ספרים רבותי, ספרים
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חזרתי אלייך

מאת עליזה רמתי 

232עמודים

המחברת עליזה רמתי, לבית ְּבַא'ִעי, בּוַקִעי. ילידת דמשק. עלתה ארצה עם הוריה 

בשנות הארבעים של המאה העשרים בהעפלה שאורגנה להצלת יהודי סוריה 

ע''י חוליות הפלמ''ח, לאחר שאחיה הצעירים הוברחו ארצה בהעלאת הילדים 

''במבצע האלף''. על רקע זה מגוללת המחברת ברגישות סיפור משפחתה 

שהוא כולו על בסיס כמיהה לציון, כאשר היא עצמה מהווה אחת מגיבורי הספר.

שרשי המשפחה הם מפקיעין של המאה ה-15. ולפני כמה מאות שנים גלתה 

המשפחה לדמשק. אך הערגה לציון לא פסקה לעולם. כל יהודי דמשק התפללו 

בכל יום'' אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני...'' ואביה אף הרחיק לכת וצרב על 

כף ידו הימנית מגן דוד כחול כנדר לשוב לירושלים.

בין שילוב עבר להווה, נחשף הקורא לסיפור מרתק, המקפל בתוכו תעוזה 

והסתכנות, לצד רוך ומסירות על רקע מאורעות אותם ימים בדמשק, של 

בריחה בלא כל מחד - והקליטה, קשייה והישגיה בארץ ישראל מאידך.

ב'ספינות של אש' למערב

תמורות ביהדות סוריה בתקופת 

הרפורמות העות'מאניות 1840 - 1880

מאת: פרופ' ירון הראל 
406 עמודים, בהוצאת מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל.

הספר בוחן את התמורות ביהדות סוריה בתקופה הנ''ל  ראשיתו בעת 
שהתרחשה עלילת הדם בדמשק - אירוע מעצב בתולדות עם ישראל - וסיומו 

בקריסתה של קהילת דמשק בעקבות שואה כלכלית.
תקופה זו הייתה דרמטית בשל התעצמות המפגש שבין מזרח למערב. שהביא 
לתמורות רבות בסדרי החברה והממשל באימפריה. הספר מבוסס על עבודת 

שדה ארכיונית ועל מיגוון רחב של מקורות יהודיים, ערביים ואירופיים...
מחקר זה מבקש להראות כי חלו תמורות רבות בחייהם של היהודים בארבעה 
מעגלים עיקריים: ניהול חייהם הפנימיים, יחסיהם עם השלטונות, קשריהם עם 
האוכלוסייה המוסלמית והנוצרית שסביבם וקשריהם עם הקהילות היהודיות 
באירופה. שיאן של התמורות בא לידי ביטוי בתחילתה של הגירה המונית אל 

המערב ב'ספינות של אש' - ספינות הקיטור החדשות.

זעקת יהודי דמשק

מאת:אסתר שטיינהורן ) חלואני(

120 עמודים בהוצאת ראובן מס ירושלים 1982.

תוכן ספר זה נמסר כפי שהוא ללא תיקונים ושכתובים בכדי לשמור על 

אותנטיות המקור.

תוכן הספר: הספר מביא תיאורים מחיי הקהילה היהודית בדמשק מהשנים 

1947 ואילך. הגבלת צעדיהם של היהודים, איך פרצו והתנהלו ההתנכלויות 

וההתפרעויות שעברו עליהם במשך עשרות השנים האחרונות.

הרהורים, על הזעקה של שרידי קהילת יהודי  דמשק שלא היה לה מענה...כך 

פרצו והחלו המאורעות ביהודי דמשק, יצירת החיים היהודיים בקהילה, בצל 

הפליטים הפלסטינים שתפסו את בתי היהודים וחייהם עימם בחצר אחת. 

הפצצה שהושלכה לרחוב היהודים. בעיית הצעירות והצעירים הבוגרים ומרד 

הבחורות. טרגדיית הארבע, ארבע הבנות האמיצות. יצחק ותלאותיו. תיאור 

אחת מפגישות בחו"ל,  וחויות הביקורים בשכונת היהודים.
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המסתערבים הראשונים
סיפורה של המחלקה הערבית שח הפלמ''ח

מאת: גמליאל כהן
408 עמודים, בהוצאת משרד הבטחון, 2002.

גמליאל כהן, יליד דמשק, מחבר הספר ומי שהיה ציר החוליה בבירות, נקלט במוסד 
למודיעין ולתפקידים מיוחדים. ובין השנים 1952 ועד לשנת 1964 הוטלו עליו 
משימות רבות ומגוונות במדינות שונות בארבע יבשות תבל. בשליחותו קשר קשרים 
אישיים עם בכירים ביותר במדינות ששירת בהן. קברניטי ישראל, שהסתייעו במידע 
השוטף שהוא הזרים, למדו להעריך ולהוקיר את המידע הזה בעת קבלת ההחלטות 
ובנקיטת צעדים על מנת לסכל מזימות אויב. בעת שירותו נשא במחתרת, את 
עליזה לאישה שהצטרפה אליו ועמדה לצידו וסייעה לו בעבודתו המסוכנת במדינות 
שונות עד שובם לישראל עם שתי בנות חמודות. בספרו מספר לנו על המחלקה 
הערבית של הפלמ"ח, "השחר", המוכרת גם כיחידת המסתערבים, שהשיגה 
הישגים רבים בתחום המודיעיני, האיסופי והמבצעי, בתחומי הארץ ומחוצה להם, 
על אדמת האויב בארצות שכנות... קיומה של היחידה היה בבחינת סוד כמוס. 
המחלקה הערבית, שרובה המכריע הושתת על עולים שזה לא כבר עלו מארצות 
ערב ושלטו בשפה הערבית על להגיה השונים ובתרבות הערבית לרבדיה, שימשה 
חממה לאנשי המודיעין שאחר כך השתלבו בתחומי העשייה המודיעינית בחיל 
המודיעין, קהילת המודיעין הישראלית בשירות הביטחון הכללי ובמוסד למודיעין 
ולתפקידים מיוחדים. הם נקלטו, הביאו עמם כנדוניה את נסיונם הרב, את מיומנותם 

המקצועית כמו גם את הידע שרכשו ביחידת המסתערבים...

המסתערב האחרון בלבנון
מדמשק לרמת-השרון / סיפור חיי

מאת: יהושע קדם )מזרחי(
110 עמודים בהוצאת המשפחה 2013

הספר בעריכתה של בת אחותו אפרת שלם, יצא בהוצאת המשפחה 
יהושע קדם. )מזרחי( יליד דמשק. היה מסתערב שפעל בשנים -1948

1950 בביירות. בספרו האותנטי הוא מגולל את פעילותו ופעילות יחידת 
המסתערבים של הפלמ"ח, שנקראה 'השחר'.

יהושע קדם היה בחולייה האחרונה שעזבה את ביירות, לאחר שהמשך 
הימצאותה בלבנון סיכן את חבריה. 

דרך הספר נגלה לנו סיפור חייו הסוערים של המחבר, החל משכונת 
היהודים בדמשק, דרך עלייתו ארצה, והכשרתו בקיבוץ באשדות-יעקב. 
המשך בפעילותו המודיעינית בביירות ובמלחמות ישראל, עד הקמת בית 
משפחתו ברמת השרון. הספר מהווה עדות אישית למעשים המופלאים 
והמסוכנים שהיו מנת חלקם של המסתערבים בימי טרום קום המדינה, 

וזיכרון לחבריה שנפלו / נתפסו/ נתלו / נעלמו בתקופה הרת גורל זו.

סחרור

מאת: חמדה אביב קאלש

234 עמודים. בהוצאת  גוונים / סדרה חלונות 1997

סיפור פסבדו דמיוני על תנאי העינויים שעברו היהודים  בכלא הידוע לשמצה 

באכזריותו הרבה בדמשק. עם תיאורם של גיבורים שעברו עינויים שונים ומשונים 

החזיקו מעמד ולא נשברו...

זהו מסע הפותח צוהר דקיק על חייה של קהילה שנותרה מאחור.

ספר מעניין לכשעצמו. זכה בפרס עידוד הכתיבה של ''קרן מוזס'' ובסיוע ''קרן 

עמו"ס''
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סיפור על משפחה שורשית דמשקאית, שנעקרה 

ממקומה בדמשק שבסוריה, נשתלה מחדש על 

דיונות החול בדרום תל אביב. נקלטה צמחה והתפתחה 

בד בבד עם הישוב הקטנטן, חולון, שהפך לעיר ואם 

בישראל.

1. מקור המשפחה 
מקורה הגנאלוגי של משפחת שמר - כהן - מכללתי , אינו 

ידוע לנו מעבר לשלושה דורות מעלינו.

על פי צבע העיניים החומות של בני המשפחה, המוצא 

כנראה מתערובת של בעלי עיניים שחורות, יוצאי ספרד או 

מוסתערבים יוצאי ארץ ישראל, עם בעלי עיניים כחולות, 

יוצאי אשכנז שבאו והתיישבו בדמשק.

אולם על סמך שם המשפחה המשתקף מעיסוקם של 

ראשוניה - ''מכללאתי'' - כובש / משמר ירקות, מוצא 

המשפחה שייך כנראה לחלק המוסתערבים של קהילת 

יהודי דמשק.

סבא מוסא מכללאתי וסבתא צלחה לבית היב הם מהענף 

של אבא זאכי יצחק מכללתי כהן שמר.

סבא ציון מנא'י וסבתא במבה לבית כבבייה הם מהענף של 

אמא צוריה שרה מכללאתי כהן.

כאמור משפחת מכללתי כהן שמר: ההורים וששה ילדים, 

נולדו בדמשק והשביעי יהושע-שוקי, נולד בחולון''.

2. ההשפעה הציונית בקהילת דמשק
כידוע, בראשית המאה ה - 20 ערב פרוץ מלחמת העולם 

הראשונה, השלטונות העות'מאניים ששלטו אז בארץ היגלו   

יהודים מארץ ישראל לדמשק. ביניהם היו גם מנהיגי הישוב 

ומורים שניצלו את שהותם בדמשק לחינוך עברי ולציונות. 

בין המוגלים היו הסופר יהודה בורלא שפתח בית ספר עברי 

לבנים ויוסף יואל ריבלין, )אביו של יו"ר הכנסת היוצא, ח''כ 

ראובן ריבלין(, ולימים מזרחן ידוע, שפתח בית ספר עברי 

לבנות ולימד תנ"ך. תכנית הלימודים שלהם כללה את לימודי 

ארץ - ישראל ואת לימוד השפה העברית.

לראשונה זכו בנות הקהילה ללמוד באופן סדיר בבית ספר 

בתוך מסגרות הקהילה.

החינוך הציוני השורשי בבתי ספר אלה דחף את הנוער 

המקומי לייסוד תנועות נוער חלוציות כמו: ''מכבי'', "הצבי",  

הסאגה למשפחת ֶשֶמר - ְמַכֶלַלאִּתי 
על פי ראיון שערכה גב' מרים פיין / עבור המוזיאון לתולדות העיר חולון

עם בן המשפחה משה שמר

משפחת כהן בחולון: עומדים מימין לשמאל: שושנה, משה, שולמית, לינדה, אלי, רחל. יושבים מימין 

לשמאל: אמא שרה, יהושוע, ואבא יצחק. לימים שונה כאמור שם המשפחה לשמר
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"הכוכב" ו''הפועל', שבסיס פעולותיהן היו אהבת ארץ 

ישראל וידיעת השפה העברית.

ב-1929 אוחדו כל התנועות יחדיו וייסדו את תנועת "החלוץ" 

הציונית שבין פעיליה היה אבי משפחתנו, זאכי מכללתי,  

לימים יצחק כהן, שמר.

מרבית חבריה של התנועה דברו עברית ועלו ארצה, התיישבו 

בה ונקלטו בהתיישבות העובדת: בקיבוצים, במושבים 

ובכפרי עליית הנוער.

באותה עת נזרעו הזרעים הראשונים לעליית ההצלה הגדולה 

של יהודי דמשק לארץ ישראל, שהחלה בשנות הארבעים 

של המאה העשרים והצילה את מרביתם עוד לפני הקמתה 

של מדינת ישראל ב- 1948, עת התגברו הפרעות והגזרות 

על היהודים בכל סוריה.

 

3. המשפחה
בשנת - 1932 נשא זאכי מכללאתי את בח''ל צוריה לבית 

ְמנִָא'י ולהם נולדו בסוריה שני בנים וארבע בנות: משה, 

לינדה, אלי, שולמית, שושנה ורחל ובארץ נוסף יהושע בן 

הזקונים.

אבי המשפחה עסק באומנות הנחושת התחיל כחניך 

ב''וארשת אלנעסאן'' והגיע לרמה של רב אמן עצמאי. 

ַה"נְַא'ֶשה" אומנות הייחודית ליהודי דמשק. המוסלמים 

והנוצרים לא רכשו מקצוע זה ועם חיסול הקהילה היהודית 

בדמשק נעלמה עמם גם אומנות זו מפניה של סוריה.

אומנות הנחושת מתבטאת בעיצוב, בייצור כלי נחושת, 

ועליהם ציור וחריתה של אורנמנטים של צמחים, של 

בעלי חיים, ציפורים, פרחים, דמויות מהתנ"ך, של פסוקים 

מהקוראן בצורות וגדלים שונים ועיטורם בשיבוץ חוטי כסף 

ונחושת. התוצרת האיכותית והיפיפייה נרכשה על ידי עשירי 

המזרח התיכון ואף על ידי בתי המלוכה באיזור.

''...מומחיותו של אבא הקיפה את מכלול התחום, עיצוב 

ויצירת הכלים, ציור העיטורים, החריתה )נא'שה( עליהם, 

שיבוץ חוטי הכסף והנחושת )ראה גם "מכאן ומשאם" 

גיליונות מס' 8 ומס' 16(''. העסיק בבית המלאכה שבבעלותו 

מספר עובדים וחניכים והפרנסה הייתה מצויה. 

אבינו היה מעורה בחיי הקהילה וחבר פעיל בה: עסק 

בהתרמות ל''מתן בסתר'', כספורטאי היה חבר פעיל 

"בהפועל", פעיל בתנועה הציונית ו''החלוץ''. ביתנו היה 

פתוח בפני פעילי העלייה מהארץ שהשרו אוירה של חלוציות 

ואהבת ארץ-ישראל. לעתים קרובות דברו עברית בבית. כל 

הילדים, למדו בבית הספר אליאנס בדמשק ואחרי העלייה 

ארצה חונכו במסגרות בתי הספר של זרם העובדים העברים 

בארץ ישראל )ע''ש ח. נ. ביאליק וא. ד. גורדון בחולון(.

4. הסכנה המתפתחת 
בימי מלחמת העולם השנייה התגבר מאוד המאבק הלאומי  

והלאומני הערבי לעצמאות ולשחרור מהמנדט הצרפתי. 

הפגנות רחוב אלימות פרצו מדי פעם. יהודים אוימו ונפגעו, 

הוטלו עליהם איסורים והגבלות תנועה בסוריה ואל מחוצה 

לה, מאסרים ללא משפט לתקופות בלתי ידועות. איסורים 

על העסקת יהודים בשרות הציבורי וכו'... ההפחדה המכוונת 

נגד היהודים חיזקה בהם את ההתעוררות הציונית ואת 

הנכונות לקום לברוח ולעלות לארץ ישראל.

משהחמיר מצבם של היהודים, הגבירו המוסדות הלאומיים 

בארץ את הפעילות להצלתם ולהברחתם ארצה.

אולם, למרות הסכנות והעתיד הלוט בערפל בסוריה בכלל 

ובדמשק בפרט, חלק ניכר מבני הקהילה המושרשת 

בדמשק לא אזר אומץ ולא העז לעזוב הכל מאחור כדי 

להנצל ולעלות ארצה, ולהתחיל פרק חיים חדש בארץ. 

מאמצי השכנוע של השליחים מהארץ לא צלח תחילה 

והביא רק לקילוח דק של עליה כשהמוני המשפחות 

חוששות עדיין יתר על המידה מקשיי הפרנסה והקליטה 

בארץ.

כשעלה הרעיון ) הגאוני ! ( להעלות תחילה את הילדים 

למסגרות עליית הנוער ובכך להבטיח את קיומם וחינוכם, 

גברה מאד תנועת הבריחה ארצה. רבים עזבו הכל 

סבתא צלחה כהן לבית היב וסבא מוסא כהן

אבות המשפחה

סבתא רבתא רבתא במבה לבית ְּכַּבִּביֶיה וסבא ציון מנא'י
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מאחוריהם: רכוש, ממון ונדל''ן קמו באישון לילה והבריחו 

את הגבול ארצה ברגל, ''בלילות חשוכים ללא דרך'' כמאמר 

המשורר, במיוחד בראשית ובסופי חודשים, בהם הירח 

אינו מאיר.

לא היה קל להורים להיפרד מילדיהם הקטנים! החששות היו 

כבדים. אולם הבטחת הְסדֶרִים שיקלו על קליטת הילדים, 

ולאור הקליטה המוצלחת של ראשוני הילדים והעובדה 

שדאגו בדרך כלל לכך ששני אחים לפחות יהיו ביחד כדי 

שהאח הגדול יסייע לקטנים ממנו וישמור עליהם, החלה 

הברחת ילדים המונית מדמשק.

מסלולי הבריחה היו רבים. לרוב דרך שבילי הקוצים של רמת 

הגולן לדרדרה, לכפר גלעדי, לחולתה, לדן, לדפנה ולכל מקום 

שאיפשר מעבר בטוח, במסגרת זו עלו כ-1300 ילדים ללא 

הוריהם. מבצע זה נודע מאוחר יותר כ ''מבצע האלף''.

5. העלייה לארץ
מספר משה: "באחד הימים באו לביתנו פעילי העלייה והודיעו 

''היום עולים  לארץ ישראל. על שניים מילדי המשפחה להיות 

מוכנים עוד היום אחרי הצהרים לבוא איתנו לעליה...''

"...הייתי בן 10 ואחותי לינדה בת 8. נמנינו על המיועדים 

לעזוב ולצאת עוד באותו לילה.

כששבנו כרגיל באותו יום מבית הספר להפסקת צהריים, 

מצאנו כי בבית הייתה המולה רבה והתרגשות גדולה. אימא, 

עם דמעות בעיניה, בישרה לנו, שעלינו לעזוב את הבית 

בעוד שעות ספורות, כדי ללכת ברגל לארץ ישראל. לא 

היתה לנו הכנה מוקדמת לכך, מחשש שהדבר, חלילה, 

יוודע. היא המתיקה לנו את ההודעה בכך שנפגוש בארץ 

את סבא וסבתא, דודים ודודות שלא היכרנו, פרט להכרות 

מסיפורים, תמונות ומכתבים.

עמדנו אחותי ואני, שני ילדים נבוכים, בין שמחה לעצב, בלי 

להבין בדיוק את משמעות העומד להתרחש. אמא שלחה 

את אבא לקנות לחם צרפתי לבן וחלבה, כצידה מתוקה 

וטעימה לדרך. משבאו בשעות אחה"צ שני פעילי "החלוץ" 

לקחת אותנו, החלו רגעי פרידה קורעי לב, בלתי נשכחים. 

)ראה ב"מכאן ומשאם" גיליון מס' 3 עמ' 31(

החלה תקופה חדשה בחיי המשפחה:
אחותי ואני הגענו ארצה בסיון תש"ה 1945. שובצנו 

במסגרת עלית הנוער במשפחות במושב תל-עדשים ויחד 

עם ילדי המושב נסענו מדי יום ללמוד בבית הספר האזורי 

"כפר-ילדים" בעפולה.

אחרי חג סוכות תש''ו ספטמבר 1945, עלו יתר בני 

המשפחה. הם עזבו כאמור, הכל מאחוריהם - הבית על 

תכולתו, ממון, כלי עבודה, מוצרי נחושת מוגמרים ובתהליכי 

עבודה שונים. באחד הלילות קמו, אספו את סבתא במבה 

הזקנה ועלו גם הם בדרכי בריחה רגליים ארצה. גם הם  

הגיעו באותו מסלול כאשר בידיהם התינוקת רחל בת חצי 

שנה ואיתם גם הסבתא הזקנה במבה מנא'י. כמו שנאמר 

"בנעריהם ובזקניהם יצאו..." ובהגיעם בשלום ארצה צורפנו 

משה ולינדה, למשפחה בתל אביב... 

 

6. קשיי קליטה ראשונית ושיכון
היות והיינו עולים בלתי-לגליים, לא ניתן היה לשכן אותנו 

באחד מבתי העולים הידועים, מחשש של ביקורת על 

ידי האנגלים ולא ניתן לנו שיכון בדרך השגרתית, מחשש 

שנתגלה ונגורש. נאלצנו לעבור תלאות וקשיים ללא קורת-

גג ימים רבים. עברו עלינו ימים קשים מנשוא - משפחה בת 

תשע נפשות - מסבתא זקנה עד תינוקת בת חצי שנה 

ללא קורת גג על הספסלים! כן, כן 9 נפשות על הספסלים 

בשדרות רוטשילד בתל אביב. טראומה שקשה לשכוח.

המצב כדרי רחוב נמשך עד שהופעלה שתדלנות )פרוטקציה 

בלשון אותם ימים( אצל פקיד בכיר בחברת שיכון פרטית

-מר דרומי- אשר בנתה בחולון 44 דירות בנות חדר אחד 

לעולי מאוריציוס על גבעה בדיונות החול. הפקיד היה 

ער ואמפאטי למצוקותינו המשונות והעמיד לרשותנו, 

הדמשקאים, דירת חדר אחד בשיכון לעולי מאוריציוס בחולון. 

על גבעה קטנה בדיונות החול בדרום תל אביב בנו שכון 

לעולים חדשים. השיכון כלל אחד עשר בתים וורודים ראשונים 

יפיפיים שהיו "שתולים" בשתי שורות אחת למרגלות 

השנייה. בלב "אוקיאנוס" של דיונות חול בקצה המערבי 

זאכי מכללאתי וצוריה מנא'י בצעירותם בדמשק
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של היישוב החדש )היום האיזור הוא רחוב המעפילים 

במערב העיר חולון(. קורת גג זו שפתאום קיבלנו נראתה 

לנו, במונחים ובתנאים של אותם ימים, כארמון. לא היו 

מאושרים מאתנו. היתה זו דירה ובה מים זורמים, מטבח 

פרטי ושירותים פרטיים בלעדיים למשפחתנו - דברים שלא 

היינו רגילים אליהם אפילו בתנאים האופטימליים בדמשק.

למרות שהאיזור היה שומם, אוקינוס החול הזהוב מסביב, 

הלהיב אותנו מאוד. לנוף כזה לא היינו רגילים ו/או מודעים. 

יללות התנים והשועלים בלילות הראשונים, עקבות צעדי 

החיפושיות בחול נראו ונשמעו לנו - ''פחד אלוהים''- שלא 

מן העולם הזה.

בחורף 1950 ירד שלג בכל הארץ ודיונות החול הזהוב הפכו 

ללובן צח. הסתכלנו מחלונות הבית ואחינו הקטנטן יהושע 

צעק ''אמא אמא בואי תראי העולם מלא סוכר''.

7. הפרנסה בארץ ישראל
אבא החל כעובד בניין בחברת ''סולל בונה'' בחולון, עד 

שנפצע ונבצר ממנו להמשיך בעבודה זו. הוא מצא מקור 

פרנסה אחר כמוכר לחם לתושבי חולון בעגלה רתומה לסוס. 

וכך פרנס את המשפחה עד שבשנת 1952 התקבל לעבודה 

באגף לחינוך מקצועי במשרד העבודה בתל אביב. הוא 

הוערך מאוד על מסירותו לעבודה עד כי אפשרו לו להמשיך 

ולעבוד עד גיל שמונים! כ-15 שנים מעבר לגיל הפרישה 

הרשמי לגמלאות.

כאמור לעיל, המשפחה התפתחה והלכה בדיונות החול 

וצמחה בד בבד עם הישוב הקטנטן שהפך לעיר ואם 

בישראל.

עם קום המדינה, בתקופת ה"צנע" והמחסור במצרכי יסוד, 

גידלנו בחצר הקטנה שלנו : ירקות עונתיים למיניהם, ששה 

עצי פרי, ולול תרנגולות מטילות. זה אפשר לנו להתקיים 

בכבוד ללא מחסור יחסי במצרכי 

יסוד.

הייתה  )צוריה(, לא  אימא שרה 

מוכנה לפנות לשוק השחור וגם 

מגוף  סעד  או  עזרה  לקבל  לא 

ציבורי כלשהו. היא ביצעה ''עסקות 

חליפין'' עם השכנים: ירקות מתוצרת 

הגינה וביצים מהלול תמורת תלושי 

מזון שחסרו למשפחתה הגדולה:  

תלושים לשמן, לבשר )שקבלו רק 

פעם בשבוע(, חלב, מרגרינה וכיוצא 

בזה.

כילד משה - עם גמר יום הלימודים - 

עבר לעבוד עם אבא במכירת הלחם 

עם העגלה והסוס ברחובות חולון. 

באותם זמנים קשים של ה"צנע" 

נאלצו לחלק את הלחם בהקצבה של רבע ככר לחם, כרבע 

ק''ג, לנפש. לחם היה המזון הבסיסי והמותר )לא היו אז 

משטרי "דיאטות" למיניהן(.

''כל אנשי ''חולון הקטנה'' זוכרים היטב תקופה קשה זו 

בכלל ואת יצחק ומשה כהן הקטן, שעזר לאביו ב"חלוקת 

הלחם". הם התפעלו מעמידתו הבלתי מתפשרת בויכוחים 

על ההקצבות וקבלו בהבנה ובהערכה את נחישותו של 

הילד שלא נכנע ללחצים להקצאה נוספת מעל המכסה 

המשפחתית לנפש.

בהיותו ראשון הילדים, עבד מאוחר יותר גם בכל מיני עבודות 

מזדמנות תוך כדי לימודים וכמובן גם בימי החופש. תחילה 

בבית מלאכה לתיקי עור, אחר כך בבנין, כחלוקת בקבוקי 

משקאות קלים וסיפולוקסים עבד גם בלילות שבת ובימי 

שבת בבריכת השחייה )היום נקראת - הבריכה הלימודית( 

שהייתה בזמנו מרכז חברתי שוקק חיים לכל מחוז תל אביב 

עם מסעדה הונגרית ותזמורת לריקודים סלוניים בערבים. 

אהב לעבוד במיוחד בדואר, בחלוקת מכתבים. עבודה 

שבמסגרתה גם קבל "רכב צמוד", אופניים וגם כובע.

בסוף כתה ט' נאלץ להפסיק לימודים בבית ספר תיכון כדי 

לעזור בפרנסת המשפחה...''.

8. שיפור תנאי השיכון
בשנת 1951 זכינו לקבל דירה בת שני חדרים בשיכון ותיקי  

ההסתדרות )למרות שלא היינו ממש ותיקים - רק 6 שנים 

בארץ( ובכך "הכפלנו'' את שטח הדיור שלנו בעזרתם של 

משה, אלי ולינדה ששילבו גם הם לימודים ועבודה. לימים, 

יחד עם חסכנותיה וחוכמת מעשיה הכלכליים של אמא, 

הצליחה המשפחה לממן בניית חדר נוסף. וכך זכינו לבסוף 

בבית דו - משפחתי )צמוד קרקע(, הייתה זו דירה בת 

שלושה חדרים עם חצר ירוקה. בדירה זו חי והתגורר אבינו 

משפחת מכללאתי בדמשק עומדים מימין לשמאל: מואיז, אבא זאכי, אמא צוריה 

ולינדה. יושבים מימין לשמאל: אלי וסלי 
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יצחק ע''ה עד יום מותו בגיל 101!

שרה אימנו ע''ה הייתה עסוקה רוב זמנה במלאכת ניהול 

הבית וכלכלת המשפחה מרובת הנפשות. אחרי ככלות 

הכל, אחזקה וניהול משק בית ושרות משפחה בת עשר 

נפשות הוא משא כבד יותר מעבודה רגילה במשרה מלאה. 

9. חינוך והשכלה בראש סולם העדיפויות
למרות שאמא לא ידעה קרוא וכתוב היא הייתה כלכלנית 

וידענית מדהימה. תורתה התבססה על שתי מילים - סדרי 

עדיפויות, כשבראש ובראשונה נתנה קדימות להוצאות 

לחינוך, אף כשנאלצה לשם כך לחסוך מפיה.

 להדגיש כי באותה תקופה לא היה חוק "חינוך חובה חינם" 

וההוצאות לחינוך והשכלה היו רבות: שכר לימוד, כלי כתיבה 

וספרים לשבעה ילדים היה סכום לא קטן. שלא לדבר על 

חוגים, שעורים פרטיים ו / או טיולים שהיו מחוץ לתורת 

''סדרי העדיפויות''.

 ''... עד היום אינני יודע איך היא הצליחה לתמרן כדי שלא 

יחסר דבר לצרכי חינוכינו והשכלתנו, שנגמור לפחות את 

היסודי... שבאותם ימים קשים, היה הישג משמעותי. למרות 

שהדבר הקשה מאוד על כלכלת המשפחה אימא עמדה 

על שלה: ''הוצאות החינוך יהיו בעדיפות ראשונה''.

היא חסכה כל גרוש למטרה זו. וכך כולנו סיימנו את בית 

ספר היסודי ע"ש א. ד. גורדון, בית החינוך של זרם העובדים 

ע''ש ח. נ. ביאליק ושניים: שולמית ויהושע, אף סיימו תיכון 

ע''ש ד''ר חיים קוגל, קיבלו תעודת בגרות והמשיכו לימודים 

אקדמיים: שולמית לתואר ראשון במיקרוביולוגיה ויהושע 

לתואר דוקטור לרפואה. יתר הילדים למדו בתיכון ערב תוך 

כדי עבודה ומאוחר יותר אף השלימו למודים וקיבלו תארים 

מקצועיים גבוהים ותארים אקדמיים. כולם רכשו מקצוע  

והסתדרו במקומות עבודה. ''...היום אנו ובנינו מסודרים 

כלכלית, מקצועית, וחברתית. תורמים את חלקנו לעם, 

למדינה ולעירנו חולון...''.

הפליא מכולם לעשות, הבן שוקי )יהושע( - הצעיר שבין בני 

המשפחה, בן הזקונים שנולד בארץ. הוא הגיע באקדמיה 

לדרגת פרופסור מן המניין לרפואה, בצבא לדרגת תת-אלוף 

כקצין רפואה ראשי. באזרחות היה מנכ"ל משרד הבריאות, 

מנכ"ל קופת חולים "מכבי" וכיום מרצה באוניברסיטה ויו''ר 

מועצת המנהלים של המרכז הרפואי "אסותא" ומ''מ יו''ר 

מועצת המנהלים של ''מכבי שרותי בריאות'', "...כמובן שאנו 

גאים בו ומתפללים לשלומו לבריאותו ולהצלחתו.

10. משה - ציוני דרך: 
1951 - 1953 נער שליח בלשכת המס של ההסתדרות 

בחולון, ניהול שתי עונות קיץ בבית ההבראה לנערים עובדים  

בקיבוץ נען )1953, 1954( .

1954 - אחד משני מזכירי החטיבה המקצועית של הנוער 

העובד במועצת פועלי חולון. תפקיד בו טיפלו בזכויות 

הנערים העובדים, מניעת ניצולם לרעה והבטחת לימודיהם 

כחניכים למקצוע. במסגרת זו היה שותף פעיל בייסוד וניהול 

בית ספר ערב לנערים עובדים בחולון שבמסגרתו - השלמת 

לימודים תיאורטיים במקצועם ועמידה בבחינות סווג מקצועי 

כנדרש בחוק.

1962 - מלגה של המועצה הבריטית לשנת לימודים 

מלאה ב''פירקרופט קולג", ''בברמינגהם, אנגליה. על סמך 

ההצלחה בלימודים אלה נתקבל ל"אוקספורד" למרות שלא 

הייתה לו תעודת בגרות. למרבה הצער לא יכול לממש זאת  

מחמת חסרון כיס. שב ארצה לרעייתו ושני ילדיהם הקטנים 

אותם השאיר בארץ בצאתו ללימודים.

ניסה להתקבל ללימודים אקדמיים בארץ ולקבל מילגה. 

בהנחה ש"אם נתקבלתי לאוקספורד אזכה למלגה 

באוניברסיטת תל אביב". אך נאלץ קודם כל לחזור לעבודה 

בעיר. ביקש קידום על סמך הישגיו, אולם ממונים לגלגו:  

"אנחנו לא צריכים כאן אנשים מלומדים". המשיך במועצת 

הפועלים כמיטב יכולתו.

אבא יצחק, היה מבאי ביתה של אחותה של גולדה מאיר, 

שרת החוץ. פעם בעת שעבד בגינת האחות,  הגיעה גולדה 

לביקור וכמנהגה שאלה לשלומו. הוא ניצל את ההזדמנות 

וסיפר לה על הבן שזה עתה שב מלימודים בהצלחה 

באנגליה ועל רצונו להשתלב בשרות החוץ.

גולדה לקחה ממנו את הפרטים והבטיחה לזמן אותו 

לפגישה עמה. כעבור מספר ימים זומן הבן לפגישה עם 

שרת החוץ בשעת חצות וחצי בבית אחותה בחולון.

מספר משה ''...למועד שנקבע התייצבתי בדחילו ורחימו. 

על כוס תה שהכינה לי, התעניינה ארוכות בקורות חיי 

ובשאיפותי. בתום השיחה אמרה לי בחיבה: 'בן יקר 

ונחמד, יש לך את מרבית הנתונים למלא את שאיפותיך. 

אבל לשרות החוץ דורשים לפחות תואר ראשון ואת זה אין 

לך. אוכל לעזור לך להשיג מלגה לשכר לימוד מלא, אם 

תצליח להתקבל לאוניברסיטה. לא ידעתי את נפשי מרוב 

התרגשות...''.

''...לאחר שבררתי מה גובה שכר הלימוד, הודעתי לה על כך 

ותוך כעשרה ימים, הודיע לי עוזרו הראשי של שר החינוך, 

דאז, זלמן ארן שאושרה לי מלגה של שכר לימוד מלא לשלוש 

שנים. התקבלתי לאוניברסיטת תל אביב, תחילה כסטודנט 

שלא מן המניין, מאחר שלא הייתה לי תעודת בגרות, ולאחר 

שעמדתי, בדרישות מיוחדות, הפכתי לסטודנט מן המניין 

והשלמתי תואר בוגר במדעי החברה.
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1968 - מתמנה כמנהל המחלקה לשיתוף עובדים בניהול 

וברווחים ועורך כתב העת ''שתוף'' בוועד הפועל של 

ההסתדרות. במקביל מתקבל ללימודי תואר שני בלימודי 

עבודה באוניברסיטת תל אביב.

1974 - 1993 עוזר ראשי לראש אגף ארגון ומינהל ומנהל 

הדרכה ופיתוח כוח אדם בקופת חולים כללית. קודם 

לתפקיד מנהל מרחב הנגב של הקופה, אח''כ מנהל בית 

חולים ע"ש הרצפלד בגדרה ובהמשך מנהל מחוז שומרון. 

עת פרש לגימלאות ב-1993.

במרוצת העבודה השוטפת זומן משה, להרצות באקדמיה 

במוסדות ובמכונים של ההסתדרות בנושאים: שיתוף עובדים 

בניהול וברווחים, מינהל שירותי בריאות בארץ ובעולם, פרישת 

עובדים מעבודה כתהליך חברתי ועוד.

לאחר פרישה לגמלאות עבד בחברת פרסום פרטית כעורך 

פרסומים עד 1996.

בין השנים 1995 - 2005 שימש כשופט, נציג ציבור בבית 

הדין האיזורי לעבודה בתל אביב ובנוסף גם כמגשר ומפשר 

מוסמך לאחר שהשלים קורס באוניברסיטת בר אילן, כנדרש 

על פי החוק.

כיהן כחבר פעיל בועדות שיפוט לבחירת עובדים מצטיינים 

ו''עובד ישראל'' מטעם העיתון ''מעריב'' ובית הנשיא 

והמועצה לישראל יפה. למרות שעבד ופעל במסגרות 

ארציות רבות. תמיד היה חלק מן העיר חולון. בה המשיך 

לחיות ולגדל את משפחתו ולהיות פעיל בה בוועדות רבות 

במועצת  חבר  ואף 

הייה  כן  כמו  העיר. 

ת  ל ה נ ה ב ל  י ע פ

המשמרת הצעירה 

וחבר  י  מפא" של 

מזכירות סניף מפא"י 

ת  ג ל פ מ ם  י מ י ל (

העבודה( בחולון.

בשנת 2004 הוענק 

לו התואר "יקיר חולון" 

על  הוקרה  כאות 

פועלי הציבורי במשך 

כל השנים.

ב-1958 נישא לרות 

נולדו  שורץ.  לבית 

בנים:  להם שלשה 

ויבדל''א  עודד ע''ה 

כולם  ריה.  וצו ל  גי

גדלו לתורה, לחופה 

טובים.  ולמעשים 

והביאו להם שישה

נכדים חמודים!

הענפים למשפחת ֶשֶמר

משה שמר )מואיז( )1935( סיפורו פורט לעיל.

לינדה דומיניץ, )1937( פקידה בכירה בחברת נדל"ן.

שולמית לביא, )1939( בעלת תואר ראשון במיקרוביולוגיה, 

מורה בכירה מכינה לבגרות במתמטיקה.

אליהו אלי שמר, )1941( ע''ה סרן צנחנים בצה''ל, נפל 

במלחמת ההתשה.

שושנה רוקח, )1943( מורה לאמנות.

רחל שחר, )1945( בעלת תואר ראשון בסיעוד מומחית 

בטיפול וגידול פגים.

יהושע שוקי שמר, )1947( פרופסור מן המניין לרפואה 

פנימית, יו''ר אסותא, לשעבר מנכ''ל משרד הבריאות, 

מנכ''ל מכבי, קצין רפואה ראשי.

צאצאיהם של בני משפחת שמר עוסקים במקצועות 

שונים: טייס, ארכיטקטורה, הנדסה, ניהול בכיר, עריכת 

דין, הוראה, מחקר, הייטק ועוד.

כפי שאבי המשפחה יצחק ע''ה אמר, במסיבת חגיגת 

המאה לחייו, בסיפוק ובגאווה: ''...יש לי משפחה 

לתפארת המשפחה ולתפארת מדינת ישראל''.

יהושע קלש, יו"ר אירגון יוצאי דמשק )סוריה( בישראל , מעניק לאבי המשפחה יצחק כהן שמר 

אות הוקרה ל"זקן הנא'שין...", בהתקרבו לגיל 100 שנה )מ.ש.(.  
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גילגולו של שם: שם המשפחה

כאמור, שם המשפחה המקורי היה ''ְמַכֵלַלאִּתי'', עושה / כובש ירקות להפכם "ְמַכאֶלל" )חמוצים(.
סבא רבא מוסא ע''ה בעלותו ארצה )סיפור עלייתו מיוחד במינו( נרשם כמוסא כהן. אבא זאכי מיד 
בעלותו ארצה נרשם כיצחק כהן. במפקד הראשון של מירשם התושבים בישראל בשנת 1949, 
נרשמו כל בני משפחתנו בשמות עבריים תחת שם המשפחה כ ה ן. כך עד שנת 1959 עת שינינו 

את את שם המשפחה ל ש מ ר מהסיבות הבאות:
האחת, כמסופר, הורינו בכלל ואמנו ע''ה בפרט לא נהגו לרכוש דבר מבלי שיהיה בידם תמורתו 
במזומן. הוא הדין כשקבלו את הדירה בשיכון הותיקים בחולון, אותה רכשו ללא משכנתא: ולאט 

לאט חסכו כספים ורכשו לה כלים ורהיטים.
יום אחד, בהיות משה בבנק הפועלים, נגש אליו אדם ידוע בעיר, מורה נשוא פנים, ובתקיפות רבה 
טען בפניו שהוא פרע שטרות שלנו. משה כמובן ידע שזה לא יתכן ולא נרתע מפניו והשיב לו ''הצג 

נא את השטרות שלנו שפרעת ונחזיר לך את כספך...''.
המקרה השני, יום אחד, אחרי הצהרים, באו אלינו שני שוטרים )באותם ימים, לנו זה היה פחד 
אלוהים( אחד הילדים עצר בעדם בעודם בכניסה ושואל לרצונם. באומרם שהם מחפשים את יצחק 
כהן, ענה להם הילד ללא היסוס שלא את היצחק כהן הזה אתם מחפשים. אבינו הוא אדם מבוגר 
ובימים אלה הוא שוכב חולה. ללא היסוס דחפו הצידה את הילד, שכמעט נפל, נכנסו לדירה ונוכחו 

להכיר בטעותם.
סבא מוסא עוד היה בחיים ובין שאר הסיפורים שהיה מספר לנו, סיפר לנו את מלאכת עשיית 

וכבישת ה''מכאלל'', משמר ירקות.
ניסינו לשכנע את ההורים לשינוי שם המשפחה לשם עברי כפי שהיה נהוג אז על פי המלצתו של 

דוד בן גוריון.
השגנו את הסכמתו של אבא. אבל לא את הסכמתה של אמא, שלבסוף, כדרכה של אשת פשרות, 
הסכימה שאבא ישנה את שם משפחתו שלו לשמר )כהן(, הבנים ישנו את שם משפחתם לשמר. 
הבנות אינן זקוקות לשינוי שמן שבלאו הכי ישתנה עם נישואיהן. היא עצמה לא הסכימה כלל לשינוי 

שמה. אנו כיבדנו את רצונה אפילו בכיתוב שמה על מצבתה.

הגזע השני ממשפחת ְמנִַא'י )מנקי(

מימין לשמאל: חיים, שרה, מר נחמוד, ערה, עדינה, ידידה, שפיאה לוי. יושבות מימין לשמאל: זהייה, שפיאה, 

סבתא רבתא במבה
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עץ המשפחות
למשפחת ְמַכֶלַלאִּתי - ֶשֶמר

הגזע הראשון לבית ְמַכלֶַלאִּתי 

סבא רבא משה מוסא מכללאתי / כהן  

סבתא רבתא צלחה כהן לבית ִהיּב

ולהם נולדו:

בנימין כהן / מקסיקו 

סבא רבא זַאִּכי ְמַכלֶַלאִּתי, יצחק כהן ֶשֶמר / חולון

מרים לוי / תל אביב

נסים כהן / תל אביב

מזל עזרא / חולון

הגזע השני לבית ְמנִַא'י   

סבא רבא ציון ְמנִַא'י

סבתא רבתא* במבה לבית ְּכַּבִּביֶה 

ולהם נולדו:

ַשִפיַאה נְַחמֹוד / מֹונְֶטוִיֶדאֹו 

זִַהייֶה ַכַּבאז / חיפה

גַ'ִמילֶה ַסַלֶמה / דמשק

 נִַּביַהה ֶעַרה ֶאשֶל / קיבוץ נען

 סבתא צוריה ְמַכלֶַלאִּתי, שרה כהן  / חולון 

ַלִטיֶפה עדינה ארזי / אשדות יעקב

חיים מנקי / אשדות יעקב / שדה משה

 וִיַדאד ידידה לזרוביץ / אפיקים

* סבתא במבה זכתה בחייה )מעל מאה שנים, בבריאות 

טובה( לריבעים=בני נינים. ועל כן זכתה לתוספת רבתא 

נוספת. שנאמר "סתי כלמי סיתק"
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