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דבר המערכת

חשבון נפש

חגי תשרי בפתח ועת חשבון הנפש מתקרבת. כארגון 
פעולותינו  ואת  דרכנו  את  לבחון  עלינו  דמשק  יוצאי 

בעיקר בשנים האחרונות:

… אתר אינטרנט הוקם, מכיל מידע רב ונערך לכלול מידע נוסף 
ככל שידרש. הוא נגיש לכל אדם מכל נקודה בעולם.

שנים   11 זה  בשנה  פעמיים  התפרסם  ומשאם׳  ׳מכאן  העלון   …
שונים,  מארגונים  הקהילה,  מבני  רבות,  לתשבחות  וזכה 

מהאקדמיה ומספריות.

וגדלה  והולכת  חברים  כאלף  המונה  פייסבוק  קבוצת  הוקמה   …
מיום ליום.

יוצא קהילתנו, אליהו  נכבדות מתרומותיו של  … חולקו מלגות 
דואר, שסייעו לבני הקהילה בלימודיהם האקדמיים.

עתיקת  קהילתנו  של  תולדותיה  על  מחקרים  למימון  תרמנו   …
היומין ועברה נחשף והולך בפנינו.

וערבי  תרבות  ערבי  הקהילה,  יוצאי  בין  מפגשים  קיימנו   …
מורשת.

לקיום  אילן  בר  באוניברסיטת  … פעלנו בתאום עם מרכז דהאן 
ימי עיון על נושאים מעניינינו.

לציון  יום  לחקיקת  מקבילים  ארגונים  עם  פעולה  … שיתפנו 
הגרוש והיציאה של היהודים מארצות ערב ועוד ועוד.

פעילים  של  חדש  דור  בגיוס  מאד  מוגבלת  היתה  הצלחתנו 
מצטמצם  שלצערנו  הוותיק  הדור  של  מקומו  למילוי  צעירים 

והולך בקצב גובר. 

בחשבון נפש זה אנו שואלים את עצמנו לאן פנינו עתה. חברנו 
עו״ד יעקב כבביה מעלה בכתבתו בחוברת הנוכחית את השאלה: 
פני הארגון לאן? אין הוא מציע תשובות, אלא מעלה מחשבות 

ומזמין את הציבור להציג את דעותיו.

כתרי דמשק

עשרים ואחת שנים חלפו מעת שכתרי דמשק, אוצר המורשת 
היקר  ביותר של קהילתנו, חולצו מבתי הכנסת בדמשק בסיוע 
המוסד והופקדו על ידו בידיה הנאמנות של הספריה הלאומית. 

המומחים  מיטב  ידי  על  טופלו  מפגעים,  רופאו  הם  במסגרתה 
והוצגו מספר פעמים בפני הקהל.

אוצר כתרי דמשק, שהקהילה שמרה עליו במשך דורות, נחשב 
לאוצר העם כולו. בדומה לכתר ארם צובא שזכה למקום תצוגה 
דמשק  כתרי  גם  ראויים  ישראל,  במוזיאון  הספר,  בהיכל  נכבד 
להקים  ביקשנו  כך  לכל.  משום  ופתוח  נכבד  תצוגה  למקום 
לכלל  ולהצגתם  הכתרים  לשימור  לדאוג  שמתפקידיו  הקדש 
הציבור בישראל ובתפוצות, לחוקרי המקרא ולכל מעוניין באשר 
הוא. ברצוננו שיוקצה מקום ראוי לתצוגתם הפיסית, ובאמצעות 
המירשתת  דרך  האלקטרונית  תצוגתם  את  לאפשר  דיגיטציה 

)האינטרנט(.

בעקבות פנייתנו לספריה הלאומית ורצונה להיות הנאמן לקיום 
לאשר  בבקשה  המשפט  לבית  הספריה  פנתה  ההקדש  מטרות 
ועדת  ההקדש.  מטרות  למימוש  והנאמנות  ההקדש  הקמת  את 
על  תפקח  דמשק  יוצאי  ובכללם  ציבור  אנשי  שתכלול  היגוי 
הנאמן. בקרוב יפתח הדיון בבית המשפט בבקשתה של הספריה 
הלאומית. ארגון יוצאי דמשק תומך בבקשת הספריה הלאומית 
ואף הצטרף כצד לדיון המשפטי, לאחר שהרב חמרה, שמתנגד 
להקמת ההקדש והנאמנות, ביקש מבית המשפט להצטרף כצד 

לדיון.

פריטי קודש שהוצאו מבתי הכנסת

נוסף על הכתרים, הוצאו מדמשק גם ספרי תורה וכתבי קודש 
הפריטים  רשימת  היא  מה  דווח  ולא  פורסם  לא  ומעולם  רבים 
לרב  נמסרו  הם  ידיעתנו  מיטב  פי  על  המוסד.  בסיוע  שהוצאו 
חמרה. ארגון יוצאי דמשק פנה וביקש וחזר וביקש את רשימת 
ומבקשים  חוזרים  אנו  הפעם  גם  נענה.  ולא  שהוצאו  הפריטים 
חוששים  אנו  הימצאם.  ומקום  המלאה  הפריטים  רשימת  את 
לאחרונה  הציבור.  מרשות  ונעלמים  נמכרים  רבים  שפריטים 
יודאיקה  פריטי  של  פומבית  מכירה  ערכה   Sotheby's חברת 
הכנסת  מבית  מכתובת  חלק  וביניהם  דמשק  ביהדות  שמקורם 
בג'ובר. לא ידוע לנו מקורם של שאר הפריטים שנכללו במכירה. 

כל  של  המלאה  הרשימה  לפירוט  דרישתו  על  עומד  הארגון 
הפריטים  שהוצאו מדמשק בעזרת המוסד ונמסרו לרב חמרה. 

שנה טובה ומבורכת
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ארגון יוצאי דמשק – לאן?
עו״ד יעקב כבביה

זוהי כתבה ראשונה וכללית כפתיח לסדרת כתבות 
צפויה בנושא. בשל חשיבות הנושא לארגון נקרא 

ציבור הקוראים היקר להביע את דעתו בנושא.  

פעל  דמשק  יוצאי  ארגון  של  פעילותו  שנות  עשרות  לאורך 
כלשהם  רווח  כוונת  או  פנים  משוא  ומבלי  לאות  ללא  הארגון 

למען בני הקהילה בארץ ישראל ובגולה. 

בני הקהילה  ולטובת  היה למען  הארגון פעל בכל תחום שיכול 
החל מארגון וסיוע בהעלאת בני דמשק לארץ בדרכים בטוחות 
וכן  )בכך אף הציל נפשות ממש(  בתקופה שלפני קום המדינה 
שילובם בקרב בני הישוב העברי, ומאז הקמת המדינה ועד היום 
סיוע  זה  ובכלל  הקהילה  לבני  השונים  הצרכים  מירב  באספקת 
בני  של  נוספות  מבחינות  ושילובם  תעסוקה  רווחה,  בשיכון, 

הקהילה בחיי המדינה והתרבות הישראלית ועוד.

ובחברה  במדינה  היקלטותם  שהוכחה  לאחר  האחרונות  בשנים 
90, מצא  בני העליה האחרונה מדמשק בראשית שנות ה-  של 
דוגמת  המסורתית  בפעילות  לעסוק  חדל  עצמו  את  הארגון 
לצרכי  פעילותו  אופי  להתאים  והחל  דמשק  יהודי  העלאת 
הקהילה המשתנים מחד ולרקום הקשר עם צאצאי בני הקהילה 

"הצברים". 

בני  בארץ  חיים  כיום, 
ואף  השלישי  הדור 
הרביעי של עולי קהילת 
בחלקם  אשר  דמשק 
ילדים  הינם  הלא מבוטל 
"מעורבים"  להורים 
)רק צד אחד צאצא שייך 
מנת  על  הקהילה(.  לבן 
הקשר  ולשמר  ליצור 
הארגון  הגביר  עימם 
פעילותו מזה שנים רבות 
לחלוקת  הקשור  בכל 
הקהילה  לבני  מלגות 
המשלבים  וצאצאיהם 
וכן  אקדמיים  לימודים 
הרצאות  ערבי  מקיים 
בנושאים  ומפגשים 
בפעילות  הקשורים 

הארגון ואנשיו לדורותיהם וכו'.

רבים שנולדו בדמשק  בני קהילה  לעולמם  בחלוף השנים הלכו 
זה כאלו אשר תרמו ממיטב שנותיהם בפעילות הארגון  ובכלל 
וכן כאלו שזכו להנות מתרומתו של הארגון בחיי היומיום שלהם 
וצאצאיהם החל באופן טבעי  בני הקהילה האחרים  בין  והקשר 

להתרופף. 

נוכח  דרכים  בצומת  האחרונות  בשנים  הארגון  עצמו  מצא  כך 
הנסיבות המשתנות והוא החל לבחון את הצדקת המשך פעילותו 
האפשרויות  את  מעלה  שהוא  תוך  לשנותו  ואף  הנוכחי  באופן 

העומדות בפניו:

ולחדול  ההיסטורי  תפקידו  לסיום  הארגון  הגיע  האם  א. 
)רווחה,  שונים  מוסדות  ישנם  במדינתנו  והרי  מלהתקיים? 
לפרט  הדאגה  על  האמונים  וכו'(  וחברה  תרבות  תעסוקה, 

יהא מוצאו אשר יהיה.

הנוכחית  במסגרת  פעילותו  להמשיך  הארגון  על  האם  ב. 
)המצומצמת( עד למיצוי סופי?

והגדרת  מחודשת"  "חשיבה  לערוך  הארגון  על  האם  ג. 
מטרות חדשות המתאימות לרוח הזמן והנסיבות המשתנות?  

עוד  קיימות  כי  בטוחני 
ויצירתיות  רבות  דרכים 
לות  י ע פ צת  ר מ לה
ולחדשנות  מחד  הארגון 
מאידך  בהווה  בפעילות 
פעילותו  המשך  אך 
הארגון  של  המבורכת 
גם  וחשובה  נחוצה 
לעתיד, אבל זו לא תושג 
יתוודעו  כן  אם  אלא 
שעה  )ויפה  מעתה  כבר 
הדור  בני  קודם(  אחת 
לשורשיהם  הצעיר 
אשר  ההיסטוריים 
כך  כל  התאמץ  הארגון 

לשמרו.
משמאל לימין: יוסף קלש, מנחם ידיד, משה ששון, אברהם צבאן )כלב(, 

שלמה סלאח, אליעזר פסח, ברוך שמע ויבדל"א שלמה ארזי
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הציונות בדמשק, 70 שנה 
לעליית האלף

יום עיון 26.2.2015 - סיכום: ד״ר נתן חסון

השתתפו:  ח"כ ד"ר שמעון אוחיון,  יו"ר ועדת ההיגוי של מרכז 
דהאן, פרופ' אמנון אלבק, סגן רקטור אוניברסיטת בר אילן, יהושע 

קלש, יו"ר ארגון יוצאי דמשק )סוריה( בישראל.

יו"ר הועדה האקדמית, מרכז דהאן,   החוקרים: פרופ' ירון הראל, 
דרורה  גב'  אילן,  בר  אונ.  צור  יעל  גב'  אילן,  בר  אונ.  רן,  ירון  מר 

הייק, אוני. חיפה, ד"ר ארנון הרשקוביץ, אונ. תל אביב.

ילדי האלף: יהושע קלש, אליהו חסון, שולה הן, משה זהבי, יהודה 
דנגורי, יוסי יבין )בנו של מוסה יבו ממארגני עליית האלף(, רחל 

ירושלמי.

ח"כ ד"ר שמעון אוחיון סיפר כי מרכז דהאן ממשיך בקידום מחקר 
על  קבצים  מספר  הוציא  כבר  המרכז  ומורשתה.  המזרח  יהדות 
קהילות אלה והקובץ על סוריה בדרך. סיפור הגרוש והיציאה של 
מסופר.  שאינו  כמעט  ואיראן  ערב  מארצות  היהודיות  הקהילות 
והעולם  העם  לידיעת  תביא  זה  גרוש  לציון   מיוחד  יום  קביעת 
שנה.   2500 בהן  שחיו  אחרי  ערב  בארצות  ליהודים  שאירע  את 
הם אולצו להשאיר אחריהם רכוש בשווי 400 מילארד דולר. זהו 
סיפור שיש להביאו לידיעת הקהילה הבינלאומית וללמדו בבתי 

הספר.

היא  חזקה.  ציונית  תודעה  בעלת  היתה  דמשק  יהודי  קהילת 
הבלתי  ה-1000  עליית  את  ואיפשרה  ארצה  לעלייה  התגייסה 
הוריהם(.  ללא  ילדים  כ-1400  זו  במסגרת  עלו  )בפועל   לגלית 
ילדים וילדות צעירים ונערים ונערות נמסרו על ידי הוריהם לידי 
שליחי ארץ ישראל  כדי להציל אותם מהעתיד האפל שהיה צפוי 
להם בסוריה. זהו סיפור מטלטל שאינו מוכר בציבור ועלינו לספר 

אותו.

בסוריה.  דרכו  את  החל  ישראל  עם  אלבק,  אמנון  פרופ'  לדעת 
מארצך  לך  "לך  נצטווה  אבינו  אברהם  שבה  בנקודה  קם  הוא 
בחרן,  זה  היה  אראך".  אשר  הארץ  אל  אביך  ומבית  וממולדתך 
בסוריה על גבול תורכיה. רבקה, לאה ורחל ו-11 בני יעקב ובתו 

דינה, היו ילידי סוריה. בנימין היה הצבר היחידי.

כשישראל קלטה את העליה ההמונית בראשית שנותיה, דיברו 
על כור ההיתוך, כי חיוני היה לגבש את האחדות הלאומית. היום 
כשהעם התבגר, אנו מחיים את המורשת היחודית של הקהילות 
בפרט  דהאן  ומרכז  אילן  בר  אוניברסיטת  העם.   מורכב  שמהם 

משקיעים רבות במחקר קהילות ישראל ובלימוד מורשתן.

25 שנה במחקר הקהילות היהודיות  פרופ' ירון הראל עוסק זה 
בסוריה, קנה לעצמו מוניטין בינלאומיים במומחיותו זו וזכה על 
הישגיו בפרסים רבים. מאחר שסוריה היא מדינת אויב שפרופ' 
הראל אינו יכול להגיע אליה כדי לחקור את התעוד הרב המצוי 
בה, מצא עצמו נאלץ בראשית עבודתו המחקרית, להרחיק עד 
לצרפת, כדי לאתר שם מסמכים  שמהם ניתן ללמוד על הקהילה 
היהודית הדמשקאית. היתה זו שרלוט ריקה, אלמנתו של יוסף 
ריקה ז"ל, מזכירתו של נספח התרבות, שסללה בפניו את הדרך 
וסייעה לו בקבלת המילגה לביצוע מחקריו הראשונים. לאחרונה 
פירסם פרופ' הראל את הספר "דמשק נכבשה זמנית - הציונות 
ארגון  של  חומרי  ובסיוע  מורלי  בעידוד   "1908-1923 בדמשק 
הציונות  בספר:  המפורט  ומעניין  מרכזי  ממצא  דמשק.  יוצאי 
לדת  קשר  ונעדרת  וסוציאליסטית  מעשית  היתה  הדמשקאית 
בכלל ארצות האיסלאם, שבהן  בניגוד למאפייני הציונות  וזאת 

בסיס הציונות היה הדת.

פרופ' הראל גידל שורה של חוקרים ושניים מהם: ירון רן ויעל 
צור יציגו בפנל את עיקרי מחקריהם.

הכרוכות  מהבעיות  המוסדות  חשש  על  עמד  קלש  יהושע 
העדיפו   לכן  הוריהם.  ללא  ילדים  של  גדול  מספר  בהעלאת 
מלחמת  בתום  ורק  מסוריה  הילדים  העלאת  את  ולהאט  לעכב 
ובקליטה  בהעלאה  משמעותי  מאמץ  הושקע  השניה  העולם 
ההתישבות  במסגרות  שובצו  הם  ה-1000.  עליית  ילדי  של 
העובדת ובמוסדות עליית הנוער. בפועל קליטת הילדים והנוער 
הדמשקאי לא היתה בעייתית יותר מזו של נוער יוצא קהילות 
אחרות, להפך - קליטתם היתה קלה יותר, שכן הנוער הדמשקאי 
בבואו  ותנאים  דרישות  העמיד  לא  ציונית,  תודעה  בעל  היה 
ארצה והשתלב בצורה מושלמת במרקם החברתי הארץ ישראלי. 
מידיעת  הדמשקאי,  מהנוער  התפעל  בדמשק  שביקר  ביאליק, 
בן  ינאית  ומהלהט הציוני שאיפיין אותו. כשרחל  העברית שלו 
צבי באה לדמשק ב-1943 כדי לגייס בנות למשקי הפועלות שלה  
גילתה שהיצע המועמדות היה גדול לאין שעור מיכולת הקליטה 

של מוסדותיה.

להשכלה  זכה  לא  העובדת  בהתישבות  שנקלטו  הילדים  רוב 
חלק  ואותו  הקיבוץ  לבני  שהוענקה  לזו  ערך  שוות  נאותה, 
שהופנה למושבים הפך בפועל לנוער עובד יותר מאשר לנוער 
את  השלימו  לא  אלה  ילדים  גילם.  לבני  היה  שראוי  כפי  לומד 

השכלתם. חלקם מלא את החסר מאוחר יותר בכוחות עצמם.

אוניברסיטת בר אילן, מרכז דהאן
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יהושע ציין לשבח את השליחים והפעילים שהכשירו את הילדים 
ואת הנוער לעליה ארצה וארגנו וביצעו את עליית הילדים. מי 
היו  ובהורים  בנוער  הציונית  הלהבה  בהצתת  נפלאות  שעשו 

שליחי הישוב מנשקה הראל ורבקה כשדן.

הכספים  במחלקת  למחקריו  התיעוד  בחיפוש  החל  רן  ירון  מר 
לפקידים  שניתנו  השלמונים  מתועדים  היו  שבה  הסוכנות,  של 
סורים בכירים בתמורה לסיוע לפעילים הציונים. דרך קצה חוט 

זה  חפר והמשיך והגיע לממצאים מאלפים.

הפעילים מקרב צעירי דמשק, במיוחד אליהו ששון, דוד לוזיה 

ושלם ארזי ואחרים הפכו לאחר עלייתם ארצה לדמויות בולטות 
יותר מיוצאי כל קהילה אחרת.  בקהילת המודיעין הישראלית, 
ומשה  גוריון  בן  של  אוזנם  המודיעיניים,  להישגיהם  הודות 
ששון  אליהו  של  היד  טביעת  לעצותיהם.  כרויה  היתה  שרת 
במרכזי מפא"י  ושל שרת  גוריון   בן  של  בנאומים  היטב  ניכרה 
בעיתונות  כעיתונאי  ששון  אליהו  של  השתלבותו  והסוכנות. 
למורים  המדרש  בבית  כתלמיד  ארזי  כאמל  ושל  הישראלית 
מעידה שרמתם לא נפלה מרמת צעירי הישוב. יוצאי דמשק גם 
איישו משרות בכירות בסוכנות והועדפו על פני יוצאי קהילות 

אחרות דוברות ערבית. אליהו ששון התמנה לשר הראשון מקרב 
הקהילות יוצאות ארצות ערב.

רק  לא  מצוי  דמשק  יוצאי  של  המועדף  למעמדם  ההסבר 
הקדימה  דמשק  שקהילת  בכך  גם  אלא  האישיים,  בכישוריהם 
מהפך   - בה  שהתחולל  הציוני  במהפך  האחרות  הקהילות  את 
שנבע בעיקרו מגורמים חיצוניים: עלילת הדם ב-1840, פתיחת 
האליאנס(, המשבר   - )כי"ח  חברים  ישראל  כל  הספר של  בית 
הפיננסי של האימפריה העותמנית ב- 1875 וההגלייה של חלק 
במרוצת  לדמשק  שלו  החינוכית  ומהאליטה  הישוב  מראשי 
מלחמת העולם הראשונה. אירועים וגולים אלה ושליחי הישוב 

חסרת  מקהילה  אותה  והפכו  הקהילה  דמות  את  ששינו  הם 
סממני תרבות יהודית משמעותית לקהילה ציונית פעילה.

כפי  שיפלותה,  בשיא  הקהילה  היתה  הציוני  המהפך  לפני 
שמעיד על כך אברהם אלמאליח במאמרו, המתפרסם בחוברת 
הנוכחית. רק התפילות ומנהגי דת חסרי תוכן ממשי היו ביטויי 
האימפריה  של  הכלכלי  המשבר  בעליבותה.  המקומית  היהדות 
יהודית  קהילה  בכל  מאשר  יותר  קשות  בה  פגע  העותומנית 
ונותרו בכל  אחרת. עקב המשבר ירדו משפחות רבות מנכסיהן 

ערב ילדי האלף, מרכז דהאן
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הקהילה רק שתי משפחות עשירות )טוטח ולניאדו( ועוד כ-150 
איך  שנשאו  הביניים  לשכבות  אותן  לשייך  שניתן  משפחות 

שהוא בכיסוי הוצאות תפעול הקהילה, הענייה המרודה.

תנופה משמעותית קיבלה הציונות מחיסול החלופה להשתייכות 
ואחרים  ששון  אליהו  מה  שתקופת  סורית,  ערבית  ללאומיות 
הפעילים  מקבוצת  נדחו  היהודים  תחילה   במסגרותיה.  פעלו 
הערבים למען העצמאות הסורית,  ולאחר מכן הפעילים הערבים 
חוסלו על ידי השילטונות התורכים שאסרו והוציאו להורג רבים 
לגבולות  מחוץ  אל  נפשם  על  להימלט  לאחרים  וגרמו  מהם 

האימפריה העותומנית.

תנופה נוספת קיבלה הציונות בבית הספר העברי שנוהל על ידי 
אברהם אלמאליח עוד קודם מלחמת העולם הראשונה, ובמערכות 
שאמנם  כי"ח  בי"ס  גם  ישראל.  מארץ  הגולים  שהקימו  החינוך 
האישי  החופש  רוח  את  לצעירים  העניק  אך  לציונות,  חינך  לא 
עורר  הוא  בכך  אירופה.  את  שאיפיינה  הלאומית  התודעה  ואת 
בהם רצון לביטוי לאומי ולמימוש חופש אישי. במקביל השליטה 
בשפה הצרפתית ורכישת ידע על העולם סייעו בכך שעוררו את 

יותר לחיות בהם מאשר בסוריה  בוגריו להכיר מקומות ראויים 
ויכולת להשתלב בהם. רבים מבוגרי כי"ח היגרו אל מעבר לים 
בעוד אחרים נדבקו בחיידק הציוני וביקשו לממש את הלאומיות 

היהודית כפי שלאומי אירופה ממשו את לאומיותם.

שהתחוללה  המהפכה  בעול  שנשאו  רבים  פעילים  מנה  רן  ירון 
דוגמת  עצמה  הקהילה  מקרב  הפעילים  על  נוסף  בקהילה: 
דוד  מוגרבי,  רחל  גם  פעלו  לעיל,  וארזי, שהזכרנו  לוזיה  ששון, 
אישי  וכן  ואחרים  זבול  חיים  פסח,  אליעזר  עטיה,  שרה  פסח, 
ריבלין,  האחים  ילין,  דוד  מהארץ:  שהגיעו  והפעילים  החינוך 
יהודה בורלא, ישראל איתן, יהושע המאירי, יצחק אולשן ומשה 
שרתוק )שרת(, ששהה תקופה קצרה בדמשק וברוך פאיס, יהודי 

ממוצא רוסי, שהבין שנדרש חינוך ציוני כדי לבצע את התפנית 
התודעתית בקהילה ודרש הבאת מורים מהארץ.

והוקמה  והחלוץ  מכבי  התחיה,  קדימה,  )מועדון(  קלוב  הוקמו 
בעברית  "המזרח/אלשרק"  עיתון  לאור  הוצא  עברית.  ספריה 

ובערבית והתרדמה הפכה לשלהבת יה.

יעל צור כתבה עבודת מאסטר על "הנערות במערך ההעפלה". 

פאנל החוקרים ביום העיון
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ולהגשמה  לחינוך  נועדה  ה-30  בשנות  שנוסדה  החלוץ  תנועת 
שהצטיין  לנערות  אושר  של  פינה  היה  החלוץ  מועדון  ציונית. 
אישי  לשיחרור  דרך  גם  בציונות  ראו  הנערות  מגדרי.  בשוויון 
ממגבלות החברה הפטריארכאלית המסורתית. אולם כשההורים 
ההגשמה  היא  המועדון  פעילות  של  האמיתית  שהכוונה  הבינו 
הציונית, הם התנגדו להשתתפות בנותיהם, שנאלצו להסוות את 

השתתפותן ולשקר להוריהן.

היה חשש רב מהאפשרות לעליית נערות רווקות וביחוד שהיעד 
ללא  עלו  צעירות  כשמספר  קמה  רבה  מהומה   הקיבוץ.  היה 
מעצם  רב  חשש  היה  מהם.  נפרדו  לא  ואפילו  ההורים  אישור 
העליה ברגל עם מבריחים ערבים, שעלולים לתקוף את הנערות, 
השילטונות.  ידי  על  יתפסו  שהנערות  מהסיכון  חשש  וכן 
הגיעו  שהן  הודיעו  שהנערות  לאחר  מעט  שככה  המהומה 
בשלום. אולם האב במשפחת דעבול התעקש להחזיר את בתו 
היא  אותה,  יאתר  שלא  כדי  אחריה.  לחפש  ארצה  ובא  הביתה 
כדי  אותה  להשיא  נעתר  עוזיאל  והרב  ים  לגליל  מנען  הוברחה 
להרחיקה מאפוטרופסותו של האב. אולם האב התעקש, הביא 

לביטול הנישואים והחזירה לדמשק.

סכנת  את  מחסלת  ארצה  שהעליה  תפשו  ההורים  הזמן  עם 
ברחוב  בכבודן  הפגיעה  את  ומונעת  הבנות   של  ההתאסלמות 
הערבי. השינוי התודעתי שהתחולל הביא אותם להבין שהציונות 
הכלכלה  בהוצאות  גם הקלה  בה  ויש  הנערות  להצלת  דרך  היא 

של המשפחה.  

תל  באוניברסיטת  לחינוך  בכיר  מרצה  הרשקוביץ,  ארנון  ד"ר 
באתר  שימוש  על  מאד  וממליץ  בגנאולוגיה  גם  עוסק  אביב 

רלבנטי  רב,  גנאולוגי  מידע  מצוי  שבו   wikigenia.org.il
לכולנו. הוא התחבר לסיפור עליית ה-1000 לאחר שקרא כתבה 
לוזיה( שבה הוזכרה מחברתו  )נכדו של מנחם  של אלי אשכנזי 
הגיל,  האב,  שם  האלף,  ילדי  שמות  עם  מנחם  של  המפורסמת 
תאריך העליה ולאן הנער/הילד נשלח. הוא ערך עיבודים שונים 

במטרה לבחון מאפיינים של יהדות סוריה.

בין הממצאים שהעלה:
… שמות המשפחה הנפוצים ביותר הם: מזרחי, כהן, בוקעי, 

ארזי ובגדדי
… השמות הפרטיים מסורתיים ותנכיים כולם

… שמות ההורים דומים לשמות הילדים
… 60% מהילדים בנים ו40% בנות

… הילדים 6-19, הגיל הממוצע של הבנות נמוך מזה של הבנים

דרורה הייק כתבה עם פרופ' יוסף בן ארצי את הספר "כפר גלעדי 
שער עליה" שבו היא מתארת את קליטת ילדי האלף בקיבוצים. 
ידי  על  שהושמעו  רבות  ולטענות  קודמים  למחקרים  בניגוד 
גורמים שונים, המבצע הונע משיקולים ציונים ולא מפלגתיים. 
התנועה  חיזוק  לא  רווח,  שיקולי  לא  פוליטיות,  כוונות  היו  לא 

ולא שיקולי כוח אדם הניעו את המבצע.

או  הצעירים שסבלו ממחלות  את  לקבל  סרבו  העובדים  משקי 
כלים  העדר  על  התלוננו  גם  הם  מיוחדים.  צרכים  בעלי  שהיו 
לקליטתם. קיבוצי הגליל נפסלו לקליטת הילדים בגלל קרבתם 
מחשש  הערים,  בסביבות  הקיבוצים  גם  נפסלו  במקביל  לגבול. 
שעל  מראים  הפרוטוקולים  קרוביהם.  אל  יברחו  שהילדים 

ילדי ה-1000 היום
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אפילו  העולים.  לקבוצות  ביקוש  היה  והבעיות  הקשיים  אף 
העדיפו  המוסדות  בתחילה  אולם  לקבלן.  תור  והיה  עליהן  רבו 
ניצולי השואה ולהפסיק את העליה מסוריה.  להתרכז בקליטת 
הבטיח  בייט  והנס  זו  מדיניות  נגד  נלחמו  ואחרים  לוזיה  מנחם 
מיוחד  מדריכים  קורס  נערך  אף  שיגיעו.  אלה  כל  את  לקלוט 

לקליטתם.

את  לחלק  כיצד  ברור  היה  ולא  קשה  היתה  הקליטה  התחלת 
פחותה  ובמידה  הצעיר  השומר  השונים.  הישובים  בין  הילדים 
שהיו  תנועותיהם,  בוגרי  את  לקלוט  העדיפו  הקבוצות  חבר 
חשב  המאוחד  הקיבוץ  אליהם  בניגוד  השואה.  ניצולי  בפועל 
בסיס  על  התנועות  בכל  הסורים  הילדים  לקליטת  ודחף  אחרת 
קריטריונים אחידים. טבנקין אף דרש שרק קליטת ילדי סוריה 
נשא  המאוחד  הקיבוץ  בפועל  אחרים.  ילדים  קליטת  תצדיק 

בעול הקליטה הכבד ביותר.

המפגש הראשון בין הקיבוץ לנוער הדמשקאי התרחש ב-1929 
והיה קטסטרופאלי. בשנים 1940-41 היתה עליית בודדים בלתי 
מאורגנת שחלקם נקלט בקיבוצים. אליהו כהן, חבר חולתה )יוצא 
בחולשתה.  התנועה  את  להציל  לדמשק  ונשלח  גוייס  דמשק( 
במקביל מנחם לוזיה מאפיקים, יאני אבידוב מנהלל ומוסה יאבו 
במטרה  ציונית  עשייה  של  להט  מתוך  פעלו  ואחרים  מחולתה 
חרדה  מתוך  האפשר  ככל  ומהר  ילדים  שיותר  מה  להעלות 

לגורלם. כמו כן הם פעלו כדי להבטיח קליטה ראויה.

עליית  בשנות  החלה  הילדים  של  המונית  לעליה  ההתעוררות 
ובעקבותיה כמצופה עלו גם המשפחות. רבים   1944-45 האלף 
הם  )מרג'עיוןׂ(.  עיון  עמק  דרך  גלעדי  לכפר  הגיעו  מהילדים 
הבריטים  מפני  להסתירם  כדי  הרפת  בעליית  תחילה  הוחבאו 
בעמק  בהליכה  הקושי  בגלל  בישוב.  רבים  חיפושים  שערכו 
לאוגוסט  מאי  בין  בקיץ.  התרחשה  העליה  עיקר  בחורף  הבוצי 

לקיבוצים.  נשלחי   600 שמהם   ונוער  ילדים   700 הגיעו   1945
הקבוצה העיקרית היתה של בני 12-13. עלו גם בני 6-7 עם אח 

גדול בן 9. רבים מבני ה-16-17 גויסו ליחידות מיוחדות.

הילדים   תרבות  שלילת  בקליטה:  משמעותיות  טעויות  היו 
)שער  הצעיר  השומר  בקיבוצי  הדת  שלילת  מהבית,  והרגליהם 
הגולן, הזורע(, מחיקת העבר, החלפת שמות, הפרדה בין אחים 
ואי אימוץ בקרב משפחות. אולם בסך הכל קליטת ילדי ה-1000 
למד,  היטב,  נקלט  הילדים  של  מכריע  רוב  הצלחה.  סיפור  הוא 
לצה"ל  לפלמ"ח,  להגנה,  התגייס  לבגרות  ובהגיעו  התחנך, 

ולשירותי הביטחון. רבים מהם הגיעו לתפקידים בכירים.

סיפוריהם של ילדי ה-1000 יעובו ויפורסמו ככתבות נפרדות.

מפגש בין ילדי ה-1000
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דמשק נכבשה זמנית
הציונות בדמשק 1908-1923

על ספרו של ירון הראל, אליהו חסון

כוונותי בכתבה זו להאיר נקודות מסוימות, שפרופ' 
ירון הראל מעלה בספרו המאלף על תפקוד הקהילה 
היהודית בדמשק ועל התפתחות הציונות בקרבה 
בשנים 1908-1923. לשם הבנת התהליכים שהתחוללו 
בתוך הקהילה ובסביבתה, סוקר פרופ' הראל  את 
הרקע הכללי של הגורמים הסביבתיים שהשפיעו על 

הקהילה לפני התקופה הנסקרת ובמהלכה.

עלילת דמשק שהתחוללה ב-1840 היתה ציון דרך בהתערערות 
הקונסול  ידי  על  הובלה  העלילה,  בעיר.  הבינעדתיים  היחסים 
של  מעמדה  את  לחזק  הזדמנות  בה  שראה  בדמשק,  הצרפתי 
הנוצריות  הקהילות  על  חסותה  את  לפרוס  שביקשה  צרפת 
והאמון  הביטחון  להתערערות  גרמה  העלילה  ובלבנון.  בסוריה 
של היהודים בשלטונות והחמירה את מצב יחסי השכנות בינם 
את  לדחוק  הזדמנות  בעלילה  שראתה  הנוצרית  הקהילה  לבין 
התערערות  וכלכליות.  פוליטיות  השפעה  מעמדות  היהודים 
יחסי השכנות התעצמה ב-1860 בשל מעשי טבח של המוסלמים 
והדרוזים בנוצרים בדמשק. היהודים שלא נפגעו באותן פרעות, 
נחשדו על ידי הנוצרים כמשתפי פעולה עם המוסלמים, שהיתה 

להם "יד" בלבוי היצרים נגדם.

 1875 באוקטובר  העת'מאנית  האימפריה  של  הרגל  פשיטת 
גרמה לתגובת שרשרת של פשיטות רגל של גבירי יהודי דמשק. 
יהודים אלה שמימנו עד אז את  פעילותה השוטפת של הקהילה 
משבר  הקהילה  חוותה  מכך  וכתוצאה  לנזקקים  בעצמם  הפכו 
קשה  שהביא רבים לחרפת רעב. וכאילו אין די בכך מושל דמשק 
ביטל ב-1877 את כל החובות והמשכנתאות ליהודים ועוד הטיל 

עליהם להגדיל את תשלום הכופר לשם פטור משרות צבאי.

מבני  רבים  מקצועית,  ומיומנות  השכלה  אמצעים,  חוסר  בשל 
של  גורלו  היה  במיוחד  קשה  ממש.  לחם  לפת  הגיעו  הקהילה 
הצעירות.  הבנות  של  ובמיוחד  הדלות  במשפחות  הצעיר  הדור 
למעוטי  החינוך  את  לסבסד  אמצעים  היו  לא  שלקהילה  מאחר 
היכולת ולתמוך בקיומם היום יומי, רבים מהם פנו ברוב יאושם 

לבתי הספר של המסיון.

בית הספר הראשון לבנים של האליאנס שנפתח ב-1864 נסגר 
ב-1869. הוא נפתח מחדש רק ב-1880. בית הספר לבנות נפתח 
הבינוני  המעמד  בני  את  בעיקר  משכו  אלה  ספר  בתי  ב-1883. 
אפילו  לשלם  מסוגלים  היו  לא  הקהילה  שעניי  משום  והגבוה 
את שכר הלימוד הצנוע שהאליאנס דרש. כתוצאה רבים נפלטו 

ממוסדות החינוך השונים בשל עוני מחפיר.

היציאה ממצב זה התאפשרה על ידי קבלת עבודה בתנאי ניצול 
מחפירים או הגירה.

מרבית ההגירה היתה לבירות שהלכה והתפתחה, אל מעבר לים, 
ולמצרים ולעולם החדש. אף כי חסר לרוב המהגרים מעט ההון 
הדרוש להתבססות ראשונית, רבים מהם בחרו להגר והסתייעו 
בקליטתם בקהילות המקומיות. זרם המהגרים הלך וגבר ונאמד 
ב-1500-2000 נפש בעשור הראשון של המאה העשרים, מתוך 

אוכלוסיה כוללת של כ-10,000 נפש.

מכיוון שרוב המהגרים היו גברים צעירים, מספר הנשים שנותרו 
כך  ובשל  הגברים  מספר  מאשר  יותר  הרבה  גבוה  היה  בדמשק 
נותרו נשים רבות ברווקותן, ללא מפרנס. חוסר התקווה והרצון 
יהודיות  ונשים  להתקיים בנסיבות לעיל דחף לא מעט צעירות 
השלטונות  מדיניות  עקב  החמיר  עוד  המצב  בפריצות.  לעסוק 
היהודית  בשכונה  דמשק  של  הבושת  בתי  את  לרכז  התורכים 

בשל הזלזול שהם רחשו לקהילה ולמעמדה. 

בארצות  בקליטה  יתרון  היה  האליאנס  של  הספר  בית  לבוגרי 
ידיעת  בשל  התורה  תלמודי  בוגרי  לעומת  לים  מעבר  ההגירה 
שפה זרה ומעט השכלה כללית. כך שלמעשה החינוך באליאנס 
"לבריחת"  יותר  טובה  הכשרה  בשל  הקהילה  להחלשת  סייע 

הכוחות הצעירים אל מחוץ לדמשק.

ב-1908  הצעירים  התורכים  הפיכת  לאחר  גבר  המהגרים  זרם 
עקב הנהגת חובת גיוס לצבא העת'מאני וביטול הסדר תשלום 

בית ליסבונה מראשית המאה ה-20
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הכופר כנגד פטור מגיוס. הדרך היחידה להימנע מהגיוס, שרבים 
האימפריה  לגבולות  מחוץ  אל  ההגירה  היתה  ממנו,  חזרו  לא 

העת'מנית.

ההגירה הקיפה גם חלק נכבד מעשירי הקהילה שנפגעו קשות 
בעקבותיה  שבאו  ומהגזירות  האימפריה  של  הרגל  מפשיטת 
האירופיות  מהמעצמות  תורכיה  של  דרישתה  בשל  ובמיוחד 
בכסף.  נקנתה  ואשר  ליהודים  שהעניקו  הנתינות  את  לבטל 
העולם  מלחמת  ערב  שהתרחשו  אלה  מתהליכים  כתוצאה 
הראשונה, הקהילה היהודית נותרה  עניה מאד, חלשה ומזדקנת.

והזיקה  למרות הקרבה הגיאוגראפית של דמשק לארץ ישראל 
לארץ  ההגירה  ולירושלים,  לארץ  דמשק  יהדות  של  העמוקה 
נראתה כאופציה מעשית, בשל המצב בארץ שהיה  ישראל לא 
דומה מאד לזה שבדמשק - אותה סביבה מוסלמית עויינת, אותו 
דמשק  מיהודי  לרבים  ומגבלותיו.  מגרעותיו  על  תורכי  שלטון 
היתה הכרות בלתי אמצעית עם הדלות  והעזובה בארץ, בהבדל 
מציוני רוסיה ומזרח אירופה שראו בחלומם את הארץ כזבת חלב 

עם דבש.

ניצני התנועה הלאומית הערבית  נראו בסוריה ובלבנון כבר ברבע 
המוסלמים  הנוצרים.   בקרב  בעיקר  ה-19,  המאה  של  האחרון 
ראו את השחרור הלאומי שלהם במסגרת האסלאם ולא במנותק 
הלאום  את  ראו  האירופיות  הלאומיות  שהתנועות  בעוד  ממנו, 

מנותק מכל אמונה דתית שהיא.

פעלו  ולדתם  למסורתם  קשורים  עצמם  שראו  דמשק  יהודי 
צעדיה.  בראשית  הסורית  הלאומית  בתנועה  להשתלב  בחלקם 
עד  נמשכו  היהודים  הצעירים  להשתלבות  אלה  ניסיונות 
שדיכא  ה-20   שנות  בראשית  הצרפתי  המנדט  להתבססות 
התחיה  מתנועות  אחת  הלאומיות.  התנועות  תומכי  את  ורדף 
חברי  אלנהדה(.  )קרי  אלנהצ'ה  היתה  היהודים  בקרב  הלאומית 
התנועה  יסדו מועדונים לקריאת עיתונים וכתבי עת בנושאים 
אפשרויות  במיגוון  תמיכה  כללו  חבריה  השקפות  אקטואליים. 
לאומיות:  לאומיות תורכית עות'מאנית, לאומיות סורית ערבית 
על דתית ולאומיות יהודית ערבית בלתי מוגדרת. תנועה זו לא 
האריכה ימים והיא הפסיקה את פעילותה כבר במהלך מלחמת 

העולם הראשונה.

רפורמות בחינוך ואורינטציה ציונית

שינוי של ממש באוירה וביחס לציונות ההרצליאנית  החל בקרב 
הראשי   שהרב  לאחר  העשרים,  המאה  בראשית  דמשק  יהדות 
המכהן, הרב שלמה אליעזר אלפנדארי הודח והוחלף ברב יעקב 
של  התשעים  בשנות  מונה  אלפנדארי  הרב  מירושלים.  דנון 
המאה התשע עשרה, בהמלצת החכם באשי באיסטנבול. במהלך 
כהונתו פרצו סכסוכים בינו לבין רבים מבני הקהילה ובמיוחד בני 
השכבות  הבינוניות והחלשות. במהלך כהונתו הוסיף מצבה של 

הקהילה היהודית להתערער וגברה מאוד ההגירה.

בין הניסיונות להרחיב את החינוך של צעירי הקהילה נזכיר שב-
הפרטי  החינוך  ועד  שנקרא  חברים  עשרה  בן  ועד  הוקם   1910
"לאומי"  בי"ס  להקים  למטרה  לו  ועד ההשכלה( ששם  )לימים 
הילדים,  חינוך  רמת  את  להעלות  במטרה  מקומית  בהנהלה 
והכלכלה.  ולציידם בכלים שיקלו על השתלבותם בחיי החברה 
השלב הראשון בהקמתו היה ריכוז תלמידים מתלמודי התורה, 
משביעה  בלתי  וברמה  ירודים  בתנאים  קודש  לימודי  שלמדו 
רצון. אולם עד מהרה נתחוור לוועד שהמעמסה הכלכלית היא 
דעכה  מכך  וכתוצאה  טוב  רצון  בעלי  כמה  של  ליכולתם  מעבר 
ההתלהבות הראשונית והחברים החלו לחפש  חלופות, במיוחד 

בעזרתו של הרב הראשי שזה עתה מונה - הרב דנון.

בין הצעדים הראשונים שהרב נקט בהם היו:
חינוך  ואיש  ירושלים  איש  אלמאליח,  אברהם  חתנו,  מנוי   …
בעל  משכיל,  היה  אלמאליח  הקהילה.  כמזכיר  מובהק, 
השקפות ציוניות ויהודיות. הוא כיהן באותה עת כמנהל בית 

ספר יהודי באיסטנבול.
… הוצאת בתי הבושת אל מחוץ לשכונה היהודית.
… ביסוס פעילות הקהילה במסגרת תקציב מסודר.

… ארגון מערכת תרומות, מסים והיטלים למימון הוצאות 
הקהילה על פי תקציב מתוכנן.

לשם חיזוק  החינוך היהודי, הרחיב אברהם אלמאליח את לימוד 
פנה  הוא  וגננות מהארץ.   מורים  והזמין   הספר  בבתי  העברית 
בגרמניה  עזרה  אגודת  בחו"ל,  יהודים  וסעד  תמיכה   לגורמי 
לקהילה  סיוע  לשם  בארץ,  שונים  ולגורמים  בארה"ב  והג'וינט 
בית ספר  כן הקים  כמו  בפרט.  ולשכבות החלשות  שבה  בכלל 
של  החינוך  ממערכת  תלמידים  שמשכו  "לאומיים"  ילדים  וגן 
האליאנס, שהתנגדה לציונות וראתה את תפקידה העיקרי בהכנת 
ישראל.  בארץ  דוקא  ולאו  הרחב  בעולם  להתערותם  הצעירים  
כתוצאה מכך נוצרה יריבות קשה בין שתי מערכות החינוך. בעוד 
ונושאים יהודיים ולאומיים היו הציר המרכזי  שלימוד העברית 
במוסדות "הלאומיים", הציר המרכזי במוסדות כי"ח היה  לימוד 
צרפתית ותרבות צרפת.  הצלחתו של אלמאליח היתה כה גדולה 
עד כי תוך זמן קצר מספר התלמידים בבתי הספר "הלאומיים"  

כמעט השתווה למספרם במוסדות כי"ח.

ילדים  גני  פתיחת  היה  אלמאליח  שהנהיג  החידושים  אחד 
שכלל  ישראל  מארץ  שהובאו  הגננות  בידי  שנוהלו  "לאומיים" 
לא ידעו ערבית והתנהלו בעברית. כבר בשנה הראשונה היו בו 

מאות ילדים.

"בית הספר  עליה  רקום  אחידה שהיה  הנהיג תלבושת  גם  הוא 
העברי הלאומי בדמשק".

בכדי לסייע למחוסרי האמצעים ולאחזקת מוסדות החינוך, הוא 
הציב קופות לאיסוף תרומות וקרא לציבור לתרום בנדיבות לבתי 
הספר, גם באמצעות העלאת תרומות בעליות לתורה בשבתות 

ובחגים.
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אשת הרב דאנון, חמותו של אלמאליח, יסדה את חברת עזרת 
נשים במטרה לסייע לנשים  עניות, חולות ולנשים אחרי לידה 
, וכן כדי להלביש ולהאכיל את ילדי הנזקקים במוסדות החינוך 

של הקהילה.

בפורים 1913 תלמידי בית הספר וגני הילדים הופיעו בפני קהל 
בעברית.  הצגות  של   תקדים  חסרת  בחגיגה  המקום,  מבני  רב 
עבר.  מכל  ושבחים  לתשואות  זכתה  יוסף"  "מכירת  ההצגה 
החגיגה  החלה בנגינת השיר  "תחזקנה" והסתיימה לאחר חצות 
בשירת  התקוה וההימנון העות'מאני לשביעות רצונם של נציגי 

השלטונות.

מאנשי  חלק  בעיני  לצנינים  היתה  אלמאליח  של  הצלחתו 
הקהילה ואנשי כי"ח שראו עצמם נדחקים מפניו. הם גם חששו 
אסורה.  ציונית  בפעילות  האשמתה  בשל  לקהילה  יבולע  שמא 
הספר  בתי  על  חסותה  להחזרת  כי"ח  עם  במו"מ  החלו  לכן 
רוזן  כי"ח מר  בי"ס  לבין מנהל  בינו  היריבות  ניהל.  שאלמאליח 
את  מאשים  כשאלמאליח  גבוהה  בעצימות  מאבק  לידי  הגיעה 
ישראל.  עם  של  ובהיסטוריה  העברית  בשפה  בקיא  שאינו  רוזן 
זאת,  עם  הצעיר.  הדור  החינוך של  את  לנהל  אינו מתאים  לכן, 
אלמאליח  עורר כעס ועלבון של רבים בקהילה, במספר כתבות 
שפרסם ב"הפועל הצעיר" ובהן הוא תיאר בצבעים קודרים את 

מצבה של הקהילה.

התדלדלו  הממון  אמצעי  הלאומי,  החינוך  של  ההצלחה  למרות 
בשל פטירתם של שני אישים מרכזיים  שנתנו מכספם וממרצם 
ויעקב  הלוי  דניאל  עזרא  "הלאומי":  הספר  בבית  לתמיכה  
והחומרית  הציבורית  בתמיכה  קשה  פגיעה  היווה  מותם   זאגה. 

בבית הספר.

לאור תחושתו של אלמאליח שקיימת התנגדות לדרכו החינוכית, 
הוא נענה להצעתו של זלמן דוד לבונטין מראשי היישוב בארץ, 
להקים בעזה סניף של בנק אנגלו פלשתינה, לימים בנק לאומי, 
מערכת  לטמיון  תרד  דמשק,  את  עזיבתו  שעם  שחשש  למרות 
החינוך שהנהיג. אולם הסתבר שחברי ועד ההשכלה, בראשותו 
בבירות  שהתגורר  רוסי  ממוצא  יהודי   נדבן   - פאיס  ברוך  של 
הלאומי  הספר  בית  ניהול  את  עצמו  על  קיבל  לדמשק,   ועבר 
המשך  את  לממן   ואף  אמצעים  לגייס  יכולתו  כמיטב  ודאג 

פעילותו החינוכית.

נולדה  "הלאומיים"  החינוך  למוסדות  כי"ח  בין  ליריבות  בנוסף 
מחלוקת  קשה בין תלמידי החכמים של דמשק שעסקו בהוראה 
הנחרצת  התנגדותם  בשל  ההשכלה  ועד  לבין  התורה  בתלמודי 
של תלמידי החכמים ללימוד נרחב של העברית  ושל  השפות 
הזרות: צרפתית, אנגלית, ערבית ותורכית. הם הסכימו ללימוד 
חלקי של ערבית בלבד. המחלוקת של הועד עם תלמידי החכמים 
הועד.  מחברי  אחד  על   חרם  הוטל  גם  ובעקבותיה  היתה קשה 
הלאומי"  "הספר  ובית  ההדורים  יושרו  ניכרים  מאמצים  לאחר 
נפתח חינם  לכ-800 תלמידים. ההצלחה  קיבלה עידוד ממרכז 

המורים בארץ ישראל שהבטיח תמיכה משמעותית מאוד והברון 
אדמונד דה רוטשילד שהבטיח בעת ביקורו בדמשק  בפברואר 
יגיע  הלאומי  הספר  שבית  בתנאי  נכבדה  שנתית  תרומה   1914
להסכמות עם כי"ח. לאור התחייבות זו ברוך פאיס החל במו"מ 
אינטנסיבי עם כי"ח. הדבר התאפשר בין השאר גם בזכות עזיבתו 
והחלפתו במר  רוזן שלא אהד את הציונות  כי"ח מר  של מנהל 
נהון, בן חיפה וציוני בעל הכרה עמוקה. גם מנהלת ביה"ס לבנות 
פעולה  לשתף  כנכונה  אז  נראתה  חיימוב  אוגוסטין  כי"ח  של 

ובעלת רצון טוב.

הספר  בית  במימון  כי"ח  של  סיועה  את  להבטיח  רצה  הועד 
שנקבעו  הלימוד  ותכני  הלאומי  אופיו  שימור  תוך  הלאומי 
בשיתוף פעולה עם מרכז המורים הארצישראלים, בעוד שלכי"ח 
היה רצון לקחת תחת חסותה את כל תלמידי הקהילה. המו"מ 
היה קשה וממושך ובמהלכו הגיעו  לביקור אישים מחוץ לסוריה, 
הוא  בחיפה.  הריאלי  ביה"ס  ומנהל  מיסד  בירם  ארתור  ביניהם 
על  חסותה  את  לפרוס  לכי"ח  להרשות  אין  אופן  שבשום  סבר 
אמריקאי  יהודי  מורגנטאו,  הנרי  זאת,  לעומת  הלאומי.  ביה"ס 
שהיה שגריר ארה"ב באיסטנבול )לימים שר האוצר של ארה"ב 
סיוע  להעברת  דאג  שגם  טרומן(,  ושל  רוזולט  של  בממשלים  
ניכר מארה"ב לארץ ישראל באמצעות הג'וינט, המליץ על מתן 

החסות על בתי הספר לכי"ח.

השפעתם של גולי ארץ ישראל 

העולם  מלחמת  פרצה  כי"ח,  עם  ההסכמות  אחרי  קצר  זמן 
גם   1917 ובאביב  ואיטליה  אנגליה  רוסיה   צרפת,  הראשונה. 
ארה"ב הפכו לאויבות תורכיה. קהילת דמשק עמדה שוב  בפני 
כי"ח  של  מצבה  גם  ארצות.  מאותן  תמיכות  ללא  קשה  משבר 
חינוך  מערכת  של  קיומה  למנוע  ביקשו  השלטונות  שכן  הורע 
נאמנות של  והפגנות  אולם שתדלנות  האויב.  ובמימון   בחסות 
שמדי  הגזרה  רוע  את  מנעו  העת'מאניים  לשלטונות  הקהילה 

פעם עלתה וצפה מחדש.

שלטונות  ידי  על  שננקטו  האמצעים  אחד  היתה  ההגליה  
התארגנויות  לשבירת  להביא  כדי  העות'מאנית  האימפריה 
מאנשי  שרבים  מאחר  התנגדות.  של  ניצנים  ולדיכוי  חתרניות 
הישוב בארץ היו אזרחים זרים, ואחרים נחשדו בנטיה לציונות, 
במהלך  הגלתה  הממשלה  חוקית,  בלתי  תנועה  כאמור  שהיתה 
הגולים  בין  לדמשק.  ישראל  בארץ  מהישוב  אלפים  המלחמה  
היו דויד ילין, אליעזר ריבלין ואברהם אלמאליח שהגיע לדמשק 
כאסיר בשל עריקה מהצבא. ההגליות החלו בדצ' 1914 ועד סוף 
1915 הוגלו מארץ ישראל כ-12000 יהודים, מהם הגיעו לדמשק 

למעלה  מ-2000.

שכן   סיוע,  ולא  לאומית"  "רוח  בקהילה  מצאו  לא  הגולים 
הקהילה היתה מדולדלת וחסרת אונים. במקום להעניק לגולים 
סיוע, הקהילה  ביקשה להסתייע  בהם, במיוחד בתחום החינוך 
הלאומי ובמידה מסוימת בתחומי הסעד והטיפול הרפואי. שכן 
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הגולים היו מאורגנים יותר, משכילים יותר ובעלי אמצעים רבים 
יותר מאלה שעמדו לרשות הקהילה. רובם ככולם היו אשכנזים 
תופעת ההסתערבות שבעיניהם שיקפה תהליך  את  הבינו  ולא 
של טמיעה תרבותית. בכל זאת, הגולים סייעו לקהילה בתחום 
הפילנטרופי  בהיבט  והחינוכי.  הארגוני  והפילנטרופי,  הכלכלי 
החינוך,  למימון  תמיכה  הלאומיים  מהמוסדות  הסדירו  הגולים 
וסיוע במזון  ולבוש לתלמידים העניים. בתחום הארגוני הגולים 
סייעו בהחייאת מנגנוני השירותים שהקהילה ספקה באמצעות 
האגודות השונות. בתחום החינוכי הגולים חוללו מהפכה שעלתה 
דוגמאות: להלן מספר  הנהיג.  שאלמאליח  המהפכה  על   אפילו 
העברית  הגמנסיה  את  סגרו  התורכיים  השלטונות  ב-1916 
מחנך  איתן,  ישראל  המוערך שלה,  והמחנך  המנהל  בירושלים. 
בעל יוזמה וידע רבים, נשלח מטעם ועד המורים לדמשק לנהל 
את בית הספר הלאומי שם, שבאותו זמן התקרא "אלכתאב אל 
ג'דיד". הוא הקים את אגודת התקווה שפעלה נמרצות להקניית  
תרבות וספרות עברית. בין השאר לימד באורח מעמיק קבוצת 

צעירים שפה וספרות עברית.

והקים  יהודית  היסטוריה  שלימד  ילין  אביעזר  את  הזמין  איתן 
הנחלת  את  למטרה  לו  ששם  "עבריה"  ועד  את  יותר  מאוחר 
פומבית  בהופעה  ראשית.  כמטרה  היהודית  והתרבות  העברית 

לציבור אנשי עבריה הציגו את הקמצן של מולייר בעברית.

רבים מהישוב בארץ ישראל בקרו או סייעו בצורה זו או אחרת 
לקדם את החינוך בדמשק, ביניהם: יהודה גרזובסקי לימים גור 
כרופא  בדמשק  מה  זמן  ששהה   טיכו  ד"ר  גור(,  מילון  )מחבר 
ששימשו  ילין  ואבינועם  אביעזר  אוסטריה,  צבא  של  עיניים 
יואל ריבלין, אברהם אלמאליח,  יוסף  וכן  כמורים  בבית הספר 

ושלמה שילר.

את  להכיר  למדו  הם  הגולים,  של  הראשונית  האכזבה  לאחר 
הצימאון של בני הקהילה ללימודי עברית ותרבות עברית על כל 
היבטיה ואת הכמיהה שלהם לקשר עם ארץ ישראל. מביטויים 
בסמינר   - בארץ  לימוד  באפשרויות  התעניינות  זו:  כמיהה  של 
המורים בירושלים ובמקוה ישראל ואפילו בעליה לארץ לאחר 
ביותר  הטובים  לסניגורים  הפכו  הגולים  הזמן  עם  המלחמה. 

הצירים(  )ועד  הלאומיים  המוסדות  בקרב   דמשק  קהילת   של 
וסייעו לה לקבל תמיכה חומרית. בדו"ח שחיברו דויד ילין וז'אק 
מוצירי, מזכיר ועד הצירים ויו"ר התנועה הציונית במצרים, הם 
הציעו לכלול את קהילת יהודי דמשק  במסגרת התמיכה ביישוב 
היהודי בארץ ישראל. באותו דו"ח הם מציינים שמספר  יהודי 
באיזור  כללית  אוכלוסיה  מתוך  ב-15000-17000  נאמד  דמשק 
דמשק בת 300000-400000 נפש. מבין היהודים צוינו רק שתי 
והשאר   ביניים  במעמד  משפחות  כ-300  עשירות,  משפחות 
אז  שמונה  נניח שמשפחה ממוצעת מנתה  עניים מרודים. אם 

נפשות, מתקבל שכ 85% מיהודי דמשק היו   עניים מרודים.

את  להכליל  והסכים  הדו"ח  המלצת  את  קיבל  הצירים  ועד 
קהילת דמשק במעגל הגופים הנתמכים ובמיוחד בנושאי החינוך 
והבריאות. הועברו כספים להקמת בית יתומים, לתמיכה בבתי 
הספר והוקמה מרפאה שבה מעוטי יכולת קיבלו טיפול רפואי 
ארץ- לרופא  חודשי  כשכר  צנוע  סכום  הוקצב  חינם.  ותרופות 

תמיכה  וניתנה  קהילתית  מרפאה  שהפעיל  עפרון  ד"ר  ישראלי 
ליצירת  הקהילה,  מנכבדי  עבאדי,  יוסף  מר  של  ליוזמתו  גם 
מקומות תעסוקה לצעירים וצעירות בתחומי המלאכה השונים 
שקהילת  היה  נראה  ועוד.  נחושת  חריטת  סנדלרות,  תפירה,   -

דמשק מתקרבת להיות כאחת מקהילות ארץ ישראל.

השפעות הצהרת בלפור, הכיבוש הבריטי 
והצרפתי 

הצהרת בלפור ב-2 בנובמבר 1917, עוררה תקוות מרובות בקרב 
של  כיבושה  עם  התעצמו  אלה  תקוות  הקהילה.  מבני  רבים 
דמשק על ידי הכוחות הבריטיים באוקטובר 1918. התקוות היו 
נגד  ערביים  גורמים   של  הסתה  בשל  כבדים  בחששות  מלוות 
יהודי דמשק שנחשדו בתמיכה בפעילות להקמת הבית היהודי 
בארץ ישראל, שעלולה הייתה לפגוע בדרישה לעצמאות ערבית 
במדינות ששוחררו זה עתה מהשלטון התורכי. חששות היהודים 
שנועדה  קריין"  "קינג  ועדת  של  ביקורה  בעקבות  התעצמו 
במזה"ת  החדש  לסדר  ביחס  ארה"ב  של  עמדתה  על  להמליץ 
כל  בני  העת'מאנית.  האימפריה  וחיסול  העולם  מלחמת  לאחר 
העדות הדתיות הוזמנו להביע את דעתם בפני הוועדה. היהודים 
ליהודים  הלאומי  הבית  הקמת  בעד  עדות  אחד  מצד  כי  חששו 
קשה  לפגיעה  לגרום  ועלולה  נאמנים  כבלתי  אותם  תתייג 
כי  חששו  אחר,  ומצד  בעתונים,  והסיתו  שאיימו  כפי  בקהילה, 
ואובדן  הציונית  בתנועה  בגידה  תהווה  הלאומי  לבית  התנגדות 
הזדמנות בלתי חוזרת לגאולת ארץ ישראל והעם היהודי. בסופו 
לא  ותוכנה  סגורות  בדלתיים  היתה  בוועדה   העדות  דבר  של 
פורסם באותו מועד. מי שהתייצבו בשם יהודי דמשק היו כמעט 
אחידה  דעה  שהציגו  ישראל  ארץ  ואנשי  ציונים  בלעדי  באורח 
הקהילה  נציגי  של  האחידה  ההופעה  הציוני.  ברעיון  שתמכה 
בפני הועדה ביטאה הישג ציוני מוחשי ותמורה ברוכה להשקעת 

המוסדות הציוניים בקהילת יהודי דמשק.

חצר בית ליסבונה מראשית המאה ה-20
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בהמשך להישג זה הוסדרה ב-1919  ע"י הרב דנון ונכבדי הקהילה 
פגישה בין דויד ילין לפיצל שהוכתר למלך סוריה. פיצל הפגין 
אהדה  וייצמן  חיים  עם  בפגישתו  ובעיקר  שונות  בהזדמנויות 
לביסוס  וייצמן  של  בקשריו  להסתייע  בציפיה  הציוני,  לרעיון 
תורכיה.  של  משלטונה  ששוחררו  באיזורים  הערבי  השלטון 
וברוח  באוירה  התנהלה  בדמשק  לפיצל  ילין  דויד  בין  הפגישה 
נוסף  שיא  סימלה  היא  הצדדים.  שני  רצון  לשביעות  טובה, 

בהצלחת ההשקעה של התנועה הציונית בקהילת דמשק.

החינוך לאחר המלחמה

החיה  הרוח  שהיה  איתן  ישראל  ארצה  שב  המלחמה,  בתום 
והתרחבותו.  להתפתחותו  רבות  ותרם  בדמשק  העברי  בחינוך 
הספר  בית  את  לנהל  ריבלין  יואל  יוסף  את  שלח  הצירים  ועד 
לבנות, ואת יהודה בורלא לנהל את בית הספר לבנים. השפעתם 
של שני אישים משכמם ומעלה אלו על החינוך היתה מבורכת, 
התרחב  בואם  עם  משופרים.  היו  לא  ביניהם  שהיחסים  אלא 
החינוך הלאומי בדמשק. העברית הפכה לשפה חיה בין הצעירים  
הקהילה   בני  של  הקשר  המבוגרים.  בקרב  ואפילו  והצעירות 
שינתה  במוסדותיה  כי"ח  והתעצם.  התהדק  ישראל  ארץ  עם 
העברית   השפה  ללימודי  רצינות  ביתר  ודאגה  התייחסותה  את 
וההיסטוריה היהודית. שינוי זה היה תולדה ישירה של היענות 
בכל  בצרפת.  ההנהלה  של  ולא  דמשק  יהודי  ציבור  למשאלות 
מבחינת  הלאומי  לחינוך  שיא  שנת  היתה   1919 שנת  מקרה, 
מספר התלמידים, רמת ההוראה ורמת השימוש בשפה העברית.

הציונות והלאומיות הערבית

ב-1919 גאתה הלאומנות הערבית בסוריה. אחד הביטויים שלה 
היה  עריכת בחירות שלא בברכת ממשלו של פיצל לשם כינוס 
הקונגרס הסורי. אחד הנבחרים היה היהודי יוסף לניאדו. הלה, 
לא נבחר כנציג הקהילה היהודית, אלא כאחד מנציגי העיר דמשק.
זאת, משום היותו פעיל בתנועה הלאומית הסורית. ההסתה נגד 

הגיעה  והציונות   היהודים 
נעשו  מסוכנת.  לדרגה 
ונשנים של  חוזרים  ניסיונות 
לניאדו  ושל  פייצל  אנשי 
הרוחות  את  להרגיע  עצמו 
על  ביטחון  ולהשרות 
הקהילה, לרוב ללא הצלחה. 
של  כוחותיו  כניסת  לאחר 
באוקטובר  לדמשק  פייצל 
הביטחון  התערער    ,1918
היתה  יותר.  עוד  האישי 
שהתבטאה  רבה  אלימות 
רצח  שוד,  מעשי  בריבוי 
אחרים  פליליים  ואירועים 

שלא זכו לטיפול נאות.

המפלגה  בעיקר של  הציונים,  נגד  והאיומים  ההסתה   בעקבות 
ארצה  חזרו  הערבי(,  )המועדון  אלערבי  אלנאדי  ושל  הלאומית 
בקיץ 1919 רוב המורים הארץ ישראלים. בספטמבר אותה שנה 
פינה הצבא הבריטי את סוריה כך שהקהילה היתה לזמן מה תחת 

שלטון ערבי מלא.

היהודים תרומות  לסוריה, אספו  נאמנותם  להוכיח את  במטרה 
נכבדות למען "האגודה להגנה לאומית". בנובמבר אורגנה הפגנה 
למעט  העדות  כל  הוזמנו  אליה  הלאומית  התנועה  של  גדולה 
ציין מנהיג ההפגנה את העדרם של היהודים  בנאומו  היהודים. 
כסימן לחוסר נאמנותם. מתוך הקהל ענה לו אליהו ששון )לימים 
"אי  משום  היא  היהודים  של  שהעדרם  ישראל(  בממשלת  שר 
ואינם סרים  הזמנתם לארוע", ושהיהודים רואים עצמם סורים 

למרות אחרת.

של  בדרך  מעשיים  לפסים  גם  עברה  ההסתה   1920 בראשית 
התנכלויות אלימות, הכבדות ואיומים.

המורים החליטו להוציא עיתון ערבי-עברי לשם הסברת התנועה 
המזרח/אלשרק,  שנקרא  העתון,  לערבים.  היהודית  הלאומית 
הודפס רק שלוש פעמים. סגירתו הסופית של העתון ע"י נציגי 
ניצן ראשון  לעוינותה של צרפת כלפי  המושל הצרפתי, היתה 
בריטי  מכשיר  בה  ראתה  היא  הציונית.  והתנועה  היהודי  הבית 

להשתלטות בריטניה  על המזרח התיכון. 

את הגישה האנטי ציונית בדמשק ליבו פלשתינים שהגיעו מארץ 
ישראל, ובתוכם, עארף אל עארף, איש עזה שישב בדמשק ותמך 

בהתלהבות בתנועה הלאומית הסורית.

הוביל  הסורית,  הלאומית  התנועה  של  ההסתה  מביטויי  אחד 
לכך שקצינים וחיילים מצבא פיצל השתתפו בהתקפה על כפר 
כ"פרובוקציה  הסורי  לציבור  הוצגה  זו  התקפה  חי.  ותל  גלעדי 
ציונית".  ביולי אותה שנה גבר מאוד המתח בשל חתימת ההסכם 
הסכם  של  המעשי  ביטויו  למעשה  שהיה  ג'ורג'  קלמנסו-לויד 
איזורי  את  שחילק  רמו  סן 
שהוקמו  במדינות  ההשפעה 
האימפריה  חורבות  על 
במסגרת  העות'מאנית. 
התחייבה  הסכמים  אותם 
אנגליה להעביר את השליטה 
על סוריה ולבנון לידי צרפת 
ישראל  לנתק את ארץ  ובכך 

מסוריה.

נחתו  הסכם,  אותו  בעקבות 
ודרשו  בלבנון  צרפת  כוחות 
מפייצל לפנות את השלטון. 
הצלחה,  ללא  ניסה,  פייצל 
מזוינת  התנגדות  לארגן 
 1920 ביולי  ב-24  לצרפת. 

רחוב בדמשק בסוף שנות השלושים
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כוחותיו ניגפו בפני חייליו של גנרל גורו הצרפתי בקרב  מיסלון 
ופיצל נאלץ לעזוב את סוריה.

הכיבוש הצרפתי הרע מאוד את מצבה של קהילת דמשק. כבר 
בראשיתו הוא דרש מהקהילה  סכום גבוה, יחסית לגודלה של 
270 רובים.  הקהילה כפיצויי מלחמה. כ"כ הוא דרש למסור לו 
הקהילה נאלצה לקנות אותם בשוק השחור כדי למסרם. באווירה 
יותר  זו התחדש גל ההגירה הגדול אל מעבר לים, שדלדל עוד 

את הקהילה.

את  הפכה  חיימוב,  אוגוסטין  כי"ח,  של  לבנות  ביה"ס  מנהלת 
של  בהכפשות  החלה  בציונות,  עין  למראית  ומתמיכה  עורה 
בתי הספר הלאומיים ובחנופה והתרפסות בפני הצרפתים. היא 
קיוותה בכך לזכות בתמיכת השלטון החדש ולהבנות מחורבנם 
של בתי הספר הלאומיים. היא ארגנה ביקור של המושל, גנראל 
גורו, בבית הספר לבנות של כי"ח, אירוע שהוסיף יוקרה למוסד 
צרפת,  דגל  בצבעי  סרטים  ענדו  התלמידים  הביקור  במהלך  זו. 
שרו את ההימנון הצרפתי ונאמו נאומי ברכה להאדרת שלטונה 
החמיצה  לא  צרפת  שבפועל,  צרפת.  של  והמשחרר  הנאור  
סגרה  היא  לה.  שנראתה  דרך  בכל  בציונים  להתעמר  הזדמנות 
את הגבול עם ארץ ישראל, אסרה כניסת ציונים מארץ ישראל 
לתחומי סוריה וכן אסרה על העברת עיתונים עבריים ופרסומים 
ציוניים. היא גם אסרה על בתי הספר הלאומיים ללמד בעברית 

והתירה ללמד אותה כשפה זרה בלבד.

חיימוב  אוגוסטין  רובר, בעלה של  הציג  בנאומו במהלך הטקס, 
את עצמו לא רק כנציג הקהילה אלא גם דובר מטעמו של הרב 

ולא בקש ממנו לשאת  אותו  מינה  לא  דנון  דנון, למרות שהרב 
בהנהלת  קשים  זעזועים  חולל  חיימוב  מר  בהמשך  דברים. 
לסגירתם  בדרישה  בשכונה  כרוזים  שהופיעו  לאחר  הקהילה 
שהורכב  הקהילה,  ועד  ולהחלפת  הלאומיים  הספר  בתי  של 
רובו מאוהדי הציונים. ועד הקהילה התפטר. מצבה של הקהילה 
הלך והתדרדר. נסגרו בתי המלאכה שיוסף עבאדי ארגן במימון 
עוד  מימן  מלונדון  שטרן  שמר  לעניים  המרפאה  הג'וינט. 
מראשית המאה נסגרה גם היא. ד"ר עפרון  שנתן טיפול רפואי 

חינם שמומן על ידי הועד הלאומי בארץ, הוחזר ארצה. 

והסכסוכים  הקהילה  ובוועד  בשלטון  הרבים  הזעזועים   בשל 
גם  הלאומיים.  הספר  בתי  של  קרנם  ירדה  לריבלין  בורלא  בין 
ברוך פאיס  משך ידו  מהתמיכה בהם ועזב את דמשק במרירות. 
התוצאה הישירה הייתה התדרדרות מערכת החינוך באופן כללי 
והחינוך חזר לדפוסים הקודמים, כשמרבית התלמידים לומדים 
אלה   התפתחויות  לאור  הנוצריים.  המיסיון  ובמוסדות  בכי"ח 
החליטו המוסדות הציוניים  בארץ ב-1923 לסגור את בתי הספר 

העבריים.

גם  דמשק.  בקהילת  הציונית  בפעילות  מפואר  פרק  תם  כך 
צורה  פשטה  הציונית  הפעילות  מכן  לאחר  ששררו  בתנאים 
ולבשה צורה ואין עדות טובה יותר מההעדפה הנגלית של יהודי 

דמשק שרובם וצאצאיהם עלו לארץ ישראל.

אלתלאג׳ - היציאה הצפונית מהשכונה היהודית



מכאן ומשאם גליון מס׳ 22 ערה״ש תשע"ו // ספטמבר 182015

היהודים בדמשק 
ומצבם הכלכלי והתרבותי )חלק ב׳(

אברהם אלמאליח

מתוך הפועל הצעיר 12 מ-19 מרץ 1912. היהודים בדמשק 
ומצבם הכלכלי והתרבותי. הכתבה מובאת כלשונה.

המצב הרוחני והתרבותי

נופל במאומה ממצבם  איננו  הרוחני של אחינו בדמשק,  המצב 
החמרי,  ז"א שהוא נמצא בשפל־המדרגה. סגורים ומסגרים הם 
אחינו אלה בפני כל רוח הבאה מן החוץ וזרם העת החדשה לא 
הספיק עוד לשטף אותם. אינם יכולים כנראה להתמזג עם הרוח 

המערבי.

אי־אפשר לדבר על מצב אחינו הרוחני, מבלי כאב-עצור. עיר זו 
הרחוקה מארץ־ישראל, מחיפה למשל, רק יום אחד, כמה רחוקה 
היא  ועמוקה  גדולה  מה  רוחניים!  בענינים  אליה  מהדמות  היא 
משאירה  ְמַדֵּכא  רשם  איזה  וא"י?  סוריה  בין  הרובצת  התהום 
דמשק ביחוד על היהודי הבא מא"י, ובפרט מהערים שבהן ישנה 
צבוריים! שם אתה מרגיש  חיים  אי־אלה  איזה הסתדרות,  כבר 
ממש  וממשמש  ובארצך,  בעירך  בביתך,  אחיך,  בין  עצמך  את 
בידיך את השפעת אחיך בכל עניני־העיר וחייה. בכל עבר ופנה 
שאתה פונה אתה רואה את פעלת אחיך, בשבתות וימים טובים 
אתה מרגיש איזה רוח־של־קדושה מרחף על הכל: הכל סגור, אין 
עגלות, אין חנויות פתוחות, אין מקח וממכר. על הקירות אתה 
קורא מודעות באותיות עבריות על כל מקרי־החיים השונים, על 
שלטי החנויות והמחסנים גם של לא-יהודים אתה מוצא מלים 
עבריות. באספות-עם ובבתי־העם אתה נמצא בסביבה משכילה־
עברית וצלצול השפה העברית מגיע לאזניך לא רק מפי תלמידי 
חש  שאתה  עד  ונשים,  אנשים  מפי  גם  אלא  ובתי-הספר,  הגן 
כדמשק  בעיר  ופה  יושב;  אתה  ובני-עמך  אחיך  בין  כי  ומרגיש 
שעוד לפני עשרות בשנים היתה '"מרכז לתורה ולתעודה", כפי 
שמעידים זקני־הדור אשר בה, פה בעיר רבתי־עם שגם יהודיה 
מלבד שהם עולים במספרם על יהודי יפו, חברון, חיפה וטבריה 
של  מזה  טוב  יותר  החמרי  ומצבם  עשירים  יותר  הם  כאחד, 
היהודים בערים הנז' — בכ"ז אתה מרגיש את עצמך כזר וכנכרי; 
פה אינך מוצא שום סמן לחיים־עבריים, אינך רואה כל השפעה 
זו.  בעיר  יהודים  מציאות  את  כלל  כמעט  מרגיש  אינך  עברית, 
בכל קצות־העיר אינך רואה אות עברית, כאלו אין בה בתי־מסחר 

יהודים. מלה עברית לא תשמענה אזניך בכל מרחבי העיר.

פתקאות  ואפילו  הערבית.  השפה  היא  המתהלכת  השפה  כי 
ההזמנות לחתונה, למילה, לבר־מצוה ולכל מקרה אחר נכתבות 
פה  ישנו  הלא  כי  עברי,  דפוס  חסר  מפני  חלילה  לא  בערבית, 

בית־דפוס באותיות עבריות, אלא פשוט מפני שהערבית ירשה 
את מקום העברית לא רק בדבור אלא גם בכל מקרה־דתי. ספרי 
המסחר של היהודים נערכים בערבית, מכתבי־משפחה וידידות 
ערבית  תפנה,  אשר  בכל  ערבית  בקצרה  בערבית.  ג"כ  נשלחים 
בסדור־הגט;  וערבית  בביהכנ"ס  ערבית  בחוץ,  וערבית  בבית 

תודה לאל כי עוד לא תרגמו גם את התפלות לערבית.

אעפ"י  מחנק,  כדי  עד  דתית  היא  הסביבה  זה,  כל  תחת  אך 
וקלושה  שטחית  היא  היהדות  את  יהודי־דמשק  של  שידיעתם 
מאד, החכמים הזקנים המעטים שבדמשק היודעים לתרגם אך 
פסוקים ושברי פסוקים מהזהר ומהתנ"ך מתבלים את שיחותיהם 
צר  בחוג  מתרכזת  יהדותם   — ופוסקים  מהש"ס  ב"פונטיקאס" 
של תפלות וברכות. מותר לך לעשות בסתר כל מה שאתה חפץ, 
יכל אתה להלוות וללוות כסף ברבית־אוכלת ובלבד שלא תשתה 
מים מבלי לברך, ובלבד שלא תעבר עליך שבת אחת מבלי שלש 
"המופקרות'',  היהודיות  המנגנות  גם  פלא:  זה  וראה  סעודות. 
הנמבזות  הבריות  גם  כל,  בפי  לשיחה  היתה  שירידתן-הרוחנית 

הללו, מחזיקות בכל מנהג דתי של היהודים.

שח לי איש אחד שנהירין לו שבילי עיר זו, כי אי-אפשר בשום 
או  בשבת,  מעשנת  "קדשה"  בדמשק  למצא  שבעולם  אפן 
בשבת  נר  שתדליק  או  זה,  קדוש  ביום  בעגלה  לרכב  שתאבה 
או שתאכל טריפה, ואת כל הונה היא מוכנה לתת למען יקברו 
היהודי  לההמון  היהודי.  בבית־הקברות  שימות  מקרוביה  אחד 
מכל  פעוט  מושג  אף  אין  שבו  משכילים  להיותר  ואפילו  פה 
מכל  ובכלל  בא''י,  ומתרקמת  ההולכת  העברית  תנועת-התחיה 
מה שמתרחש בעולם־היהודי הגדול. הם רק צריכים להתפלל ג' 

תפלות בכל יום—וחסל.

אליאנס,  בערבוביה.  אצלם  ומשמש  במחם  מטושטש  הכל 
איק"א, ציונים, הרצל ידועים אמנם להם. אולם, את האליאנס 
הם יודעים מפני שלחברה זו יש בי"ס בעירם ובו היא מלמדת את 
בניהם "פרנסווי". גם מציאות היק"א לא נעלמה מהם, אולם גם 
הדבר הזה נודע להם, מפני שהיה איזה "אלחליל" שהיה מנהל 
בי"ס כי''ח ובימיו לא למדו התלמידים היטב "פרנסווי״ יען היה 
מבלה את כל זמנו בקנית קרקעות בגליל ובחורן על חשבון איזו 
)מושבות  ללשכנאז"  "קולוניואת  ליסד  "יקא" שמטרתה  חברה 
שרצה  "הרצל"  מאיזה  שמץ־דבר  שמעה  אזנם  לאשכנזים(. 
)ציונים(  "צהייוניין"  עוד  ישנה  היום  ועד  "פלשטינה"  לקנות 
החושבים מחשבות כאלו, אך גם את זה הם יודעים מהעתונים 
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הערבים, ובפרט מהעתון הצורר, "אל מוקטבס" המתנפל בגסות 
נוראה על תנועת-התחיה.

אולם מי היא האליאנס )כשמנים למאה מיהודי דמשק חושבים 
כי האליאנס הוא שם איש אחד היושב בפריז ומכלכל את ביה"ס 
היא  מה  מטרתה,  ומה  נוסדה  מדוע  מיסדה,  מי  חשבונו(,  על 
ומה הם חפצים? אלה הם מאותם  היק"א, מי הם ה"צהייוניין" 

הדברים שאין היהודי הדמשקאי מפסיד כלום אם לא ידעם.

יהודיות  ומושבות  ועתונות־עברית,  לאומית,  ותחיה 
כי  לציין  מענין  פה?  שמם  דכר  וציוניות—מאן  ולאומיות 
אחרי  חדשים  כשלשה  בקישינוב  מהפרעות  ידעו  דמשק  יהודי 
פה  ערבי  עתון  איזה  לב  על  כשעלה  ההם,  מארעות־הדמים 

להעתיק ידיעה זו מעתון ערבי אחר באמריקה.

ההמון, ואפילו גדולי־העדה, מעריצים פה את החכמים ומפחדים 
"נשיכתם  כי  מגערתם  יכוו  חלילה  פן  מצדם  קלה  קללה  מכל 
נשיכת-נחש ועקיצתם עקיצת־עקרב". אולם הערצה זו, היא רק 
החכמים,  את  תומכים  שבדור  העשירים  אין  בכיס.  ולא...  בפה 
ימצאוהו,  ולא  בנרות  היום שיחפשו בדמשק "חכם"  ולכן קרוב 
כי מי זה יאבה לעשות את בנו חכם בראותו את החכמים אשר 

לפניו?

ומצבן הרוחני של הנשים עוד יותר גרוע משל הגברים. בתלבשתן, 
בתנועותיהן, בקישוטיהן ובעדייהן דומות הנשים היהודיות בכל 
הוא  ב"מלאייה",  מתעטפות  באחרונות  הן  גם  להמושלמיות. 
הצעיף השחור של משי ומתכסות בו. גם הן מכחלות את עיניהן 
ב"כחל'' ואת פניהן ושפתותיהן צובעות בשני ואת גבות עיניהן 
תצבענה בצבע שחור. את כל יומן הן מבלות בשעשועי־הבל או 

בתשעה קבין של שיחה שבהן חננן היוצר.

הן הולכות לבית־הכנסת אך פעמים בשנה, בר"ה ויום הכפורים, 
וגם אז כ"כלה תעדה כליה" לבלות את זמנן עם רעותיהן ולראות 
במה עולות הן על חברותיהן. ואין איפוא צרך להגיד כי אין כאן, 
משתתפות  שבהן  צבורית  עבודה  שום  ולא  נשים,  חברות  לא 
הנשים, כי רחוקות הן מיהדות כרחוק מזרח ממערב, כי תכלית 
וכחל  פנים  וצביעת  ורקמה  משי  ונוי,  קשוט  היא:  עבודתן  כל 

עינים, צחוק-פרוע וצדידת-נפשות.

ועוד רעה חולה: אין לך עיר אחת בכל סוריה וא"י שבה נשרשה 
כבדמשק.  היהודים  בלב  עמק  עמק  רעהו  את  איש  שנאת 
המצינים  האופיים  הקוים  שני  הם  וחסר־הערבות  רגש־הבטול 
בני  על  מגבוה  מביטים  פלונית  משפחה  בני  דמשק.  יהודי  את 
משפחה אלמונית, ובני משפחה נכבדה פלונית מבטלים כעפרא 

דארעא את כל מעשיהם של בני משפחה אלמונית.

משפחה  בני  ובאו  חדש,  מוסד  איזה  וייסדו  אנשים  יקומו  וכי 
שאין  וכדבר  כחרס־הנשבר  ובטלוהו  ערכו  את  ופחתו  פלמונית 
בו ממש, ומיסדיו — "כמות מבוטלת". ותוצאות כל זה—קנאה, 

שנאה ואיש את בשר רעהו יאכלו.

ה"רחמנים-בני־רחמנים"  הוא מאד אצל  לקוי  רגש־הערבות  גם 
יחד  לטובת־העדה,  ונצורות  גדולות  לעשות  אתה  יכול  אלה. 
ופזר  לך  יודה  מקצה  העם  וכל  נפשך,  כאות  וחברות  מוסדות 
רק  תגיע,  לא  כיסו  אל  רק  ותשבחות,  תהלות  מלא-חפנים  לך 
ישראלית  עדה  בדמשק  אין  לכן  ממנו.  תדרש  אל  לעזרה  כסף 
יחד בלי כל  ומֻסדרה כראוי אלא קבוץ אנשים הגרים  מאורגנה 
קשר ביניהם, שאין בכחם לעמד על נפשם ולהגן על כבודם, ולכן 
נוקפת  העדה  ואין  ומחסור  בעני  וטובעת  מתגדלת  דלת־העם 

באצבע קטנה להרמת קרן העם.

יותר  דעתם,  על  עומדים  יותר  לאומיים,  יותר  היו  לפחות  ולו 
חסים על כבודם, כי אז יכלו באי-כחם לריב את ריבם ולהגן על 
זכיותיהם, ולו ידעו להשתמש בחרות־המדינית ובזכיותיהם בתור 
יכלו, בלי מעצור, לפתח את חייהם  ובתור עם, כי עתה  אנשים 
הלאומיים ולשמר על צורתם הלֻאמית שכם אחד עם כל העמים 
מבינים  וכלם  המה,  דמשק  ילידי  כלם,  הלא  כי  בעיר,  היושבים 
איש את רעהו, ואחדות השפה היתה צריכה להביא אתה אחדות 
המחשבות, אחדות הלבבות, וכל אישי־העם היו צריכים להיות 

קשורים ביניהם בקשר אמיץ שלא היה צריך במהרה להנתק.

אולם, לדאבון לב אין הדבר כך בדמשק. אחד ממראות-הנגעים 
בתי  בודאי  הם  דמשק  של  מכערים  והיותר  מעציבים  היותר 
גם  המתגוררות  "המופקרות",  האמתי:  בשמן  או  המנגנות 
מצרים,  א"י,  סוריה,  בכל  והמפורסמות  היהודים"  "ברחוב  הן 

תורקיה ואפילו בפרס.

אך בה בשעה שבערים אחרות, התחומים מסוימים, וההמון יודע 
"יהודית"  וכעוד, פה, לצערנו, נעשה השם  להבחין בעניני קלון 
ועם  ו"חארת-אל־יהוד"—ל"בתי־זמה".  ל"מופקרת"  שם־נרדף 
מוצא  הוא  אין  צניעות,  בעניני  הערבי  של  המוזרה  המסורה 
היהודיות  שאר  ובין  בינן  חלוק  שום  הללו  המנגנות  בחיצוניות 
נחשבות בעיני  היהודיות בדמשק  כל  ולפיכך  המטיילות בשוק, 
לעשות  יעיז  שלא  מה  אתן  לעשות  שמותר  כמופקרות  הערבי 
אפילו  והמושלימים,  למושלימיות.  ומכל שכן  לנוצריות  אפילו 
המשכילים שבהם, זוקפים את כל הכעור הזה על חשבוננו, ובפה 
מלא אומרים לנו: "אתם היהודים מטים את בנינו מדרך הישר 

ונשותיכם מנצלות את כספנו!"

שרי-הממשלה  בלבות  גם  השתרשה  זו  והשקפה־מוטעת 
האלה,  לכותב־הטורים  אמר  ובעצמו,  בכבודו  והואלי,  פה, 
כשהלך אליו לדרש ממנו לגרש את המחוללות מרחוב היהודים 
— "לא אוכל לעשות בזה דבר כי את מי אגרש תחלה? אם אפתה 

פתח כזה עלי לגרש מה"חארה" את כל נשות-היהודים!"

וככה נעשה רחוב-היהודים מרכז לכל מיני כיעור והמנגנות הללו 
או  הרשות-המקומית  של  בהתרשלותה  אחיזה  כאן  מוצאות 
הן  שב"גיטו"  היהודיות  המשוררות  בעזרתה.  להגיד:  נכון  יותר 
משפיעות ותקיפות, הבתים היותר יפים, הטירות היותר נהדרות 
הממשלה  בחוגי  השפעתן  הם.  שלהן  וסביבותיה  שב"חארה" 
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אצלן.  זמנם  כל  את  מבלים  פה  גדולי-המלכות  כי  מאד,  גדולה 
ואפילו גדולי הנוצרים והמושלמים פונים אליהן בכל מה שנוגע 
גדול  היותר  העורך־דין  יוכל  שלא  מה  כי  הממשלה,  לעניני 

לעשות, עושות הן.

ותענוגים,  הוללות  מיני  לכל  מרכז  איפוא  הוא  רחוב-היהודים 
ואין  ונבלה.  נבזה וחדל-אישים ומקלט לכל זמה  בית־אסף לכל 
כל פלא איפוא אם בכל לילה ולילה ישנם פה סקנדלים, מכות, 
הוא—הובלת  זה  כל  ותוצאות  רציחות  גם  ולפעמים  מהלמות, 

יהודים חפים־מפשע לבית־האסור.

במשך השנה האחרונה נעשו פה מעשים אשר לא יעשון, העדה 
של  באשי  החכם  העליון.  השער  לפני  נמרצות  מחאות  מחאה 
המקומית,  הרשות  לפני  אצבעותיו  בעשר  ויגע  טרח  דמשק 
הרב הראשי בקושטא עזר מצדו עזר לא מעט; פקודות נמרצות 
לגרש את המנגנות מרחוב היהודים הגיעו מהממשלה המרכזית 
הואלי  כי  הסל,  אל...  ָהשלכו  הפקודות  כל  אך  פה,  להואלי 
איננו חפץ להיות עריץ — דבריו ממש — לגרש נשים ־ שאננות 
ונכבדות היושבות לבטח בביתן ושרות ומנגנות בכדי להשתעשע 
"ומה גם—כן כתב הואלי לקושטא—ירא הוא פן תתחולל מהפכה 

נוראה בדמשק אם תגורשנה מנגנות אלו!"

הזאת?  הצרעת-הממארת  את  להשאיר  מספיק  טעם  זה  האין 
ברם, החכם באשי עובד וטורח הרבה להסיר את הנגע הזה מעל 
וָמְבדלות מעדת ישראל;  ָמפרשות  רחוב היהודים. כל המנגנות 
אבותיהם ואחיהם, שהם סרסורי־עבירה, מחרמים ג"כ ואין להם 
הרשות להתפלל בבתי הכנסת, כי, כאמור למעלה, אצל הבריות 
נקטו  גדול  כלל  לחוד.  והזמה  לחוד  התפלה  הללו,  השפלות 
בידיהם: "אחז בזה וגם מזה אל תנח ידך". אסור למוהלים למול 
את הבנים הילודים ומתיהם אינם נקברים בקבורת-ישראל, וגם 

בשר כשר אסור למכר להם.

משפחתן  ובני  אחדות  מנגנות  הרבה,  הועילו  האלה  האמצעים 
המות  יום  ומפחד  בשר־טרפה,  לאכל  ולא  לההרג  להם  שמוטב 
— עזבו את העיר; אחרות שבו בתשובה־שלמה ויפקידו במשרד-
הרבנות", מי חמש מאות, מי אלף ומי אלפים פרנק בתור פקדון 
האויר־המחניק  מתטהר  לאט  ולאט  עוד,  לכסלה  ישובו  לא  כי 

שכסה את כל רחוב־היהודים באשמתן של המנגנות.

מוסדות החנוך והתרבות

כאב  מבלי  לדבר  אי-אפשר  בדמשק  והתרבות  החנוך  על  גם 
והתמרמרות. ידאב הלב לראות אלפי ילדים וילדות מבני עמנו 
גדלים ללא עול תורה וללא עול דרך־ארץ. ובה בשעה שהנוצרים, 
בכל  משתדלים  בניהם,  בחנוך  מתענינים  המושלימים,  ואפילו 
כחותיהם, ולמרות אמצעיהם המצומצמים, לשפר את מוסדות־
רוח־ לפי  הדרושים,  התקונים  את  בהם  להביא  שלהם,  החנוך 
נוקפת  איננה  והעדה  נורא,  במצב  פה  צעירינו  נשארים  הזמן, 

באצבע לטובתם.

שלשה  בדמשק  משפחה  לכל  יש  ממוצע  בחשבון  כי  נניח  אם 
בנים, יוצא לנו כי נמצאים בעיר זו כחמשת-אלפים תלמיד, בנים 
מאות  כחמש  זה,  ממספר  נוציא  אם  לחנוך.  הזקוקים  ובנות, 
לפתוח,  בבתי־החרשת  כשכירי-יום  העובדים  וילדות  ילדים 
לבנים  בבי"ס  ילדים  כמאתים  וכו',  לצביעת  לטויה,  לאריגה, 
של כי"ח; כמספר הזה בבי"ס לבנות של חברה זו; כתשע מאות 
נמצא  ובחדרים הפרטיים,  בגן־הילדים  בביה"ס העברי הלאומי, 
בבתי־הספר  חנוך  מקבלים  תלמיד  מאות  ושמונה  כאלף  רק  כי 
תלמיד  אלפים  כשלשת  אומרת,  זאת  ויתרם,  היהודים,  של 
מתחנכים מי בבתי־הספר של הקונגרנניסטים, מי בשלשת בתי־

הספר לבנים ובנות של המיסיון הבריטית שמצודתה פרושה גם 
גדול—משוטטים  היותר  ומי—החלק  תמימות,  נפשות  לצוד  פה 

בשוקים וברחובות, גדלים פרא־אדם מבלי דעת קרוא וכתב.

ספר  בבתי  ואתחיל  לבדו  בית־ספר  כל  מהות  על  נדבר-נא  אך 
הנוצרים של הנזירים והמיסיון הבריטית.

לבתי-ספר  בניהם  את  שולחים  האמידים  האבות  רוב  בדמשק, 
הנוצרים הרבים והשונים שבעיר או שבבירות, והעניים—לבתי־

לעניניהם  גם  דואגת  האחרונה  זאת  כי  המיסיון,  של  הספר 
החמריים וניתנת להם תמיכה.

בעניני-דת,  דמשק  יהודי  של  הנפרזה  אדיקותם  למרות  והנה 
המתהלך  כל  את  וכופר  לאפיקורוס  חושבים  שהם  זה,  למרות 
בשבת יותר מתחום שבת, או מי ששותה כוס-מים בלי ברכות 
לבת"ס,  בניהם  את  מלשלוח  נמנעים  ואחרונה—אינם  ראשונה 
שבהם הם מקבלים חנוך נכרי זר לרוח-ישראל, אינם מעלים על 
וטרפות,  נבלות  בניהם  אוכלים  כאלה,  חנוך  במוסדות  כי  לבם 
להתפלל  אותם  מכריחים  ומוריהם  ויום־טוב,  בשבת  כותבים 
ל"מושיע'' ולהתנכר לכל קדשי־ישראל; כי את כל זה הם עושים 
בלי ־ תשומת לב, בלי כל מחשבה קודם למעשה, בלי כל בחינה 
שבבתי-ספר  הלמודים  תכנית  את  אמנם  הם  יודעים  ובדיקה. 
אלה, יודעים הם כמו כן את המטרות הדתיות שמוסדות הנזירים 
בניהם  את  שולחים  הם  ובכ"ז  למטרה,  להם  הציבו  והמיסיון 
לשם בתואנה כי הלמוד בהם הוא יותר טוב מאשר בבתי־הספר 
הלאומי  סם־המות  אל  הרעל,  אל  לב  שמים  ואינם  היהודים, 
שבניהם מוצאים בבתי-ספר כאלה, אינם מבינים את הרעה, את 
מביאים  האלה  הדתיים  שהלמודים  הלאומי  הכליון  ואת  ההרס 
בלבות הילדים הרכים, ואינם מתבוננים כלל, כי רוב בתי־הספר 
האלה אינם נותנים לתלמידיהם גם כל ידיעות כלליות הגונות, 

מלבד תולדות ה"משיח" ויתר הקדושים והטהורים שלהם.

צבורי,  בית  ביסוד  הקהלה  של  אי־השתתפותה  סוד  מונח  ופה 
כי מכיון שבניהם ובנותיהם של האמידים מתחנכים בבתי ספר 
שיהיה  בית  באיזה  לתמוך  נחיצות  כל  רואים  אינם  שוב  זרים, 

ואינם חושבים כלל על נחיצות בי"ס יהודי בקהלה.

היה מעשה ואחד מנכבדי הקהלה, איש אדוק ודתי, בקש ממני 
עצה מה לעשות בבנו למען ישלים את חק למודיו כראוי, כי הוא 



21 מכאן ומשאם גליון מס׳ 22 ערה״ש תשע"ו // ספטמבר 2015

האב, איננו חפץ לשלח את בנו לבית של נזירים ששם יהיה חיב 
לאכל טריפות ולחלל שבתות. אנכי יעצתיהו לשלחו להגמנסיה 
העברית ביפו, הראתי לו את תכנית הלמודים, שבחתי לפניו את 
בי"הס ואבטיחהו על דברתי כי בנו יהיה ל"איש" במלא משמעת 
לי  והתודה שהראה  הרצון  אותות  למראה  רגע חשבתי,  המלה. 

האב, כי דברי פעלו את הפעולה הנצרכה וכי הבן יסע ליפו.

אולם מה מאד השתוממתי, בשובי אחרי סכות לדמשק ואראה, 
כי הבן נסע לבירות ולא ליפו, ואותו האב האדוק שידע לנכון כי 
בנו יגדל כנוצרי לכל פרטיו—לא יכל בשום אפן להאמין כי ישנם 
והגמנסיה  הישועיים;  של  בתי-הספר  מלבד  הגונים  בתי־ספר 
העברית ביפו—כך ספרו לו, והוא האמין לזה—היא איזה "כתאב 
תורה  רק  מלמדים  ששם  אשכנזים(  של  )חדר  שְכנאז"  של 

ו"עברני" )עברית( והשפה הזאת האם תאכילהו לחם?

הרי לכם קו טפוסי אחד, שעפ"י אפשר לשפט, איך מבינים יהודי 
דמשק את היהדות, איך מציירים להם את הגימנסיה וכל בת"הס 
זה  וכל  בארץ־אבות.  התחיה  תנועת  כל  ואת  שבא"י,  העברים 

בדמשק, עיר הרחוקה רק יום אחד מחיפה והגליל וא"י!

בתי הספר של חברת כי"ח

שני בתי־ספר ישנם לאליאנס בדמשק: אחד לבנים ואחד לבנות. 
הראשון נוסד בשנת 1880, זאת אומרת לפני שלשים ואחת שנה, 
ושמנה  עשרים  לפני  ז"א   ,1883 בשנת  נוסד  בנות,  של  והשני, 

שנה. שלשים ואחת שנה, זוהי באמת תקופה שלמה!

שני  מנהל,  עשרה:  לבנים  ביה"ס  מורי  מספר  היה   1910 בשנת 
מורי צרפתית, שלשה מורי עברית; מורה אנגלית אחד, מורה־
טורקית אחד, ומורי ערבית שנים: מספר התלמידים היה בשנה 
תשע:  כי"ח,  של  לבנות  בבי"הס  המורות  מספר   .184 שעברה 
ג' מורי־עברית ומורה לתפירה אחת. מספר  ב' סגנות,  מנהלת, 

התלמידות 177.

של  לסכום   1910 בשנת  עלו,  האלה  בתי-הספר  שני  הוצאות 
28,288 פרנק.

עתה נתבונן נא לראות מה פעלו בתי־הספר האלה במשך שנות 
קיומם לטובת הדור הצעיר, איזה מקום תופסת השפה העברית, 

ומה תעודתם בעתיד.

אם נשים־לב אל המספרים האלה, הנזכרים לעיל, יש לנו הרשות 
קיום  שנות  שלשים  האלה.  מבתי-הספר  מאד  הרבה  לקות 

וכתשעה ועשרים אלף פרנק הוצאות לשנה!

אולם למרות כל זה אין בתי-הספר האלה ממלאים את תפקידם 
ומורי- מרובה  במדה  בהם  לקויה  שהעברית  לבד  לא  כראוי. 
ערבי  בתרגום  כביכול—החכמים-המלמדים—מסתפקים  העברית 
של פסוקי-פרשה או הפטרה או בקריאת חק־לישראל, עין יעקב 
וזוהר—הנה גם כל הלמודים בהם אינם עומדים על רום-המעלה 

אמצעיהם  אל  ביחס   — לעמד  צריכים  שהיו  המדרגה  באותה 
החמריים, מפני כי כמו בכל בתי הספר של חברה זו, כן גם פה 
ורבוי שעות  התלמידים  את  הלעטה  השיטה של  אותה  שוררת 

הלמוד.

הם מכבידים את העול על התלמידים ומלעיטים אותם בכל מיני 
בעל- כמכונה  ללמד  צריכים  שהם  ובשירים  ובפעלים  שעורים 

פה. בתוך בית-הספר אין שטה, אין סדר, אין מטרה קבועה, אין 
מגמה ידועה ואין תכנית ברורה.

התלמידים אינם מפותחים כלל, למרות שהם מצטינים בפקחות 
עברית,  והשפות—ערבית,  השעורים  דקה.  ובהרגשה  טבעית 
התלמיד  כי  עד  רבים,  כך  כל  אנגלית—הם  תורקית,  צרפתית, 
לא ימצא די זמן להבינם, וכן ָיקטן חוג מבט-שכלם של הילדים 
את  מכירים  ואינם  סביבם  אשר  החיים  את  יודעים  ואינם 
התקדמות העולם ותנועותיו. השפה העיקרית והשלטת בבי"הס 
לא  עזר  להם  להביא  יכולה  שהיתה  והערבית  הצרפתית,  היא 
את  גומר  וכשהתלמיד  למעשה.  ולא  להלכה  רק  נלמדת  מעט, 
חק למודיו בבי"הס ויוצא אל העולם הגדול, אזי הוא מוצא את 
כל השערים נעולים בפניו, כי מה תועילנה לו המלים האחדות 
הכל  שבה  כדמשק,  ערבית  בעיר  בבי"הס,  שלמד  צרפתית  של 
הדרכים  משתי  באחת  לבחר  התלמיד  על  ולכן  בערבית.  נכתב 
או  למצרים  הרוח,  ישאנו  אשר  כל  אל  מעירו  לנסע  או  הללו: 
המסחר  מבתי  באחד  קטן  פקיד  בתור  לעבד  בכדי  לערי-הים 
או הבנקים אשר שם, או, אם חפץ הוא להשאר בעיר מולדתו, 
 עליו להיות מצחצח־נעלים או מטאטא הרצפה באחד המחסנים 

אשר בדמשק.

על  פה.  כי"ח  של  בי"ס  של  הכלליים  חסרונותיהם  הם  אלה 
המגרעות היחודיות אין מן הצרך לדבר, כי ידועות הן לכל הבקי 

בעניני ב"הס של חברה זו במזרח.

מורי  שלשה  אמנם  ישנם  מאד.  היא  לקויה  כאמור,  העברית, 
 ."Pour la forme" שאומרים:  כמו  הם  אלה,  כל  אך  עברית, 
ימי ישראל  ודברי  יודעים את השפה העברית  התלמידים אינם 
להם  ואין  ולהיהדות  לעמם  כבוד  שום  רוחשים  אינם  וממילא 

שום קשר אתם, ולבם ריק מכל אידיאל.

הם רחוקים מדעת את היהדות ואינם יודעים כי מחוץ לעולמם 
הצר ישנו עולם אחר העובד ופועל לטובת ענינים יותר נשגבים, 
יותר נעלים. לפי דעתי, הרבה עזר בי''הס של האליאנס בדמשק 
ליציאת הצעירים היהודים מדמשק, ההולכת ונמשכת זה כעשר 
שנים. במשך שלשת השנים האחרונות הגרו מדמשק יותר מאלף 
וחמש מאות צעיר, הכחות הרעננים שבעדה—ופני כלם מועדות 
יסעו?  לא  אם  הללו  הצעירים  יעשו  מה  באמת  כי  לאמריקה. 
ויוצאים  נאמר—בהצטינות,  החברה,  בי"הס של  את  הם  גומרים 
הם לבקש להם מזון ומחיה. במעט הצרפתית שהם יודעים אינם 
יכלים לעשות כלום בעיר ערבית כדמשק ואת שפת הארץ אינם 
יודעים וע"כ רק דרך אחת נשארת לפניהם—לקחת מקל הנודדים 
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ולנוד למרחקים. וכל החסרונות, והמגרעות שמניתי בבי"הס של 
בית- על  ויתר־עז  ביתר־שאת  להגידן  אפשר  כי"ח,  של  הבנים 

ספר הבנות של חברה זו.

גם בנות דמשק נחלקות לפי חנוכן ותהלוכותיהן לשלש כתות: 
ולא טעמו מעץ- בית-ספר  על ספסלי  ישבו  לא  אלו שמעולם 
הדעת; אלו שמתחנכות בבי"ס הנזירים והמסיון, ואלו שנתחנכו 

בבי"הס לבנות של האליאנס.

ואין  בורות במלא מובן-המלה  הן  על הראשונות אין מה לדבר. 
צרך להגיד כי רחוקות הן מכל אידיאל, מהאלימנט הזה מתהוה 
כל הצבא הרב של הפועלות בבתי-החרשת ובבית עשית הטבק. 
שאי־אפשר  בקרת  מכל  למטה  עומד  אלו  של  התרבותי  מצבן 

למצא דוגמתן אפילו אצל נשי־המושלמים.

אל  הנזירים,  בבתי-ספר  המתחנכות  הבנות  הן  השני,  הסוג  על 
לנו להרבות בדברים. אגיד רק כי שם הן רוכשות ידיעות מהדת 
קדשי  לכל  ואהבה  נוצרי  מוסר  ודברי-ימי-הנוצרים,  הנוצרית 
בבית- המתחנכות  הבנות  הן  השלישי,  הסוג  על  אך  הנוצריות. 
זה  בבי"ס  גם  אחדים:  דברים  לדבר  אני  רוצה  כי''ח,  של  הספר 
הנוכחי  המצב  לדרישת  לא  כלל  מתאימה  תכנית-הלמודים  אין 
הן  לאומיים.  יהודים  בתור  אנו  לדרישותינו  ולא  בתוגרמה 
מקבלות יותר חנוך צרפתי מאשר עברי. שם, הן לומדות דבר־ימי 
הצרפתים וספרותם. אך עברית מאן דכר שמה! ישנם אמנם גם 
מורי עברית וגם מורה ערבית אך העברית מצטמצמת ב"ברכת-
שהכל" ו"בורא פרי העץ והאדמה" או בתפלות אחדות בעל פה 
ובקריאה בהרבה שבושים מבלי הבנה את אשר הן מבטאות. הן 
 Histoire Sainte סליחה:   — דברי-ימי-ישראל  גם  לומדות 
גם  יודעות  הן  אם  מאד  מסופקני  אך  פריסקו,  של  ספרו  עפ"י 

את זה.

הקוראים,  לפני  שהתויתי  האלה  המעטים  השרטוטים  עפ"י 
יוכלו לקבל מושג ממצב חנוכו של "המין-היפה" בדמשק  כבר 

ומתוצאותיו.

בנותינו אינן מקבלות שום חנוך-מסודר, ואינן מתענינות בשום 
הוא:  אפני-חייהן  כל  יסבו  שעליו  הציר  לאומי.  או  כללי  דבר 
מלבושים. הן צריכות להוציא את כל אשר לאבותיהן על צרכי 

נוי וקשוט, משי ורקמה.

אינן לא צרפתיות  בנותינו  כי  יוצא  זה,  נורמלי  ומהמצב הבלתי 
 "merci"-ה את  רק  יודעות  הן  מהצרפתית  כי  עבריות,  ולא 
ו-"bonjour" ומהיהדות לא ידעו כלום. יהדות אצלן זוהי מלה 

ריקה שאינה אומרת כלום.

רק  יודעות  בהצטינות,  לבנות  בי"ס  את  שגמרו  הצעירות  גם 
הן  שעות-הבטלה  את  ב"פרנסאווי".  אחדות  מלים  לפטפט 
להן  שהמציא  בצרפתית  ספור־עגבים  איזה  בקריאת  מבלות 
רכשו  וממדות־הגויים  להן  אבד  אמותיהן  מוסר  גם  צעיר.  איזה 
להן רק את החיצוניות ורגש-הבטול לכל דבר שאינו נכנס בחוג 

הצד  וההתיפות.  ההתפארות  והפרכוס,  הכחל  והנוי,  הקשוט 
השוה שבין האמות והבנות הוא, כי כראשונות כן גם האחרונות 
משתדלות להתיפות יפי־מלאכותי, עד כמה שאפשר לחקות את 

המושלמיות.

אחד... בפרט  באיש  נשים  שבע  "והחזיקו  נאמר:  דמשק  על 
עתה שאלף וחמש מאות צעיר הלכו לאמריקה לבלי שוב עוד. 
כי  בעולם  מוניטין  יצאו  דמשק  שלבנות  איפוא  להתפלא  אין 

משוללות הן כמעט כל מוסר.

והאליאנס לא הבינה או לא חפצה עוד להבין, כי מקור כל הרעה 
הוא בחנוך הנתן לבנותינו פה. כי אם עוד אפשר לסלוח לה על 
החנוך הצרפתי שהיא נותנת לבנינו בתואנה כי משפה זו ירויחו 

את לחמם...

למלחמת־ להם אמצעי  זו תשמש  כי שפה  בתואנה  באמריקה, 
החיים — הנה חנוך צרפתי לבנות אין לו כל ערך מעשי. ולא רק 
שאינו מועיל אלא גם מזיק הרבה מאד. כי שערו נא בנפשכם: 
בעיר  היטב,  ואפילו  צרפתית  מדברת  מדמשק  יהודית  עלמה 

ערבית לכל פרטיה כעיר זו—למה יועיל לה?

או  היהודי־הערבי־הפשוט,  בעלה  על  מגבוה  אח"כ  להביט  או 
לקרא אי-אלה רומנים ולפטפט קצת עם חברותיה.

בית־הספר העברי הלאומי

בית־ספר זה נפתח לפני כשנה, וכבר יש לו גם דברי־ימיו.

לפני הזמן הזה היה בית-הספר הזה נתון תחת השגחת האליאנס, 
אותן  כל  עם  לכלנו,  כידוע  גרוע,  היותר  מהטפוס  חדר  ויהי 
השטות הגרועות והמגרעות שבכל החדרים-החשוכים שבגיטו, 

והאליאנס לא עשתה כלום להטבתו, לא בחמר ולא ברוח.

בחדש שבט העבר דרשה האליאנס ע"י בא־כחה אשר בדמשק, 
שנה  מדי  תשלם  וכי  הת"ת  בית  בהוצאות  העדה  תשתתף  כי 

בשנה עשרת אלפים פרנק.

מובן, כי עדה עניה כעדת היהודים פה, לא יכלה להעמיס עליה 
אז  עוד.  בו  טפלה  ולא  הת"ת  את  עזבה  והאליאנס  כזה,  סכום 
יקומו עשרה אנשים מנכבדי העדה וייסדו אגודה שמטרתה היא 
כותב־הטורים  ברוח-עברי-לאומי.  האלה  בתי-הספר  את  לנהל 
והובאו  גן־ילדים  גם  נוסד  הצעתו  ועפ"י  למנהל  נמנה  האלה 

מורים עברים מא"י והעבודה החלה.

מובן, כי חברת כי"ח לא טמנה ידה בצלחת; ואינני יודע אם מפני 
התנגדות לעדה שלא אבתה להשתתף בסכום — עשרת אלפים 
בא־כחה  החל   — אחרת  סבה  מפני  או  עליה,  שהטילה   — פרנק 
בדמשק ְלַאֵּים על העדה בסגירת בתי־הספר של האליאנס כליל, 
כלום  פעל  לא  זה  גם  אולם  לדרישותיה.  תכנע  לא  העדה  אם 
אלא  גרידא,  התנגדות  מפני  היה  לא  זה  מיאונה  כי  העדה,  על 
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 פשוט מפני עניות, והעניות כידוע מעבירה את האדם אפילו על 
דעת-קונו.

בבתי־הספר  והתלמידות  התלמידים  משכרת  הגזרות:  החלו  אז 
של כי"ח ָהְכפלה ומי שידו לא השיגה לשלם, גורשו בניו מבית-

הספר. המאכל הנתן בצהרים לתלמידים העניים, חדל להנתן, וכל 
מבית-הספר.  גורשה  העדה,  ספר  בבית  לומד  שאחיה  תלמידה 
ומה היו תוצאות כל זה? רק הורים מעטים אמידים יכלו לשלם 
את המשכרת הכפולה, אחרים הוציאו את בניהם ויביאום לבית־
לבתי־ספר  ללכת  נאלצו  רבות  ובנות  הלאומי,  הספר־העברי 
המסיתים או הנזירות, מחסר בית-ספר לבנות של העדה. ורבות 
המיסיון,  לבתי־ספר  לשלחן  הסכימו  לא  שהוריהן  אלו  מהן, 

נשארו בבית.

ובית־הספר־העברי־הלאומי וגן-הילדים נפתחו בכל זאת!

לכל  הדואג  חברים  תשעה  בן  ועד  ישנו  וכדומה  בעניני־כספים 
בבית־ התלמידים  מספר  ובית־הספר.  הגן  של  החמריים  צרכיו 
כותב  עשרה:  המורים  מספר  מאות.  לחמש  עולה  והגן  הספר 
ראשי  מורה  ָשמי:  יצחק  הצעיר  הסופר  האלה—מנהל;  הטורים 
מורי־ ורפופורט  איסירוב  אברהם  האדונים  וערבית;  לעברית 
עברית; החכמים יעקב מסלתון וחיים כהן — מורי-דת; האדונים 
דוד אלמאליח וסלים מוצירי-לצרפתית וערבית. בגן ישנן: מוָרה 
תורקית  מורה  עוזרות; הממשלה שולחת  מורות  ושתי  ראשית 

על חשבונה. יש גם שני משרתים ומשרתת.

בתכנית-הכללית,  מאד  רחב  מקום  תופשת  העברית  כי  מובן, 
בן-יהודה  גרזובסקי,  בן־עמי,  בספרים:  משתמשים  הילדים 
שצקי ועוד. וכבר החילונו לשמע את הילדים הקטנים מספרים 
ע"פ  משמיעים  ספורי-הנביאים,  המקרא,  ספורי  חיה,  בעברית 
פה  בא  אינני  כי  מובן,  היטב.  אותם  ומבינים  עברים  שירים 
"עלובה  אני את הפתגם:  יודע  כי  ריקלמה לבית-ספרי  לעשות 
היא העיסה שנחתומה מעיד עליה". אולם, רוצה אני בזה להגיד 
כי המורים הצעירים האלה שבבית-הספר עושים את מלאכתם 
באמונה ומסורים הם אליה בכל נפשם ומאדם. ובודאי, חלק גדול 

מתחית הדור הצעיר בדמשק יגיע להם.

לשמע  זכינו  וכבר  יפה,  יפה  מתפתח  העברי  גן־הילדים  גם 
בדמשק את צלצול השפה העברית מפי הפעוטים והקטנטנים, 

דבר שלא היה עוד כמוהו בעיר זו.

עשרת־אלפים  לסכום  עולה  והגן  ביה"ס  של  השנתי  התקציב 
ומאה ושמנים פרנק.

  : הכנסות ביהי"ס הן
פרנק  4800 מתשלומי התלמידים 
פרנק  2000 מתמיכת־העדה  
פרנק  1000 מהקדשות  
פרנק  2380 מחברי ועד־בי"הס  
פרנק  10180 ס"ה   

חדרים פרטיים

אפל  בחדר  האלה.  בכתאבים  מתחנכים  תלמיד  מאות  כחמש 
ושפל, רטוב וסדוק יושבים עשרות תלמידים צפופים ודחוקים 
מזריחת- וצועקים  בוכים  ובוכים,  וצועקים  בלות  מחצלות  על 

העומד  והאומלל  הזקן  רבם  לפני  הכוכבים  צאת  עד  השמש 
ובמצנפת שחורה  ובלי מעיל, בקפתן־קרוע  גרבים  בלי  לפניהם 
מרוב זוהמא. ועומד וצוח וצועק ככרוכיה לפני תלמידיו הרועדים 
מפני מכות־אגרופו או מקלו העב, וקורא פסוקי איוב או ישעיה, 
מבינים  המסכנים־הפעוטים  שאין  ודברים  זוהר  או   עין־יעקב 

את תכנם.

ומתהלכים  חלשים  רזים,  מלוכלכים,  המסכנים,  התלמידים 
כצללים הנה והנה.

ובעזב התלמיד אחרי זמן את החדר, ללכת לאיזה בית-ספר נוצרי 
ולבושים  בריאים  ומורים  ומרוחים,  גדולים  חדרים  לפניו  וראה 

ושטה מסודרה וקלל את היום שבו נולד יהודי.

ואחרי כל זה לכו ודרשו מהם שיאהבו את היהדות בגדלם!

נכבדי הקהילה היהודית בדמשק בשנת 1920
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אשר סקל בן דמשק
אלוף )במיל'( עמנואל סקל ושולמית סקל-צדוק

של   לעברית  מדויק  תרגום  אושר,  בעצם  הוא  אבינו  של  שמו 
סעד, השם שהעניקו לו הוריו, צובחייה )שולמית( ונתנאל סקל 
פברואר  תרע"א,  לנו(  סופר  לפחות  )כך  בשבט  בט"ו  כשנולד 
ורק  ויעקב  יצחק  מאחיו  אפילו  נשתכח  זה  ששם  אלא   .1911

אמנו ,זהבה, קראה לו אושר.

דמשק  יהדות  מרבית  את  טלטלה  הראשונה  העולם  מלחמת 
מרווחה יחסית לחיי עוני ומחסור ואלה לא פסחו על משפחת 
גויס  נתנאל  הסב  סקל. 
בצבא  כפיה  לעבודות 
הטורקי, חלה, מת ונקבר 
בבית  יודעים,  שאנו  ככל 
הקברות היהודי בקמישלי 
פי  על  סוריה,  שבצפון 
בשבט  ב-ח'  השמועה 
 .)1926 )ינואר  תרע"ו 
כשנדמה  שנים,  לפני 
על  עלינו  שאולי  היה 
הסורים   עם  שלום  נתיב 
בדמשק  שאבקר  פנטזתי 
לומר  לקמישלי  ואצפין 
אלא  סבי  קבר  על  קדיש 

שהמציאות היתה שונה.

ביתה אך כשנלקח  בני  יכולתה לפרנס את  האם עשתה כמיטב 
אל  במסעותיו  הגיע  -שאף  הטורקי  לצבא  יצחק  הבכור,  האח 
הכעבה שבמכה - כשל כוחה והיא חלתה ומתה והיתומים נשארו 
העוני  היהודית.  הקהילה  ובהשגחת  מזל  הבוגרת  האחות  בידי 
והמחסור עשו את שלהם ובשנים הקשות ההן מתו גם מזל והבן 
יכולתה  כמיטב  עשתה  האמצעים  דלת  הקהילה  שלמה.  הקטן 
ברובע  היתומים  ולבית  ולחינוכם,  הרבים  הנזקקים  לרווחת 
יהודה  הסופר  וביניהם  מעולים  מורים  מהארץ  הגיעו  היהודי 
בורלא  ואיש החנוך בצראווי. הם האחראים לעברית המשובחת 
אלה  אנשים  שני  עם  קשר  על  שמר  אבא  אבינו.  בפי  שהיתה 
טובה  הברכה לשנה  גלויות  זוכרים את  ואנחנו  רבות  עוד שנים 
שהיה שולח ומקבל. אבא ספר לא אחת על המחזות הקשים של 
נסיגת צבא היחפנים הטורקי בסוף המלחמה כשהחילים, לבושי 

סחבות, מבקשים אקמק-לחם.

בצוק העתים לא יכולה היתה הקהילה היהודית להמשיך ולשאת 

בנטל אחזקתם של יתומים כה רבים ובגיל ארבע עשרה שלחה 
אותו לבית הספר אליאנס שברחוב יפו בירושלים, שאיום סגירה 
רחף מעליו. אז, על פי עדותו של אבינו שלח ידו בכתיבה, בכתיב 
את  ירשתי  מאבי  כתיבתו.  שנות  כל  שמר  עליו  מחמיר,  חסר, 
הכתיב החסר, אף שבאופן פחות מחמיר ו"התרככתי" עם השנים.

אליאנס היה בית חם ואבא זכר אותו לטובה כל ימיו. בית הספר 
ילדי  להיות  מהם  ולמנוע  לתלמידים  מקצוע  להקנות  השכיל 
רחוב. ואבינו למד נגרות וטפסנות בנין ,מקצועות שאהב מאד. 
בביתנו בחולון היו כונניות ספרים, ארונות  וכסאות שבנה במו 
ידיו. )חלקם בביתי ברחובות ומחזיקים מעמד עד היום( אני זוכר 
את ריח עץ האורן שאבינו היה מחליקו במקצוע ומכין משקופים 

לביתנו בחולון שבנה במו ידיו.

אבא היה איש עבודה שלא בחל בשום מלאכה והיו לו ידי זהב. 
כאיש  עצמו   את  פרנס  באליאנס  למודיו   את  לאחר שהשלים 
בבנית  עבד  הוא  בארץ.  שונים  במקומות  קשה  בעבודה  צעיר 
שני  אביב.  בתל  מוגרבי"  "אופרה  ובבנין  בנהרים  הכוח  תחנת 
בדמשק  עדין  נשארו  בעלי משפחות,  כעת  ויצחק,  יעקב  אחיו, 
ואבינו היה נוסע מפעם לפעם לבקרם באמצעי התחבורה האמין 
והעממי: הרכבת החיג'אזית שהיתה מחוברת בשלוחה אל רכבת 
שנים  עוד  בדמשק  בבקוריו   התמיד  אבא  המפורסמת.  העמק 
רבות, ובעצם עד שהתקדרו השמים. אנחנו זוכרים את המתנות 
מצמר  שמיכה  לי  זכורה  וביחוד  ולדר   ממתקים  משם,  שהביא 
השוכנת  דמשק  על  ספוריו  על  פעור  בפה  הקשבנו  גמלים... 
הציוריות  הסמטאות  על  בו,  הולכים  נהרות  אשר  פורה,  בעמק 
וריחותיה של העיר שאהב, פריחת המשמש והפרי המתיבש על 

הגגות ועוד נפלאות רבות.

בשנת 1932 הצטרף אבא לקבוץ נען שהוקם שנתיים קודם לכן 
על ידי צעירים חברי הנוער העובד והשתתף עם יתר חברי נען 
ו"זכה" להעצר... שנה  בהפגנה בכפר סבא למען עבודה עברית 
אחר כך עבר לקרית ענבים שם, בשנת 1933, פגש את החלוצה 
הצעירה, חברת "גורדוניה", בהירת השער וכחולת העיניים הלוא 
נשאו  והם  גרטל  לבית  זהבה,  לימים  שפרה,  גולדה  אמי   היא 
במאי 1934. אמא חשה באפליה כלפי אבא בגלל מוצאו - "יש 
והזוג   - טוב!"...  "אבל פרענק  לה חברותיה,  לך פרענק" אמרו 

עבר לתל-אביב.

אלה היו ימי אבטלה )חוסר עבודה קראו לזה אז( ואבא עבד בכל 
עבודה מזדמנת. לאחר שכל רכושם הדל עלה באש עם הצריף 

אשר סקל 1972
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דירות  הורי  החליפו  גרו  בו 
 1938 ובשנת  רבות  שכורות 
החליטו לעזוב את העיר שלא 
ולבנות  פנים  להם  האירה 
יוסף  בית  במושב  ביתם  את 
מישובי  שאן,  בית  שבעמק 

"חומה ומגדל".

עם  יום  קשה  מושב  זה  היה 
חום נורא מרבית חודשי השנה 
שלא  סידן  עתירת  ואדמה 
איש  אבא,  אך  יבולים.  הניבה 
את  השקיע  ואופטימי,  חרוץ 
משק  בבנית  ואונו  מרצו  כל 
חקלאי שכלל גידולי שדה, לול 
ורפת. ההכנסה הזעומה חייבה 
נוסף  פרנסה  מקור  חפוש 
לנוטרות  כגפיר  התגיס  ואבא 
תקופה-  באותה  –לגאלית 
במשטרת  "גלבוע",  בגדוד 

הישובים העבריים.

ההגנה  ארגנה   1945 באביב 
להעלאת  נוסף,  גדול,  מבצע 
חיים  סוריה, עליו כתב  יהודי 
גבולות".  "בין  שירו  את  חפר 
היה  דמשק  כיליד  אבא, 
להביא  אלונים  לקבוץ  נוסע 
קבוצות ילדים מדמשק לבית 
ההברחה,  בנתיב  ,תחנה  יוסף 
והיה המורה שלהם והאחראי 
למשפחות  פזורם  עד  עליהם 

אומנות ברחבי הארץ.

כולל  ורבים,  יוסף  בית  של  הכלכלי  מצבו  הורע   1945 במהלך 
הורי, עזבו את המושב. הורינו החליטו לבנות את ביתם בחולון, 
קרוב לדודי, יצחק ויעקב, שזה לא מכבר עזבו את דמשק ובאו 
לקראת  והכינו  ידיו ממש  במו  ביתנו  את  בנה  אבא  אביב.  לתל 
1945. אני זוכר את אבא מכין לבנים  עזיבת המשפחה בדצמבר 
ובונה  מיומן  כברזלן  ברזלים  מכופף  שכורה,  לבנים  מכונת  עם 
"טברות", עוד נדבך ועוד קיר, יוצק )עם עזרה כמובן( גג לחדר 
 - בחצר  אדמה  ותפוחי  תירס  כרוב  בוטנים,  וזורע  ומחסן  נוסף 
משק עזר קטן לסיע בכלכלת המשפחה, והיה גם לול.                                                               

מסים.  גובה  ועד  מודעות  ממדביק  עבודה  בכל  עבד  אבא 
כשהתפנתה משרת שרת קבועה )שמש קראו לזה באותם ימים( 
כל  ללא  מאושר,  והיה  המציאה  על  אבא  קפץ  א'  חנוך  בבית 
והחידק  הלימודים,  לחווית  נחשף  שם  כבוד.  פחיתות  תחושת 

שיובילו להיות מורה ומחנך בישראל החל לקנן בו.

שלאחר  המתוחים  בימים 
אבא  עבד  בנובמבר  כ"ט 
הגנה  כחבר  ובלילות,  ביום 
מן המנין היה שומר בעמדות 
חזית  של  הצלפים  מוכות 
של  הקדומני  ההגנה  קו   –  5
יפו,  א-ריש,  תל  מול  חולון 
לאחר  וג'יבליה.  כביר  אבו 
לחי"ם  גויס  המדינה  הכרזת 
ושרת שבועות ארוכים בחזית 

ברפיליה ביר מעין.

אבינו  הגשים   1951 בקיץ 
חלום והצטרף לקורס המזורז 
להכשרת  השלושה  בגבעת 
התקבל  סיומו  עם  מורים. 
הרביץ  שם  בבת-ים  כמורה 
עד  עבודתו  שנות  כל  תורה 
שפרש לגמלאות ביולי 1976. 
הן  נשמה",  "שחקן  היה  אבא 
והעמיד  כמחנך  והן  כמורה 
הזוכרים  הרבה  תלמידים 
שבפיו  הנפלאה  העברית  את 
בתנ"ך.  המופלג  הידע  ואת 
קשר  על  שמרו  מהם  רבים 
לעולמו.                                                                                          שהלך  עד  אתו 
בראשית שנות ה-50, ברצותו 
אקדמית  השכלה  למסד 
זכה  לא  שהרי   - פורמלית 
להשכלה מסודרת – השתתף 
ללמודי  הגבוה  בקורס  אבא 
בר- באוניברסיטת  היהדות 

אילן. כל שנות עבודתו כמורה 
לכתוב  אבינו  הוסיף  ומחנך 
רוויים אהבה  נעורים, שיריו  יצירות  וספורת שנוספו על  שירה 
העומדת  הימים  עתיקת  ומורשתו  ישראל  עם  ישראל,  לארץ 
במבחן ארוך שנים מול הקמים עלינו בכל דור ודור. מקום מיוחד 
בלבו היה שמור לירושלים עליה הרבה  לכתוב בשיריו. מיצירותיו 
הראשונות זכור לי במיוחד ספורו "שד משחת" המתאר את חייו 
של בחור צעיר בבירות של שנות ה-20 המאוחרות של המאה 
הקודמת. בבגרותו לא אהב אבא את יצירות הבכורים שלו ואף 
רצה להשמידן. אני התחכמתי לו והצלתי אותן.                                                                                                    

יושב  היה  ובלילה  המקרא  בחקר  הענין  בו  וגבר  הלך  הזמן  עם 
של  נדבכים  ומוסיף  כותב  שולחן,  מנורת  לאור  ארוכות  שעות 
גבר  אילו  בשנים  עמי.  שמורים  כתביו  הגות.  ודברי  פרושים 
ביהדות, התקרב לדת – אף שמעולם לא היה מרוחק  בו הענין 
ממנה – וחבש לראשו את הכומתה השחורה בה הוא נראה תמיד 

בצלומים.

המורה בכיתתו
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אבינו כתב כמעין המתגבר גם בנושאים ברומו של עולם. כך עסק 
עולם",  לעם  העולם  "איבת  בספרו  הקיצוני  האיסלאם  בסוגית 
שנים רבות לפני שעלתה במלוא חומרתה על הבמה. כשהבעתי 
את דעתי שאפשר שהוא מגזים בתאוריו האפוקליפטיים אמר 
והאיסלם.  הערבים  את  באמת  מכיר  אינני  לו,  בנגוד  שאני,  לי 
חמישים  מזעזעת  עתידנית  מציאות  וחשף  צדק  כמובן  אבא 
שנה בטרם הרימה את ראשה המכוער והרצחני. מדהים לקרוא 
הקודמת.                                                                                                            המאה  של  וה-70  ה-60  בשנות  שחזה  את  היום 
בין כתביו הרבים הודפסה המסה שלו - "סדר נשים" - על הנשים 
בתנ"ך ובו התיחסות של כבוד לאשה, מרחק שנות אור מחשכת 
צבור לא מבוטל המפלה את  בה לצערנו  הדרת הנשים שלוקה 

האשה באשר היא אשה.

באוניברסיטה  להצלחה  שזכו  חוברות  שתי  לפרסם  זכה  אבא 
 - סטודנט  הייתי  בהן  בשנים  להפצתן  סיעתי  שם   - העברית 

האחת על ספר קוהלת והשניה על תרי עשר. 

הידע המופלג של אבינו בתנ"ך אף העלה אותו לתחרות הארצית 
באולם  מבוקש  מרצה  היה  והוא   1959 בשנת  התנ"ך  בחידון 
סיענו,  האחרונות  בשנותיו  חולון.  פועלי  מועצת  של  "מופת" 
בספר  משיריו  חלק  של  לאור  בהוצאה  המשפחה,  בני  אנחנו 

שירים בשם "אני ושירי". 

זכה אבא ובגיל מופלג קבל את אות יקיר העיר חולון.

כשחלתה אמי טפל בה אבינו במסירות אין קץ והקדיש לה את 
כל זמנו, גם על חשבון הכתיבה שהיתה כל כך יקרה ללבו ולאחר 

שאמא נפטרה כבה בו האור.

ולעסוק  ניסה אבא לשוב  בשנותיו האחרונות ב"משען" בחולון 
בנושא  הרצאות  פעם  מדי  נתן  ואף  הכתיבה   – חייו  באהבת 
באולם "מופת" של מועצת פועלי חולון אלא שידיו וזכרונו בגדו 

בו וכתב ידו וכושר הריכוז שלו השתבשו.

בחלקת  ונקבר  תשנ"ה  אלול  בג'  נפטר  דרך,  ישר  איש  אבא, 
ותיקי ההגנה בבית העלמין בחולון.

 תנצב"ה
 בתו שולמית סקל–צדוק 

ובנו אלוף )במיל'( עמנואל סקל

 

אשר סקל מקבל את אות יקיר העיר חולון

ספר שירים ״אני ושירי״ - כריכה אחורית
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משירי אשר סקל:
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עלייתי - 
עליתי ארצה בעליית האלף

בני מוצרי

לקראת העליה

מתחילת  חיי  מהלך  את  סוקר  אני  שנים   83 לי  במלאת  היום, 
1945. הייתי בן  13 כשעליתי ארצה מסוריה  דרכי בארץ בשנת 
עם קבוצת ילדים בגילאים שונים, במסגרת עליית האלף.  עלינו 
ברגל, בלילה חשוך ללא ירח, בעלטה גמורה, בשבילים הרריים. 
הגבול.  שומרי  ידי  על  ניתפס  פן  מאד  ונפחד  אמי  ללא  הייתי 
קבוצות קבוצות של ילדים ונוער כמונו הלכו בלילות החשוכים 
ללא הוריהם, בוטחים בבחורי הפלמ״ח שהובילו אותם. זו היתה 
ניצלו  שבמסגרתה  האלף"  "אגדת  שנתיים,  שנמשכה  אגדה 
כ-1300 ילדים שרובם המכריע משך אחריו את הוריו ואת שאר 

בני משפחתם.

בבית  למדנו  רובנו 
בדמשק  אליאנס  ספר 
השליחים  הגיעו  שאליו 
מהארץ במסווה של מורי 
מורים  או  התעמלות, 
את  ידענו  לא  לעברית. 
שכן  האמיתי,  שמם 
פעילות  היתה  הציונות 
אסורה. במקביל להוראה 
הגבירו  הם  באליאנס 
פעילויות  את  מאד 
מועדוני הנוער - החלוץ, 
והלהיבו   - והנשר  מכבי 

אותנו באישיותם הנפלאה, שימחו  אותנו בשירים העבריים 
על  בארץ,  הנעשה  על  בסיפורים  אותנו  וריתקו  ובספורט 
יבוש הביצות, הקמת כוח מגן. אך מעל הכל  הפרחת השממה, 
דמותם הקרינה לנו ביטחון וגאווה יהודית. הם נמנעו מהבלטת 
מעוט  מצד  התנגדות  מגילויי  להמנע  כדי  הציוניות  כוונותיהם 
בבית  מורים  היו  הם  חוץ  כלפי  לסוריה.  עצמו  בקהילה ששייך 
בחיזוק  היה  עניינם  בפועל  אך  נוער  ומדריכים  במועדני  הספר 

הציונות שבלב רוב קהילת יהודי דמשק והעלאתם ארצה.

אחרי תקופה קצרה שבה הכשירו לבבות בקרב משפחות ציוניות 
ונערות  נערים  ידועות,  ואחרי שהצליחו להעלות כמה עשרות 
עליית  ובמוסדות  העובדת  בהתישבות  בארץ,  היטב  שנקלטו 
להתיר  בצורך  והתרחב מעגל המשפחות ששוכנעו  הלך  הנוער, 
את העלאת ילדיהם כדי להצילם מגורל כפיפותם לשרירות הלב 

ברבים  הופצו  לא  מועדיה  העליה,  על  בגלוי  דובר  לא  הסורית. 
ואפילו יתכן שלא היו ידועים מראש לפעילים עצמם. משנוצרה 
ההזדמנות, כשרכב צבאי בריטי, אמיתי או מחופש, עמד לרשות 
לפני  ספורות  שעות  להורים  ההתרעה  נמסרה  הפלמח  אנשי 
מועד היציאה ולילדים עצמם היא נמסרה ממש ברגע האחרון, 

כדי שלא יספיקו להפיץ אותה בקרב חבריהם ויגרמו לסיכולה.

יידעתי אפילו  ולא  יצאתי חרש מהבית  לי ההתראה,  כשניתנה 
היא  שגם  הבנתי  כך  אחר  שנים  רק  שנדרשתי.  כפי  אמי  את 
קיבלה את ההתראה, אפילו לפני ונדרשה כמוני להמנע מגילויה 
לצורך  נאמן  אז.  זאת  הבנתי  שלא  חבל  האחרון.  לרגע  עד 
לא  הסודיות  בשמירת 
שלום  לאמי  אמרתי 
מהבית.  בהתחמקותי 
אותי  ציער  זה  מעשה 
ראיתי  אמי  את  כי  מאד 
שנים   7 כעבור  רק 
הגיעה  עצמה  כשהיא 
על  כעסתי  ארצה. 
אז  הבנתי  עצמי  שלא 
נלקח  לא  ילד  ששום 
ללא הסכמה מראש של 
הדבר  כן  אלמלא  הוריו, 
כחטיפה  מתפרש  היה 
שהיו  מהומות  ומעורר 
עליית  את  עוצרות 

הילדים ומביאות למאסר הפעילים. 

העליה והקליטה בארץ

שם  היהודי  הקברות  לבית  ערב  לפנות  הובאתי  העליה  ביום 
הגיעה  חשיכה  עם  נוספים.  ילדים  עם  הגדר  מאחרי  הסתתרנו 
או  סמל  בידי  ונהוגה  בברזנט  מכוסה  בריטית,  צבא  מכונית 
קצין בריטי, ואולי היה זה פלמחניק בלבוש חייל בריטי. נזרקנו 
שלא  כדי  סוכריה  אחד  לכל  שהעניקו  לאחר  פנימה  ככבשים 
נוציא הגה. נסענו תחת כיסוי הברזנט מבלי שראינו את הדרך. 
הקטנים  והילדים  מהמשאית  הורדנו  הגבול,  כשהגענו  לקרבת 
במשך  הלכנו  רובנו  אותנו.  שליוו  הבחורים  כתפי  על  הורכבו 
שעות עד אגם החולה. המתינה לנו שם סירה שהשיטה אותנו 
לקיבוץ חולתה. משם נסענו לאיילת השחר שם הולבשנו בבגדי 

חברי מושב ניצני עוז בחגיגת 5 שנים לעליה על הקרקע
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צופים כדי שלא נתגלה על ידי הבריטים. בהמשך פוזרנו לישובים 
שונים. חלק נשלח לקיבוצים ואחרים נשלחו למושבים.

צדק.  בן  למשפחת  טוביה  באר  למושב  להישלח  בחלקי  נפל 
משפחה ממוצא פולני וכמובן בעלת מאפיינים ומנהגים שונים 
בתכלית מאלה שגדלתי עליהן. אומצתי במשפחה כבן לכל דבר 
ועניין ולא החסירו ממני דבר. את האבא יצחק אימצתי לי לאבא 
אמיתי. הסתגלתי במהירות למאכלים הטיפוסיים שלהם, לרגל 
הקרושה ולגפילטע פיש, לקוגל ולחמין המיוחד. לא נדרש לי זמן 
רב והייתי גם לתלמיד טוב בבית הספר ולמדתי גם את מלאכות 

החקלאות שהיו נהוגות במשק המשפחתי.

אחרי כמה שנים ששהינו במושבים במסגרת עליית הנוער קובצו 
גרעין  למסגרת  שונים  מושבים  מעשרה  האלף  מעליית  נערים 
שהציע  הנוער,  על  האחראי  גלעדי,  למר  נקראתי  להתיישבות. 
שבילדי  המחוננים  עם  ישראל  במקוה  לימודי  את  להמשיך  לי 
ההתיישבות  לגרעין  להצטרף  אחליט  זאת  תחת  אם  המושב. 
הוא  אחרים,  מהמושבים  הנערים  עם  מארגנת  הנוער  שעליית 
אכן  ציפייתו  הגרעין.  של  התווך  לעמוד  שאהיה  ממני  מצפה 
התגשמה במלואה, ובהחלט הייתי  עמוד התווך בגרעין שהוקם, 

ממש עד לצאתי לגמלאות. 

נשלחנו כגרעין לכפר יהושע לתקופת הכשרה של שנה. ביקשנו 
שנה נוספת של הכשרה בקיבוץ, כדי להכיר את חיי הקיבוץ בטרם 
נחליט על אופי הישוב שנקים. בקשתנו אושרה ונשלחנו לדגניה 
מושב  להקים  הגרעין  החליט  בקיבוץ  ההכשרה  שנת  בתום  ב'. 
עובדים ולא קיבוץ. גוייסנו לנח״ל כגרעין ובתום שרותנו הצבאי 
להתיישבות,  פנויים  היו  בארץ  רחבים  כששטחים   ,1950 בשנת 
את  נקים  המקום  שבו  את  בעצמנו  לבחור  הזכות  לנו  ניתנה 
דגני,  עמוס  בליווי  נוספים,  חברים  שני  ועל  עלי  הוטל  מושבנו. 
איש תנועת המושבים,  לתור את הארץ במטרה לבחור את מקום 
מול  מאד  פורה  לנו  שנראה  קרקע  העדפנו  שטח  ההתישבות. 
טול כרם. הסוכנות סרבה לאשר לנו את המקום, משום שלדעתה 
מקום כל כך רגיש מבחינה ביטחונית מחייב התישבות קיבוצית. 
התעקשנו וכראש הועד פניתי לבן גוריון שהכריע לטובתנו )קטע 

זה מסופר ביתר פרוט בגיליון 20, עמ׳ 38(.

ניצני עוז

שהקמנו  שהיישוב  שרצו  המיישבים  המוסדות  לעמדת  בניגוד 
עוז  ניצני  בשם  בחרנו  ב',  בארותיים  ייקרא  כרם  טול  מול 
העוז  את  והן   18-19 בני  ניצנים,  עדיין  היותנו  את  הן  שמשקף 
סבלנו  רבות  תלאות  אכן  האויב.  של  אפו  תחת  התיישבות  של 
בפני  עמיד  מזויין  מבטון  ידנו  במו  בנינו  בתינו  את  בתחילה. 
לפרוץ  יהיה  ניתן  שלא  הבטחנו  גם  האויב.  והפגזות  צליפות 
לבתינו בקלות. אולם למושב ולשדותיו פרצו גם פרצו מסתננים, 
למרות הגדרות והשמירה שהכבידה עלינו מאד. לילה לילה גנבו 

ככל שיכלו מהשדות, מהרפתות ומהבתים ומכל הבא ליד.

במלחמת ששת הימים ספגנו הפגזות כבדות ושלושה מחברינו 
יהודה  המלחמה  כששטחי  אחרי  אולם,  נפצעו.  ורבים  נהרגו 
ושומרון היו בידנו התרחב מאד המושב והואץ מאד פיתוחו. הוא 
הוכפל מספר  וחברתית.  בשנים האחרונות  כלכלית  ופרח  עלה 
התושבים וכיום אין בו בית פנוי או מגרש למתיישב חדש. ניצני 

עוז הוא המושב הפורה ביותר במועצה האיזורית שלנו.

כשאני סוקר היום את עברי ותוהה מה היה קורה אתי לו בחרתי 
להשאר בדמשק ולא לעלות ארצה כנער במסגרת עליית האלף, 
שאבד  בטכנולוגיה  כלשהי  מלאכה  בדמשק  לומד  לבטח  הייתי 
להתאים  מצליח  יתכן  שהייתי  בקושי.  ומתפרנס  הכלח  עליה 
אדם  הייתי  הגלויות.  באחת  הצליחו  שרבים  כפי  לימינו  עצמי 
אחר משהנני היום - ישראלי גאה שבנה עצמו ותרם לבנית פרק 
נכבד במולדתו.  שורשי היום נטועים עמוק במולדתי ולא אורח 
לא  בחו"ל,  מליונים  עושה  הייתי  לו  גם  זרים.  אדמת  על  לרגע 
אזרח  היותי  על  היום  חש  שאני  הגאווה  את  לחוש  יכול  הייתי 
ובמעשי  במעשיהם  גאים  צאצאים  סביבו.  שצאצאיו  ישראל 
והעשייה  היצירה  של  רבים  בתחומים  מובילים  אבותיהם, 
הנפלאה  הישראלית  וליוזמה  לכישרון  ביטוי  נותנים  האנושית. 
מרכזי  בה  שפתחו  בינלאומיות,  ענק  חברות  אלינו  שמשכה 

מחקר ופיתוח ומפעלי יצור מרשימים. 

בתפילה חרישית אומר: אשרי העם שככה לו. אגדת ילדי האלף 
היתה לאגדת רבבות...

בני מוצרי עם שניים מנכדיוהנכם מוזמנים לבקר בניצני עוז.
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יעקב חלאק )חלק( 
אסתר חלאק, אלמנתו

הוא   .1930 בדצמבר  חלאק  ויהודה  לשרה  נולד בדמשק  יעקב 
עלה כנער לארץ ישראל ב-1943, התחנך בקיבוץ אשדות יעקב, 
ו"נשלף" לפלמ"ח על ידי יוסף בן סעדיה שהקפיץ לשם כך את 
הערבית. במהלך  ולמחלקה  הרביעי  לגדוד  הישר  והוליכו  גילו 
הכשרתו לתפקידיו העתידיים השתתף בקורס הצניחה הראשון 
שנחנך  "המסתערבים"  באלבום  ומובאות  תמונות   – צ.ה.ל  של 

בשנת 2012 בבית הפלמ"ח. 

יעקב שרת חמש שנים כקצין בצבא הקבע, בהן גם כיהן כמפקד 
מחנה עמוס בעמק יזרעאל. 

במס  ועבד  הזרע  בחוות  המשק  מרכז  היה  המקצועיים  בחייו 
הכנסה. לאחר שרכש השכלה כרואה חשבון, הוא כיהן בתפקידים 
איחוד,  יעקב  אשדות  בקיבוץ  והבקרה  הכספים  בתחום  שונים 
מפולת  עם  המאוחדת.  הקיבוצית  ובתנועה  אזוריים  במפעלים 
בכל  יכולתו.  כמיטב  ותרם  לדגל  נקרא  הוא  ב-1983  המניות 

תפקידיו זכה יעקב להערכה רבה.

יעקב הקים משפחה בת שלושה בנים  וזכה מהם לשבעה נכדים. 
ובגינה  פרי  עצי  בבוסתן  מימש  האדמה  לעבודת  אהבתו  את 
מידיעותיו  תרם  יעקב  תבור.  בכפר  שנים   23 מזה  ביתנו  סביב 
בהתנדבות לוועדות ביקורת בקהילה ובייעוץ פרטני למשפחות 

ולמשקים חקלאים וסייע להם לשפר את מצבם הפיננסי.

יעקב היה גאה במורשתו הדמשקאית ומאז פירסום כתב העת 
"מכאן ומשאם" הוא נהג לקרוא אותו בשקיקה. בהספד שנישא 
יהדות  למורשת  יעקב  התגעגע  ימיו  "כל  נאמר:  הלוויתו  בעת 
דמשק, עיר הולדתו. הוא התגעגע למסורת אבות, לבית הכנסת 

"מדרש בית  חסון", שם סבו יעקב התפלל במשך עשרות שנים 
והתרפק על דמויות, מנגינות ותמונות מהרובע היהודי. 

לקראת  אליכם  לשלח  חשב  יעקב  שלהלן  הכתבות  שתי  את 
זכה  לא  כבר  המזל  הוא  לרוע  האלף".  "עלית  הכינוס  על 

להשתתף בו.

ליעקב  שחגגנו  השמונים  שנת  אלבום  מתוך  נלקחו  הקטעים 
והופיעו וסופרו במסגרות שונות.

מקור השם חלאק )חלק(
יעקב חלאק )ז"ל( 

למגורשי  מתייחסת  שמשפחתנו  בידנו  היתה  מתועדת  מסורת 
ספרד. גלגוליה מאז גרוש ספרד  ולאורך הדורות היו רשומים על 
סידור תפילה שהוחזק בידי אבא. הוא עצמו ניהל בסידור רישום 
הלידה  ותאריכי  השמות  במשפחה:  ההתפתחויות  מפורט  של 
של הילודים,  של הנישאים, ולהבדיל הפטירות. סידור יקר זה 
נהר הירמוך, מפחד שייתפס  על  הוחבא בסבך הצמחייה בגדת 
 .1946 ידי הערבים בעת שאבא עלה בדרך בלתי ליגלית בשנת 
לנו  אבדו  וכך  יותר  מאוחר  הסידור  את  לאתר  היה  ניתן  לא 
הרישומים על מקורות המשפחה ותולדותיה וכן גלגולי השמות 

ומקורם. גם אבד תאריך הלידה שלי.

א. השם הנוכחי - 

שעוסק  מי  ספר,  "חלאק", פירושה  המילה  הערבית  בשפה 
גזירת  היא  הראש. "ָחָלֶק'ה"  שער  ובעיצוב  בגזירה  בספרות, 

השיער הראשונה לילד, כשהוא בן שלוש.

1878, שהיה בעל זיכרון מצויין, לא ידע  אבי יהודה, יליד שנת 
על  ידע  שלא  משום  משפחה  לשם  "חלאק"  הפך  וכיצד  מדוע 
עיסוק בסּפרּות בשושלת  המשפחתית. העיסוקים המשפחתיים 

הידועים לו היו עבודות נול, אריגת שטיחים, תיווך ובוררות.

אני  ח-ל-ק.  שנכתב  נכתב ח-ל-א-ק ויש  המשפחה  ששם  יש 
מצאתי שהוגים נכון יותר את השם בהוספת ה'א' אחרי ה'למד' 
חלק  'ֵחלק',  להיות  יכולה  ההגייה  ה'אלף'  ללא  סיבות:  מכמה 
משלם, או חלק, שאינו מחוספס, בהגייה הסורית המקובלת ה'ק' 
להתעלמות  מסייעת  ה-א  והוספת  ל-א  הופכת  הדיבור  בשפת 
מה-ק' "חלא')ק(", בערבית ה-א כלולה במילה ובתעתיק נכון יש 

לכלול את ה-א.  

יעקב חלאק )חלק(
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ב. השם הקודם - "באמבאג'י"

או  נגזרו ממקצוע האדם  במאות ה-17 וה-18 שמות המשפחה 
לחלופין ממקום מגוריו: 'ירושלמי' מירושלים, 'ספדי' או 'צפדי' 
מצפת, ו'חברוני' מחברון, כך גם לגבי שמות משפחות שהגיעו 
מחוץ לישראל: 'חלבי' מחלב, 'שאמי' משאם )דמשק( ו'מוגרבי' 

מהמגרב )מרוקו(.

 BAMBAHGY בוודאות באמבאג׳י  היה  שם המשפחה הקודם 
וביג'י.   PAMPAH פאמפה  המילים:  משתי  כנראה  שנגזר 
השפה  ודוברי  קיימת  אינה   P האות  הערבית  שבשפה  מאחר 
'ב',  באות  אותה  ומחליפים  אותה  לבטא  מתקשים  הערבית 
ביג'י,  הוסיפו  שעליה  לבאמבה  בספרד,  עיירה  פאמפה,  הפכה 
זה  היא:  השם  משמעות  לכן  בא.  הגיע,   - שפירושה  בערבית 

שבא מפאמפה - באמבאג'י.

ג. הוכחות לשם באמבאג'י

טהור',  ל'ספרדי  כשכוונתו  ס"ט,  שמו  ליד  לחתום  נהג  אבי 
שמוצאו מספרד )יש שמפרשים את הס"ט כסימן טוב ואחרים 
כסוף טוב, שאחריתנו תהיה טובה - המערכת(. המשפחה הגיעה 
מצפון אפריקה לטבריה בראשית המאה ה-17, במסגרת המאמץ 
היה באותה עת  בעיר. שם המשפחה  היהודי  לחדש את הישוב 
יותר לדמשק,  כנראה מאוחר  באמבאג'י. חלק מהמשפחה עבר 

מקום מגוריהם של הורי והורי הורי. שם גם נולדתי אני.  

אותו  לקח  בר-מצווה,  והיה  שנים   13 לאבי  מלאו  כאשר 
לירושלים  מדמשק  בדרכם  לירושלים.  לרגל  לעלות  אביו 
שם  את  שנשא  אצל  סבו  של  אבי  בטבריה  התארחו 
1890(. כשאבא עלה ארצה  המשפחה  באמבאג'י )בערך בשנת 
איתור  לשם  לטבריה  אליו  להילוות  ממני  ביקש   ,1946 בשנת 
קברו של סבא. איתרנו את הקבר בבית העלמין העתיק כשעל 

המצבה חרוט במפורש שם המשפחה "באמבאג'י".

מבריח, ילד וסיסמה
יעקב חלאק )ז"ל( 

השנה, שנת 1943 האנגלים שלטו בסוריה ובארץ ישראל ומנעו 
את העלייה ארצה. אולם באותה עת רבים מבני הקהילה היהודית 
בדמשק שאפו לעלות ארצה וטיפין טיפין רבים הסתננו באופן 

בלתי לגאלי. 

20 שנים,  ממשפחתי היו כבר בארץ אחי יוסף, הגדול ממני ב- 
מראשוני  היה  יוסף  שרה.  מאימי  הבכירה  אחותי  וויקטוריה 
תחנת  ומעובדי  יעקב  אשדות  קיבוץ  חבר  ולימים  גשר  קיבוץ 

החשמל בנהריים. 

בניסיון הראשון להבריחני לארץ היינו אני, בן כיתתי זוזו קטש 
זוכר את שמה )בתו של בעלה של דודה  ובחורה צעירה שאיני 
בתיה, אחות אבא(. במונית אתנו נסע  גם המבריח שנשכר כדי 
העליון  המכס  בית  לקרבת  הגענו  הגבול.  את  אותנו  להעביר 

צרפת  מצבא  כושים  חיילים  של  סיור  כאשר  הגולן  ברמת 
החופשית פגש בנו, עצר אותנו והתכונן להחזיר  אותי ואת חברי 
לדמשק עם אחת המשאיות של הקיבוצים שעשו דרכן לדמשק 
לרכוש חיטה. את הבחורה רצו להשאיר בבית המעצר. מחשש 
תהיה  היא  שגם  בתנאי  רק  למשאית  לעלות  הסכמנו  לגורלה 
איתנו. לאחר ויכוח קצר, הם הסכימו ושלושתנו הוחזרנו יחדיו 

לדמשק.

עם  לבדי  אותי  לשלוח  החליטו  הורי  השני,  הבריחה  בנסיון 
מבריח, כשטרם מלאו לי 13.

העיר  לפני  ק"מ  כ-20  קוניטרה.  לעבר  במונית  נסענו  מדמשק 
ירדנו באחד השדות והתחלנו בצעידה רגלית לעבר המסגד של 
לאחר סיום  בחשיכה  בערב,  תשע  בשעה  אליו הגענו  קוניטרה, 
בחליפה  ומזיע  עייף  הייתי  המוסלמים.  של  הערב  תפילת 
וחיפשתי  מאד  לחוץ  גם  הייתי  אימי,  לי  שהלבישה  החגיגית 
מקום להטיל בו את מימיי, כשראיתי לפני הכניסה למסגד מעין 
בריכה מלאה מים וברז פתוח יוצא ממנה. מרוב לחץ הנחתי שזו 
נחתה  הזורמים. פתאום  ועשיתי את צרכי על המים  המשתנה, 
לרחיצת  טהרה  מקום  זהו  "כופר,  מצלצלת:  לחי  סטירת  עלי 

רגליים, ידיים ופנים לפני הכניסה למסגד". 

מלהשמיע  נמנעתי  אך  דמעותיי,  את  בלעתי  אוכל  וללא  פגוע 
אילם  כדי שלא  אמור  להיות  הייתי  להנחיות  בהתאם  כי  קול, 

יזהו את מבטאי הטיפוסי ליהודי דמשק. 

לדרכינו  יצאנו  חושך,  כשעדיין  בבוקר  מוקדם  למחרת, 
ולכיוון  התחתון  המכס  לבית  המשכנו  העליון,  המכס  אל  בית 
צפת.  מול  זיתון  עין  כפר  לעבר  עלינו  משם  יעקב.  בנות  גשר 
אבן  מאחורי  צץ  צדדיות, כשלפתע  בדרכים  וירדנו  עלינו 
ארוך  ורובה  חזהו  על  רובה  כדורי  אשפת  חגור  אדם  ענקית 
לחי )השנייה  בסטירת  ממני  תבע  דרכים  שודד  האיש,  בידו. 
לי  שנתנה  הבודדות  הלירות  שתי  את  מסע(  באותו  שקיבלתי 
זוג הגרביים שגרבתי כדי  וכן את  גזל אותן ממני  אימי. השודד 
גשר  בסביבת  הירדן  את  פציעה  כשחצינו  מפני  רגלי  על  להגן 
בנעליים,  התחכך  רגליי  כפות  עור  הגרביים,  ללא  יעקב,  בנות 
השתפשף והכאיב לי. אך לא התלוננתי, כי המושג 'תלונה' לא 
שהגענו  עד  והלכנו  הלכנו  מילותי.  של  באוצר  השימושי  נכלל 
למסגד עין זיתון, גם הפעם בחשיכה לאחר סיום תפילת הערב. 
 המבריח נתן לי שארית פיתה יבשה שהרגיעה  את  בטני  למשך 

שנת הלילה.

ביום השלישי להליכה המייגעת, התחלנו בצעידה השכם בבוקר 
לחיפה  הנסיעה  ארכה  שעות  ארבע  האוטובוס.  תחנת  לעבר 
דרך עכו. בהפסקה קצרה בעכו קנה המבריח פיתה טרייה ומים 
חידוש  עם  מדמשק.  צאתנו  מאז  לראשונה  שתיתי  לשתות, 
הנסיעה המבריח הושיב אותי ליד שיך דרוזי, שיחשבו שאני בנו, 

בנו האילם.
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אני, בנו של אבא החותם שמו בייחוס יהודה הצעיר ס"ט, אדם 
יודע ספר העוסק בקבלה ובזוהר ומשמש כתובת לייעוץ הפונים 
אליו - אני הילד  המוכשר שהוקפץ שתי כיתות - דובר ערבית, 
לא  וכאילו  קול  דומם, נטול  תנכית, יושב  עברית  וגם  צרפתית 

שומע. 

לא עניתי גם לשאלות הדרוזי שתמה מהיכן צץ לידו ילדון נמוך 
קומה וכחוש בשר.

התחתית של  העיר  בשוק  הייתה  האחרונה  האוטובוס  תחנת 
ישירות  העולות  מדרגות  לעבר  הצביע  בידו  המבריח  חיפה. 
לבית הכנסת בו מתפלל דוד אימי - ודרש ממני לקבל שם את 
הסיסמה ולמוסרה לו, כדי שהוא יקבל את התשלום מהורי עבור 
הברחתי. בלעדי הסיסמא הוא לא יקבל פרוטה. הבאת הסיסמא 

להורי אמורה להיות ההוכחה שנמסרתי ליעד. 

סירבתי, אני כבר לא אילם.

מהעיר  העולות  במדרגות  המבריח  איתי  עלה  ברירה  בלית 
התחתית לשכונת 'הדר' עד בית הכנסת ברחוב השומר. 

מדלת בית הכנסת יצא אדם מבוגר, לערך בשעה 11:00 בבוקר, 
פניתי אליו בשאלה אם הוא מכיר את ציון בוקעי, שהוא הדוד 

ג'ק"?  אני". הוא שאל אותי "האם אתה  "זה  ונענתי:  של אימי 
אישרתי בדמעות שמחה, אך אינני יודע אם הן נראו על פני, כי 

מרוב התרגשות לא הייתי מסוגל להזיל דמעה. 

מסרתי למבריח את הסיסמה: "חג השבועות". 

היה זה חג השבועות בשנת 1943.

התחלה  חדשה

והתעוררתי  ישנתי שעות ארוכות  לביתו.  דוד אימא לקח אותי 
למראה יוסף, אחי הגדול שהתייתם מאימו ועלה לארץ ישראל 
בהיותי בן מספר חודשים.יוסף לקח אותי אתו, אל משפחתו ואל 
קיבוצו אשדות יעקב - הקיבוץ הגדול בארץ באותו זמן. חשתי 
כאבים וצריבות ברגלי המיובלות והתקשיתי מאד בהליכה. אחי 
רגלי  בכפות  טיפל  כפיו.  בחמלה  על  אותי  ונשא  אותי  הרים 

האדומות, הנפוחות ומלאות בשלפוחיות. 

שפייה  מאיר  הנוער  בכפר  הנוער  בחברת  קצרה  תקופה  לאחר 
הוחזרתי לקיבוץ אשדות יעקב, שם קלט אותי יוסף אחי הגדול 

עם רעייתו שפרה והתינוקת שולה אל חיק משפחת הקיבוץ.

קיבוץ אשדות יעקב. צייר: ז’אקו ארליך
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הידיד - ח׳ליל סידקי
הוא אליהו ריקה -
EL COMPAÑERO מתוך העיתון

אליהו ריקה נולד בדמשק, עלה ארצה ב-1944 כשהוא בן 14. הוא 
1946. לקראת  הוצב תחילה בקיבוץ שפיים ושהה שם עד שנת 
היה  שם  אפיקים,  בקיבוץ  להכשרה  הצטרף  הוא  זו  שנה  סוף 
ואליהו  לפלמ"ח  גויסו  ההכשרה  חברי   1947 ב-  אחיו.  יוסף  גם 
צורף למחלקת המסתערבים. ב-1948 כשחברי ההכשרה  גויסו 
לצה"ל, אליהו סופח ליחידה לחבלה ימית, שהפכה מאוחר יותר 
לקומנדו הימי. באחת מפעולותיו נשלח לנמל בירות, שם עגנה 
אניית חיל הים המצרי Grille, שהייתה בעבר אוניית המלחמה 
הפרטית של היטלר. אליהו הצמיד לאוניה מטעני חבלה והוציא 

אותה מכלל שימוש.

קהילת  מטעם  בחו"ל  שירת  אליהו   1950-1964 השנים  בין 
ערביות.  ארצות  במספר  'ביקר'  זו  עבודתו  ובמסגרת  המודיעין 
נאצר,  אל-  עבד  ג'מאל  עם   1956 באוקטובר  נפגש  השאר  בין 

נשיא מצרים ומנהיגו הנערץ של העולם הערבי.

המתפרסם   ,El Compañero בעיתון  הכתבה  תרגום  להלן 
בבואנוס איירס, בדבר המפגש בין אליהו ריקה לנשיא מצרים.

 Arrafik - El Compañero - הידיד
Revista Literaria Mensual 
בואנוס איירס - ינואר 1957 מס' 7-8

ח'ליל סידקי,  והידיד הנאמן, האיש האוהב, מר  הסופר, הלוחם 
ארך  אשר  ממסע  אללה  ובברכת  )לארגנטינה(  בשלום  שב 
ערי  במספר  ביקר  הוא  הזה  המסע  במהלך  ארוכים.  חודשים 
בירה באירופה למטרות מסחריות, לאחר שהוא פקד את מצרים 
וזכה בכבוד להיפגש עם הנשיא ג'מאל עבד אל-נאצר, עם בכירי 

האומה המצרית ועם סופרים ועתונאים, הוא זכה לקבלת פנים 
כתבות  לו  הקדישו  וכתבי העת  העתונים  ומרבית  רבה  והערכה 

ופירסמו  תמונות שלו.

אנו מפרסמים להלן דברים אשר כתבו העתונים על ביקורו של 
הסופר סידקי, על הכבוד, האהבה וההערכה להם הוא זכה בעת 
שהותו בקהיר ובמקומות אחרים במצרים. אנו מברכים את עמה 
הגיבור, ובראשו את נושא כתר הערביות, הנשיא ג'מאל עבד אל-

ומעשיהם,  האציל  מאבקם  על  המבורכת  התחיה  ואנשי  נאצר, 
ולאימפריאליסטים  לאימפריאליזם  קץ  שמו  אשר  מעשים 
וחיסלו אותם  לעולמי עד בכל מקום אליו נשאו אותם רגליהם.

הזאת  הטובה  היוזמה  על  הידיד,  החבר,  את  בזה  מברכים  הרינו 
הערבים  של  מקלטם  מקום  במצרים,  המוצלח  הביקור  ועל 
ומושא עיניהם. ברכותינו שלוחות לו בזה עם חזרתו המאושרת 
מה  מכל  קטעים  בזה  מפרסמים  הרינו  וכאמור,  והמוצלחת. 
שנאמר בנוגע לביקורו של הסופר והתעשיין המצליח מר ח'ליל 

סידקי:  

ג'מאל  הנשיא  כבוד  של  תמונה  פירסם  קאהירה"  "אל  העתון 
עבד אל-נאצר כשהוא מוחא כפיים לסופר ח'ליל סידקי. השני 
של  מפקדם  ריפעת,  כמאל  מייג'ור  נראה  הנשיא  של  מימינו 
האנגלים  את  גירשו  אשר  סואץ  בתעלת  הפידאיים  הלוחמים 
ממצרים לפני זמן לא רב. כידוע מייג'ור ריפעת הוא אדם מוכר 
וידוע ההולך בראש המחנה של לוחמי הקודש, אשר רשמו דף 
האימפריאליסטים  את  סילקה  אשר  המהפכה  בתולדות  מזהיר 

והקולוניאליסטים לבלי שוב.  

מתחת לתמונה הנ"ל נכתב: הנשיא מוחא כפיים לכבוד מר ח'ליל 
סידקי, אחד מאנשי העסקים בארגנטינה, אשר הביע בפניו את 
הערבית  המהגרים   קהילת  בני  הצעירים  תמיכת  ואת  תמיכתו 
במצרים. מר סידקי גם העניק תרומה בסך חמש מאות דולרים 

למען חימושו של הצבא.

 העיתון "אל-ס'חראא", היוצא לאור ע"י מינהלת השחרור, הינו 
בין העיתונים הנכבדים אשר רואים אור במצרים, תפוצתו גדולה 
והוא זוכה להערכה רבה. העיתון מטפל בעניינים רבים ובמיוחד 

בענייניו של האיכר המצרי. העיתון כתב לאמור:

נפגשתי עם אח פלסטיני נכבד מבין אחינו הערבים אשר היגרו 
כלכליים  מפעלים  לעצמם  והקימו  בה  התיישבו  לארגנטינה, 

אליהו ריקה
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מכובדים וחזקים. האח ח'ליל מוחמד סידקי הינו אחד מהם. הוא 
היגר ממולדתו המקורית פלסטין, והוא עושה חיל בארגנטינה, 
מתפרנס ביד רחבה, ועובד ומשקיע מאמצים נרחבים. הוא נאבק 
עד אשר הפך להיות בעליהם של מפעלים בבואנוס איירס בירת 

ארגנטינה, וגם בצ'ילה.

האח ח'ליל הינו אחד מבין אלפי אחינו האוטודידקטים הנכבדים 
והמצליחים במדינות שמעבר לים, אליהן היגרו בני עמנו. ליבי 
גאה מכבוד והוקרה לערביות, כאשר הוא סיפר לי, שבארגנטינה 
הם מונים למעלה מארבע מאות אלף נפש, ומספרם גדל והולך. 
בתחומי  חיל  עושים  והם  רבים  והשפעה  כוח  שם  להם  יש 
בברזיל  גם  כל  בפי  נישא  ח'ליל  של  שמו  והמסחר.  התעשיה 
הוא  ערבית.  קהילה  חיה  בהן  לים,  שמעבר  הארצות  בכל  וגם 
ודוגמה  התמדה  מאבק,  קודש,  למלחמת  נערצה  דוגמה  מהווה 
לבין  ובינם  הערבים  המהגרים  בין  ואהבה  פעולה  לשיתוף   כנה 

הציבור בכללו.

לכך,  טובה  דוגמה  מהווים  מדינות  באותן  הערבית  הקהילה  בני 
שהערבים הינם אנשי אהבה ושוחרי שלום, וכי האישיות הערבית 
את  ולהקים  עצמה  את  לבנות  ויכולת  כוח  בעוצמה,  מצטיינת 
בניינה היציב כשהוא מתנשא אל על. היות שהאישיות הערבית 
של  עריצותו  בשל  ועידנים  תקופות  לאורך  והושפלה  נחלשה 
תתנער  זו  אישיות  כי  הזמן,  שהגיע  הרי  ומתמיד,  מאז  המערב 
ותתעורר בצורה אדירה, שהרי לאומיות ערבית אמיתית ואדירה 
הפושעים  של  בלבותיהם  מורך  וזורעת  העולם  מעל  זורחת 
הגזלנים. חשתי שכרון רוח כאשר ח'ליל סידקי החל לספר לי על 
הדיה של המהפכה המצרית בנפשותיהם של הערבים בארצות 
סואץ,  תעלת  של  הלאמתה  לאחר  הרגשתם  ועל   הגירתם, 
וכה אמר: לב כולם מלא גאווה והתלהבות, והם דרוכים להקריב 
את עצמם ולתרום את כספם כדי לשמור על הנצחון אשר הנחיל 
והשיג המנהיג הערבי ג'מאל עבד אל-נאצר ללאומיות הערבית. 
כיצד לא נהיה גאים בו, כאשר הוא העלה את מעמדנו כערבים 
בין העמים השונים בעולם? בעבר התביישנו לציין בפני אנשים 
את מקומות מוצאנו, אך כיום אנו מתפארים בפני כולם, הרמנו 
את ראשנו ואנו אומרים בכל מקום ועל כל צעד ושעל – "הרי 

אנחנו ערבים".

מתחת לתמונתו של נאצר מופיע הכיתוב הבא: צילום זה מראה 
ידו של מר  את הנשיא ג'מאל עבד אל-נאצר כשהוא לוחץ את 
הביע  אשר  בארגנטינה,  העסקים  מאנשי  אחד  סידקי,  ח'ליל 
בפניו את תמיכתם של בני הקהילה הערבית בעניינה של מצרים, 
הצבא.  לחימושו של  דולרים  סכום של חמש מאות  והוא תרם 

)מדובר בתמונה שאינה מופיעה בכתבה הנוכחית(

זה מה שכתב העיתון "אל-קאהירה", וכך ציטטנו את הדברים. 
אנו מעבירים את הדברים כברכה למען כבוד הערבים ולמען נושא 
בדמוקרטיה  מתברכים  אנו  אשר  העליון,  הנשיא  התחיה,  לפיד 
האומה  של  למסורותיה  נאמן  הוא  בערביותו.  ומתבסמים  שלו, 

הזאת, וקיבל אותן מתוך רצון ובחירה.  

תודה והוקרה

המולדת  האדירה,  מולדתי  את  מראות  הסתמאו  שעיני  לאחר 
הערבית המתעוררת לתחיה, ראיתי את מצרים, ערש המדעים 
ליבם,  בטוב  אותי  שהציפו  מאנשיה  רבים  והיכרתי  והתרבות, 
הכבוד  לי  היה  באהבתם,  אותי  וכיסו  ברגשותיהם  אותי  עטפו 
לבקר אצל הנשיא ג'מאל עבד אל-נאצר. הוא קיבל את פני בסבר 

פנים יפות ובאהבה, ובירך אותי, כמנהגו כלפי כל אורח.  

לאחר שחזיתי בהתקדמותה של מצרים וצמיחתה בעידן המהפכה 
המזהירה בהנהגתו של נשיאה העליון ורעיו הלוחמים, דבר אשר 
נסך בי כבוד וגאווה, שבתי לארגנטינה, ואני מודה מקרב לב לבני 
ומוקד  הערבית  הגבורה  ערש  במצרים,  ארצי  ולבני  משפחתי 
התחיה של הנשיא ג'מאל עבד אל-נאצר וחבריו למאבק המקודש, 

והריני מודה לכל מי שפגשתי במהלך ביקורי הקצר.

הריני מאחל להם, כי אללה יצליח את דרכם וימלא את רצונם, 
שהרי ליבו של אללה רחב הוא, ומסוגל הוא לכל דבר.

ח'ליל סידקי

באירוע של חנוכת פרוייקט פיתוח, 
ח׳ליל סידקי אורח הכבוד

ח׳ליל סידקי הוא אליהו ריקה עם עבדול נאצר
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אמונות וסגולות
ד״ר אברהם חסון

הראשית

מאז היות האדם עלי אדמות, הוא ביקש להבין את העולם ואת 
הכוחות הפועלים בו. למרות שזה לא עלה בידו, הוא בכל זאת נתן 
הסברים, ללא כל ביסוס, על כוחות שמעבר לטבע שמפעילים 
ידע  שלא  למצוקה  נקלע  כשהוא  הארץ.  על  המתרחש  כל  את 
את  וביקש  נסתרים  כוחות  לאותם  פנה  הוא  ממנה,  להחלץ 
עזרתם. בחיפוש התשובות לתעלומות החיים הוא פיתח כשפים, 
שהלכו  וסגולות  קמעות,  לחשים,  תפילות,  קורבנות,  טכסים, 
שונות  אנימיסטיות  לדתות  הפכו  חלקן  הזמן  עם  והתמסדו. 
ביכולותיהם  התיימרו  הקודש  כלי  ושאר  הדת  כוהני  ומשונות. 
לתקשר עם אותם כוחות חיצוניים ולהבין את רצונותיהם ומכרו 

את שרותיהם למאמינים.

שמסתובבים  ושדים  נשמות  יצורים,  גם  המציאו  השאר  בין 
וחלקם  האדם  רצונות  למימוש  ומסייעים  טובים  חלקם  ביקום, 
וידועים  מקום  בכל  להימצא  עשויות  הרוחות  ומזיקים.  רעים 
ספורים על בתים ששורצות בהם רוחות רעות ומפחידות ובתים 
מקוללים שמסוכן לגור בהם. אמונות אלה עתיקות יומין והשדים 
שהקריבו  ישראל  בני  את  שהאשימה  בתורה  אפילו  מוזכרים 

קורבנות לשדים: "יזבחו לשדים לא אלוה )דברים ל"ב י"ז(". 

רמב"ן הסביר את הפסוק בכך שאין לשדים כוח וממשלה, ולכן 
אין צורך בהם כי לא ידעו להרע או להיטיב. הרמב"ם לא האמין 
וכתב "שכשפים ושמות ולחשים ושדים וקמיעות הכל  בשדים 
הוא שקר", אך חכמים ביקרו אותו, כי בתלמוד מצויים תיאורי 
בין העמדות בדרך של פשט חסידי  שדים. הרבי מקוצק פישר 
)אמת ואמונה, ירושלים ת"ש, סימן תש"ג עמוד ק"ז(: "גם תירץ 
הרמב"ם שכתב שאין מצויים שדים, והלא בגמרא נמצא הרבה. 
ואמר, כי מקודם היה, ואחרי שפסק הרמב"ם שאין מצויים, גם 

בשמים פסקו הכי, ולכן עכשיו אין בנמצא". 

גם  מעט  לא  הושפעו  מוסלמיות  במדינות  שחיו  המזרח  יהודי 
נושא השדים שתפס מקום חשוב באסלאם  מתרבות סביבתם. 
העממי והממסדי כאחת, השפיע לא מעט על היהודים. בקוראן 
אל-ג'ן  )סורת  השדים"  "פרשת  בשם  שלמה  פרשה  ישנה 
שמתייחסת לג'ינים מאמינים ולג'ינים כופרים(. ומאחר שהסורה 
 - ג'נים  באותם  להאמין  המוסלמים  על  חובה  בקוראן,  מצוייה 
יצירת  זו היתה  ועניין. אחת התוצאות לאמונה  שדים לכל דבר 
התעורר  מכן  לאחר  בתופעה.  ההתעניינות  לספוק  סיפורים 

הצורך בדיונים הלכתיים, שאמנם נראו תיאורטיים, אך למעשה 
נועדו לפתור בעיות קונקרטיות. רוב הדיונים בנושא זה עוסקים 

בנישואים בין בני אדם לשדים. 

נערכו  הם  אם  אך  באסלאם,  אסורים  אלה  נישואים  עקרונית, 
כהלכה, מכירים בהם. וכך רשומים במקורות המוסלמיים מקרים 
וטענה שהיא התחתנה  רווקה שהרתה  בחורה  בהם  לא מעטים 
סונת  עלא  "תזוג'ני  הקסמים  את  ביטוי  תאמר  אם  שד.  עם 
ושליחו",  אללה  מנהג  לפי  איתי  ורסולה"  )"התחתן  אללאה 
ביטוי מקביל ל-"התחתן אתי כדת משה וישראל"( בנוכחות שני 
והוא  עדים כשרים, שדים כמובן,  והיא נשבעת שהוא מוסלמי 
מקיים את כל חובות הדת ודואג לפרנסתה ולפרנסת ילדיה.  בני 
נישואיה,  את  ולאשר  זה  בהסבר  להסתפק  עשויים  משפחתה 
אולם,  הג'ני.  בעיקר אם הם מקבלים מדי פעם מתנות מהחתן 
יתכן שיהיה מי שידחה את הנישואים, אף כי בדרך כלל אנשים 
המוסלמים  במקורות  מועטים  מקרים  ישנם  לשתוק.  יעדיפו 
בהם מסרב גבר להתחתן למרות שהנישואין הם "השלמת חובות 
שהוא  לטעון  עשוי  הוא  להצדקתו  אל-דין"(.  )"תכמיל  הדת" 
כבר נשוי ל-4 שדות  )ארבע ג'ניאת( ולכן אסור לו להתחתן עם 
אישה חמישית. יתכן שההסבר למקרים אלה הוא שהגבר הוא 
הומוסקסואל שמסרב להכנע למשפחה שדורשת ממנו להתחתן 

עם האישה שייעדו לו. 

באמונה  ומקורו  הוא  "מג'נון"  "משוגע"  המושג  בערבית, 
מוכרת  דומה  תופעה  אותו.  ומשגע  באדם  נכנס  )שד(  ש''ג'ני" 

ביהדות כ"דיבוק".

אמונות בשרות החברה 

ישראל  עדות  בכל  וקיימת  שרירה  הטפלות  האמונות  תעשיית 
ובכל הדתות והיא ממשיכה להתפתח, אף כי היום פחות מאשר 
העניק  חומיני  עדן,  בגן  חלקות  שמכרו  אפיפיורים  היו  בעבר. 
המלחמה  בעת  המתאבדים  ביחידות  לנערים  עדן  לגן  מפתח 
ואף  ברכות  קמעות,  ומוכרים  מכרו  ביהדות  חוסיין.  בצדאם 

הבטחות מחילה על עוונות, תמורת תרומות ל"צדקה". 

אלינו  הגיעו  לנו  המוכרות  והסגולות  מהאמונות  ניכר  חלק 
מתרבויות זרות והתגבשו ועוצבו לאורך מאות בשנים לתרבות 
של ממש. מסורות רבות נראות במבט ראשון כטפשיות, אך יש 
בהן שמסייעות למאמין, מעודדות אותו, מעניקות תקווה ומזור 
לנזקק ויש שמטילות עליו פחד כדי לכפות עליו הליכה בתלם. 
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בקהילה  שרווחו  וסגולות  אמונות  זו  בכתבה  מביאים  אנו 
תוך  וחלקן  לנו  ידועים  שאינם  ממקורות  חלקן  הדמשקאית, 
ציטוט המקור. להשלמת התמונה הוספנו מספר מנהגים שרווחו 

בקרב הסביבה המוסלמית שהיו מוכרים מאד לאנשי הקהילה. 

אולם  אמונות,  אותן  למשמעות  ביחס  עמדה  נוקטים  אנו  אין 
אנו בהחלט ממליצים לאמץ את עצות חז"ל ולהתייחס לדברים 
בזהירות, לא לתת להם משקל יתר בחיים ולהתעלם מההבלים 

שבהם.

עין הרע

דעת חכמי ישראל על עין הרע שהיא פוגעת במי שמאמין בה. 
כמו כן, בעיניהם "החלומות שווא ידברו". יחד עם זאת הם סידרו 
את "הטבת החלום" כדי לסייע למאמין שירגיש טוב עם חלומו. 

עין הרע מסוגל להפעיל  עין הרע מבטאת אמונה שלפיה בעל 
ליוסף  יחסה  הגמרא  וקנאה.  עין  מצרות  לב,  מרוע  מזיק:  כוח 
)הצדיק( סגולה שלא שולטת בו ובזרעו עין הרע. חז"ל הסתמכו 
עלי  פורת  בן  יוסף  פורת  בן  נאמר:  לבניו שבה  יעקב  ברכת  על 

עין - סימן שעין הרע לא שולטת בו.

וקשה להבינם. אולם  עין הרע הם מיסטים  ההסברים לתופעת 
להתממש,  עלול  הוא  נזק,  לו  שנגרם  מאמין  עצמו  הנפגע  אם 
באדם  מקנא  כשמישהו  עצמה.  את  שמגשימה  נבואה  בבחינת 
בחכמה,  בעושר,  ביופי,  לזכות  לו  מגיע  "מדוע  ושואל  אחר 
נגד  ומענות  טענות  ומפיץ  מוצלחים…"  ובילדים  טובה  באישה 
המצליחן, הוא עלול בסופו של דבר להזיק לו. אבל אם המצליחן 
אינם  וחכמתו  ויופיו  ובאמונתו  בדרכו  בטוח  יוסף,  כמו  הוא 
יהיה  הוא  החברה,  לתועלת  אלא  ולהתנשאות,  לרעה  מנוצלים 

בלתי פגיע מעין הרע.

לשם ביטחון, בברכות השחר, המתפלל מבקש שהשם יציל אותו 
"מאדם רע, מיצר רע, מחבר רע, משכן רע, מפגע רע, מעין הרע, 

ומלשון הרע". 

הגנה מפני עין הרע

באמצעים  הרע  עין  מפני  להתגונן  ניתן  העממי  המנהג  פי  על 
ו"ח'מסה"  זרקא(  )ח'רזה  טורקיז  אבן  עשויים  חרוזים  שונים: 
אצבעות  מחמש  אחת  כל  יעילים.  הגנה  לאמצעי  נחשבים 
החמסה מיועדת לסתום את אחת מחמש עיניו של השטן, שכן 
לפי האמונה העממית, לשטן חמש עיניים. אמצעי הגנה פחות 
נפוצים היו: מלח בכיסי הילדים, מראה המחזירה את מבט עין 

הרע וקמעות ממינים שונים ומשונים. 

אשכנזים נהגו להוסיף את הביטוי "בלי עין הרע" כשהם דיברו 
פורת  "בן  לומר  נהגו  הספרדים  ואילו  מישהו,  של  בשבחו 
יוסף.  בזרעו של  לפגוע  יכולה  אינה  הרע  עין  כאמור  כי  יוסף", 
הדמשקאים נהגו ליתר ביטחון להמעיט בשבחים כדי לא לגרות 

את  הוסיפו  דברי שבח,  אמרו  זאת  כשבכל  הרע.  עין  בעלי  את 
ִבְעיּון אֵשיַטאן )בעיני השטן(. ואם רצו לקלל מישהו  המשפט: 

אמרו: אְלֶעין ִתִטְראֹו )שעין הרע תפגע בו(.

מהתייחסות  הסתייגו  ההלכה  מחכמי  רבים  לעיל,  האמור  לצד 
ממשית לעין הרע. הציטוט התלמודי השגור בפיהם הוא "מאן 
דלא קפיד - לא קפדין בהדיה" )פסחים קט( כלומר "מי שאינו 
מקפיד )חושש-מעין הרע( לא מקפידים עליו )אינו ניזוק מעין 

הרע(". 

ביחס  שאת  ביתר  יוסף  עובדיה  הרב  ידי  על  ננקטה  זו  שיטה 
לסוגיית העלייה לתורה של בני משפחה בזה אחר זה, שנאסרה 
משיעוריו  באחד  הרע.  לעין  מחשש  רבים  פוסקים  ידי  על 
השבועיים הוא אמר כי "ברוך השם היום מי חושש מעין הרע? 
אדם  בני  רוב  אבל  הרע,  מעין  עדיין  הפוחדים  זקנים  מעט  יש 
אחרי השני  אחים אחד  שני  עולים  לכן  הרע,  מעין  פוחדים  לא 
ואני אומר דלא קפיד לא קפדין בהדיה, היום בדורות שלנו לא 
לכן  נודניקים פוחדים מעין הרע,  יש רק מעט אנשים  פוחדים, 

מותר להעלות אב ובנו או שני אחים אחד אחרי השני".

החלומות

בני אדם חולמים כל לילה חלומות שונים ומשונים. לפעמים אלו 
חלומות טובים ונעימים ולפעמים בלהות וביעותים. נברר להלן 

את גישת היהדות לחלומות.

בתנ"ך, חלומות תופסים מקום חשוב. בספר בראשית מוזכרים 
חלומות רבים, אשר בדרך כלל פורשו כרמזים אלוהיים לחולם 
נבואי.  מעין  מידע  סיפק  החלום  לפיכך,  לקרות.  העתיד  לגבי 
יהיה  קשה  לתנ"ך,  שנים  אלפי  מאוחרת  בתקופה  ואנו  היות 
מהקשריו  להתעלם  אין  אולם,  נבואית.  תחזית  לחלום  לייחס 
שום  אין  כי  חד-משמעית  בצורה  קבעו  חז"ל  הפסיכולוגיים. 
משמעות הלכתית לחלומות, כמו שנאמר "חלומות שווא ידברו" 

)זכריה( ו- "דברי חלומות לא מעלים ולא מורידים".

אם התנ"ך מתייחס לחלומות ברצינות, מדוע חכמים לא ייחסו 
ורוח  נבואה  שרתה  התנ"ך,  בזמן  כי  הוסבר,  משמעות?  להם 
הקודש בעולם, ובשל כך חלק מהחלומות היו הודעה מן השמים 
על הצפוי לקרות, כמו חלומות יוסף ופרעה; אולם, אחרי חורבן 
לחלומות  לייחס  אין  כך  ובשל  מישראל,  נבואה  פסקה  הבית 
אם  החולם:  זהות  על  שאלו  שנית,  כלשהי.  נבואית  משמעות 
בענייני  ורק  אך  הם  ומעשיו  שמחשבותיו  צדיק,  באיש  מדובר 
קדושה, יש מקום לאמר שהחלום מגיע מן השמים; אולם, רוב 
האנשים אינם צדיקים אמיתיים ולכן "חלומות שווא ידברו". על 
שמעסיקות  במחשבות  החלומות  מקור  הפסיכולוגים,  מדע  פי 

את האדם ובתת-מודע שלו. אין להם משמעות מעבר לכך. 

כשהלכנו לישון בדמשק, אבא נהג לאחל לנו "בטוב תלינו" כדי 
שחלומותינו יהיו טובים.
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1 מ-60 בנבואה כפי ששינה היא  חז"ל גם אמרו שהחלום הוא 
ממש.  אין  הנותרים  החלקים  ב-59  כלומר,  ממוות.  מ-60   1
להבין  שיודע  מי  אין  בנבואה,  מ-60  ה-1  את  אפילו  בנוסף, 
חז"ל  זאת,  עם  יחד  רלוונטי.  אינו  הוא  גם  לכן  משמעותו,  את 
אף  ולעיתים  בחלומות  שהאמין  הציבור  לרחשי  קשובים  היו 
דיון ארוך בעניין  פחד מהם. לכן, במסכת ברכות בתלמוד ישנו 
חלומות, ושם נתנו מרשמים לפתרונות של חלומות עם הוראה 
את  לפתור  תמיד  שעליהם  המקצועיים  החלומות  לפותרי 

החלומות לטובה, כי רווחה האמונה שפתרון החלום מתגשם. 

עיקרון חשוב המובא בתלמוד )ברכות דף נה( על ידי רבי בנאה 
הוא "כל החלומות הולכים אחר הפה" דהיינו, פתרון החלום קובע 
את העתיד לקרות. הוא אמר: 24 פותרי חלומות היו בירושלים, 
זה  לי  ומה שפתר  כולם  והלכתי אצל  ופעם אחת חלמתי חלום 
בי,  נתקיימו  וכולם  שונים  פתרונות   24 קיבל  זה.  לי  פתר  לא 
נבואה  הפה, בשפתנו:  הולכים אחר  החלומות  כל  כמו שנאמר: 

שמגשימה את עצמה.

ונפשו  חלום  שחלם  לאדם  חלום  להטבת  מרשם  נתנו  גם  חז"ל 
אנשים  שלושה  בפני  בטקס  מתבטא  המרשם  עליו.  עגומה 
ה'  יהיה.  וטוב  הוא  טוב  לו  ואומרים  שונים  פסוקים  שקוראים 
יעשנו לטוב. כמו כן, כאשר אדם חלם חלום רע מותר לו לצום 

)אפילו בשבת( ולהתפלל שהשם יהפוך את החלום לטוב. 

אמונות, אימרות וסגולות

זה  כי  בהם  משחקים  ולא  פתוחים  מספריים  משאירים  לא   …
יכול לגרום לריב במשפחה. בפועל מספריים פתוחים מהווים 

סכנה בטיחותית. 

… לא פוסעים מעל תינוק, כי הוא לא יגדל. כדי לבטל את הדבר 
יש לפסוע בחזרה.

… לא מעבירים תינוק מעבר לשולחן כי הוא עלול ללכת לאיבוד.

סביר שכללים אלה נבעו מהצורך להגביר את הבטיחות.

זה  כי  ליד  מייד  סבון  מעבירים  ולא  במפתחות  משחקים  לא   …
יכול לגרום לריב.

… נעל שהתהפכה, הופכים אותה מייד כדי שהסוליה תהיה כלפי 
בשוכן  כזילזול  להתפרש  עשוי  כי  שמים,  כלפי  ולא  הקרקע 
במרומים. כמו כן, אם נעל שמאל נמצאת בצד ימין ונעל ימין 
בצד שמאל יש לסדר אותן מייד כדי למנוע בלבול. זו כמובן 

גם קריאה לסדר.

מחשש  באוזן  לחולה  מושכים  חולה,  ליד  מתעטש  כשאדם   …
שלא יבריא.

… כשמשוחחים על מתים ואדם מתעטש, מושכים באוזן.

אומרים:  לנושא אחר  לעבור  ורוצים  … כשמשוחחים על מתים 
ְפַלאת אלֶח'יר או: ְח'ִטסֹו.

לא  בפנים,  נשכח  שמשהו  ונזכרים  מהבית  יוצאים  כאשר   …
היום.  באותו  יצליחו  לא  כי  שנשכח,  מה  את  לקחת  חוזרים 
לכן, יש לקרוא למישהו הנמצא בבית שיביא החוצה את מה 

שנשכח. המטרה כנראה לא לפעול בפיזור הדעת.

… יולדת לא תפגוש יולדת אחרת בטווח של 40 יום מהלידה כי 
היא תפגע גופנית או נפשית )ְבִתְנִּכֶבס, ַּכְּבֶסה(.

… כלה לא תיפגוש כלה אחרת בטווח של 40 יום מהחופה.

כנראה כדי לא לערב שמחה בשמחה.

… חלום על דגים סימן לברכה ולפריון. חלום על שיניים הוא סימן 
יש  בסיום השיחה  דובר על שיניים,  לכן, אם בערב  טוב.  לא 
לאמר: ַעַשאַנא ַסַמּכ )ארוחת הערב שלנו דגים( כדי שנחלום 

על דגים ולא על שיניים.

… כאשר בא אורח ונשאר זמן רב מדי, שמים סיכה במטאטא כדי 
שיסתלק, אם זה לא עזר שמים סיכה נוספת ואם גם זה לא 

עזר, שמים לו מבלי שירגיש מלח על הנעליים.

… לא שורקים בבוקר כי זה מביא שדים.

… לפני ששופכים מים חמים בכיור, יש להקדים ולהגיד "דסתור" 
כדי  ילדיהם  את  שיזיזו  השדים  את  להזהיר  היא  כשהכוונה 
המים  את  ששפך  למי  רע  יגמלו  אחרת  כוויה,  יקבלו  שלא 

החמים.

האדם  ריח  אחרת  שכובס,  לפני  ישן  בגד  לאשפה  זורקים  לא   …
שלבש את הבגד ימשוך אליו את השדים והם עלולים להזיק לו. 

הניחו  עזרו,  לא  המסורתיות  והתרופות  חלה  מישהו  כאשר   …
לכך  התרופה  נבהל ממשהו.  אותו,  )בהלה( תפסה  ש"ַרְעֵבה" 
היתה להזמין ַרַאאֵיה שמגייסת את השדים והרוחות כדי לרפא 
את החולה. בד"כ הראאיה היתה מוסלמית, יהודיות בודדות 
עסקו בזה. בגרסה היהודית לריפוי ַרְעֵבה הסתייעו ברב שהיה 
לוקח קצת מלח עוטף אותו בנייר, מתפלל בלחש ולאחר מכן 

מניח את המלח מתחת לכרית החולה.

ומלח  מים  עם  בחולה  לטפל  באה  היתה  אישה  לפעמים   …
היתה  המים  שארית  את  החולה.  על  מהתמיסה  ומורחת 
שופכת בצמתים משולשים )צורת T( וקוראת למלכי השדים: 

הירוקים, הצהובים והאדומים שיעזרו.

… היד מגרדת - סימן שעומדים לקבל כסף ממקור לא ידוע.

… העין רוטטת או קופצת - סימן שהאדם עתיד לראות משהו 
שלא ראה מזמן.
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… פעוט שיודע ללכת, זוחל משום מה על הרצפה - סימן שיבואו 
אורחים.

נשפך קפה על בגד - סימן שעומדים לקנות בגד חדש.  …

ציפור עשתה צרכיה על ראש אדם, סימן שיהיה מלך.  …

… אם שואלים על גיל ילד, או שואלים על רווחים, צריך לעגל 
בן שנה  יגידו שהילד  נגד עין הרע. כך למשל  ולהשלים ל-5 

וחמישה ימים בעיון אשיטאן.

אם רוצים לשבח ילד של מישהו, אומרים דבר ראשון: ְמַח'ַּמס    …
)מלשון חמש( - נגד עין הרע.

עם  )חיטה  ְסִליַאה  מבשלים  לתינוק,  צומחת  ראשונה  כששן   …
סוכר, מי זהר וקוקוס טחון(, כדי שיהיו לתינוק חיים מתוקים 

בשפע.

לה  לספק  ניתן  שלא  כלשהו  מאכל  שחושקת  הרה  אישה   …
לידה  לכתם  לגרום  כדי  בישבן,  מיד  לגרד  צריכה  מיידית 

שעלול להיות לתינוך, שיהיה במקום נסתר.

נובע  ירח  שליקוי  האמינו  שיעים,  ובעיקר  רבים  מוסלמים   …
מכך שהלוויתן מנסה לבלוע את הירח. משהתחיל ליקוי נהגו 
הלוויתן.  את  להבריח  כדי  פחים  על  ולתופף  לגגות  לעלות 
עד כה ההצלחה היתה מלאה - הלוויתן נבהל מהרעש והניח 

ללבנה שחזרה למלוא זוהרה.

מנג'מאת צועניות נהגו לעבור בשכונה ותמורת תשלום פעוט   …
הן נהגו לנבא עתידות בעזרת צדפות גדולות שזרקו על הארץ. 
העתיד הצפוי התקבל על פי אופן הפיזור של הצדפות. לרוב 
מהם  שאחד  כשסביר  שונים,  לפירושים  ניתן  היה  הניבוי 

יתממש. כמובן, ייחסו לאותה מנג'מה יכולת ניבוי.

הדודים,  או  הסבים  לבית  הראשונה  בפעם  הובא  כשתינוק   …
נהגו לעשות לו "ַעְּבַרה" )ר' מכאן ומשאם 15(. הכינו לו דברי 
שיגיע  כדי  גפן  צמר  מתוקים,  חיים  לו  שיהיו  כדי  מתיקה 
לשיבה טובה ויאריך ימים, ביצה כדי שיהיה גבר פורה וסידור 
תפילה כדי שיהיה ירא שמיים. לבת הכינו דברי מתיקה וחוט 
סגולה  עבורה  מצאו  שלא  מפתיע  לתפור.  שתדע  כדי  ומחט 
את  לייחס  שנהגו  העובדה  לאור  במיוחד  לפוריות,  מתאימה 

בעיות הפוריות לאישה ולא לגבר.

מהציטוט  לסטות  נהגו  אחר,  אדם  שקילל  מישהו  כשציטטו   …
יפגע  המאזין  וחלילה  חס  פן  שלישי  לגוף  ולהעבירו  הישיר 
מוסיפים  היו  נוספים,  פרטים  השומע  ביקש  אם  מהקללה. 
"אל-בעיד" )הרחוק(, הכוונה אינה אליך, כי אם לאדם הרחוק 
ההוא. באותו הקשר, נהגו השומעים, בחוגים מוסלמים שונים, 

להתכופף כדי שהקללה תעבור מעליהם ולא תפגע בהם.

… מהלכות קידוש, הבדלה וליל הסדר - "כוס ששותים בה צריכה 
להיות מלאה ואם נשפך יינו סימן יפה לו".

לקבור  שעומדים  למת  אלא  בלילה  צפורניים  גוזרים  אין   …
באותו לילה.

… "כשקוצץ ציפורניו - יקפיד לקבור את הצפורניים או לזורקם 
לב שלא תיפול אפילו אחת על הרצפה  וישים  בבית הכסא, 

כי יש סכנה לאישה מעוברת הדורכת עליהם" )נדה דף י"ז(.

למשהו  שנזקק  השד  או  מהמכשף  למנוע  כדי  הוסיפו:  בימינו 
מגופו של הקורבן המיועד כדי לזהות אותו בוודאות בטרם ירע 

לו: "ג'יב לי שי מן אתראתו" 

… על מיטת יולדת תולים קמעות שתפקידן להרחיק את הרוחות 
הרעות.

… במוצאי שבת, כאשר עושים הבדלה ומברכים על היין צוחקים, 
אפילו בצורה מאולצת, כדי שיהיה שבוע שמח.

סינתּכֹון  ואומרים  המנורות  על  ירק  תולים  פסח  במוצאי   …
גרעיני  לשים  גם  נהגו  וטוב(.  לשפע  ירוקה  )שנתכם  ַח'ְצ'רא 
חיטה בצלחת לערבב בהם מטבעות כסף, לחייך ולאחל שנת 
כדי  הוציאו את המטבעות, הרטיבו את החיטה  שפע. אח"כ 
הצמחת  עד  מחדש  הרטיבו  יום  וכל  הזרעים  את  להנביט 

גבעוליה ירוקים - כסימן לשפע ולפריון.

בזמן ברית מילה, שמו על מגש כלי המילה ענף של "זדאביה"   …
משום  כנראה  הרע.  עין  נגד  פיגם(  הנקראת  לענה  של  )סוג 
אחד  לכל  אשר  קטנים  ענפים  לחמישה  מתפצל  שהענף 

חמישה עלים.

ביום כיפור לפני תפילת הנעילה שמו כוס מאוורד )מי ורדים(   …
אלה  מים  הכוהנים.  ברכת  לפני  הכוהנים  ידי  לרחיצת  בהיכל 

נאספו ושימשו סגולה למרוח על גוף חולים.

הכנסת  לבית  ללכת  נהגו  למיניהם  בקשות  ומבקשי  חולים   …
בג'ובר, להדליק ַאְנִדיל )נר שמן( במערת אליהו ולבקש רפואה 
בבאר  חולה  של  גופיה  לשים  נהגו  כן,  כמו  שונות.  ובקשות 
כסגולה  לחולה  אותה  להלביש  ובבוקר  הכנסת  בית  שבחצר 

להחלמה מהירה.

… יהודי דמשק הקפידו מאד על קיום מנהג הכפרות בערב יום 
תרה(  סימן  חיים  )אורח  ערוך  השולחן  שדעת  למרות  כיפור, 

שיש למנוע את המנהג כי הוא מדרכי האמורי.

קוראינו מוזמנים להוסיף את הידוע להם להשלמת הרשימה.
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ביום רביעי ה-13 במאי 2015 אליהו חסון ואני שמנו את פעמינו 
למרכז שזר ליום העיון על ספרו של פרופסור ירון הראל "דמשק 

נכבשה זמנית".

הצטרפתי  משה.  אחיו  את  אליהו  פגש  לשבת  פנינו  כאשר 
לשיחה אך מבטי התעכב על האדם שישב לידו וחזותו הסגירה 
את העובדה שגם הוא דמשקאי. סקרנותי התעוררה הרי בסופו 
של דבר אני הבת של אמא שלי ולא סביר שאני לא אכיר מישהו 
יוסף  ששמו  לי  ענה  הוא  לשמו.  אותו  שאלתי  משפחתו.  מבני 
לטי. תהיתי האם יכול להיות שהוא קרוב משפחה של דודה טרה 
מנדס ששמה לפני נישואיה היה טרה אסתר לטי הוא אמר שהשם 
לא מוכר לו בכלל. שאלתי אותו על משפחת לטי בעלת חנויות 
הנעליים בתחנה המרכזית בתל אביב, והתברר שהם דודים שלו. 
הבנתי שאנחנו מתקרבים למציאת החוליה המקשרת. המשכתי 

להיות  יכול  לא  והקשיתי: 
את  מכיר  לא  שאתה 
מרדכי  ובעלה  לאטי  טרה 
שהם  סייר  מרד   - מנדס 
דודיו.  של  משפחה  קרובי 
שהם  וסיפרתי  המשכתי 
גרו ברמת אליהו שבראשון 
הוא  מחשבה  לאחר  לציון. 
להם  היו  ולא  "מכיר,  ענה 
ילדים" אמרתי נכון. בינגו. 
שלי  אמא  למטרה  הגעתי 
על  בי  גאה  מאוד  היתה 
דבקותי במשימה הרי כולנו 
דודים  ובני  ואחיות  אחים 
קלחה  השיחה  ודודות. 

ושמעתי את השם קרית אתא באוויר. ספרתי לו שלפני כשנה 
וחצי נפטרה דודה שלי שרה דואק שבפינו נקראה דודה בונבון 
התקיימה  שהלוויתה  זוכרת  אני  אתא.  קרית  תושבת  שהייתה 
אחרי הלוויתו של ד"ר ניסים לאטי. יוסף משיב זו היתה הלוויה 
של אבא שלי, צמרמורת עברה בגופי. בן דודתי שלמה סיפר לי 
לא מזמן שבאחד מימי האזכרה הראשונים )השבעה או החודש( 
הגיעו שתי המשפחות לבית הקברות והשלימו מניין אחד לשני.

יכולה  אני  האם  ושאל  יוסף  אליי  פנה  העיון  ערב  נגמר  כאשר 
למצוא לו תמונה של מרדכי מנדס-מרד סייר הבטחתי לו שאני 
אחפש, הוא סיפר לי על זכרון שהתעורר אצלו: "יום אחד לפני 
הגיע  בביתם בקרית אתא  ישבו  ואחיו  הרבה שנים בעת שהוא 
שאל  שלהם  וכשאבא  הוא  מי  ידעו  לא  והם  איש  אותם  לבקר 
היה מרדכי מנדס- זה  הנביא"  " אליהו  ענו  הגיע הם  מי  אותם 

עם  גבוה  איש  סייר.  מרד 
חליפה  לבוש  לבן  זקן 
לבנה.  וחולצה  שחורה 
שהוא  לספר  המשיך  יוסף 
שלו,  מצווה  שבבר  זוכר 
את  לסדר  לו  שעזר  מי 
התפילין היה מרדכי מנדס.

בני הזוג טרה ומרדכי מנדס 
ותמיד  רבה  בצניעות  חיו 
לזוג  דאגו לעזור לאחרים. 
לי  ומחמם  ילדים,  היו  לא 
נזכרים  שאנשים  הלב  את 

בהם מדי פעם.

דודה טרה אסתר 
לבית לטי ומרדכי מנדס

לאה מלמד

דודה טרה מנדס לבית לטי אשתו של מרדכי מנדס, היתה בת דודה של אמי "בנת ח'לתה". אמא שלה 
וסבתא שלי היו אחיות לבית קלש. בני הזוג התחתנו בדמשק ועלו לאחר מכן לארץ. משפחתה של דודה 
טרה נשארה בדמשק. גילה המבוגר של הדודה ומותה של סבתי כאשר הייתי ילדה גרם לי להיות קשורה 
לדודה וראיתי בה סבתא. אהבתי אותה אהבת נפש. יש לי המון זכרונות טובים ממנה. היה לה חוש הומור 
מדהים. כשהיתה מגיעה לתל אביב היא תמיד ישנה אצלנו. בבוקר כשהייתי מגישה לה את הקפה היא 
היתה אומרת אם אין כעכה אז "שרקת חבזה" )חתיכת לחם(. היו לה ידים טובות. היתה מבשלת ממצרכים 
בסיסיים מטעמים. ביום שישי בישלה עם פרימוס ועם פתיליה, על הפתיליה היה קומקום עם מים חמים 
שעזר לה בבישול, היום אני מבשלת עם מים חמים וכל פעם שאני עושה זאת אני מבינה ששום דבר לא 

השתנה רק האמצעים הם שונים. תמיד כשאני נזכרת בה עולה לי חיוך על הפנים.

עומדות: מרים מלמד אמי היקרה ז״ל ואני. יושבות: לאה אלקעי, 
דודה טרה ורחל שכנתה
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מאכלים לחגי תשרי
אפרת חלק חסון

ראש השנה

בני  כל  של  גורלם  נקבע  בו  הדין  יום  הוא  השנה  ראש  ביהדות 
האדם )כולל אלה שאינם יהודים( לגבי השנה החדשה. יחד עם 
זאת הוא נחשב יום חג שצריך לשמוח בו כפי שנאמר בנחמיה)ח, 
י(: "לכו אכלו משמנים ושתו ממתקים ושלחו מנות לאין נכון לו 

כי קדוש היום לאדונינו".

החג,  התקדש  בליל  לשמוח,  וצריך  נידון  העולם  זה  ביום  ואם 
מכינים  אנו   - כולה  לשנה  הכיוון  יסומן  בו  השחר  האיר  טרם 
עצמנו על ידי אכילת סימנים שיש בהם מעין בקשות מאלהים. 
רגיל  יהיה  אדם  אביי:  "אמר  נאמר:  א'(  )ו',  כריתות  במסכת 
לאכול בראש השנה : קרא ורוביא, כרתי, סילקא ותמרי" )קרא: 
דלעת, רוביא: לוביה, סילקא: סלק, תמרי: תמרים(. עם הדורות 
אחת  מעדה  ושונים  נוספים  סימנים  הוספו  השונות  והגלויות 

לאחרת. נתרכז כאן בסימנים שנהגו בדמשק.

וברכת  הקידוש  לאחר  מתנהל  אשר  השנה,  ראש  ליל  "סדר" 
המוציא, משתנה מבית לבית ומעדה לעדה. יש הנוהגים לטבול 
תפוח בדבש, ובכך מסיימים את הסדר, ויש העורכים שולחן ובו 

שפע של מאכלים, ריחות, צבעים וטעמים.

או  בטעמם  הם מבטאים  אותו  הרמז  הוא  ל"סימנים"  המשותף 
בשמם של הסימנים, רמז לשנה טובה יותר ומתוקה יותר, רמז 
שלום  לשנת  נושאים  שאנו  וַלתקווה  ְלהתעלּות  שלנו  לשאיפה 
הנסמכת  רצון"  ה"יהי  באמירת  ביטוי  לידי  הבא  רמז  ונחת. 
לאכילת כל אחד ואחד מן ה"סימנים" והמבטאת בקשות לטובת 
בכל מחזור ספרדי של ראש  כתובות  ישראל. בקשות אלה  עם 
לפני  ונאמרות  רצון...  יהי  ב:  מתחילות  אלה  בקשות  השנה. 
שאוכלים כל סימן. המסובים עונים לאחר כל בקשה ב"אמן, כן 

יהי רצון."

כדי שהסימנים יצביעו על שנה מתוקה, משתדלים לאכול דברים 
לא חמוצים, לא חריפים וכמה שיותר בצבע לבן או בהיר.

ריבת תפוחים

בדמשק של אז, הדבש היה נדיר מאוד, לכן במקום תפוח בדבש 
אכלו ריבת תפוחים והוסיפו תירוץ מהקבלה שהסוכר של הריבה 
את  להמתיק  שעוזר  דבר  חום,  שהוא  הדבש  לעומת  לבן  הוא 

הדינים.

 המצרכים:
 קילו תפוחים מסוג מוזהב

 4 כוסות סוכר
 20 סיכות ציפורן או וניל למי שלא אוהב ציפורן

מיץ מחצי לימון

אופן ההכנה:
קולפים את התפוחים, מגרדים אותם על מיגרדת גסה, מוסיפים 
2 כוסות סוכר, שמים בסיר מתאים, ומחממים תוך כדי  עליהם 
לרתיחה,  ומגיעים  נוזלים  מפרישים  שהתפוחים  עד  בחישה 
ונותנים  בוחשים  הנותרות,  הסוכר  כוסות  שתי  את  מוסיפים 
לרתוח על אש נמוכה עד שנהיה סמיך. מוסיפים את מיץ הלימון 
20 סיכות ציפורן או וניל. מביאים לרתיחה ומכבים את  ועוד כ 

האש. מקררים ומעבירים לצינצנת.

רוביא

וארוכה.  צרה  שעועית  של  סוג  לּובֵיה,  המילה  של  שיבוש  זהו 
שיבשו את המילה כדי לתת לה צורה של "ריבוי". מי שלא מצא 
את  להשרות  יש  להכינה  כדי  ביבשה.  ישתמש  ירוקה,  לוביה 

הגרגרים למשך לילה, לסנן את מי ההשריה ולבשל אח"כ.

 המצרכים:
 קילו לוביה ירוקה וצעירה

 רבע כפית פלפל שחור
 רבע כפית פלפל אנגלי טחון

 רבע כפית קינמון
מלח לפי הטעם

אופן ההכנה:
והרכים  הירוקים  התרמילים  את  חותכים  הלוביה,  את  שוטפים 
יותר  והקשים  הזקנים  התרמילים  את  ירוקה.  שעועית  כמו 
פותחים ומוציאים מהם את הגרעינים וזורקים את הקליפות. את 
מה שקיבלנו, גרעינים ותרמילים חתוכים שמים בסיר מתאים, 
מכסים במים, מביאים לרתיחה ומבשלים כ 10 דקות. מוסיפים 

תבלינים לפי הטעם.

במקום  בשר  מרק  עם  הלוביה  את  יבשלו  בשר,  שאוכלים  אלה 
מים.
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כרתי

בעברית:  ִּכַּראת,  בערבית:  הנקרא  גדול  ירוק  בצל  של  סוג  זהו 
לוף, בלועזית: ּפֹורי או פראסה.

 המצרכים:
קילו בצלים של לוף. רצוי שהחלק הלבן שלהם יהיה כמה 

 שיותר גדול.
 שתי ביצים

 100 גר' בשר בקר טחון או חזה עוף טחון )למי שאוכל בשר(
 חמש כפות קמח או 3 כפות פרורי לחם

 עלים מ 3 גבעולי זעתר טרי או כפית טימין
 רבע כפית פלפל שחור, פלפל אנגלי וקינמון

 קורט מלח
שמן לטיגון

אופן ההכנה:
זורקים  החיצונית.  השכבה  את  ומקלפים  הבצלים  את  חותכים 
סיר  בתוך  שמים  שנשאר,  מה  את  הקשים.  החלקים  כל  את 
ומכסים במים. מרתיחים למשך כרבע שעה עד שהם מתרככים. 
טעימים(,  הם  במרק,  להשתמש  ניתן  )במים  מהמים  מוציאים 
שמתקררים  עד  מחכים  המים  את  שיורידו  כדי  במסננת  שמים 
צרים  החומרים,  כל  את  מערבבים  גסות,  לחתיכות  וטוחנים 
אופים  פיירקס,  תבנית  בתוך  ששמים  או  ומטגנים.  קציצות 
בתנור ב 180 מעלות למשך כחצי שעה עד שהפשטידה מזהיבה.

סילקא

זהו סלק, אבל היות והוא אדום, לא לוקחים אותו לראש השנה. 
לוקחים סלק עלים )מנגולד( אלה עלים ירוקים גדולים.

מקבלים  מהעלים  כי  בלבד,  מהגבעולים  קציצות  עשו  בדמשק 
יהיה  שהכל  מעוניינים  השנה  ובראש  כהה  ירוק  בצבע  קציצות 
אחת  בתנור  אפויות  פשטידות  שתי  מכינים  אנו  בארץ  בהיר. 

מהגבעולים ואחת מהעלים.

 המצרכים:
 צרור סלק עלים

 שתי ביצים
 100 גר' בשר בקר טחון )למי שאוכל בשר(

 חמש כפות קמח או 3 כפות פרורי לחם
בצל גדול חתוך לקוביות של כחצי ס"מ )עבור פשטידת העלים 

 בלבד(
 צרור פטרוזיליה קצוצה )עבור פשטידת העלים בלבד(

 רבע כפית פלפל אנגלי טחון
 רבע כפית קינמון

רבע כפית פלפל שחור

העלים הירוקים הם מלוחים מטבעם, אין צורך להוסיף עוד מלח.

אופן ההכנה:
הגבעולים  את  ורוחצים.  מהעלים  הגבעולים  את  מפרידים 
מוציאים  שמתרככים,  עד  דקות  כעשר  למשך  במים  מרתיחים 
גסות  לחתיכות  טוחנים  שמתקררים.  עד  למסננת  מהמים 
או  ומטגנים  קציצות  צרים  החומרים,  את  מערבבים  סוחטים, 
ששמים בתבנית ואופים בתנור ב 180 מעלות למשך כחצי שעה 

עד שפני הפשטידה מזהיב.

רותחים  למים  הרחוצים  העלים  את  מכניסים  העלים:  לגבי 
לכחצי דקה, מוציאים מהמים למסננת עד שמתקררים, טוחנים 
הפשטידה  כמו  וממשיכים  החומרים  את  מערבבים  מאוד,  גס 

הקודמת.

תמר

אוכלים תמר יבש או לח ואחרי שאומרים את ה- יהי רצון שלו 
מברכים בורא פרי העץ. במסכת ברכות )נ"ז, א'( כתוב: "הרואה 
הפתח  אף  הוא  העוון  תום  עוונותיו.  תמו   - בחלום  תמרים 

לתמימותה ושלמותה של הנפש.

קרא

)דומה  הירוקה  הדלעת  את  בוחרים  דלעת.  והיא  קרע  בערבית 
כמה  יהיה  שהצבע  כדי  הכתומה,  ולא  ועגלגל(  גדול  לקישוא 
שיותר בהיר. בגלל השיבוש הלשוני בין ערבית לעברית, הבקשה 
ְזֻכּיֹוֵתינּו'.  ְלָפֶניָך  ְוִיָּקְראּו  ִּדיֵננּו  ְּגַזר  רוע  ֶׁשִיָּקַרע  כפולה:  היא 
בנוסף על המאכל, הדלעת משמשת ככלי שאיבה: "דלעת יבשה 
וממלאים בה מים" )ברטנורא על משנה שבת י"ז, ו'( - מבקשים 
לקרוע  להתחדש,  מנת  על  פנימיים  כוחות  מקרבנו  לדלות  אנו 

את גזר הדין, לעצב ולקרוא מהות חדשה לחיינו.

מברכים  שעליה  דלעת  ריבת  דברים"  שני  מהדלעת  עושים 
במסגרת כל הברכות, ותבשיל דלעת עם חומוס כמנה מסורתית. 
מי שלא מעוניין להכין ריבה ולאכול סוכר, יכול לברך על התבשיל.

 המצרכים:
 דלעת אחת גדולה ששוקלת קילו אחד או יותר

   קילו סוכר
   כף מיץ לימון

  כמה טיפות של מאזהר )מי פרחי הדר(.

אופן ההכנה:
בוחרים דלעת גדולה כדי שהבשר שלה יהיה כמה שיותר לבן. 
את  מסלקים  ס"מ,  כ-5  של  גדולים  לריבועים  אותה  תכים  ו ח
הגרעינים ומגרדים את החלק הפנימי )ללא הקליפה( במגרדת 
גסה. מבשלים במים עם חצי לימון. מסננים מקררים וסוחטים, 
את  ומכניסים  סוכר  הרבה  עם  מים  מעט  מרתיחים  מכן  חר  לא
הדלעת הסחוטה, מרתיחים עד שמסמיך, מוסיפים כף מיץ לימון 
ומאזהר ומביאים לרתיחה נוספת. מקררים ושמים בצנצנת. ככל 

שריבה זאת בהירה יותר, היא משובחת יותר.



מכאן ומשאם גליון מס׳ 22 ערה״ש תשע"ו // ספטמבר 422015

הכנת תבשיל: נקרא ַיְקִטיֵנה ְבִחמֹוץ )דלעת עם חומוס(

 המצרכים:
 שני קילו דלעת, רצוי קטנות

כוס גרגרי חומוס מקולפים ומורתחים )אם משתמשים בחומוס 
 לא מקולף, יש לבשלו קודם(

 רבע כפית פלפל שחור
 רבע כפית בהאר )פלפל אנגלי טחון(

 מלח לפי הטעם
 חתיכות בשר מבושל בהתאם למספר הסועדים )לאוכלי בשר(

מרק בשר )לאוכלי בשר, צמחונים ישימו מים(

אופן ההכנה:
במידה  הגרעינים  את  מסלקים  הירוקה,  הקליפה  את  פים  ל ק
וישנם. חותכים לקוביות של כ 2 ס"מ. שמים בשמש לייבוש קל. 
היו מטגנים את הקוביות האלה, אך בארץ אנו שמים  בדמשק 
200 מעלות עד  אותם בתבנית שטוחה בתנור בטמפרטורה של 
וחלק מהם אפילו משנה צבע לחום. שמים  שמתייבשים קצת 
גרגרי  מוסיפים  החומרים.  כל  עם  בסיר  האלה  הקוביות  ת  א
מבושל  בשר  וחתיכות  בשר  מרק  עם  ומכסים  בשלים,  מוס  ו ח

ומרתיחים למשך כ 10 דקות.

בשר  מרק  במקום  מים  ישים  צמחוני,  בתבשיל  שמעוניין  י  מ
ויוסיף כוס חומוס נוספת וכף אבקת מרק.

רימון

ב-יהי רצון על לוביה כבר ביקשנו שירבו זכויותינו כרוביא. אין 
מבקשים:  לכן  הרימון,  עבור  הבקשה.  אותה  על  לחזור  ם  ע ט
"שנהיה מלאים מצוות כרימון". או "יהי רצון...שירבו זכויותינו 

כרימון." )למי שלא אכל לוביה(.

דג

בדמשק לא נהגנו לאכול דג בליל ראש השנה. אך בגלל מיזוגי 
הגלויות במשפחה למדנו מבני /בנות הזוג האשכנזים לאכול גם 
ָהַרע  ַעִין  ְתֵהא  ְוֶׁשֹּלא  ַּכָּדִגים  ונְרֶּבה  ִנְפֶרִה  ֶׁשְ כן:  לפני  ולבקש  דג 

ׁשֹוֶלֶטת ָּבנּו ַּכָדִגים.

ראש של כבש או של דג: ֶׁשִּנְהֶיה ְלֹראׁש ְוֹלא ְלָזָנב.

כל הסימנים האלה שאכלנו מהווים מסורת יפה מאוד גם לאלה 
שאינם מאמינים שאכן ירבו זכויותנו ונהיה לראש ...ועוד. הכוונה 
היא שע"י עבודה על עצמנו נוכל להגיע לשיא המחשבה, לפסגת 
השאיפות - ולנקודת הראשית של השנה החדשה הבאה עלינו 
לטובה עם תקווה לשינויים לטובה אשר נעשה בעצמנו, בנוסף 
ואבות  שאבותינו  מסורת  מקיימים  שאנו  נרגיש  שאנו  כך  ל  ע

אבותינו קיימו, כך שאנחנו מהווים חולייה בשרשרת הדורות.

ולמי שנשאר מקום - עכשיו זה הזמן לסעודה עצמה.

ו... שתהיה לנו שנה טובה ומתוקה!

חמצ' רמאניה

הארוחה עצמה תמיד כללה אורז לבן )ללא ְשֵעיִרֶייה- פתיתים(, 
ַחמצ' ִרָּמאִנֶּיה. זהו חמצ' מתאים מאוד לראש השנה כי צבעו יפה 

והחצילים שבו הם בצבע לבן. ויש בו מתיקות מהרימון.

 המצרכים:
כ-20 חצילים קטנים )ממש קטנים בגודל של קישוא קטן(. 

במידה ולא מוצאים כאלה ניתן להשתמש בחציל גדול אשר 
 מקלפים וחותכים לרצועות.

שני רימונים חמוצים. במידה ולא מוצאים, ניתן להשתמש 
 בחמוץ/מתוק )לפאן(.
 שלושה גבעולי סלרי

 שורש פטרוזיליה או חצי צרור פטרוזיליה ירוקה
 ראש שום

מלח לפי הטעם

אופן ההכנה:
רוחצים את כל הירקות. מסלקים את הסיבים של הסלרי וחותכים 
את הגבעולים לחתיכות של כ 2 ס"מ. מרתיחים במים את הסלרי 
הפטרוזיליה  שורש  את  מקלפים  ובינתיים  שעה  כרבע  משך  ל
ואת החצילונים וחותכים אותם לארבעה רבעים ומוסיפים אותם 
לסלרי שכבר התרכך. בינתיים מקלפים את השום, סוחטים את 
)מסננת לתה(.  עדינה  ומסננים את המיץ עם מסננת  הרימונים 
רתיחה  אחרי  המקולפים.  שיני השום  ואת  המיץ  את  מוסיפים 

טועמים ומתקנים את הטעם במידת הצורך.

גם  לפעמים  כבש,  של  ראש  "ַסַאט"-  כללה:  בדמשק  ארוחה  ה
קישואים  כמו  אחרות  מנות  ועוד  ממולאים  מעיים   – ִסִג'ְא"  "
ממולאים עם חבושים במידה והבשילו, ואם לא, שמים תפוחי עץ.

מתכונים של הקישואים ניתנו בעבר ב- מכאן ומשאם.

ביום החג, בנוסף על הארוחה הכינו: ְאַראץ ִזְנגֹול- אלה יריעות 
בצק מטוגנות ששמו עליהם סירופ או דבש.

ערב יום כיפור וסיום הצום
בערב כיפור מצווה לאכול כפליים מיום רגיל. כמובן, יש לקיים 

את המצווה הזאת במתינות כדי שלא להכביד על הגוף.

יש לשתות במהלך היום מים יותר מאשר כפליים מיום רגיל, זה 
מקל מאוד על הצום.

מאחר שבדמשק נהגו לשחוט תרנגולות לכפרות, האוכל  התבסס 
ב-חמצ',  שמו  הרגליים  את  תבשילים.  במיגוון  העוף  בשר  ל  ע
את הירכיים ב-מעאודה, את הכנפיים ב-מנזלה, את הקורקבנים 
ב-יח'ני, את החזה ב-ז'אז'ה חאמצ'ה, וגרוגרות, ירכיים וכנפיים 

במרק.
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ארוחת הצהריים בערב יום כיפור התבססה על אורז עם יח'ני - 
מרק חומוס עם בשר ועצמות, אך בצהרי ערב כיפור בישלו אותו 

עם קורקבנים. ניתן להכינו גם בגירסה צמחונית.

מזינה  ארוחה  אוכלים  הצום  תחילת  לפני  שעתיים  פחות  ל
שכוללת בשר, עוף, דגים וכמובן סלט גדול.

אבטיח,  של  גדול  פלח  אוכלים  הצום  תחילת  לפני  שעה  כחצי 
שמספק סוכר ונוזלים שמשתחררים בגוף לאט יותר ממים. על 
פי הנסיון שיטת אוכל זאת אמורה להפחית את הצמא ואת כאב 

הראש במהלך הצום.

יח'ני - מרק חומוס

נהוג להכינו עם חומוס מקולף. היום, כשיש מקרר בכל בית, ניתן 
להקדים ולהכין את החומוס כמה ימים לפני יום כיפור.

 המצרכים:
 שתי כוסות גרגרי חומוס

 בצל גדול
 קורקבנים )לאוכלי בשר(
 מרק עוף )לאוכלי בשר(

 מלח לפי הטעם
אופן ההכנה

אופן ההכנה:
יש להשרות את החומוס בכמות גדולה של מים, למחרת מקלפים 
הגרגרים  את  וסבלנות.  זמן  שדורשת  עבודה  הגרגרים,  ת  א
המקולפים מרתיחים במים עם קורקבנים ובצל גדול, מסלקים 
את הקצף הנוצר וממשיכים להרתיח עד שיתרככו הקורקבנים. 
המרק טעים יותר אם  מרסקים את הגרגרים. מוסיפים מלח לפי 

הטעם. את היח'ני אוכלים עם אורז.

מנזלה משוויה

מנזלה מסורתית עושים מחצילים מטוגנים, אבל בגלל הצום לא 
הצום  שלפני  המנזלה  לכן,  מצמיא,  הוא  כי  מטוגן  לאכול  צוי  ר

תהיה משוויה מחצילים קלויים על האש.

 המצרכים:
 קילו חצילים

 פלפל שחור, בהאר ומלח
 חתיכות עוף או בשר )לאוכלי בשר(

 מרק עוף )לאוכלי בשר(
שיני שום מראש שלם

אופן ההכנה:
השרופה  הקליפה  את  מקלפים  האש,  על  החצילים  את  ולים  ק
ושמים  לרצועות  החציל  את  מחלקים  לברז.  מתחת  שוטפים  ו
בסיר עם כל שאר החומרים. מקלפים ומטגנים את שיני השום 

החומרים  עם שאר  לסיר  אותם  ומוסיפים  עד שמזהיבים מעט 
מרתיחים למשך כחמש דקות.

ז'אז'ה חאמצ'ה )עוף ברוטב חמוץ(

 המצרכים:
 חזי עוף בהתאם למספר הסועדים

 שיני שום מראש שלם
 פלפל שחור, בהר מעט מלח

מיץ מלימון עסיסי שלם

אופן ההכנה:
מרתיחים את חזי העוף במים עד שמתרככים. מוסיפים את כל 
שאר החומרים. אחרי רתיחה טועמים, ובמידת הצורך מוסיפים 

עוד מיץ לימון. מרתיחים כ-5 דקות.

מרק עוף לשבירת הצום

סלרי, פטרוזיליה,  קישואים,  גזר,   - ירקות  הרבה  יכיל  זה  מרק 
לו  שמוסיפים  הוא  זה  במרק  המיוחד  ועוד.  לוף  אדמה,  תפוחי 

פתיתים מרובעים  "מֵציִריאת"

הושענה רבה
אראס ביאאטינה

ריבת הדלעת שהוכנה לראש השנה משמשת גם להכנת אראס 
ביאאטינה ליום הושענא רבה

 המצרכים לבצק:
 חצי קילו קמח רגיל

 כוס שמן
 חצי כוס מים
 אבקת אפיה
קצת מי זהר

אופן ההכנה:
כמו  עושים  לעיגולים.  ומחלקים  מעט  מרדדים  בצק,  כינים  מ
מעמול: שמים ריבת דלעת על עיגול בצק ועליו שמים שכבת 
ריבה מניחים על הריבה עיגול בצק, סוגרים את שני העיגולים  

ואופים.
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מלגות תשע"ה 2014-2015
טקס הענקת מלגות תשע״ה 2014-2015, 19.2.15, תיאטרון חולון

מכתבה של יעל פז, סטודנטית, מתוך טקס 
הענקת מלגות תשע״ה 

מר יהושוע קלש יו"ר ארגון יוצאי דמשק,
מר שלום כהן, סגן מנהל מרחב אמריקה הלטינית בקרן היסוד

חברי ועדת המלגות, חברי ועדת תרבות ושאר המתנדבים בארגון
ואחרונים, סטודנטים יקרים, ערב טוב

את  התחלתי  זו  בשנה  ציונה.  מנס   27 בת  אני  פז,  יעל  מי  ש
לימודיי לתואר השני בפסיכולוגיה רפואית במיקוד ילד. הסיבה 
שבו  לאופן  קשורה  הפסיכולוגיה  בלימודי  לבחור  לי  גרמה  ש
גדלתי וחונכתי, אך לפני שאגיע לשם אני רוצה לספר לכם מעט 

על עצמי ומשפחתי. 

כחלק מפאזל עדתי, החלק הסורי שלי הגיע מצד אמי - סבתי 
אולגה ג'ג'תי ז"ל הייתה מספרת שהיא נולדה למשפחה מבוססת 
היטב, אביה משה היה בעל בית מלאכה לחייטות. היא הייתה 
בת בכורה לשמונה אחים, שגדלו בבית גדול בדמשק ונהנו מכל 
וחמש  בן ארבעים  נפטר בהיותו  טוב לאורך שנים רבות. אביה 
מדלקת ריאות והמצב הכלכלי בבית התדרדר, כמו כן מצבם של 
היהודים בדמשק החמיר והכמיהה לארץ ישראל גברה. יום אחד 
שני אחיה הקטנים של סבתי נעלמו, בהיותה האחות הבכורה היא 
סיפור  התחיל  וכך  אחריהם  לחפש  אמה  של  לתחנוניה  נעתרה 
לישראל  הבלתי-לגאלית  בעלייה  עלתה  סבתי  לארץ.  לייתה  ע
 1945 בשנת  החופשיים'  'הבונים  הנוער  תנועת  עם  לבנון  רך  ד
ומצאה את אחיה, שעלו קודם בעליית האלף. חלק מהתרבות 
שספגתי מ'הצד הסורי' הייתה דרך סיפוריה על החיים ב'שאם', 
ב׳חארת אל יהוד'; סבתי הייתה חוזרת ומספרת עד כמה חשוב 
היה להם לשמור על המנהגים והמסורת היהודית בהיותם 

בדמשק. 

בביתי, הורי חינכו אותי להישגיות, לעבודה קשה ועודדו אותי 
בלימודיי,  לבחירה  באשר  בהצטיינות.  חלומותיי  את  הגשים  ל
תחילה, היא נעשתה מתוך משיכה לתחום ועניין בנפש האדם. 
הפסיכיאטרי  החולים  בבית  התנדבתי  הראשון  התואר  אורך  ל
בבאר שבע –הן מתוך הרצון לתרום לקהילה בה אני חיה והן על 
כמו  הנפש.  בריאות  בתחום  המקצועי  הידע  את  להעמיק  נת  מ
כן, חנכתי בהתנדבות ילדה בת 4, עם קשיים רגשיים, ממשפחה 
מטופלת ברווחה. התנסויות אלו עודדו אותי להמשיך בכיוון של 
יוצאי דמשק  ילדים. עבורי, קבלת המלגה מארגון  פסיכולוגית 

אין  בלימודים.  להתמקד  שלי  ליכולת  ותרמה  מאוד  עד  הקלה 
יוצאי  ארגון  של  בסיוע  מקורו  מהצלחתי  ניכר  שחלק  ספק  י  ל

דמשק. 

הסטודנטים  כל  של  ובשמם  בשמי  להודות  ברצוני  זה,  במעמד 
למספר אנשים יקרים אשר בזכותם התכנסנו כאן היום. ראשית, 
לבך  רוחב  על  מעידה  הנדיבה  תרומתך   – היקר  דואר  אלי  ר  מ
לארגון  לקהילה.  הלאה  ולתרום  להמשיך   – השראה  מעוררת  ו
יוצאי דמשק והעומד בראשו, מר יהושוע קלש; מר שלום כהן, 
הבלתי  ההשקעה  על  המלגות  ועדת  לחברי  היסוד;  קרן  ציג  נ
לחברי  זה,  מפעל  של  הצלחתו  למען  ומכוחם  ממרצם  לאית  נ
מתנדבי  ולכל  זה;  ערב  של  והצלחתו  הקמתו  על  תרבות  עדת  ו
השקעתכם  כך שלצד  על  לכם  תודה  לקדמו.  הפועלים  הארגון 
יוצאי  הדורות  בין  שוב  מקשרים  אתם  בפועלכם  השכלתנו,  ב
דמשק, מאחדים את הקהילה ומחיים את המורשת של הקהילה 

הדמשקאית מדי יום ביומו. 

שבערב  שכפי  להזכיר  ברצוני  המלגה  וקבלת  הסיום  לפני  רגע 
זה- שמקורו בנתינה של האחר ואנו במוקד הקבלה, חשוב לזכור 
לפעול  לעצמנו,  מעבר  שלנו  העיסוקים  את  להרחיב  לתת,  ם  ג
ולתרום בחזרה בקהילה. אאחל לסטודנטים הצלחה בדרכם, כולי 
תקווה שנמשיך לחזק את הקשר עם משפחותינו – שנתעניין, 
אותה.   נמשיך  ובכך  הדמשקאית  המורשת  את  ונכיר  קשיב  נ
מקווה שנמשיך להיפגש כאן ובאירועים נוספים מדי שנה בשנה. 

יעל פז, מעל בימת הטקס, מקריאה את מכתבה
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אוסף תמונות מתוך הטקס 

מכתב תודה לאלי דואר מאת שיר עטר, סטודנטית

 28 פברואר 2015

שמי שיר עטר, בת 24, סטודנטית שנה א לניהול מערכות מידע לכבוד: מר אלי דואר
אך, בעזרת אנשים כמוך, זה מאפשר לנו לנשימת רווחה ומפחית שבחרתי ללמוד כמעט ובלתי אפשרי לשלב עבודה קבועה.ההוצאות הן כה גדולות וההכנסות מעטות כי בתארים כמו התואר כפי שאתה יודע, לא קל להתקיים כסטודנט במדינה שלנו. היום, במכללת עמק יזרעאל.

שנוכל לפגוש את האדם מאחורי התרומה. אכפתי ודואג. אשמח שתגיע באחד מהטקסים לישראל על מנת סיפרו עליך בטקס חלוקת המלגות שאתה אדם צנוע, רחב לב, מאליו ועבורי אתה מושא להערצה והערכה כבירה.שנה לקבוצת הסטודנטים. ולכן, אדגיש בפניך כי אין זה דבר מובן מעטים האנשים  בעלי יכולת כלכלית שהיו תורמים שנה אחר מהדאגה הכלכלית.
מוקירה לך תודה מעמקי הלב,

                     שיר עטר
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