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דבר המערכת

אלפי  שלושת  את  אפיינו  ועוני  רדיפות  של רווחה,  מחזוריות 
רדיפות  סבל,  שחוותה  יהדות  דמשק. למרות  שנות קיומה של 
ומצוקה, ידעה הקהילה לגבור עליהם ולהתאושש. אולם נראה 
קיומה  ולקץ  הסופי  לחיסולה  הביא  העשרים  המאה  שסוף 
קיום  יתאפשר  לעין  הנראה  שבעתיד  להניח  קשה  כקהילה. 
יהודי כלשהו במקום. איננו רוצים שהחיסול הפיסי של הקהילה 
יגזור כלייה גם על המורשת שהותירה. לשמחתנו, ישנן קהילות 
על  השומרות  סקסית  והאנגלו  הלטינית  בישראל ובאמריקה 
במכסיקו  הדמשקאיות  הקהילות  במיוחד  מצטיינות  הגחלת. 
התרבות  ובמרכזי  הספר  בבתי  במועדוניהן,  כנסיותיהן,  שבבתי 
שלא  צעירים  דמשקאיות.  מסורות  נשמרות עדיין  הקהילתיים 
אותם,  חוקרים  שורשיהם,  אל  שם  נמשכים  דמשק  את  הכירו 

כותבים עליהם וחיים אותם.

ובני  בניהם  הצעירים,  של  העניין  מועט  זאת,  לעומת  בישראל 
מדי  עסוקים  הם  מסורתה.  בשימור  דמשק  יוצאי  של  בניהם 
בחיים הישראלים הלחוצים והלוחצים. יתכן שריבוי הנישואים 
המועט במסורת  תורם לענין  אחרות  עדות  בני  המעורבים עם 
הדמשקאית, אך זהו המחיר של כור ההיתוך, החיובי כל כך, של 

החברה הישראלית.

המעטים שעושים במלאכת האיתור, החשיפה ושימור המורשת 
הם ברובם בני הדור הישן המתמעט והולך. נדרשים מאד צעירים 
ממשיכים כדי למנוע את האובדן והשכחה. בגיליון מכאן ומשאם 
מס' 22 שאל חברנו יעקב כבביה בכתבתו "ארגון יוצאי דמשק - 
לאן"? "האם ארגון יוצאי דמשק הגיע לסיום תפקידו ההיסטורי 
"המשך  משמעית:  חד  תשובתו  מלהתקיים"?  לחדול  וסופו 
לעתיד".  גם  וחשובה  נחוצה  הארגון  של  המבורכת   פעילותו 

לשם כך על הדור הצעיר להתוודע לשורשיו ההיסטוריים.

מה  את  השיכחה  תעלים  צעירים,  מתנדבים  שבלעדי  לנו  ברור 
היום-יום  ישקעו תחת משא  היום. האם צעירינו  שניתן להציל 
ויתרחקו משורשיהם? האם ההתרחקות תיטיב עמם? לנו, ותיקי 
כל  ממשב  יפול  שורשים,  ללא  שעץ  ברור  בארגון,  הפעילים 
רוח מצויה. לעומתו, העץ בעל השורשים העמוקים יעמוד חזק 
ואיתן על תילו. האם שלושת אלפים שנות חיים אינם שורשים 
עמוקים דיים כדי לחסום את האובדן הצפוי? בהחלט כן, כמובן, 
חשיפת  על  היום  לוותר  להם  אל  יד.  יושיטו  שצעירנו  בתנאי 

שורשיהם, כי מחר הם בוודאות ירצו  מאד להכירם.

במימון  לסיוע  משמעותיים,  ובסכומים  בקרוב  כמאה מלגות 

ידי  על  שנה  מדי  מוענקות  אקדמיים  במוסדות  לימודים 
המלגות  דואר.  מר אלי  קהילתנו,  יוצא  של  מתרומתו  הארגון, 
דמשקאי  ממוצא  לאומי  שרות  או  צבא  מוענקות  ליוצאי 
שמתקשים לממן בכוחות עצמם את עלויות ההשכלה הגבוהה. 
הצלחה  הלומדים  לכל  מאחלים  התורם,  את  אנו  מברכים 
לתמורה  מהם  העתידיים  ומצפים  ובעיסוקיהם  בלימודים 
לחברה הישראלית בכללותה ולקהילת יוצאי דמשק בהתנדבות 

לעשייה במסגרותיה.

ככל  לסייע  המלגות,  למקבלי  במיוחד  לצעירים,  קוראים  אנו 
וזכו  חיל  שעשו  לאלה  קוראים  אנו  כן  כמו  לארגון.  יכולתם 
לעשות לביתם, לתרום ולנדב למען אלה שההצלחה טרם האירה 

להם פנים.

בברכת חג פסח כשר ושמח
המערכת
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לזכרו של 
הנשיא יצחק נבון

נולד  ישראל,  מדינת  של  החמישי  נשיאה  ז״ל,  נבון  יצחק 
בירושלים.  מהוותיקות  ספרדית  למשפחה  ב-1921  בירושלים 
הקהילה  עם  הראשונים  מגעיו  היו  מגוריו,  שכונת  בנחלאות, 
של  מיסודם  "עדס"  הכנסת  בית  ומנהגיה.  מסורותיה  הסורית, 
יוצאי ארם צובא היה קרוב לביתו ובירושלים הזעירה של אותם 

ימים, כולם הכירו את כולם. 

נבון  יצחק  נתמנה  המדינה  קום  עם 
בכמה  מואמן  בשגרירות,  שני  למזכיר 
שליטתו  הלטינית.  באמריקה  מדינות 
בלתי  קשר  לו  אפשרה  הספרדית  בשפה 
המקומיות  היהודיות  הקהילות  עם  אמצעי 
בארגנטינה  הדמשקאיות  הקהילות  ובכללן 
עם  טובים  קשרים  קיים  הוא  ובמכסיקו. 
מאורחותיהם  והתרשם  וחכמיהן  מנהיגיהן 

ומהקפדתם על שמירת מסורת אבות. 

למזכירו  התמנה  הוא  ארצה  חזרתו  לאחר 
של דוד בן גוריון, ראש הממשלה ושר הביטחון. לאחר מכן היה 

חבר כנסת מטעם מפא"י, רפ"י ומפלגת העבודה.

ב-1978 נבחר יצחק נבון לנשיא המדינה והיה נשיא פופולרי בקרב 
כל שדרות העם. את עיקר תפקידו הוא ראה בגישור  בין העדות 
ובין  וחילוניים  בין ספרדים לאשכנזים, דתיים  הרבות בישראל, 
היהודים לבני המעוטים. איך הופכים ערב רב לעם? הוא שאל 
לכולם -  יש למצוא את המשותף  והשיב: מצד אחד  את עצמו 
ביטוי  לתת  ועדה  שבט  לכל  לאפשר  שני  ומצד  התנ"ך  העבר, 
למורשתו. לכן במהלך כהונתו הוא הרבה לסייר בארץ, בערים, 
בשכונות, בערי הפיתוח, בכפרי המעוטים ובהתישבות העובדת. 
למרות האהדה הרבה שהוא זכה לה, הוא החליט בתום כהונתו 
זה  בתפקידו  החינוך.  לשר  ונתמנה  הפוליטית  לעשייה  לחזור 
הוא חיזק את הנחלת מורשת יהדות ספרד, את לימודי הערבית 

והצורך בדו קיום יהודי ערבי. 

יצחק נבון כתב סיפורים רבים העוסקים בתרבות יהודי ספרד וכן 
את המחזות רומנסרו ספרדי ובוסתן ספרדי שזכו להצלחה רבה 

ולפופולריזציה של שירי קודש וחול ספרדים.

על קשריו עם יהדות דמשק

כאשר עלו ארצה בנות דמשק שהיו מורות שם, הוצע להכשירן 

דאג  נבון,  יצחק  דאז,  החינוך  שר  בישראל.  לערבית  כמורות 
לתקציב מיוחד כדי להכשירן. עד היום חלקן מלמדות בחולון, בת 
ים ותל אביב. בקשריו המיוחדים עם יהודי דמשק, הנשיא  נבון 
דמשק,  יוצאי  ארגון  נשיא  ששון,  משה  של  הטוב  חברו  היה 
והשתתף בערב הערכה להוצאת הספר מדמשק לירושלים של 
יוסף קלש ז"ל, מזכיר הארגון, והספר חמדת 

ימים של לאה חזן, חברת קיבוץ הזורע.

יצחק נבון גם היה ידידו הקרוב של מנשקה 
ישראל  בפרס  שזכה  פעלים  רב  איש  הראל, 
על מפעל חיים. בהקשר הדמשקאי מנשקה 
שהצליח  על  דמשק  יהדות  יקיר  היה  הראל 
הנוער  בקרב  לעורר  אחר,  שליח  מכל  יותר 
הדמשקאי את הלהט הציוני וסייע להעלאת 
ב-1944-45.  והילדים  הנוער  מבני   1350
גם  ארצה  עלו  ילדיהם  עליית  בעקבות 

הוריהם.

אחד מפעילי הארגון, מצליח שטח, מספר שבמסיבה שנערכה 
לכבוד היבחרו של נבון לנשיא הוא הביע את תקוותו שבתקופת 
ארצה.  ובעלייתם  סוריה  יהודי  בהצלת  לראות  נזכה  כהונתו 
דלתי  לך,  דע  ואמר לו:  מצליח  את  חיבק  הוא  מסיבה  באותה 
פתוחה בכל עת בפניך. אני מבקש שתעדכן אותי בכל התפתחות.

התאפשר  שלא  בארץ,  רפואי  לטיפול  נזקקו  דמשק  כשיהודי 
משפחותיהם  שבני  משום  לשם  לחזור  עליהם  והיה  בדמשק, 
הוחזקו כבני ערובה, לא נמצא מימון לכך. שוב פנה מצליח שטח 
במימון  רבות  שעזר  הג'ויט  לארגון  אותו  שקישר  הנשיא  אל 

הטיפול הרפואי.

על  שטח  מצליח  לו  סיפר  נבון  של  לנשיאותו  השניה  בשנה 
הנערות שהצליחו להמלט מדמשק ועלו ארצה. הנשיא התעניין 
בקליטתן  בארץ וביקש ממצליח שיביאם למשכן משום שהוא 
הוא  למשכן  הגיעו  כשהן  סיפורן.  את  מפיהן  לשמוע  מעוניין 
האזין לסיפורה של כל אחת ואחת ואמר למצליח: עליך לכתוב 
את הדברים. חובה לספר על תעוזתן ועל הסכנות שעברו בדרך. 
הנשיא הזמין שתיה, קם בעצמו, כיבד את הנוכחים והצטלם עם 
נבון, מצליח המשיך  וכך לאורך כל תקופת כהונתו של  הבנות. 

להסתייע בנשיא ובעצותיו.
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ציוני דרך בתולדות
קהילת יהודי דמשק

אליהו חסון

1. התקופה הקדומה

אברהם  בימי  עוד  בתנ"ך  נזכר  לדמשק  היהודי  העם  בין  הקשר 
ט"ו״.  בראשית  - אליעזר דמשק  הוא  ביתי  משק  אבינו – ״ובן 
מאוחר יותר, אוזכר כי דויד כבש את "ארם דמשק" ואת "ארם 
בהמשך,  מסים.  וגבה  נציבים  שם  מינה  הוא  חלב.  היא  צובא" 
בין מה שנקרא היום סוריה  וחברתיים  נקשרו קשרים כלכליים 
ולבנון עם ממלכות ישראל: שלמה המלך קנה ארזי לבנון לבניית 
היתה  ועוד.  צידון  מלך  בת  איזבל  עם  התחתן  אחאב  המקדש, 
בין  המלחמות  באחת  מלחמות.  גם  והיו  כלכלית  תחרות  גם 

ארם לישראל, נהרג אחאב מלך 
ישראל. נציין גם מספר ארועים 
אליהו  של  בריחתו  היסטוריים: 
מפני אחאב, הסתתרותו במערה 
דמשק  יהודי  מסורת  שלפי 
דמשק.  שליד  בג'ובר  נמצאת 
למלך  חזאל  את  משח  הוא  שם 
את  משח  וגם  )דמשק(  ארם 
שני,  בית  בימי  לנביא.  אלישע 
היהודית  הקהילה  מאוד  גדלה 
בפרט.  ובדמשק  בכלל  בסוריה 
שקהילות  זה  בהקשר  נציין 
התקיימו  משמעותיות  יהודיות 
ההלניסטית  בתקופה  בסוריה 
באנטיוכיה  גם  והחשמונאית 

ובדורא אירופוס שליד הפרת.

מעיד  פלאויוס  יוספוס 
נהרגו  הגדול  המרד  שבתקופת 
בדמשק כעשרת אלפים יהודים, 
אלה,  כבדות  אבדות  למרות 
המשיך  שם  היהודי  הישוב 
ואף קיים קשרים עם  להתקיים 
חורבן  לאחר  הרומי.  השלטון 
יהודי  מסורת  לפי  שני,  בית 
ערך,  בן  דמשק, התישב אלעזר 

תלמידו המצטיין של רבן יוחנן בן זכאי בג'ובר שליד דמשק. הוא 
בנה שם כנראה את בית הכנסת הראשון או את אחד הראשונים, 
בית  מסורת,  אותה  לפי  ישראל.  ארץ  לגבולות  מחוץ  שהוקם 
במאה  וא"י  בסוריה  הביזנטי  השלטון  בתקופת  הוחרב  הכנסת 

שהושתו  וההתנכלויות  הגזרות  למרות  לספירה.  ה-7  או  ה-6 
על היהודים לקראת סוף השלטון הביזנטי, קהילות דמשק וחלב 

שרדו. 

עד  המוסלמי  והשלטון  הערבי  מהכיבוש   .2
התקופה העות'מאנית

מצרים  ישראל,  ארץ  סוריה,  נכבשו  לספירה,   640 בסביבות 
ורציף  גדול  יצר מרחב  הכיבוש  ידי הערבים.  על  נהריים,  וארם 
שבו יכלו להתפתח חיים אזרחיים עם חופש תנועה רב יחסית. 
בזמנים  לסוריה  ישראל  יהודים מארץ  בואם של  זה אפשר את 
שונים באלף הראשון לספירה. 
היתה  דמשק  הכיבוש  בעקבות 
בירת  שנים,  עשרות  במשך 
בית  של  הערבית  האימפריה 
 .660-750 בשנים  אומייה 
הודות לכך דמשק היתה לצומת 
של  ליבו  חג'אז,  בין  חשוב 
לבין  החדש,  המוסלמי  העולם 
והמדינות  איראן  נהריים,  ארם 
מערבה  ומצרים  משם,  מזרחה 
אלה,  במרחבים  ודרומה. 
התרכזו רוב תושבי האימפריה 
דמשק  החדשה.  הערבית 
חשוב  כלכלי  לצומת  הפכה 
מרחבי  תושבים  אליו  שמשך 
התהדקו  כך,  עקב  הח'ליפות. 
קהילת  בין  הקשרים  מאוד 
דמשק לקהילות ישראל בארם 
ישראל,  ארץ  ויהודי  נהריים 
עם  הקשרים  התהדקו  במיוחד 
יהודי ירושלים, טבריה ומאוחר 

יותר עם צפת.

הקהילה  ההיסטוריה  במהלך 
לא  כי  אם  והתרחבה,  רבתה 
ישבו  שם  נהריים.  ארם  של  הגדולות  הקהילות  לממדי  הגיעה 
פריחתן שם,  שיא  והנודעות.  הגדולות  והישיבות  הגולה  ראשי 
ועד  המאה השמינית  החל ממחצית   - העבאסית  בתקופה  היה 
אמצע המאה העשירית. החל משנות השבעים של מאה זו מצרים 



7 גליון מס׳ 23 ערב פסח תשע"ו // אפריל 2016 מכאן ומשאם 

הייתה מרכז אימפריה של הפאטימים שבירתם לפני שהם הגיעו 
למצרים היתה  קירואן שבתוניסיה שם הם ניהלו מדינה סובלנית 
ליהודים ולנוצרים שכונו בקוראן "עמי הספר")אהל-אל-כיתאב( 
באוונגליון.  הנוצרים  ושל  בתורה  היהודים  של  אמונתם  בשל 
הלא  כלפי  מאוד  סובלניים  כאמור  היו  שיעים,  היותם  למרות 
שלטונם  שתחת  היהודיות  לקהילות  איפשר  זה  מוסלמים. 
ולקיים חופש דת  ובמיוחד במצרים להתפתח  בארצות השונות 
עם  אינטנסיביים  קשרים  התקיימו  היתרונות  שאר  בין  סביר. 
קהילות סוריה ולבנון ובמיוחד עם קהילת יהודי דמשק. החריג 
כאמור  שהיו  הפאטימים  מבין  מוסלמים  ללא  המפלה  ביחסו 
שיעים, היה "אלחאכם באמר אללה" )996-1021( )המושל בצוו 
האל( שהחמיר באכיפת "תנאי עומר" כלפי היהודים והנוצרים. 
נועדו לבדל ולהשפיל את היהודים והנוצרים שחיו  תנאי עומר 
תחת השלטון המוסלמי. הם קבעו בין השאר, סימני היכר בלבוש 
על מנת שמי שאינו מוסלמי יוכר ככזה כשהוא ברשות הרבים. 
היו  גברים  אחר.  בצבע  נעל  כל  לנעול  חייבות  היו  למשל  נשים 
רבות  גזרות  עוד  היו  מיוחד.  בצבע  צעיף  עם  להתהלך  חייבים 
וקשות בתחומים שונים. למרות זאת מצב היהודים תחת שלטונו 
היה עדיף לאין ערוך על זה שהיה נהוג  באירופה באותה תקופה.

ובמיוחד  א"י  על  חורבן  המיט  ה-11,  במאה  הסלג'וקי  הכיבוש 
כפי  הערבי  השלטון  התפוררות  את  סימן  הוא  ירושלים.  על 
שצוין לעיל )בית אומייה, בית עבאס, פאטימים( והחלו תקופות 
איובים- נוצרים,  צלבנים  סלג'וקים,  ערביים:  לא  שליטים  של 
)כורדים(, ממלוכים )אלה היו לרוב תורכים, תורכמנים, תושבי 
שנה  כשלושים  הוחמר,  החורבן  ואחרים(.  מונגולים,  הקוקאז, 
רצחני  גם  שהיה  הצלבני  הכיבוש  עם  הסלג'וקי,  הכיבוש  אחרי 
במיוחד. התבססות הצלבנים בסוריה וארץ ישראל לוותה בהרס 
התושבים  חשבון  על  מאירופה  מהגרים  רבבות  ובישוב  רב 
הותיקים. השלטון הצלבני היה של נסיכויות שכל אחת התנהלה 
לשלטון  בדומה  השליט,  הנסיך  של  לבו  ושרירות  דרכו  ע"פ 
שהיחס  לציין  אפשר  כללי  באופן  תקופה.  באותה  באירופה 

ליהודים שתחת שליטתם לא היה הומוגני בכל הנסיכויות.

ישיבת  עברה  ישראל  בארץ  הצלבנים  של  והגזרות  ההרס  בשל 
שהפכה  לדמשק,  מכן  ולאחר  שבלבנון,  לצור  מירושלים  א"י 
להיות מרכז רוחני יהודי חשוב במזרח התיכון. ראשי הישיבה אף 

קבלו את התואר "גאון".

הכורדים שהחלה  האיובים  ועליית  הצלבנים  התפוררות שלטון 
יהודי  קהילות  להתאוששות  הביאה  ה-12,  המאה  ממחצית 
סוריה. האיובים היו סונים שהתמודדו עם הצלבנים "הכופרים" 
ועם השיעים הפאטימים – שכונו על ידם ה"מוסלמים הסוטים". 
הם אכפו את תנאי עומר אבל היו סובלנים ליהודים יותר מאשר 
לאחרים. בראשית דרכם קבעו את בירתם בצפון עיראק וצפון 
סוריה. חלב היתה בירתם הכלכלית. לאחר התבססות שלטונם 
בעוד  במצרים,  בירתם  את  קבעו  הם  מדינתם,  שטחי  והרחבת 
נהריים שהלכו  שהעבאסים באותו הזמן שלטו בשטחים בארם 
במזרח  היהודי  הכובד  מרכז  שם.  הזעזועים  בשל  והצטמקו, 

התיכון עבר למצרים. 

באותה תקופה מונה איש דמשק, ישי בן חזקיהו, כראש הגולה 
העיר  לדמשק.  הועבר  שמושבה  ישראל  ארץ  ישיבת  וראש 
נחשבה כמרכז יהודי חשוב, אך לא החשוב ביותר, על אם הדרך 
האיובי.  השלטון  מרכז  למצרים,  סוריה  וצפון  נהריים  מארם 
ישיבת  את  שיבח  הוא  תקופה.  באותה  שם  התישב  הרמב"ם 
חלב, וגם שלח את בחיר תלמידיו - יוסף בר יהודה להיות רב 

הקהילה שם.

מעט לאחר מחצית המאה ה-13 קהילות יהודי סוריה ובמיוחד 
הימים  קצר  המונגולי  מהכיבוש  קשות  נפגעו  דמשק  של  זו 
הדתית  ומההקצנה  בכיבושיו,  וחורבן  הרס  שזרע  הולאגו.  של 

המוסלמית בתקופת שלטון הממלוכים שהתבסס בעקבותיו.

הממלוכים היו עבדים, לרוב פגאנים, שנרכשו בד"כ במרכז אסיה 
על ידי השליטים המוסלמים ליצירת חיל משמר אישי שלהם. 
הם אוסלמו ואומנו להיות חיילים ופקידי שלטון בכירים. לאחר 
התאסלמותם שוחררו מהעבדות. עם השנים הם ריכזו בידם את 
הכוח ותפשו את השלטון, אך לא את ההנהגה הרוחנית שנשארה 
בידי ח'ליפים חסרי סמכויות ביצוע. בהיותם מתאסלמים חדשים 
הם הכבידו את עולם על הלא מוסלמים. הם היו אלה שהמציאו 
שלדעתם  ומוסלמים  מתאסלמים  כנגד  הדת"  "משטרת  את 
זו של אכיפת  לא קיימו את מצוות הדת ע"פ השקפתם. צורה 
שמירת הדת אומצה בעולם הנוצרי והפכה לאינקויזיציה. רבים 
אולצו  שלטונם,  תחת  אחרים  ובמקומות  בדמשק  מהיהודים 

להתאסלם. הם גם סבלו מגזרות שונות אם כי לא בעקביות.

יותר  הרבה  קשה  פגיעה  היתה  לנק-)טמרלאן(  טימור  פלישת 
ה-14  המאה  בסוף  התרחשה  היא  העבר.  כיבושי  מפגיעות 
וראשית המאה ה-15. טימור לנק, היה מונגולי במוצאו שהתפאר 
ביחוסו לצ'נגיז חאן. הוא התאסלם לאחר עליתו לשלטון במרכז 
אסיה. הוא רדף במיוחד את הלא מוסלמים. אולם גם המוסלמים 
סבלו קשות מנחת זרועו. הוא  נהג לשבור את רוח האויב בכך 
שבמהלך המצור על ערים הקים פירמידות של גולגולות. בנוסף, 
מה  וכל  ויאנסו  שישדדו  לחייליו,  פורקן  הכיבוש  לאחר  נתן 
כה  היתה  המכה  בדמשק  ימים.  מספר  במשך  בדעתם  שעולה 
אנושה, שתושביה כונו מאז "ממזרי טימור לנק". החורבן והמכה 
האנושה שספגה במיוחד קהילת יהודי דמשק, לא נבעה מההרג 
למרכז  רבים  יהודים  של  הגליתם  בשל  גם  אלא  בלבד,  וההרס 

אסיה. בירתו היתה סמרקנד שבאוזבקיסטאן.

דמשק כמרכז רוחני יהודי: 

כ-120-150 שנה מאוחר יותר, הפכה דמשק למרכז קבלה עולמי 
ומרכז תורני מהמעלה הראשונה. השינוי חל כתוצאה משלושה 

ארועים שהתרחשו בסמיכות זמנים: 

מגורשים  אלפי  של  להגעתם  גרם  ב-1492-3  ספרד  גרוש  א. 
לסוריה שחלקם היו בעלי השכלה יהודית וכללית רחבה ולעתים 
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גם קשורים בקשרי משפחה עם מגורשים שפנו לארצות אחרות, 
לרבות בתוך האימפריה העות'מאנית.

ספרד,  ידי  על  אז  שנשלטה  ב-1493,  סיציליה  יהודי  גירוש  ב. 
הביא חלק מהם לסוריה. אלה הביאו לדמשק את מקצוע כריכת 
מסוגים  ספרים  באמצעות  לידע  קרבה  שיצר  מקצוע  הספרים. 
ותחומים שלא היו קשורים ביהדות. ספרים אלה סייעו להרחבת 

אופק הקוראים.

ג. הכיבוש  העות'מאני:  ב-1516/7 השלטון העות'מאני היה בעל 
בתרומתם  והכיר  יהודים,  מגורשים  לקליטת  ופתוח  טוב  רצון 
הבינו שהאימפריה שלהם  לאימפריה המתרחבת. העות'מאנים 
מבוססת על פסיפס אנושי מגוון. משום כך, רצוי היה מבחינתם 
למנוע חיכוכים מיותרים עם אותו פסיפס או עם חלקים ממנו 
מסייע  זה  עוד  כל  יחסי  חופש  השונות  לקבוצות  ולאפשר 

לשלטונם.

בואם לסוריה של שתי קבוצות המהגרים, יהודי ספרד ופורטוגל 
שנבע  נפרדות  קהילות  שלוש  של  מצב  יצר  סיציליה,  ויהודי 
מהרצון להמשיך במסורת הספציפית של כל אחת מהן. הותיקים 
נקראו ״המסתערבים״, משום שדברו ערבית וסיגלו לעצמם את 
הלבוש ומקצת ממנהגי המקום. הספרדים שגם נקראו פרנג' או 
פרנקוס והסיציליאנים נקראו סיקילים או בשיבוש סקלאיין או 
ביניהן  הקבוצות  שלוש  של  וההטמעה  השילוב  תהליך  סלאיין. 
שנוצרו  המשפחה  קשרי  שנה.  כמאתיים  ארך  אחת,  לקהילה 
צביון  וליצירת  המחיצות  לשבירת  המנוע  היו  הטבע  מדרך 
מקומי הומוגני של יהודי דמשק. מבין ההבדלים היחודיים של 
כל קבוצה בקהילה נציין שוני מסוים בנוסחי התפילה, בניגונים 
ובמנהגים בעלי חשיבות משנית. הבדלים אלה הלכו והיטשטשו 
כשפת  הערבית  את  לעצמם  סיגלו  "המהגרים"  צאצאי  וכך 
כמעט  נעלמה  היהודית(  )הספרדית  שהלדינו  באופן  הדיבור, 
וגם נוסחי  לחלוטין. הם גם אימצו לעצמם את הלבוש המזרחי 

התפילה התמזגו ביניהם.

3. השלטון העות'מאני

3.1 שגשוג 

מוסלמים  ללא  סובלני  היה  בראשיתו  העות'מאני  השלטון 
ואפשר ליהודים לנהוג בחופשיות ע"פ מנהגיהם ודתם. הרבנים 
בין  דמשק.  קהילת  של  הרוחניים  למנהיגים  הפכו  הספרדיים 
חכמי  ובמיוחד  ישראל  ארץ  חכמי  של  ההשפעה  בשל  השאר 
דאז,  צפת  חכמי  מבין  דמשק.  עם  קרוב  בקשר  שעמדו  צפת, 
משה  ר'  ערוך,  השולחן  מחבר  קארו  יוסף  ר'  את  במיוחד  נציין 
וגם  בצפת,  התגורר  במצרים,  וגדל  שנולד  ו-האר"י  קורדובירו, 
כמרכז  דמשק  את  שביססו  ויטאל  חיים  ר'  ושל  בדמשק  לימד 

קבלה עולמי ועוד רבים רבים אחרים.  

ויטאל  חיים  ר'  נציין את  הנודעים בדמשק,  מבין חכמי הקבלה 
)שגם נקבר בדמשק( שכתב והפיץ את תורת הקבלה של האר"י, 

ישיבות  שתי  בראש  עמד  אלשיך,  הרב  אלשיך.  משה  רבי  ואת 
חיים  ר'  את  ולימד  קארו  יוסף  ר'  ע"י  לרבנות  הוסמך  בצפת, 
אבן  יוסף  ר'  את  גם  נציין  בדמשק.  ניכר  זמן  בלה  הוא  ויטאל, 

ציאח שלפני בואו לדמשק היה אב בית הדין בירושלים. 

בשנה  שנה  מדי  היה  נהוג  קבלה,  מרכז  דמשק  של  היותה  מאז 
ליל  תיקון  את  לבלות  שבקהילה,  המדרש  ובבתי  הכנסת  בבתי 

שבועות בלימוד כל הלילה מספר הזוהר.

לאחר חיסול המרכז היהודי בספרד, ובסמיכות זמנים להפיכתה 
של דמשק למרכז קבלה יהודי, קהילת דמשק הפכה גם למרכז 
והמשוררים  הפיטניים  מבין  ושירה.  פיוט  של  במעלה  ראשון 
נג'ארה. הוא  נזכיר את ר' ישראל  היהודים שהתגוררו בדמשק, 
נקבר בדמשק למרות שחלק ניכר מחייו חי בעזה. חלק מפיוטיו 
קהילות  בקרב  כיום  גם  ומושרים  התפילה  בסידורי  שולבו 
עד  נמשך  יהודי  רוחני  כמרכז  דמשק  של  קיומה  ספרד.  יוצאי 
ביהודי  קשות  שפגעה  ב- 1666  צבי  שבתאי  של  להתאסלמותו 
האימפריה העות'מאנית כולה, וגם בקהילת דמשק, למרות שרק 
ליהודים  גרם  השבתאות  משבר  אחריו.  נהו  מיהודיה  מעטים 
רבים אכזבה עמוקה מהיהדות והמיט אסון של ממש על קהילות 
תנועות  אחרי  נהיה  או  רבים  של  התאסלמותם  בשל  רבות, 
"לקרב  שניסו  פרנק  יעקב  התנועה של  כמו  אחרות,  קיקיוניות 
את בוא המשיח" בין השאר על ידי טקסי זימה. בנוסף תהליך 
המאה  בסוף  שהחל  העות'מאנית  האימפריה  של  שקיעתה 
ה-17 ובמיוחד במאה ה-18 תרם להאצת הדעיכה של הקהילות 

היהודיות שבה.

העות'מאנית,  האימפריה  של  גדולתה  שבתקופת  לציין  ראוי 
נוצרו קהילות בנות  ובשל הבטחון היחסי  ליהודים ששרר בה, 
משניות  ועיירות  בערים  יהודיות  משפחות  מאות  או  עשרות 
וקטנות בסוריה. ידוע למשל שבמאות ה- 17 וה-18 היו קהילות 
בחצביה   - ובבקאע  בדומא,  בג'ובר,  דמשק  באיזור  יהודיות 
שבסוריה  חמה  בערים  קהילות  היו  כ"כ  החרמון.  שלמרגלות 
שמות  יצרו  שגם  קהילות  היו  חלב  באיזור  שבלבנון.  וטריפולי 
חסאכה-חסכי,  תאב-ענתבי,  בעין  כמו  יוצאיהן  של  משפחה 
אורפה- אורפלי, ואחרות וכן קהילות באדנה ואנטיוכיה. במהלך 
המאה ה-19 רוב הקהילות הקטנות נעלמו בשל הגירה פנימית 
העות'מאנית.  לאימפריה  שמחוץ  לארצות  והגירה  לדמשק 
בצידון,  בביירות,  בלבנון,  גם  משמעותיות  קהילות  שהיו  נציין 
בדיר אלקמר, ובהר הלבנון. כל הקהילות שבלבנון למעט זו של 
ביירות, התדלדלו במהלך המאה ה-19 ורובן נעלמו עד ראשית 

המאה העשרים.

3.2 המשברים והשקיעה

3.2.1 משפחת פרחי, וגבירי דמשק

המאה  של  הראשונים  העשורים  ובארבעת  ה-18  המאה  בסוף 
לעמדות  הגיעו  שבה  העשירים  ובמיוחד  דמשק  יהדות  ה-19 
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תקדים.  חסר  כלכלי  ולשגשוג  העות'מאני  בשלטון  מפתח 
מספר משפחות מצומצם מימן ודאג לכסות את עלויות שרותי 
הקהילה והפעיל את השפעתו אצל השלטונות לטובת הקהילה. 
מבין המשפחות נציין את משפחות סטמבולי,  אנג'ל, ליסבונה, 
מי  ואחרות.  טובי  מחלב,  שהגיעה  לניאדו  הררי,  חסון,  טוטח, 
שעלתה על כולן במעמד אצל השלטונות היתה משפחת פרחי. 
אמידות  למשפחות  בדומה  בינלאומי  בסחר  עסקה  זו  משפחה 
נהגו  אלה  בין השאר משפחות  וחלב.  אחרות מדמשק  יהודיות 
לממן שיירות של מאות גמלים שיצאו למזרח הרחוק עם סחורת 
באירופה  מבוקשות  סחורות  משם  והביאו  ומאירופה,  מסוריה 
ואבני  פנינים  משי,  אריגי  תבלינים,  במיוחד  התיכון,  ובמזרח 
גדול  היה  פרחי  בני משפחת  הונן של  יקרות.  סחורות  ועוד  חן 
במיוחד. בזכות הונה הרב ובשל כשרון בניה המשפחה הצליחה 

להישאר זמן רב מקורבת לשלטון. 

בניהול  מעורבים  היו  המשפחה  בני  ה-18  המאה  סוף  לקראת 
הכספים של מושלי המחוז העות'מאנים של דמשק, עכו וצידון. 
מושלים אלה שלטו למעשה, בסוריה לבנון וארץ ישראל. אחד 
מבני המשפחה חיים פרחי בלט במיוחד בכשרונו ובעוצמתו. הוא 
היה למעשה שר אוצר ו"יועץ" למושל עכו אחמד ג'זאר פאשה. 
למרות מעמדו וכשרונו הרב, פטרונו האכזר הורה לנקר לו עין 
אחת, לחתוך לו אוזן וחלק מאפו. למרות התעללות זו המושל 
המשיך להסתייע בשירותו של חיים פרחי. בין שאר מעשיו פרחי 
ארגן  בהצלחה רבה את ההגנה על עכו מפני כיבושה ע"י נפוליון. 
אחרי פטירתו של אחמד אל ג'זאר ב-1804, הוא המשיך להיות 
יועץ לשני מושלי מחוז: סולימאן פאשה ולאחריו של עבדאללה 
פאשה. בשל קשריו הטובים בחצר הסלטאן  באיסטמבול, הוא 
פשה.  סולימאן  אחרי  פשה  עבדאללה  של  מינויו  על  השפיע 
היה  שאם  שסבר  משום  פארחי,  חיים  מפני  חשש  עבדאללה 
הדחתו.  על  להשפיע  יוכל  גם  הוא  מינויו  על  להשפיע  מסוגל 
על  לספר  יוכלו  שלא  כדי  אילמים,  פושעים  חבורת  שלח  הוא 
לים  גופתו  את  והשליכו  פרחי  חיים  את  רצחו  אלה  מעלליהם, 
פרחי  חיים   אחיו של  אבנים. שלושת  מלא  בתוך שק  ב-1820 
על  וממונים  מסים  כחוכרי  גם  ושימשו  מאוד  אמידים  שהיו 
הכספים של דמשק ושל אזורים נוספים, עסקו גם בסחר בינ"ל 

בהיקף נרחב. 

לאחר הרצחו של אחיהם הם מימנו מסע צבאי של כמה אלפי 
חיילים להענשתו של עבדאללה פשה. צבא העונשין כבש את 
כל המחוז שבאחריותו וצר ללא הצלחה על עכו כ-14 חודשים. 
בשל מרידתו של מושל מצרים מוחמד עלי והשפעתו על החצר 
נענשו  העונשין  הופסק. השותפים במשלחת  המצור  בקושטא, 
ושליחיו של עבדאללה הרעילו את אחד האחים פרחי. במהלך 
מרבית  ואת  ישראל  ארץ  את  כבש  עלי  מוחמד  שלו  המרד 
אסיר  בתנאי  במצרים  לחסות  ונאלץ  נשבה  עבדאללה  סוריה. 
של אבראהים פאשה בנו של מוחמד עלי מושל מצרים המורד. 
במהלך עלילת דמשק שהתרחשה בתקופת כיבושה של סוריה 
על ידי מוחמד עלי, שני האחים פרחי הנותרים נאסרו ורכושם 

הוחרם כך תמה תקופת הזוהר של משפחה זו. 

ההתעללות במשפחת פרחי וביהודי דמשק נעשתה על ידי שריף 
של  בנו  פאשה,  אבראהים  מטעם  דמשק  מושל  שהיה  פאשה 
מוחמד עלי. עם סיום מרידתו של מוחמד עלי שריף פשה נאסר 

ונתלה בשל חלקו במרידה בסולטאן. 

באותה תקופה הגיע שימעם של גבירי הקהילה לאירופה בשל 
צרכיה,  מימון  לקהילה:  תרומתם  וכן  חיו  שבו  והפאר  עושרם 
ובית  התורה,  תלמודי  מימון  הרבנים,  שכר  כנסת,  בתי  הקמת 
הדין הרבני. בששת העשורים הראשונים של המאה ה-19 היתה 
שהחל  אלא  נרחב.  חברתי  קיטוב  תוך  בקהילה  שגשוג  תקופת 
זה אסונות  בזה אחר  מ-1840 ארעו שלושה משברים שהמיטו 

כבדים על הקהילה באופן ישיר ועקיף.

3.2.2. עלילת דמשק

הראשי  הרב  ובראשם  דמשק  יהודי  הואשמו   1840 פסח  בערב 
לאפיית  בדמו  שימוש  לשם  ועוזרו,  נוצרי  נזיר  ברצח  ענתבי 
המוסלמי.  בעולם  דם  עלילת  של  ראשון  מקרה  היה  זה  מצות. 
ממשלת צרפת בראשות טייר THIER, שאפה להיחשב כמגינה 
דה-רטי,  הצרפתי  הקונסול  התיכון.  במזרח  הנוצרי  המיעוט  על 
ליבה ככל יכולתו את העלילה לפי מיטב המסורת האנטישמית 
בחקירת  פעיל  באופן  השתתף  הוא  הביניים.  בימי  הנוצרית 
ש"אישרו"  מומחים"  "עדים  על  ו"בהשפעה"  הנאשמים. 
איש.  מאות  משלוש  יותר  נחקרו  לרצח.  הקשורים  ממצאים 
הנוראות,  החקירות  במהלך  מעינויים  מתו  מהנחקרים  שלושה 
"שוכנעו"  מהנחקרים  שניים  חייהם.  לכל  נכים  נותרו  אחרים 
מעונש.  ונפטרו  "הרצח"  את  בפרוטרוט  ותיארו  להתאסלם 
בזכות התערבות אינטנסיבית של אדולף כרמיה מצרפת, משה 
הופעלו  ואחרים,  רוטשילד  משפחת  מאנגליה,  מונטיפיורי 

לחצים לביטול האשמות השוא. 

ולא  ההאשמות  נגד  התבטאה  אירופה  במערב  העיתונות  גם 
לנאשמים,  חנינה  העניק  שהסולטאן  עד  העלילה  עם  הסכימה 
שהיה  פאשה,  שריף  דמשק,  מושל  בוטלה.  לא  האשמה  אולם 
והומת  נכלא  העלילה,   ב"חקירת"  הצרפתים  של  הביצוע  איש 
הנזקים  את  מחק  לא  זה  כל  עלי.  מוחמד  במרד  תמיכתו  עקב 
עלילות  של  ארוכה  סידרה  החלה  בעקבותיה  גרמה.  שהעלילה 
לפניה.  דם  עלילות  ידע  שלא  המוסלמי  ובעולם  בסוריה  דם 
אלה לא זכו להד כמו עלילת דמשק. הקהילה יצאה מעלילה זו 
חבולה קשות בתחום הכלכלי והחברתי שכן הם נחשדו כרוצחים 
לצרכים פולחניים ולא זוכו. הנזק בתחום הכלכלי היה רב ורבים 
כן  כמו  היהודים.  עם  מעסקים  נרתעו  והנוצרים  מהמוסלמים 
שהיו  רבות  כלכליות  עמדות  לאובדן  גרמה  היהודים  חולשת 
לפגוע  ניסו  הזדמנות  בכל  הנוצרים.  ידי  על  ותפישתן  בידיהם 
אחרות.  שווא  והאשמות  דם  עלילות  אותן  רקע  על  ביהודים 
ההגנה  שר  פירסם  העשרים  המאה  של  ה-80  בשנות  אפילו 
של סוריה מוסטפא טלאס ספר :"פטיר צהיון" )מצות ציון( ובו 
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תיאור מפורט של תוכני העלילה תוך שרבוב "הפרוטוקולים של 
לכוונות  כאסמכתא  ערב  במדינות  היום  המקובלים  ציון",  זקני 

היהודים ועילה להשמצתם. 

של  לזכרו  מצבה  בדמשק  הוקמה  העלילה  אחרי  ארוך  לא  זמן 
הנזיר תומא שנעלם ובו מצוטט סיפור העלילה על רציחתו ע"י 
היהודים לשם שימוש בדמו לצרכי פולחן. אחד משערי דמשק 
העתיקה וכן אחת משכונות הנוצרים בדמשק נקראים עד היום 

על שם הנזיר –"באב תומא".

3.2.3 אובדן הסחר הבינלאומי

נכבד  בחלק  שהחזיקו  היהודים  סואץ.  תעלת  נפתחה  ב-1869 
שיירות  בזכות  בעיקר  למזרח,  אירופה  בין  הבינלאומי  מהסחר 
התעלה.  דרך   המעבר  עדיפות  בשל  קשות  נפגעו  הגמלים. 
כמו כן המסחר הבינ"ל עבר ליעדים אחרים. הפגיעה הכלכלית 
כי  עקיפות,  השפעות  גם  לה  היו  במיוחד.  קשה  היתה  הישירה 
פתיחת תעלת סואץ העצימה את הפגיעה בכלכלת סוריה בכלל 
בין  הסחר  כצומת  מעמדה  את  איבדה  סוריה  בפרט.  וביהודיה 

אירופה לאסיה. 

3.2.4 פשיטת הרגל של ה"אימפריה העות'מאנית"

רבים  דחף  סוריה,  דרך  שעבר  הבינלאומי  המסחר  שקיעת 
הממשלה  של  באג"ח  במסחר  לעסוק  והסוחרים  מהגבירים 
גבוהות  בהכנסות  לזכות  צפויים  שהם  סברו  הם  העות'מאנית. 
מריבית על אותן התחייבויות ממשלתיות. אולם ב-1875 הכריזה 
ובעקבותיה  רגל(  )פשיטת  חובות  על שמיטת  תורכיה  ממשלת 
להתרוששות  הביא  זה  הפרטיים.  מהלווים  רבים  גם  הלכו 
הקהילה כולה. הגבירים הפכו בעצמם לנזקקים ולא היה בידיהם 
קהילת  מועד  מאותו  לקהילה.  השרותים  את  לממן  להמשיך 
לממן  יכולת  כל  נעדרת  כשהיא  בעונייה  התאפיינה  דמשק 
לארגונים  לפנות  נאלצה  היא  בסיסיים.  קהילתיים  שרותים 

יהודיים במערב אירופה ובארה"ב כדי לקבל סיוע. 

4. הסתיעות ביהודי אירופה וארה"ב

וראשונה  בראש  היה  הכרחי  הרגל,  פשיטת  משבר  לאחר 
אינה  שידו  למי  הניתן  זה  ובמיוחד  בקהילה  החינוך  את  לממן 
של  המחודשת  כניסתה  את  בחיוב  ראתה  הקהילה  משגת. 
 Alliance Israelite-ה( הצרפתית  חברים  ישראל  כל  חברת 
Universelle( שיעדה היה חינוך "מודרני" של ילדי הקהילה. 
יותר  שמקרבת  בתוכנית  בצרפתית,  בעיקר  נערכו  הלימודים 
זה  מסורתיים.  יהודיים  נושאים  מאשר  צרפת  תרבות  את 
על  התבססות  היתה  החלופה  שכן  במיעוטו  הרע  בבחינת  היה 
תלמודי התורה שלימדו בתנאים מחפירים בשל חוסר אמצעים. 
המלמדים )החכמים( העניקו השכלה כללית בלתי מספקת שהם 
שכר  גבו  התורה  שתלמודי  אף  על  אותה.  חסרים  היו  עצמם 
לימוד מינימאלי, התחרות עם בתי הספר של המיסיון, שהעניקו 
היו משופעים   בתי ספר אלה  היתה קשה מאוד.  חינם,  השכלה 

בראש  שאפה  כי"ח  האמצעים.  לחסרי  שקסמו  בפיתויים 
הנוצרי.  המיסיון  של  אלה  הספר  בבתי  להתחרות   וראשונה, 
בני הקהילה שהיגרו  מנדבנים  גייסה תמיכות  במקביל הקהילה 
והצליחו בארה"ב ובאמריקה הלטינית. התמיכות גוייסו במיוחד 
כדי לשפר את תלמודי התורה, ולהענקת שרותי סעד מינימליים 
לנזקקים ביותר. לאור המצב העגום של הקהילה, אגודת "עזרא" 
לקהילה  נכבדים  סכומים  תרמו  האמריקאי  והג'וינט  מגרמניה 
אינדיבידואלית  תרומה  גם  התקבלה  ורווחה,  סעד  למטרות 
מיהודי בריטי למימון בית מרקחת שנתן תרופות חינם לנזקקים 
ביותר. בד בבד הקהילה גיסה רופאים מאנשי הקהילה שהעניקו 

טיפול רפואי בסיסי חינם, או בעלות סמלית לעניי הקהילה.

5. ההגירה 

מהאימפריה  שנותר  מה  של  הכלכלית  השקיעה  המשך 
את  לנסות  משפחות  ואפילו  רבים  צעירים  דחף  העות'מאנית, 
בריטית,  בחסות  אז  והיתה  שהתפתחה  למצרים  בהגירה  מזלם 
יחסית  מעטים  הלטינית.  ואמריקה  ארה"ב   - החדש"  ו"לעולם 
עובדים  צעירים  ליציאת  גרמה  ההגירה  לאירופה.  היגרו 
את  צימצם  זה  דבר  מהקהילה.  לסיוע  נזקקו  שלא  ממשפחות 
היסוד היותר דינאמי שבה, הביא לסגירת עסקיהם של המהגרים 
היהודים מדמשק ולהחמרת העוני וצימצום אפשרויות התעסוקה 
מעגל  ולהקטנת  אצלם,  שהועסקו  יהודיות  נשים  של  במיוחד 
משלמי המסים לקהילה. כמובן שבאותו זמן לא ראו בעין יפה 
תעסוקת נשים אצל מוסלמים או נוצרים בשל יחסם המזלזל של 

אלה, בנשים הלא מוסלמיות.

התמוטטות גבירי הקהילה ותחילתה של ההגירה השפיעו קשה 
על מקורות הפרנסה שהם סיפקו. רבים איבדו את מטה לחמם, 
בהעדר תעסוקה חלופית או יכולת להקים עסק זעיר של מסחר 
דמשק  את  שסובבו  בכפרים  לרוכלות  פנו  רבים  מלאכה.  או 
נשדדו  אחת  לא  הרוכלים  החרמון.  ועד  לגולן  הרחיקו  ולעתים 
ונפגעו בצורות שונות. כדי לשרוד, פנו נשים מדלת העם  הוכו 
למקצוע העתיק ביותר, והמיטו קלון על הקהילה ועל עצמן אבל 
מתוך  דמשק  של  העות'מאני  המושל  זה  ענינים  במצב  שרדו. 
הבושת של דמשק  בתי  את  לרכז  החליט  היהודים  וביזוי  זלזול 
היהודית  בשכונה  כולה  שהתרכזה  הקהילה  היהודית.  בשכונה 

נאלצה לשאת את הקלון הזה במשך יותר משני עשורים. 

בשל  הד,  היה  לא  הזמן  באותו  הרצל  של  הציונית  לפעילותו 
אותו  תחת  מדמשק,  יותר  עוד  עניה  ישראל  ארץ  של  היותה 
שלטון מפגר כמו סוריה, ובשל התחושה שישיבה בדמשק הינה 
כמעט כמו ישיבה בארץ ישראל. שכן, בכל עת ניתן להגיע ללא 
קושי למקומות הקדושים.                                                                            

)המשך יבוא(
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 )?( ב-1910  שצולמה  זו  תמונה  לגבי  גרסאות   2 ישנת  לדבריו 
ומכובדי  אפנדי  נחום  חיים  הרב  עם  בדמשק  ליסבונה  בבית 
ראשי  רב  מינוי  סביב  הייתה  שהפגישה  היא  האחת  הקהילה: 
לגיוס  פגישה  הייתה  שזו  היא  השניה  הסברה  לקהילה.  חדש 
איך  רעיון  או  דעה,  יש  למישהו  האם  ישראל.  לארץ  כספים 

אפשר לברר את זה? 

בעמוד  צבי  בן  מכון  בהוצאת  הראל  ירון  "סוריה" שערך  בספר 
נחום  באשי  חכם  לצילום:  ההסבר  הנ"ל.  התמונה  נמצאת   ,75
אפנדי )במרכז מצד שמאל( וחברים מוועד קהילת דמשק, הרב 
ולהכריע  הקהילה  ממצב  להתרשם  בדמשר  לביקור  הגיע  חיים 
מי יומנה לרב ראשי. הרב התקבל בברכה: ברוך בואך האדמו"ר 

ח"ן )חיים נחום(.

לעמוד הפייסבוק של הארגון הועלתה תמונה על ידי דיויד ליסבונה

מצב הבית כיום )התמונה מתוך עמוד הפייסבוק 
של הארגון(
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שמות המשפחה של יהודי דמשק  
ברישומי בתי הדין המוסלמים

)החל מסוף המאה ה-16( - יעקב רוזן

עמדו  לא  דמשק  יהודי  של  המשפחה  שמות  ומקורות  תולדות 
עדיין בראש מעייני חוקרי קהילה ותיקה זו. מדי פעם בפעם זוכה 
הנושא לרשימה או אזכורים כולל ב"מכאן ומשאם" ברשימתה 
של  ובסקירתו   )29-30 )ע"ע   18 בגליון  )לאטי(  הרצנו  מלי  של 
ספרו  את  הציג  9-16( שבה  )ע"ע   20 בגליון  חסון  אברהם  ד"ר 
של ד"ר אכרם אלעלבי אודות יהודי דמשק כפי שהם משתקפים 
העשורים  בשלושת  בעיר.  השרעיים  הדין  בתי  בתעודות 
האחרונים תפס חקר שמות המשפחה בקהילות ישראל תאוצה 
ובקרב צאצאי  צפון אפריקה  והן בקהילות  הן בקהילות אשכנז 

מגורשי ספרד שהגיעו בעיקר לאימפריה העותומאנית.

המשפחה  לשמות  הזרקור  את  להפנות  העת  הגיעה  כי  דומה 
ובעיקר  ומשמעותם  מקורם  מה  ולבדוק  דמשק  יהודי  של 
ולהשתמש  לאמצם  העיר  יהודי  החלו  מתי  כרונולוגית  לבדוק 
רישומים  ברשותנו  שאין  מכיוון  פשוטה  אינה  המשימה  בהם. 
או רשימות סדורות של המשפחות היהודיות במאות ה-16-18 
אלא רק משנות ה-40 של המאה ה-19. איזכורים אקראיים ניתן 
למצוא בכתובות )ריבוי של כתובה( או גיטין ששרדו וכן בספרות 
אבל  העיר.  רבני  אחריהם  שהותירו  )שו"ת(  ותשובות  השאלות 
זה אינו מספק את המסה הקריטית אלא רק הצצה ספוראדית. 
והנה ובאופן בלתי צפוי התפרסם בדמשק בשנת 2011 קובץ של 
270 תעודות מבתי הדין השרעיים בדמשק בין השנים 1583-1909 
השרעיים  הדין  בתי  אלו.  דין  לבתי  שפנו  ביהודים  העוסקות 
נוהגים לפי ההלכה המוסלמית )שריעה( על האסכולות השונות 
שלה ופסקו בתקופה העותומאנית בכל תחומי החיים החל בדיני 

אישות, נדל"ן, מסחר, סכסוכי שכנים וכמובן פשע. 

ד"ר אברהם חסון עמד בהרחבה על תכני הספר וגם על מניעיו 
האפשריים של המחבר. אבל ללא שום קשר לכך יש בפנינו אוסף 
כמקובל  שנה.  מ-300  למעלה  של  ברצף  ושמות  תעודות  של 
בתקופה ההיא כל מי שהתייצב בבית הדין היה חייב להביא עדים 
שיאמתו את זהותו. מכיוון שערכאה זו עסקה בכל תחומי החיים 
נאלצו היהודים, לרוב בלית ברירה, להיזקק להם במגעיהם מול 
בבתי  כך  על  להתדיין  אפשרות  הייתה  לא  שכן  יהודים  הלא 
לבתי  ההזדקקות  מן  לא התלהבו  כמובן  הרבנים  הרבניים.  הדין 
הקהל  וראשי  הרבנים  וגם  דינא"  דמלכותא  "דינא  אך  אלו  דין 
נשים  שביהדות  העובדה  בשל  שגם  מסתבר  בפניהם.  הופיעו 
פסולות לעדות ובמקרים רבים מנועות מלהופיע בפני ערכאות 
מה  המוסלמית.  לערכאה  בדמשק  יהודיות  נשים  פנו  רבניות, 
גם שבמקרים מסוימים חוקי הירושה המוסלמים גמישים יותר 
נשכרים  יוצאים  אנו  כך  יותר.  נוחה  פסיקה  לחלץ  היה  וניתן 

בשלל שמות תוך שאנו יכולים לעקוב איך נראו/הורכבו שמות 
היהודים במאות השנים הללו ומתי החל תהליך השינוי ואימוץ 

שמות המשפחה. 

מוכרים  והיו  זוהו  היהודים  וה-18  ה-17  במאה  התעודות  ברוב 
לתורה(  בעלייה  )כמקובל  האב  שם  הפרטי,  שמם  באמצעות 
ולעתים קרובות גם שם הסב בתוספת שם העיסוק כגון צורף, 
צבעי, שוזר משי, חלפן ואופה וציון דתם )מוסווי-בן דת משה(. 
איטליה  ויהודי  ספרד  מגורשי  היהודים  היו  זה  מכלל  יוצאים 
)כולל סיציליה( וצרפת המוכרים בתואר פרנקוס שהביאו עימם 
שמות משפחה כגון טולדו, פרחי או רומאנו. רק בתחילת 1700 
לשמותיהם  שבנוסף  יהודים  טיפין  טיפין  לראות  מתחילים 
הפרטיים ושל אבותיהם יש מה שמוכר היום כשם משפחה. כך 
1709, ע'זאל ב-1712, בצל ב-1716, סחארון  מופיע חוה בשנת 
ב-1729, בלאס ב-1741 ובשנת 1757 מופיעים שמות המשפחה 
ארזי, סימא, אלחרירי ואלמואס. השמות שבאבו וחסון מופיעים  
ב-1786 ו-1787. שאר היהודים ממשיכים עדיין להופיע עם שם 

פרטי + שם האב ולעתים גם שם הסב ומקצועם. 

השמות  לראשונה  מופיעים  ה-19  המאה  של  הראשון  בעשור 
ח'ולה, כרשה ובשנים 1802-1803 מופיעים השמות חיון, שאמיה, 
שקשוק, חדאד ודור. בעשורים הבאים ישנה עלייה משמעותית 
גם  ולעתים  האב  שם  השמטת  תוך  משפחה  בשמות  בשימוש 
הופך  מן השמות שם המקצוע  כי בחלק  השמטת המקצוע אם 
חלקית  תמונה  התעודות משקף  ברור שאוסף  לשם המשפחה. 
בלבד מכיוון שמוצגים בו רק יהודים שפנו לערכאה מוסלמית זו 
ויש להניח שיהודים רבים לא נזקקו לה. אבל גם מתמונה חלקית 
זו ניתן להבחין שתהליך אימוץ שמות המשפחה החל  להתרחש 
יותר  או  פחות  זו  ה-19.  המאה  תחילת  ה-18  המאה  בסוף 
התקופה שבה החלו יהודי מזרח אירופה, הן באימפריה הרוסית 
בשמות  באימוץ/שימוש  האוסטרו-הונגרית  באימפריה  והן 
משפחה. בשלב זה אין בידינו תיעוד האם התהליך בדמשק  הוא 
סדור   בתהליך  מדובר  או שמא  באירופה  חיקוי/אימוץ התהליך 
כתוצאה של צו מאיסטנבול, בירת האימפריה העותומאנית. יש 
לציין שרבים משמות המשפחה של יהודי דמשק נגזרים משמות 
אוכלוסייתה  אצל  כמו  גיאוגרפיים  מקומות  ושמות  מקצוע 
המוסלמית של העיר. הדבר יסייע בעתיד בהסדרת תעתיק  נכון 
הפקידות  ידי  על  שובשו  מהם   שרבים  המשפחה  שמות  של 

בארץ  שהשפה הערבית לא הייתה שגורה בפיה. 

תופעה נוספת שמן הראוי לשים אליה לב היא שחלק משמות 
המשפחה בהם נתקלנו באוסף התעודות אינם מופיעים ברשימת 
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שיש  הוא  האפשרי  ההסבר  בארץ.  דמשק  יוצאי  ארגון  חברי 
ואף אחת מהן לא עלתה  לים  כנראה  משפחות שהיגרו מעבר 
בחקר  מוכרת  )תופעה  בנים  חשוכות  משפחות  שיש  או  לארץ 

השמות( כך שלא  נותרו זכרים הנושאים שם המשפחה, וחבל. 

של  )אביו  ריבלין  יואל  ויוסף  שאליעזר  להזכיר  כדאי  לסיום, 
בדמשק  פוליטיים  כגולים  שהו  ריבלין(  ראובן  המדינה  נשיא 
בעת מלחמת העולם הראשונה והצליחו להתערות בחיי הקהילה 
1926 ספר בשם "לקורות  שם. עם שובם לארץ פרסמו בשנת  

יהודי  של  משפחה  שמות  של  רשימה  ובו  בדמשק"  היהודים 
העיר כפי שהם הצליחו ללקט בעת שהותם שם )כולל מספרות 
רבנית ממאות קודמות(. דומה שזו הרשימה הראשונה מסוג זה 
להשלים  עלינו  מוטל  עתה  ראשונים.  זכות  לה  יש  זו  ומבחינה 

את המלאכה. 

מצ"ב רשימת של חלק מהשמות כפי שהצלחנו לאתר. התרגום 
מערבית לאנגלית בוצע ע"י המחבר. יש להניח שקיימות גרסאות 

אחרות לשמות באנגלית:

First Occurrence of Surnames Used By Damascus Jews By Year
1702 Bialus, Tulida, Affashah 1831 Alnashub

1709 Hawwah, Alkohen 1833 Abulafiah, Baqiri, Harari, Kalatnah, Almurali, Saun, Sa'dah, 
Stawwah (?), Al'akkari (?), Eintabi (Antebi)

1712 Ghazal, Romano,  Sharaf 1835 Sa'dah

1716 Basal 1836 Alzalteh, Sinneh (?), Alfarstaqi

1723 Saharun 1844 Angela (from Istanbul)

1724 Khabiah, Kuzah, Almasri (?) 1856 Altarrab,  Masalton

1728 Alzaghah   1859 Atiyyeh

1729 Alkishk, Alkur, Shihah   1862 Alsaqqal, Alsaal

1730 Kurayyes (?)   1867 Albizini, Shweila/Shweilah

1741 Balas 1868 Al'ataqi

1756 Altayyeb 1873 Alkaski, Matalon

1757 Arazi, Alhariri, Almawwas, Sima, Al'abd 1874 Abadah, 'Abad, Bushut (Pichotto?), Altabbakh, Allawi, 
Linadu (Laniado)

1758 Alb'ali 1876 Alhasabani, Al'abed

1765 Karnash/Kurnush 1878 Alhakim, Mahdu, Sasun, Sab'an, Alshattah, Alshamma'

1767 Alnamas, Al'aqqad (profession?), Rejwan (from Aleppo) 1880 Salameh

1770 Pinhas, Aldabbah, Almashriqi, Alrumani 1881 Budin, Katran

1772 Lizbona 1882 Albushi, Sa'adia

1773 Shreih 1884 Lalu, Samrah, Alkabariti, Sha'abah

1775 Alfahl 1885 Matalun, Nadbah

1776 Shbabu 1886 Abtar, Alozn, Buzli (?), Huba, Almunajjed, Musiri, Sweid, 
Alskafi, Salmun, Al'utri, Alsabbagh, Alraiq, Shufan

1782 Sahalun 1887 Alfieh, Jaghmur, Aljumleh, Zeituna, Alhalabi, Alhamshah, 
Altayyan, Alkumanji, Samih, 'Adas, 'Alil, Alswaia, Alshaluh

1783 Dak, Kabbayah 1888 Ba'bur (?), Turkiah

1787 Kabbabah, Kukhan, Alajam, Zagha, Alza'frani 1889 Ilia, Angelo, Alna'em, Samika, Alquzi (from Aleppo)

1788 Alwarraq, Alalush 1890 Darhia?, Alkhabbaz, Tarrab

1789 Hassun, Kilan 1891 Rumah

1791 Zeituni, Alkhulud, Manji, 'Antur 1892 Birs

1797 Aljuju, Jwaya 1893 Albanderli, Habibah, Alhallaq, Alhalawani, Muhaddab, 
'Abbu, Rawwaj, Shaki

1798 Altakaji 1894 Yabu, Albalas, Hamrah, Karim, Almiz'el, Algheibah,  
Sabi'ah, Alsus, Sham'ah, Allati

1799 Dahruj, Khulah, Kershah, Lawi, Rubin, Tshudiah  Kersheh, 
Kirsheh 

1895 Albalasi, Alkanji

1802 Aldaqaq, Hayun, Alsarraf (?), Shamiyyah, Shaqshuq, 
Shweikah, Alsabban (?)  

1897 Totah

1803 Dur, Haddad 1899 Idi

1812 Dabir, Durrah, Habuba, Hannah, Aktran (Katran), Dibbah, 
Shami, Sha'ya

1902 Hayus, Alnaqqash

1822 Elias, Albuqa'i, Aljajati, Darmun, Kuriyyeh, Lizbona, 
Almughrabi, Mudab, Minian, Srakhuh, Srur, 'Azer, Abud, 
Fiddah, Altrab

1905 Maknu

1827 Jaradeh, Dweik, Zaqzuq, Farhi
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מחזיר מנגינות אבודות: 
הרב שמציל את תרבות דמשק

אליעזר היון

בדירה קטנה וצנועה למראה מגובבים מאות ספרים, 
מפות וכתבי יד מצהיבים מיושן. על כל אלה מרחפת 
באהבה רוחו של הרב משה חדיד, שעושה בשתי ידיו 
לאורך ימים שלמים, עבודה של מחלקה אקדמית: 
שימור מדוקדק של מורשת יהדות דמשק, והצלה של 

תרבות מפוארת, מפני גוויעה אל מחוזות השיכחון.

מורשת  את  ולנכדיי  לילדיי  הלאה  להעביר  קדוש,  חוב  לי  "יש 
אבותיי", הרב חדיד אומר בצניעות. "זאת לא עבודה, לא מקצוע 
ולא התמחות. אלה רק הסבים הדמשקאים שמדברים דרך גרוני 
וחיים מחדש". לדירה הקטנה יש שם: מכון "שער בנימין" לחקר 

והחייאת מורשת יהדות דמשק.

מגופים  להצעות  מסרב  גם  והוא  בשליחות,  חי  חדיד  הרב 
וחוקרים:  מחקר  תקציבי  בניין,  לרשותו  מעמידים  שהיו  שונים 
"ההבדל ביני לבין ההיסטוריונים, הוא שהם פתולוגים, ואילו אני 
קרדיולוג. הם פותחים את הלב ומסבירים לפי הבנתם איך הוא 
אם  שגם  פועמים,  לבבות  עם  מתעסק  שאני  בעוד  בעבר,  עבד 

נחלשו, אני יודע למה לא הפסיקו לפעום".

הסידור הפך ללהיט

הרב חדיד נולד לפני 52 שנים בארגנטינה, להורים ממוצא סורי, 
לאחר  לארץ  כשהגיע  במדינה.  הדמשקאיות  בקהילות  וגדל 
ונתבקש  עיוני,  תורני  ללימוד  מרצו  מיטב  את  הפנה  נישואיו, 

להדריך כולל אברכים בשיטתו הייחודית.

אסא  ממשפחת  מקסיקני  עסקים  איש  אליו  פנה  כעשור  לפני 
דמשקאים  יהודים  עשרות-אלפי  ישנם  שגרתית:  לא  בבקשה 
בישראל ובארה"ב, מקסיקו וארגנטינה, ואין להם סידור תפילה 
האם  הקהילה.  לבני  המיוחדים  והנוסחים  ההלכות  עם  אותנטי, 

יאות הרב להחיות את המסורת ההולכת ונכחדת?

בנימין"  "שער  בשם  מפואר  סידור  הופיע  ארוך  לא  זמן  כעבור 
ועשרות- ללהיט,  הפך  הסידור  שלום".  אהבת  "מכון  בהוצאת 
בקהילות  אלמנטרי  למצרך  הפכו  ממנו  עותקים  אלפי 
הדמשקאיות בחו"ל וגם בארץ. ההצלחה הובילה להוצאת מחזורי 
האחרונות  ובשנתיים  כיפור,  ויום  ראש השנה  לסליחות  תפילה 
גם מחזור והגדה של פסח, עם מאות פירושים מכתבי היד של 
חכמי דמשק, ערוכה בסגנון חדש מותאם במיוחד לקריאת הדור 
הצעיר. כל הספרים יצאו במהדורה נוספת עם פונטיקה ותרגום 

מלא בספרדית, שגם הם הפכו ללהיט.

מה מיוחד בסידור הדמשקאי?

"במשך שנים השתמשו בקהילות בפתקאות שהחזיקו הישישים, 
ובהם המנהגים העתיקים של הקהילה. ביום כיפור, למשל, אנחנו 
נוהגים להזכיר את גדולי הרבנים שכיהנו בעיר דמשק בעבר, עד 
'כל נדרי'. עשרות הרבנים  300 שנים אחורה, מיד אחר תפילת 
עם תואריהם המדויקים מודפסים כעת במחזור יום כיפור שלנו".

נתי, בנו של הרב חדיד, מציג סידור מתפורר, ובו רשימה בכתב 
יד של עשרות רבנים, דור אחר דור, שאת זכרם נהגו הדמשקאים 

להעלות לפני תפילת "כל נדרי".

אחוות הדמשקאים

דיוק  לרמת  והגיע  לוטש,  התפילה  נוסח  החדשים  בסידורים 
מקסימאלית "כמו שאמרו פעם". בכלל, אלמנט הדיוק, מתברר, 
המחזורים  חדיד.  הרב  של  בעבודתו  מרכזי  פקטור  מהווה 
יש  כיצד  המתפלל  את  המדריכות  בהערות  מלווים  והסידורים 
לנגן בדיוק מוחלט את הפיוט, או את התפילה. הסימונים יורדים 
לרזולוציות כה גבוהות, עד שעורך הסדר בליל פסח יודע האם 
לומר את המילה "ברוך" במלעיל, או במלרע, בהתאם למנגינה 

המסורתית.

הרב חדיד מאמין שבאחווה הדמשקאית יש משהו קוסמי, כמעט 
שאבות-סביהם  בארץ,  שלישי  דור  צעירים,  מעט  לא  מיסטי. 
נולדו בדמשק - מופיעים משום מקום בדירתו הקטנה של הרב 

חדיד, ומבקשים לשמוע על משפחתם, על עצמם. 

הם נשבים בקסמו ולא שבעים מהדמות המרתקת בעלת המבטא 
על  אבות-אבותיהם,  על  להם  שמספרת  הארגנטינאי-דמשקאי 
"אני  בעולם.  שונים  באתרים  שמצא  היד  כתבי  ועל  מנהגיהם, 
את  להגביה  רק  בתשובה,  אותם  להחזיר  מנסה  ולא  רוצה  לא 
הווליום כדי שיוכלו לשמוע מה בדיוק מתנגן להם בלב. כשהם 
מגיעים לכאן לשמוע על הסבים שלהם, משהו שלא ניתן להסבר 

מתרחש באוויר".

למשפחת  נצר  גולן,  יעל  את  מוצא  אני  האלה  הצעירים  בין 
מסלתון-טראב, שושלת רבנים מפוארת בדמשק. במהלך איתור 
שורשיה היא "גילתה" את הרב חדיד, שהציג בפניה כתבי יד של 
מההזמנה  פחות  לא  וביניהם  ובערבית,  בעברית  משפחתה  בני 

לחתונה של סבה וסבתה.
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"מהרגע הראשון שדיברתי עם הרב, הרגשתי חיבור בלתי ניתן 
שהרגישה  שלי  אמא  את  גם  "הבאתי  מספרת.  גולן  להסבר", 
ומרגש אותי עד  יקר שמדבר אלי  את אותו דבר. מצאתי אוצר 

דמעות. אני חושבת שיש כאן סוג של קסם".

'ההארד  "זה  עבורה.  ב"פולקלור"  מדובר  לא  כי  אומרת  גולן 
הם  'איך  רק חשיפה של  פה  אין  זו המסורת שלנו.  קור' שלנו. 
את  שלהם,  החוכמה  את  כאן  יש  אכלו',  הם  ו'מה  התלבשו' 
התרבות שלהם. תפקידנו להעביר את זה הלאה לדורות הבאים. 
החברה  לכלל  אלא  שדמשקאי,  למי  רק  לא  חשוב  זה  בעיניי 
קל  השלישי  שלדור  מסבירה  פדיה  חביבה  פרופ׳  הישראלית. 
יותר לחפש ולדרוש את מה שנמחק. אין לו את הצל הגדול של 

'כור ההיתוך הישראלי', שכה איים על בני הדור השני".

הבקשות מתנגנות מחדש

לאחרונה סיים הרב חדיד את מה שמסתמן כפרויקט הגדול ביותר 
מזמורים   – הקהילה  בני  של  הבקשות"  "שירת  החייאת  שלו: 
ופיוטים עתיקי יומין, שהיו מושרים בשבתות בשעות הקטנות 
של הלילה בבתי הכנסת של העדה, דור אחר דור. "הבקשות" היו 
רכיב דומיננטי בחייה של הקהילה הדמשקאית )וקהילות נוספות 
מארצות אגן הים התיכון(. בכל ליל שבת היו מתכנסים היהודים 
הדמשקאים, במשך מאות שנים - עוד מימי הביניים - ושרים 

את הפיוטים עד לשעות הקטנות של הלילה.

הרב חדיד מספר לי על מפגש בלתי שגרתי במקסיקו עם יהודי 
על  אימה  מטיל  לגנגסטר  היה  הרבים  "שבעוונות  העדה,  יוצא 
ביקש  אותו,  הסובבים  מן  כמה  של  לחרדתם  הרב,  סביבותיו". 
ה"קדושה"  סדר  את  לו  לשיר  והחל  עיניים,  לעצום  מהעבריין 

במנגינה המסורתית הדמשקאית.

לשאוג  והחל  עיניו  את  פתח  והאיש  אחדות,  שניות  חלפו  לא 
את המנגינה, שצפה לו מילדותו. "עד היום האנשים שהיו אתי 
באירוע, המומים מההתפרצות של האיש ששמו נודע בהקשרים 

מעט שונים מקדושה של שבת".

חרף הידע העצום האצור במוחו, הרב חדיד לא הכיר בפשטות 
של  הכנסת  בתי  בחו"ל,  "כשהיינו  ה"בקשות".  מנגינות  את 
מסביר.  הוא  לכולם",  מקום  בקרבת  היו  לא  דמשק  קהילת  בני 
נעלם  וכך  קלה,  הייתה  לא  בליל שבת,  במשך שעות  "ההליכה 
בלילות  הדמשקאיות  הבקשות  של  והמסורתי  המופלא  הטקס 

שבת על תה ועלי נענע".

את  שזוכר  דמשקאי  יהודי  מחפשים  זאת?  בכל  עושים  מה 
את  יותר  "שהזכירה  סיזיפית  איתור  פעולת  בתום  המנגינה. 
הפעילות של האינטרפול", מחייך הרב, אותרו שלושה פייטנים 
ועטר,  טראב  מסלתון,  ממשפחות  לארץ  שעלו  דמשק  מיוצאי 
בלום: כמה קלטות  אוצר  גם  כאשר במהלך החיפושים מתגלה 
שהיו זרוקות במרתף במשך 40 שנים, עם המנגינות המקוריות.

זקן  נמצא  שם  הרחוקה,  לארגנטינה  עד  התרחבו  החיפושים 
בוריה.  על  המנגינה  סגנון  את  זכר  שעדיין  יחיד  דמשקאי 
מאות  ובמשך  המציאות,  יקר  הישיש  ידי  על  תועדו  המנגינות 
שעות ישב הרב חדיד בליוויו של המוזיקאי הידוע אריאל כהן, 
והאזין לארבע הגרסאות, כשהוא משווה ביניהן שוב ושוב, עד 

לחודו של שמינית טון.

הבלתי  מהעבודה  מגיעות  בזקן,  לי  שיש  הלבנות  "השערות 
נבחנו  אות,  וכל  מילה,  "כל  חדיד.  הרב  מספר  הזו",  נגמרת 
את  שחילצנו  עד  הגרסאות,  ארבע  בסיס  על  מגדלת  בזכוכית 

המנגינה המקורית והמדויקת ביותר".

"זו עבודה לדורות"

לצד המנגינות חיבר גם הרב עשרות פסקאות שבהן הוא מוכיח 
כתבי  עשרה  מתוך  נוסחאות  שינויי  המחקרית,  ברמה  ומסביר 
יד דמשקאים מקוריים, וגם מדוע בכל אות ובכל מילה יש לנגן 

באופן המסוים הזה, עם דגש באות ובמבטא קונקרטיים.

לתיעוד השלם, לא חיפש הרב חדיד קבוצת פייטנים מקצועיים 
ולבטא את המטען  להכיל  רגיש שיכול  לב  כי אם אנשים עם   –
הקסום של שירת דורות, ולדייק בה עד רמה של אות. וכך במשך 
עשרות שעות נוספות הוקלטו המנגינות מחדש על ידי מקהלת 
"שער בנימין", המונים "אנשים מסורה מבני העדה, ובתוכם אף 
ילדים שהשקיעו את ליבם עבור יצירה היסטורית בכל קנה מידה".

זו לא השקעה קצת מוגזמת?

"העבודה הזו, בני, היא לדורות. הסבא שלי איננו תמונה על קיר. 
אני לא חוקר מורשת, ואינני אנתרופולוג. מכל ה'מכון' הזה לא 
הרווחתי ולו פרוטה מימיי. אני בסך הכל מביא את אבותיי אל 
מחדש!  חיים  הם  ומנגנים.  שרים  והם  שלנו,  הדור  אל  ההווה, 

אתה מבין כעת עד כמה זה חשוב?"                

ynet הכתבה פורסמה לראשונה בערוץ היהדות של

יעקב עטאר, מאחרוני  חכם  עם  חדיד  הרב שמה 
המכירים את שירת הבקשות
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'יציאת סוריה' 1945-1944
פרק מתוך הספר "כפר גלעדי - שער עלייה"

של דרורה הייק

התגברות ההעפלה

בחודשים הראשונים של 1944 זרמה ההעפלה המאורגנת טיפין-
ינואר – 40  טיפין והיקפה הגיע לכמה עשרות בחודש. בחודש 
 45  – מרס  בחודש  מעפילים;   51  – פברואר  בחודש  מעפילים; 
הייתה  הסיבה  מעפילים.   25 רק   – אפריל  בחודש  מעפילים; 
אשר  סוריה  בחורף  השוררים  הקשים  האקלים  בתנאי  נעוצה 
התגבר  והקיץ  האביב  בוא  עם  אולם  הדרכים.  לניתוק  גורמים 
הזרם. בחודש מאי – 86 מעפילים; בחודש יוני – 137 מעפילים. 
אחד",  ביום  בהם  שטיפלנו  ביותר  הגדול  האנשים  מספר  "זהו 
 – אוגוסט  בחודש  מעפילים;   197  – יולי  בחודש  אבנר.  מדווח 
134 אנשים. חמשת חודשי הקיץ  149 מעפילים, ובספטמבר – 

מסתכמים ב-700 עולים.

 1944 בקיץ  עיראק.  מיהודי  גם  מורכב  היה  הזה  הגובר  הזרם 
ללבנון.  מעיראק  קיט  למטרות  לצאת  זמנית  אפשרות  נפתחה 
שמש  ואלברט  בבגדד  עלייה  לענייני  שליח  אברמובסקי,  אריה 
כשרים  דרכונים  באמצעות  מעפילים  לשלוח  החלו  )תושב(, 
ומזויפים. אנשי 'המוסד' טיפלו בהעברתם ארצה לאחר שהגיעו 
בעזרת  בקושי  ושוחררו  נתפסו  חלקם  לביירות.  או  לדמשק 
שוחד. 'המפעל התיירותי' הזה כמעט נכשל. "החלטתי לסדר את 
'הביקור' של הברמנים )עיראקים( בהררי )כפר גלעדי( באמצעות 
סבל של בית החינוך )נהג מהצבא הבריטי(. כדאי שיחכו. הדרך 

לא בטוחה". מדווח השליח נפתלי גולומב. 

ב-26.12.44  התקיים  אשר  המזרח  לארצות  שליחים  במפגש 
נאמר: "בסוריה יש לנו ארבעה בסיסים: דמשק, חאלב, ביירות 
וקמישלי. בכל בסיס יושב שליח. יש לנו קשר אמיץ עם הקהילה. 
כך  העבודה  את  לארגן  הצלחנו  גם קשרים השלטונות.  לנו  היו 
שהגבול הארצישראלי נמצא ברשותנו. קיווינו שרק יהיו אנשים. 

עשינו סלקציה בין המדריכים המובילים. 

קו העלייה כבר היה בטוח ויעיל והיו רק כישלונות בודדים. הם 
מגיעים במכוניות, כשהם מתחילים ללכת הם כבר בשטח הארץ. 
ההצלחה הודות להתמסרות לעבודה. יש תהליך של התרוקנות 
יהדות סוריה. הגטאות היהודיים מתפרקים. קהילת חלב שלפני 
המלחמה מנתה 5000-4000 נפש בגטו היהודי. לאחר המלחמה 
נשארו 1500 נפש, לאחר שמרביתם עלו בשנות המלחמה ארצה. 
את  נגדיל  אם  בחודש.  איש  מאתיים  של  למקסימום  הגענו 

המנגנון – נכפיל ונשלש את העלייה".

השינויים  אחר  עקבו  מסוריה  בהעפלה  שטיפלו  השליחים 
המדיניים שהתחוללו באזור – קבלת עצמאות סוריה, התגברות 
הלאומנות הערבית אשר תמכה במאבק של ערביי ארץ ישראל, 
ויחסיה  התיכון  במזרח  להשפעה  בריטניה  של  הקיומי  הצורך 
הטובים עם הערבים. מהמכתבים אשר שלח יאני אבידוב לשאול 
מודעים  אינם  סוריה  שיהודי  בתחושה  חי  שהוא  עולה  אביגור 
 – זאת  ועם  קיומם,  לעצם  הנשקפת  ולסכנה  מצבם  לחומרת 
בארץ אין עושים מספיק כדי להצילם. ליאני אבידוב היו טענות 
קשות כלפי יהודי חלב בתחילת פעילותו שם ב-1944: "בארץ זו 
מצאתי יהודים עשירים ואוזנם סתומה לגבי רעיוננו. ידם קמוצה 
וליבם סגור ומסוגר ומסוגר ]..[ תהום עמוקה בינם וביננו ]...[. 
פניה.  על  לעבור  נוכל  ודרכים  אופנים  באיזה  לתאר  לי  קשה 
להתחיל  שצריך  זו,  אמת  נוכח  להעמידם  נוכל  אמצעים  באיזה 
להעביר את רכושם לארצנו, בטרם יאחרו את המועד. עכשיו הם 
בתור לחורבן. צריך לקרב אותם למציאות לגבי הסכנה המרחפת 

העל ראשם".

נעלם  לא  ארצה  סוריה  מגבולות  שהתנהל  ההעפלה  מפעל 
מדויקות  היו  ידיעותיהם  ראשיתו.  מאז  הבריטים  מעיניהם של 
ביותר. משגבר הזרם בקיץ 1944, הם נערכו בהתאם כדי לעצור 
סיוריו  את  העבר-ירדני  הספר  חיל  הגביר   1944 בסתיו  אותו. 
לאורך הגבולות וקבע את בסיסיו ליד חניתה, אילון, דרדרה, דן, 

דפנה.

מהלך העברת העולים

זו  במשימה  לעזור  החלה  הפלמ"ח  אנשי  של  מיוחדת  יחידה 
השתלטותם  תהליך  אך  היבשתי,  בגבול  עולים  הברחת  של 
רק  והושלם  הדרגתי  היה  לארץ  מסוריה  העולים  תנועת  על 
עיראק,  מאירן,  הבאים  מן  גדול  לחלק   .1944 קיץ  לראת 
ישראל. לארץ  מעבר  ארץ  סוריה  שימשה  טורקיה,   יוון, 

הגבול  מן  העולים  העברת  הייתה  בסוריה  העיקרית  הבעיה 
העיראקי והטורקי על פני כל סוריה עד לאזור הגבול עם ישראל. 
לשם כך נעזרו בנהגי פלוגת תובלה ופלוגת מודדים וניצלו את 
שונות  בהסוואות  פעל  ב'  לעלייה  המוסד  שלהם.  הרכב  כלי 
בחלב בביירות ובדמשק. העולים הובאו לגבול ומהגבול העבירה 
רבה. ובזהירות  בסודיות  נעשה  הכל  הפלמ"ח.  יחידת   אותם 

השליחים בסוריה דרשו לנצל את התשתית שהוכנה בצפון מזרח 
עולים  קבוצות  גם  אליהם  ושלוח  יותר  מלא  באורח  המדינה 
מעיראק ומפרס, בעיקר של אלו שעלו בעלייה בלתי מאורגנת. 
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 היו גם טענות לגבי החומר האנושי שאיננו מתאים ואינו מוכן.
במסמך מ-15.6.44 מתאר שליח העלייה אריה אברמובסקי את 
העזרה  וחוסר  המעפילים  קשיי  בדמשק,  שליח  של  הקשיים 

בהמשך דרכם לכפר גלעדי.

חיילים  דרך  הייתה  והתקשורת  אלחוטי  קשר  היה  לא  עדיין 
שיצאו לחופשות בארץ. היו כמה כישלונות מהעלייה מעיראק 
מעיראק  העולים  מעבר  ב-1944.  והדלפות  הלשנות  בעקבות 
בתוך סוריה היה על ידי נהגי פלוגת התובלה שחנתה שם. קשיי 
חורף 1945-1944 צמצמו את היקף העלייה היבשתית המאורגנת 
על ידי המוסד, ובינואר פחת מספר העולים והגיע ל-77 אנשים 
לגלית  הבלתי  העלייה  מכלל  חלק  רק  היה  זה  בלבד.  בחודש 
איש  בכ-700-500  הבריטים  ידי  על  שהוערך  אלה  בנתיבים 
ביתר  להתייחס   1945 בתחילת  החלו  מצדם  הבריטים  לחודש. 
חומרה לדרך זו של ההעפלה. חיל הספר העבר-ירדני הופקד על 
שמירת הגבול הצפוני של הארץ. קציני הבולשת נשלחו לתאם 
את פעולת המשטרה הארצישראלית עם השלטונות המקומיים 
בסוריה ובלבנון. הם איתרו רבים מבין מורי הדרך הערבים שעסקו 
והסורי-ארצישראלי  הסורי-טורקי  בגבול  מעפילים  בהברחת 
והתחקו אחר פעולות 'סולל בונה' בסוריה ואחרי חברות אחרות 
זה, הבריטים  יחד עם  ששימשו כסות לפעילות שליחי המוסד. 
הגיעו למסקנה כי הערכותיהם הקודמות היו מופרזות ובחודשי 

החורף הצטמצמה תנועת המעפילים במידה ניכרת.  

הבריטים נערכים

כמחליפו של  בסוריה  אבידוב לשליחותו  יאני  יצא  ב-20.11.44 
במצבה  מפליגות  תמורות  חלו  פעולתו  בשנת  גולומב.  נפתלי 
הגיעו  לפעמים  לשיאם.  הגיעו  וממדיה  מסוריה  ההעפלה  של 
מאות מעפילים בחודש אחד. היו לילות שבהם צעדו שיירות של 
עשרות מעפילים ארצה. אבל, בסופה של שנה זו התמוטטה רשת 
 'המוסד' בסוריה ואתה חדלה שליטת 'המוסד' בארגון ההעפלה.
האנגלים שעד כה היו שותפים של היהודים במלחמה נגד הגרמנים, 
לחיפושי  ומרצם  זמנם  את  להקדיש  החלו  המלחמה  תום  עם 
 יהודים שמנסים לעבור את הגבול, ותכונתם כבר הורגשה בשטח.
אמצעי  אף  על   ,1945 בשנת  היה  מסוריה  ההעפלה  שיא 
המעקב  אף  ועל  בגבול  הבריטים  שנקטו  המוגברים  הפיקוח 
הגיע  האביב,  בוא  עם  העלייה.  קצב  וגבר  הלך  עצמה,  בסוריה 
חדש  לשיא   1945 במאי  החודשי  המאורגנים  העולים  מספר 
עם  אותותיו  את  לתת  החל  הבריטי  הלחץ  אולם  נפש.   400  –
לחוליות  הספר  חיל  בין  היתקלויות  מבריחים,  של  מעצרם 
בגבול  ההברחה  בנתיב  האחרון  השלב  את  שביצעו  הפלמ"ח 
שוב  היו  זה  במצב  השליחים.  של  גירושם  ועם  הארצישראלי, 
הבלתי  העלייה  במערכת  מרכזי  למרכיב  המתנדבים  החיילים 
של  מספרם  פחת  שלהם,  היחידות  שחרור  עקב  אבל  לגלית. 
אנשי  נשארו  ל-200.  מ-700  ובלבנון  בסוריה  ששהו  החיילים 
 פלוגת ההובלה 870 והם נעשו המשענת העיקרית של העפלה.
כותב אבידוב: "עתה הגיע תורם של חיילנו ]...[. נאחזתי ברעיון 

נושאי  להיות  בלבד  ועליהם  עליהם,  זו,  משבר  בתקופת  כי 
העלייה מסוריה ]...[. הדבר לא היה קשה. רוב אנשי פלוגת 870 
זאת.  נכונות כנה לשאת בעול משימה  הציעו את עצמם מתוך 
בלא הפרעות היו המכוניות נכנסות ישר למשק דן ופורקות את 
קשה  מביירות,  היציאה  הייתה  מאוד  נוחה   .]...[ החי  המטען 

יותר מחלב אך התגברנו".

כן  כמו  מהצפון.  ההעפלה  שיא  הייתה   1945 התרשים,  פי  על 
רואים שבחורף עלו פחות מאשר בקיץ, בשל התנאים הקשים. 

מספר חברי החוליה השתנה לפי מספר העולים.

בעזרת  לברוח  לעתים  ניסו  בארץ,  במוסד  נקלטו  שלא  ילדים 
כי  במשטרה  וסיפרו  ונחקרו  נתפסו  לסוריה.  חזרה  ערבי  נהג 
הגיעו לארץ במשאית צבאית. בארץ הוחלט להיזהר בניצול רכב 
לא  הודעה  נשלחה  לאבידוב  לסכנו.  שלא  כדי  העברית  היחידה 
להשתמש ברכב זה אלא רק לילדים. ביולי ירד מספר העוברים 
הועברו  בכך  שעסקה  הפלמ"ח  דיווחי מחלקת  ולפי  הגבול  את 
ומיעוטם  סוריה  יוצאי  רובם  עולים,   328 חודש  באותו  ידה  על 
יוצאי פרס, עיראק וטורקיה שהוברחו דרך סוריה.  )כשלושים( 
היה  וצריך  פרעות  של  אווירה  בביירות  הייתה  כבר   1945 ביוני 
לאבטח את השכונה היהודית של ביירות בגלל המהומות האנטי-

צרפתיות שהתחוללו שם. יהדות זו שעד עתה לא התעוררה, על 
אף גלי העלייה ההמונית שעברו דרכה מחלב ומדמשק התעוררה 

עכשיו.

יעילים  יותר  להיות  החלו  הבריטים  החמיר.  בסוריה  המצב 
לאסור  סוריה  משלטונות  דרשו  הם  הסורי.  הגבול  את  ולטהר 
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כל אדם שבא מארץ ישראל ולגרשו מסוריה. השליחים אבידוב 
ועקיבא נאלצו להתחבא. עקיבא המשיך לפעול עד שנאסר. יאני 
להתחמק  הצליח  אך  המשטרה  ידי  על  מבוקש  נעשה  אבידוב 
בן  נשלח  ובמקומו  ארצה  הוחזר  הוא  שונות.  בדרכים  מהם 
והשיירות  נפסקו  לא  הפעולות  רבינוביץ(.  בהרב  )יהושע  נון 
ומפרס. מעיראק  מטורקיה,  גם  מסוריה,  גם  להגיע   המשיכו 
בתחילת 1945 יצאו קציני הבולשת הבריטית לסוריה ולבנון כדי 
יאני  בהעפלה.  מלחמתם  את  המקומיים  השלטונות  עם  לתאם 
אבידוב עמד על היערכותם למלחמה בהעפלה והתריע על המצב 

החדש שנוצר עם תום מלחמת העולם השנייה וכותב:

"הולך ונוסף גורם חדש ]...[ הבריטים ]...[ לכן צריך למהר. המצב 
שקיבלתי,  האינפורמציה  לפי   .]...[ ויותר  יותר  מסובך  נעשה 
צמח- ועד  מעיראק  החל  הגבולות,  לאורך  הבולשת  מסתדרת 
חניתה, כדי לשמור נגד העברת יהודים. בטוח שתופעה זו באה 
מכוונות רעות. הם מתכוונים כנראה לריצה המונית של יהודים 

בגבולות, ומועד הבריחה ידוע להם". דווקא אז הלך וגדל מספר 
היהודים שרצו לעלות. בין המלשינים היה המוכתר פרח רומנו 
ועלייתה ארצה. היה עוד  שראה בעין רעה את חיסול הקהילה 
מלשין, עזיז מקמישלי ואלי חנן מלשין מביירות. הצענו  'לטפל' 
את  סידר  קוסטיקה  ששלמה  לאחר  נעשה.  לא  זה  אך  בהם 
העניינים בדמשק הוא חזר לביירות ושם קיבל הוראה מיהושע 
חייל. השליך  הגבול במדי  דרך  הוברח  הוא  לחזור לארץ.  בהרב 
 את המדים, עלה על אוטובוס של ערבים לנהרייה ומשם לבית 
תפקידו  גמר  עד   ,1945 יוני  מחודש  בחיפה.  בונה'  'סולל 
יהודים".  700 לארץ  מחאלב  שלח  הוא   ,1946 אפריל   בחודש 
אלף  עליית  'מבצע   1945 במרוצת  התנהל  הקשיים,  למרות 
לארץ  ההעפלה  בתולדות  הדרך  מציוני  אחד  שהוא  הילדים' 
בכלל ובתולדות ההעפלה מסוריה בפרט. במסגרת מבצע מופלא 
כפי  ובקיבוצים  במושבים  נקלטו  אשר  ילדים   1300 הועלו  זה 

שיתואר בפרקים הבאים. 

גרף שמראה את מספר העולים לפי דיווחים חודשים
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המשפחה

1964, הייתי ילד בן 10, תלמיד כיתה ה'  כשעלינו ארצה בשנת 
בביה"ס "אליאנס". אחותי נילי )נלי( קטנה ממני בשנתיים וחצי 
מבין  הרביעי   - נתן  נקראתי  ספר.  בית  באותו  ג'  בכיתה  למדה 
ארבעה בני דודים שנקראנו על שם סבא נתן )שחאדה(, כמנהג 
קהילת דמשק. אבא דוד )דאוד( היה פקיד ותיק )למעלה מ-20 
בנק  לשעבר  אל-תיג'ארי",  אל-סורי  ב-"אל-בנק  ותק(  שנות 
"זילכה", שנוסד על ידי הבנקאי היהודי כדורי זילכה. שם הבנק 

שונה לאחר הלאמתו.

אבא דוד היה הצעיר מבין דודי: נזלי, סלומון, יוסף, ניסים, והרון, 
בני סבי נתן-שחאדה וסבתי מרים חסון. דודים אלה הם  ששרדו 
הראשונה  העולם  מלחמת  לתורכיה בזמן  הנוראה  ההגליה  את 
בנות  לצד  נלחמה  כשאיטליה  איטלקים,  נתינים  היותם  בשל 
הברית נגד תורכיה. סבא נתן וסבתא מרים ושני בניהם הצעירים 
יכלו לעמוד בסבל  נפטרו במהלך הגלות בתורכיה, משום שלא 
הנורא, ללא קורת גג וללא אמצעי מחיה, ברעב, בקור המקפיא 
הורשו  לא  הם  אנטוליה.  ברמת  הלוהט  הקיץ  וחום  החורף  של 
לשהות יותר משלושה חודשים באותו הכפר,  כדי שלא יתבססו 

בעבודה במקום כלשהו. הם נעו ונדו בחוסר כל בין הכפרים. 

שנולדו  הבנות  שלוש  מבין  הצעירה  כן  גם  היתה  הנרייט  אמא 
פרלה  דודה  היו  ממנה  ובוגרות  הררי,  ופרידה  תאופיק  להוריה 
ודודה ליז. אמא במקור ממשפחת הררי היתה עקרת בית. היינו 
משפחה בת ארבע נפשות וגרנו בדירה ב-שארע אלאמין הידוע 
בכינויו הרחוב )אלשארע( בקצה המערבי של השכונה היהודית 

)חארת אליהוד(. 

גרעין  שכללה  לחבורה  והשתייכה  חברותית  אישה  היתה  אמא 
זאגה, קאמכג'י  פלאח,  חלבי,  טוטח,  רומנו, ששון,  ממשפחות: 
ועוד, כ- 10-15 נשים )רובן ללא דאגות פרנסה(, שנהגו להיפגש 
ול-שופינג  לקולנוע,  להליכה  קבוע למשחקי קלפים,  בסיס  על 
בשוק הגדול, )סוק אלחמידיה(. לעיתים היו גם יוזמות רוחניות 
במיוחד בזכותה של הגברת טרה חלבי שנהגה ליזום ביקור רב-
נרות  להדלקת  המקודש  המתחם  בג'ובר,  )זיארה(  משתתפים 

ולבקשת ברכות.

היחס לקהילה היהודית

אל-חאפז,  אמין  עמד  עת  באותה  הסורית  המדינה  בראש 

לאוכלוסיות  סובלנותו  בחוסר  הידוע  חלב,  מהעיר  סוני  נשיא 
פוליטית  יציבות  אי  רקע  על  במדינה.  שהיו  הרבות  המיעוטים 
המשטר  בתגובה,  ונשנים.  חוזרים  )אינקילאב(  הפיכה  ונסיונות 
נהג להטיל עוצר כללי )מאנע אלתג'אוול(. הפרת איזון נוספת 
חלה עם טפטוף פליטים פלשתינאים )לאג'יאין( לשכונה )אל-

השכונה  שבקצה  אליאנס  בבי"ס  מוקמו  הם  בתחילה  חארה(. 
ולכאורה לא היינו אמורים להיתקל בהם. בפועל ראינו אותם כל 
יום הולכים וחוזרים לכל אורך השכונה מהשארע עד א-תללאג' 
- מהמגורים עד לתחנה לחלוקת מצרכי מזון בסיסיים שנפתחה 

עבורם. לא היה להם אישורי עבודה ומצבם הכלכלי היה גרוע. 

עם הזמן פליטים אלה נתפסו כגורם מאיים על היהודים, על רקע 
מאיימות  והערות  מבטים  בעקבות  או  לעברם,  שסיננו  קללות 
מפחיד  אירוע  היהודיות.  הבנות  בקרב  בעיקר  לפחד  שגרמו 
הרבים,  העוצר  מלילות  באחד  עת  במשפחתנו  זכור  במיוחד 
נשמעה דפיקה חזקה בדלת. היה שם פלשתינאי שביקש לעבור 
טען  עוד  בחוץ.  עוצר  בטענה שיש  הגג שלנו,  דרך  לבית השכן 
יודע שיש מעבר כזה.  שהפנו אותו ספציפית לבית שלנו והוא 
אז  וגם  הדלת,  את  לו  פתחנו  ולא  מאוד  שפחדנו  לציין  למותר 
המשכנו לפחד. נשארנו ערים כל הלילה ולא ידענו למה לצפות. 
למחרת בעל בית הקפה השכונתי הקרוב  לביתנו, מוסלמי בשם 

)אל-מרחלי(, אישר שהוא שלח אותו והתנצל. 

הרגישה  נפש  כ-3500  שמנתה  היהודית  הקהילה  שנים  באותן 
עם  מיותר  ממגע  האפשר  ככל  ונמנעה  המתיחות  את  היטב 
של  בגרונם  כעצם  היתה  בשכונה  נוכחותם  שעצם  הפליטים 

היהודים. 

צאת  לאחר  שישי  ימי  היו  לפורענות  במיוחד  מועדים  ימים 
מתפללים  בשני  או  באחד  היה  די  מהמסגדים,  המתפללים 
ימי  כן,  כמו  )משאכל(.  בעיות  או  מהומות  לחולל  כדי  מוסתים 
היו  הערביות  לשכנותיה  ישראל  מדינת  בין  ביטחונית  מתיחות 

תמיד עילה לפורענות. 

אדגיש שוב, שאני כילד, לא הרגשתי מתח בין-דתי ברחוב, עד 
שמאז  שמעתי  מהורי  אולם  לשכונה.  הפלשתינאים  לכניסת 
הקמת מדינת ישראל ב-1948 חל שינוי ביחס השלטונות כלפי 
היהודים, שהתבטא בין השאר בדרישה להימנע מכל התעסקות 

בנושא הציוני.

מדמשק לקרית ים
נתן חסון )הרביעי(
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הפיגוע  בבית הכנסת אל-מנשה

הופיע  שבת,  לקבלת  ההכנות  של  בעיצומן  שישי,  מימי  באחד 
היהודים,  העניינים  על  הממונה  ג'מעה,  סאמי  בביתנו  פתאום 
ארבעה  בלווית  הפנימי(,  הביטחון  )שרות  תאני"  אל  ב"מכתב 
תעמולה  חומר  אחרי  בחיפושים  מיד  התחילו  הם  מקלגסיו. 
אבא  של  במגרה  לריהוט.  רב  נזק  וגרמו  הבית  את  הפכו  ציוני. 
הם מצאו העתק מכתב מפורט שאבא שלח לאהרון אחיו )עמו 
בליל  אל-מנשא  הכנסת  בבית  הפיגוע  לאחר  בביירות  הרון( 
שבת קודש "נחמו" תש"ט )1949(. באותו פיגוע אנשי "כתאיב 
אלפדא אלערבי" )לימים ארגון החזית העממית( זרקו 4 רימונים 
ורצחו 13 מתפללים ופצעו למעלה מ-60, "כנקמה" על מלחמת 
היהודים בארץ ישראל. המכתב כלל תיאור מפורט של הפיגוע 
עם שמות ההרוגים  ושאר הנפגעים שהדוד אהרון הכיר היטב. 
בבית  אותו  פרסם  הוא  בביירות,  המכתב  את  קיבל  כשהדוד 

הכנסת המרכזי "מגן אברהם". 

סאמי ג'מעה שהודיע תחילה שבא לעצור את הדוד יוסף, עקב 
החשד שהוא מחזיק חומר ציוני, עצר לבסוף את אבא ועינה אותו 
באופן שלא יתואר, כפי שלמד ממדריכיו הנאציים הידועים. הוא 

לא נפל מהם באכזריותו.

מאמצים להצלתו של אבא

מחשש לגורלו של אבא, הדוד יוסף הפעיל מיד את כל קשריו 
ידיד מוסלמי  אותו  היכן אבא עצור.  לדעת  לפחות  כדי  ומכריו 
הצליח  ב-1948,  מעצרו  לאחר  יוסף,  הדוד  את  לשחרר  שסייע 
מסויים  בבניין   - אבא  של  מעצרו  מקום  את  לאתר  הפעם 
ב-שארע בגדאד. הדוד יוסף אזר אומץ, התייצב באותו בנין, פנה 
לאחראים וביקש לדעת במה מואשם אחיו. הוא גם ביקש לדעת 
הורו  אל-תאני  ה-מכתב  אנשי  מת.  או  חי  הוא  ואם  מצבו  מה 
אבא  את  הביאו  הם  ולהמתין.  מסויים  בחדר  לשבת  יוסף  לדוד 
צרח  כמובן  הוא  נוראה.  באכזריות  להכותו  והחלו  סמוך  לחדר 
מכאבים והתחנן על נפשו. לאחר שספג מנת מכות איומה, חזר 
איש הביטחון ליוסף ואמר לו: שמעת אותו? הוא חי. אתה יכול 

לחזור הביתה.

עילאיים  וביקשו לעשות מאמצים  סוחר  לאותו  ישר  חזר  יוסף 
טובו  ברוב  הסוחר  אל-תאני.  אל-מכתב  מידי  אחיו  את  לחלץ 
האוויר  חיל  מפקד  נאצר,  אל-עקיד  עם  קשריו  את  ניצל  אכן 
יועבר  לכך  שאבא  לגרום  והצליח  יותר(,  מאוחר  )נרצח  הסורי 
אולם  לשימצה,  הוא  גם  שידוע  הצבאי  אל-מזה,  הסוהר  לבית 
בהשוואה לבית המעצר של המשרד השני, אפילו הצינוק באל 
וההשפלות הופסקו.  מזה היה בעיניו כארמון, היות שהעינויים 
למרות השינוי הדרמטי בתנאי המעצר, היה ברור ליוסף שידידו 
להסתכן  ירצה  לא  גם  והוא  יכול  כל  איננו  המוסלמי,  הסוחר 
בהתערבות נוספת. משום כך  הוא החליט לנסות לפעול ישירות 
מול השלטונות. מחשש שגם הוא יעצר אם הוא עצמו יתייצב 
בפניהם, סוכם שהדודה מזל )אשתו של יוסף(, בלוויית בן דודי 

אבא.  את  לבקר  ותנסה  תלך  בר-מצווה,  היה  לא  שעוד  יצחק, 
צרופו של יצחק נבע גם הוא מחשש שהיא עצמה תיעצר. במקרה 
לכך  נסיבות מעצרה. בהתאם  לדווח על  יוכל לפחות  יצחק  זה, 
יצחק התבקש לזכור את הדרך ואת שני קווי האוטובוס שיצטרך 

לקחת  אם יאלץ לחזור הביתה לבדו, ולדווח על מה שהתרחש.

הדודה מזל ויצחק יצאו בשבע בבוקר למטה המשטרה הצבאית 
אישור  לקבלת  שהמתין  ההמון  בתוך  ונדחפו  בראמכה,  ב-אל 
פלאחיות  של  לב  קורעי  מחזות  שם  היו  ב-אל-מזה.  לביקור 
הצבאיים  לשוטרים  "נידנדו"  הן  כי  והושפלו  שהוכו  ערביות 
בבקשת אישור לבקר את בניהן החיילים העצורים. מזל ויצחק, 
לאחר שהצליחו לקבל את האישור, התייצבו בפתח בית הסוהר 
קבוצת  הוכנסה  דקות  עשר  כל  להכנס.  לתורם  וחיכו  הצבאי, 
המועד   ,12 השעה  כשהתקרבה  נקראו.  ששמותיהם  מבקרים 
שלמרות  ומשוכנעת  מיואשת  היתה  מזל  לביקורים,  האחרון 

האישור, הביקור לא יתקיים. 

המבקרים,  של  האחרונה  הקבוצה  צאת  עם  ההפתעה,  למרבה 
לעבר משרדו של מפקד  הופנו  הם  להיכנס.  ויצחק  מזל  נקראו 
בית הסוהר, אל-נקיב )רס''ן( עיזת, שהתנצל על ההמתנה בחום 
בחוץ. הוא אף הציע משקה קר וסיגריה. תוך כדי כך, הוכנס אבא 
חבולות,  ידיו  ממכות,  כחולים  פניו  נורא:  היה  מראהו  למשרד. 
ובקושי יכול היה לדבר. התברר שמרוב מכות ב-מכתב אל תאני, 
הוא איבד חלק משיניו ומצבו הבריאותי היה רע מאד. אל-נקיב 
עיזת הסביר שמאז הגעתו של אבא לבית הסוהר, איש לא נגע 
בו, ואבא אישר זאת גם לאחר שהשתחרר. המפקד הירשה למזל 
המעלות''  ב''סיר  עמה  שהביאה  המאכל  דברי  את  לאבא  לתת 
כפי  המאכלים,  כל  את  לערבב  דרש  לא  ואפילו  )מטבאייה(, 
נכתב  לא  אם  ולבדוק  חלק  כל  לרוקן  כדי  אסיר,  כל  עם  שנהגו 
ליווה  הביקור,  בתום  הסיר.  מחלקי  אחד  בתחתית  כלשהו  מסר 
הערוגות  את  לה  מראה  כשהוא  היציאה,  עד  מזל  את  המפקד 
בית  בחצר  השחרור  מלחמת  של  הישראליים  השבויים  שעשו 
הסוהר. לבסוף, ביקש ממנה לא לשכוח למסור ל-אל עקיד נאצר 

איך קיבל אותה ואיך התייחס לאבא.

אין  וייראו.  יראו  דבר מעצרו של אבא פורסם בכל העיר למען 
כל  אותנו  שליוותה  רבה  לחרדה  תרמה  זו  נוראה  שחוויה  ספק 
חיינו, ולאמא, שהיתה חרדתית מטבעה, נוסף מימד של חשדנות 
הטראומה  על  מלדבר  נמנע  אבא  באחרים.  אמון  במתן  וקושי 
הנוראה שעבר בכלא הסורי, חוויה מטלטלת ואיומה שהשפיעה 

על בריאותו הגופנית והנפשית. 

רצח איזאק חצבאני

אל-יהוד( עברו  שארע  )לשעבר  אמין  אל  שבשארע  לי  זכור 
נוצרים ושל מוסלמים. הקהילות הנוצריות  יום לוויות של  מדי 
להלווית  ומפוארות  שחורות  סטיישן  במכוניות  השתמשו 
צלבים  עטורי  מהודרים  עץ  ארונות  מונחים  היו  בתוכם  המת, 
גברים  של  בהמולה  התאפיינו  המוסלמים  לוויות  וקישוטים. 
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צועדים וקוראים ”אלפאתחה“ ופסוקי קוראן נוספים.

פחד ממשי חווינו כאשר צעיר יהודי נרצח ברחוב. מדובר ברצח 
חברתו  עם  שטייל  יהודי  -  צעיר  ב-1963  חצבני  איזאק  של 
לבית מוואדב. חברתו ספגה הטרדה מינית, נגעו בה והרימו את 
בחריפות,  להם  ענה  משאיזאק  תנורתה(.  לה  )ראפע  חצאיתה 
הוא ספג איומים מאחד הצעירים הערבים שהבטיח לגמור אתו 
בביתם  בסכין  הופיע הצעיר חמוש  הלילה  באותו  את החשבון. 

דקר את שני האחים, ואחד מהם נדקר למוות.

הרוצח  את  לתפוש  הבטיחו  השלטונות  המונית,  לוויה  היתה 
ואכן הוא נתפש אך ריצה תקופה לא משמעותית בכלא. אירוע 
אין  היהודים  בתוך שכונת  הבהיר שגם  דרך שכן  כציון  זכור  זה 
השיטור  הוגבר  האירוע  בעקבות  אוטונומיה.  ואין  סובלנות 

בשכונת היהודים אך למעשה הוא לא היה אפקטיבי. 

מדרש בית חסון

של  כמו  משפחתנו  של  החיים  ממוקדי  אחד  היה  הכנסת  בית 
מרבית יהודי דמשק, האחים אהרון ומאיר )סבו של אבי( חסון 
ייסדו לפני שנת 1870 בית כנסת משפחתי שנקרא "מדרש בית 
המשפחה.  ע"י  בהתנדבות  ותופעל  נוהל  הכנסת  בית  חסון" 
"מדרש בית חסון" קיים שעת תפילה מוקדמת בשבתות וחגים 
ולמי  ולסטודנטים  תיכון  במניין לתלמידי  בכדי לאפשר תפילה 
שהיה מחויב לעבוד בשבת לפרנסתו. אני לעומת זאת, כתלמיד 
לא  לעיתים  בשבת  המוקדמת  הקימה  ב-"אליאנס",  צעיר 
התאימה לי. לכן נהגתי להתפלל בשבתות בבוקר ב-"אלפראנג'" 
שם שמעתי את החזן הצעיר )באותם הימים( בעל הקול היפה, 
אברהם חמרה, וכן את מקהלת הילדים שחלקם היו בני כיתתי. 
תפעל  דוד  אבא  ב-1962,  יוסף  הדוד  של  דמשק"  "יציאת  מאז 
נהג  הכנסת  בבית  התכופים  בביקוריו  הכנסת.  בית  את  וניהל 
אבא לבקר )ישרב קהווה( קרובת משפחה יחידה שלו בשם נזלי 

מוגרבי שביתה היה קרוב לבית הכנסת. 

פיטורי היהודים מהבנק

אבא  יהודים,  פקידים  ארבעה  הסורי  בבנק  עבדו   1964 בפורים 
ביקש  הימים  באחד  סעדיה.  ו-א.  ששון  י.  שלוח,  י.  חסון,  ד. 
מנהל הבנק במפתיע לפגוש את הארבעה. בפגישה הודיע להם 
בבנק  היהודים  עבודת  את  להפסיק  החליט  המרכזי  שהשלטון 
ושהם יסיימו תוך 45 יום את עבודתם ויקבלו את פיצוייהם ע"פ 
החוק. עוד הוסיף, כי הממשלה במחווה של רצון טוב תאפשר 
להם ולמשפחתם המורחבת לעזוב את סוריה בתנאים מסוימים. 

הל  "שו  לאבא:  אמרה  ואמא  בהלם,  היו  המשפחות  ארבע 
פוריה"? )איזה דמי פורים אלו?(. אבל הפור נפל ולאחר עיכול 
משותפת.  לפעולה  והתארגנו  הארבעה  התעשתו  ההודעה 
)סמסאר( שיעזור להם  כך שכרו את שירותיו של מתווך  לשם 

במסדרונות השלטון. 

המו״מ התחיל בכך שנזלי מוגרבי הצטרפה למשפחתנו ויחד היינו 
5 נפשות, יעקב )ז'ק( ששון כלל את ב"ב, את אחיו ד"ר פרז' וב"ב 
וכן את הוריו ויחד היו עשר נפשות, ל- י. שלוח היו 5 נפשות ול-

א. סעדיה היתה משפחה מרובת ילדים. הכופר לכל משפחה נקבע 
המשפחה  אם  למשלם  מוחזר  להיות  האמור  כופר   ,$10,000 ל- 
חוזרת לסוריה תוך חצי שנה. בנוסף לכופר כל משפחה נדרשה 
)אלמועמלה(.  הניירת  להרצת  ושוחד  תיווך  דמי  למתווך  לתת 

מובן שסכומים אלה היו עמלת שוחד ותיווך ולא יוחזרו.

הפקידים  שרשרת  בין  להתחלק  אמורים  היו  השוחד  סכומי 
המאשרים אך בפועל נשארו בידי המתווך. ואם לא די בכך אזי 
ודרש  הסכומים  את  העלה  והמתווך  התיאבון  בא  האוכל  עם 
ניצל  הערמומי  המתווך  אבא.  של  רוחו  למורת  וזאת  תוספות, 
הניירת  את  להריץ  שצריך  טען  פעם  ומדי  אבא  של  יושרו  את 
מהתחלה והאישורים הקודמים לא תקפים. טענה נוספת הייתה 
להקדים  וכדאי  הבקשה  את  לעכב  שעלול  חדש  פקיד  שהגיע 
תרופה למכה וכך הלאה עד שסכומי התיווך היו בלתי נסבלים- 
אבל ברירה לא היתה. בסופו של דבר הכופר שנדרשנו לשלם היה 
$20,000 )ובנוסף הסכומים למתווך( ונזלי, שהוגדרה כמשפחה 

בפני עצמה, נסוגה מרעיון היציאה. 

הקהילה  על  הוטלה  בבנק,  יהודים  העסקת  להפסקת  בנוסף 
וכך  היהודית.  מהשכונה  ק"מ  של-4  לרדיוס  תנועה  הגבלת 
לבקש  נאלצו  )מצאייפין(  לקייט  והיוצאים  והרוכלים  הסוחרים 
ולכן  יותר את חיי אנשי הקהילה.  יציאה, שסיבכו עוד  אישורי 
עבור המשפחות של פקידי הבנק היהודים )חסון, ששון, שלוח, 
וסעדיה( היה ברור שיש לנצל את ההזדמנות שניתנה ולעזוב את 
דמשק יהא המחיר אשר יהא. עבור משפחתנו סכום זה היווה את 
מרבית הפיצויים של אבא, אך ההחלטה לצאת נשארה בעינה, כי 

ברור היה שמצב היהודים בסוריה רק ילך ויחמיר.

העליה ארצה

לאיסטנבול  ומשם  שבלבנון  לביירות  מדמשק  לצאת  בחרנו 
בתורכיה. בביירות התארחנו אצל הדוד אהרן )אחיו של אבא(, 
והדודה ליז טראב )אחותה של אמא(. פסק הזמן בביירות נועד 
להחלפת מידע עם גורמים שונים, מברק לתיאום הגעה עם איש 
הים  בדרך  כולל שליחת המטען  לסידורים,  בטורקיה,  הסוכנות 

)טארד(.

מביירות המשכנו בטיסה לאיסטנבול ב-25/10/1964 ושם קיבל 
את פנינו נציג הסוכנות ומיקם אותנו במלון גול-פאלאס-הוטל, 
מלון צנוע באיזור גלאטה. אבא, שאהב מאוד לטייל, לקח אותנו 
הטיסה  היתה   27/10/1964 ג'  ביום  הבוספורוס.  באיזור  לטיול 
המיוחלת לישראל. לאה שילוח )בת הדוד יוסף( קיבלה את פנינו 
גוריון( בשעות  בן  היום  )שנקרא  לוד  כשנחתנו בשדה התעופה 

אחה"צ. 

למדנו  בקומבינה  שיעור  מונית.  עבורנו  שכר  הסוכנות  פקיד 
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מנהג המונית שהקפיד למלא נוסעים בדרך מלוד ועד לקרית–ים 
אונו,  בקרית  בפ"ת,  בארץ  הראשונות שלנו  בשעות  עצרנו  וכך 

בפרדס חנה ובעוד מקומות ולקרית-ים הגענו ב-23:00.  

ג',  בקרית–ים  קטנה  "עמידר"  בדירת  שוכנו  הלילה  באותו  עוד 
וקיבלנו שולחן קטן שלושה כסאות וארבע מיטות סוכנות. 

אמא היתה בהלם מהריהוט שקיבלנו מהסוכנות. למחרת נפגשנו 
עם דודה פרלה )אחות של אמא( השוטרת שעלתה לארץ בשנות 
החמישים. דודה פרלה הדגישה עד כמה הקליטה שלנו משופרת 
לארץ  עלייתה  עם  היא  שחוותה  המעברה  לתלאות  בהשוואה 

וחשבה שבכך מעודדת את אמא. 

היסודי  הספר  לבית  נילי  ואת  אותי  לקח  אבא  יומיים  כעבור 
מידיעותינו  לטובה  והתרשם  אותנו  בחן  המנהל  שם  "זבולון", 
מבלי  ברצף  ההמשך  לכתות  התקבלנו  לפיכך  בחשבון.  הטובות 
להפסיד שנת לימודים, כמו שהיה מקובל עם יתר ילדי העולים.

את  לפגוש  לירושלים  נסענו  בארץ  לשהותנו  הראשונה  בשבת 
שעות.  מחמש  למעלה  שארכה  נסיעה  ומשפחתו,  יוסף  הדוד 
המפגש היה מרגש לכולם. בין אבא והדוד יוסף היה קשר חזק 
מספר  להיפגש  השתדלו  הגיאוגרפי  המרחק  ולמרות  ומיוחד, 
הדוד  ובן  )חסון(  חלק  אפרת  הדוד  בת  לימים  בשנה.  פעמים 
יוסף( עברו להתגורר בקריות,  )הילדים של הדוד  אברהם חסון 

וסייעו לנו להתאקלם ולשמר את הקשר המשפחתי. 

אבא שהיה בן 56 ניסה להתקבל לעבודה באחד הבנקים אך לא 
הצליח. הטענות היו "מבוגר מדי, לא יודע את השפה, לא מכיר 
את השיטה הבריטית להנהלת חשבונות הנהוגה בישראל" ועוד. 
לבסוף נקלט כפועל במפעל מזון "בלו-בנד - תלמה", שם עבד 
בחריצות בעבודה פיזית כ-13 שנה. אבא כאב את המצב אך לא 
התלונן. אמא הנרייט לא השתלבה בעבודה קבועה, והתקשתה 
והחברתי  הכלכלי  במעמד  לירידה  להסתגל  הראשונות  בשנים 
שחוותה בהשוואה לחיים בדמשק. בשונה מאבא, אמא הרבתה 
מתל  )מאפי  בדמשק  הטובים  בימים  ולהיזכר  ולהזכיר  להתלונן 

עישת אישאם(. 

ל-קרית ים הגיעה גם משפחת ששון שעלו אתנו מדמשק, אך 
דמשקאים נוספים לא פגשנו. אבא קבע את מקום תפילתו בבית 
הכנסת של יוצאי מצרים בקרית ים, ואף השתלב בצוות החזנים 
שם. בנוסף, אבא הכיר שם קרובת משפחה רחוקה שלנו בשם 
בן אהרן  יצחק  וואדיש, שאמה אסתר חסון, היא בת הרב  לוסי 
משה  בשם  משותף  דוד  היה  ולאבא  ללוסי  מירושלים.  חסון 

)מואיז( חסון שגר בחיפה אותו נהג אבא לבקר בחגים. 

הלימודים בבית הספר בויאר

במהלך 1967, עת למדתי בכתה ח', אותרתי למבחנים לפנימיית 
"בויאר" למחוננים בירושלים. נבחנתי במשך יום שלם במשרד 
החינוך בחיפה, ועברתי את המבחנים בהצלחה. אולם אמא לא 

השלימה עם הרעיון שאלמד בפנימיה רחוק מהבית והטילה ווטו 
על המשך התהליך. משנודע הדבר לבן דודי נתן )בנו של יוסף(, 
הלימודים  בחשיבות  אמא  את  לשכנע  כדי  מירושלים  בא  הוא 
בפנימיה. היא אמנם השתכנעה, אך ברגע האמת התחרטה ולא 
בתיכון  ללמוד  התחלתי  ידה.  על  אותי  רצתה  שאסע.  הסכימה 
העיונית  במגמה  ט'  כתה  סיימתי  שם  בקרית-ים,  "רודמן" 

בהצלחה רבה. 

נתן, בן הדוד, לא ויתר בגלל החשיבות הרבה של הלימודים כמנוף 
לקידום חברתי-כלכלי ולכן פעל במרץ לשכנע את משרד החינוך 
לאפשר לי הזדמנות נוספת להתקבל ל-"בויאר" לכתה י', וגם בא 
אלינו לדבר עם אמא ולשכנע אותה. נתן הצליח במשימתו ועמד 
בכוננות למקרה שאמא שוב תתחרט. ליתר ביטחון עם פתיחת 
אותי  אתו  ולקח  ים  לקריית  בא  הוא   ,)1968( הלימודים  שנת 
היה  המאמץ  ואכן  התיכוניים.  לימודי  את  סיימתי  שם  לבויאר, 
והלימודים  חדשים,  עולמות  בפני  נפתחו  ב-"בויאר"  כדאי. 
בירושלים עם חבורת ילדים מוכשרים מכל הארץ ומכל העדות 
קידמה וחישלה אותי. במהלך שהותי בירושלים ביקרתי באופן 
השקידה  הלמידה,  אוירת  את  וספגתי  יוסף  הדוד  בבית  קבוע 

והעשייה המתוכננת שאפיינה בית זה.

ימים רבים דיברה אמא בנימת צער על הסכמתה לשלוח אותי 
גם  הרבה,  לחרדתה  בהצלחתי.  גאה  שהייתה  למרות  לפנימיה, 
נילי אחותי אותרה והוצע לה ללמוד בבויאר אך לזה אמא כבר 
לא יכלה להסכים, ונילי השלימה את לימודי התיכון בקרית ים 

בהצטיינות.

הקמת המשפחה הצעירה

לימים נילי ואני בגרנו, השכלנו, שנינו התקבלנו לטכניון במסגרת 
העתודה האקדמאית, אני השלמתי תואר שני בהנדסת חשמל, 
שרתנו  שנינו  בפסיכיאטריה.  והתמחתה  רפואה  השלימה  ונילי 
רס"ן.  בדרגת  והשתחררנו  ובקבע  חובה  בשירות  המדינה  את 
בת  אבני  ממשפחת  מגי  עם  התחתנתי  משפחות:  אני  הקמנו 
העדה המרוקאית מהעיר מידלט, ונולדו לנו ארבע בנות: אורית, 
מאיה, דנה ותמר. נילי נישאה לרמי שלמה בן העדה הקוצ'ינית 

ממושב עופר ולהם שלושה ילדים: גיל, ליאור והדס.  

נילי ואני ממשיכים את המסורת היהודית הדמשקאית וחוגגים 
ביחד )שתי המשפחות( בכל שנה את החגים, לפחות את ראש 
השנה ואת ליל הסדר. בהזדמנויות שונות אנחנו מזכירים לדור 
ההמשך את משנתו של נתן הבן דוד בדבר החשיבות הרבה של 

הלימודים הגבוהים כמנוף לקידום אישי וחברתי. 

ארצה  עלתה  היא  גם  רבות  שנים  אחרי  מוגרבי?  נזלי  עם  ומה 
ואחרים  יורק,  מניו  הדוד  אהרון  בן  נתן  של  פועלו  בזכות 
ספרי  לגאולת  פעל  גם  נתן  בנוסף,  בירושלים.  והתגוררה 
התורה של "מדרש בית חסון", והחזרתם לידי המשפחה לוותה 

בהתרגשות רבה.
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אשרת כניסה לישראל שניתנה באיסטנבול עבור דאוד חסון ומשפחתו
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העפלה מסוריה
רחל כץ לבית חיים ואסתר אלפייה

דבריי נכתבו להקראה עבור תלמידי כיתות ה'. 

מדינת  על הקמת  והוכרז  קיבלה את עצמאותה  לאחר שסוריה 
ישראל הידרדר מצבם של יהודי סוריה, והעליה המאורגנת על 
ימים מחשבה על  והלכה. באותם  ידי השליחים מהארץ פחתה 
בריחה לארץ קיננה בלב כל יהודי ומדי שבוע נעלמו מנוף הרובע  
נערים ונערות. איש מבני הקהילה לא שאל עליהם, כי הדבר היה 
ברור. בהעדרם של השליחים, כל אחד נאלץ לתכנן לעצמו את 

נתיב בריחתו.

עלייתם של משה ומאיר

הגיעו  משפחתנו  בני  אלפייה.  משפחת  של  ההעפלה  סיפור 
ארצה בשני גלים. תחילה עלו האחים משה ז"ל ומאיר יבל"א. 

שנתים אחריהם הגיעו ההורים ויתר האחים. 

בשנת 1949 מאיר בן  16.5 שנים, עבד מחוץ לשכונה היהודית, 
נהג  נוצרי. הוא  בבית מסחר לחלקי חילוף לרכב בבעלות ערבי 
הימים  באחד  אופניים.  על  רכוב  כשהוא  לעבודה  לבדו  לנסוע 
עצר אותו שוטר סורי ושאל אותו אם הוא יהודי. מאיר השיב: 
ציוני...".  "ציוני,  וצעק:  להכותו  החל  השוטר  יהודי".  אני  "כן, 
אנשים רבים התקהלו סביבם ואף הם החלו להכותו ככל שיכלו. 
קצין סורי שעבר במקום לקח את מאיר לתחנת המשטרה ושאלו 
מה קרה. מאיר הסביר לו שהיכו אותו בגלל היותו יהודי. למזלו, 
הקצין הכיר את אביו, שחנותו היתה ליד חנותו של ידיד הקצין 

והוא שיחרר את מאיר.

שהדליק  אל-מנשה  הכנסת  בבית  הפיגוע  ארע  ימים  באותם 
הכנסת  כשבית  שבת  בליל  זה  היה  הבריחה.  פתיל  את  והאיץ 
נזרקו רימונים  לתוך קהל המתפללים.  מלא מתפללים ולפתע 
נפגעו  שלא  המתפללים  רבים.  ופצועים  להרוגים  גרם  הפיצוץ 
ולא  ראשונה  לעזרה  התקשר  לטלפון  רץ  מאיר  עזרה.  חיפשו 

נענה. אחר כך התקשר למשטרה שאמנם ענו לו, אך לא הגיעו.

וכשהבחינו  הראשי  לכביש  יצאו  מושיע,  שאין  הקהל  משנוכח 
במשאית סורית מתקרבת השתטחו לפניה על הכביש ולא הניחו 
לנהג לעבור עד שהוא נאות לפנות את הפצועים לבית החולים. 

מיהר  ולא  אדיש  היה  הרפואי  הצוות  החולים  שבבית  מאחר 
לטפל  שמיהרו  היהודים  הרופאים  הוזעקו  לפצועים,  להתייחס 
זה.  בנפגעים. לא הייתה משפחה ברובע  שלא נפגעה מפיצוץ 

למחרת מאיר כדרכו נאלץ היה לעבוד בשבת. אולם עקב הזעזוע 
יכול היה לעבוד. בעל הבית הבחין במתח שמאיר  מהאסון, לא 
היה נתון בו ואמר לו שהוא שמע שהוריו רוצים לעלות לארץ, 
אולם הוא מציע לו להשאר עימו. הוא ייתן לו את בתו לאישה 
בתנאי שמאיר יתנצר. אתה טועה מאיר השיב, עזב את המקום 

ולא שב. 

לנהג   פנה  הוא  מדמשק.  לצאת  החליט  מאיר  יום  באותו  עוד 
שאותו הכיר מבית המסחר שבו עבד  ואמר לו: "ברצוני לטייל 
לזחלה שבלבנון ולחזור". הנהג השיב: "בבקשה וללא תשלום", 

משום שחשב שמאיר הוא בנו של בעל בית המסחר. 

לאחר מכן סיפר מאיר לנהג שאין בידו תעודת זהות, שהוא יהודי 
הערבי  הנהג  בדרך.  אותו  יעצרו  שלא  ובלבד  הכל  לשלם  ומוכן 
נוצרי השיב: "לכלבים בני כלבים האלה לא ניתן גרוש!". הנסיעה 
נקבעה ל-10:00 בבוקר. מאיר רץ הביתה, המשפחה כבר ישבה 
סביב השולחן ואכלה את חמין השבת. מאיר קרא למשה ואמר 
ונתנה  המגירה  אל  ניגשה  הבינה,  אמא  מיד.  קם  משה  "זזים". 
להם חבילת שטרות כסף ובירכה אותם. הם יצאו בריצה והגיעו 
למוסך כשהאוטובוס החל לזוז. מאיר עלה וישב מאחורי הנהג, 
משה באמצע האוטו. מאיר מספר שבאותה נסיעה מרגשת הם 
לעיניהם.  שניגלה  מהנוף  ולהתפעל  לב  לשים  שלא  יכלו  לא 

הרים, עמקים, עצים ומרחבים יפים. 

והגיעו לגבול סוריה. בגבול עצר אותם  נסעו מספר שעות  הם 
שוטר סורי, עלה לאוטובוס וקרא: "פלשתינאים ויהודים לרדת 
אבקש  ת"ז  את  "וכעת  פלשתינאית.  משפחה  ירדה  מיד". 
להציג  מיד  נדרש  ראשון  שישב  מאיר  השוטר.  קרא  לראות", 
המשיך  השוטר  בכיסיו.  מחפש  עצמו  עשה  מאיר  תעודה. 
הרימה  התעודה  את  הוציא  משה  משה,  אל  כשהגיע  בבדיקה. 
לראות מה  לפני שהספיק השוטר  מיד  וסגרה  פני השוטר  מול 
כתוב בה. כשעבר על כל הנוסעים חזר השוטר ושאל: "מי עדיין 
לא הראה לי תעודה?" במוחו של מאיר הבריק רעיון. הוא פנה 
"הראיתי"  אותה!".  לו  "תראה  ואמר  לצידו  שישב  הפלאח  אל 
– אמר הפלאח. השוטר צרח: "מי לא הראה?" ומאיר צעק על 
את  הראה  נכנע,  הפלאח  לו!".  להראות  מוכרח  "אתה  הפלאח: 
התעודה והשוטר ירד. אחרי נסיעה של כ-100 מטר עצר אותם 
שוטר לבנוני. עלה לאוטו וקרא: "כל הפלשתינאים לרדת!", עוד 
משפחה פלשתינאית ירדה. "להוציא תעודות" – פקד. הוא פנה 
אמר  "רד"  בבית.  נשארה  שתעודתו  לו  אמר  ומאיר  מאיר  אל 
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אני  לו  "הנח  נוצרי:  הערבי  הנהג  התערב  אז,  "ומיד".  השוטר 
מכיר אותו". השוטר הלבנוני המשיך בביקורת. משה הראה את 

התעודה לשוטר. הוא הביט בעיניו של משה אך לא אמר דבר.

זחלה 

האוטובוס הגיע לזחלה, עיירת קייט לבנונית שיש בה הרבה בתי 
מלון. האוטו עצר ליד בית מלון. משה ומאיר נכנסו למלון, נרשמו 
מעולם  לנוח,  מכדי  נרגשים  היו  הם  לחדרם.  ועלו  כסטודנטים 
לא יצאו את דמשק ועתה בצאתם הנסיבות היו מסעירות. הם 
ספרו ומיינו את הכסף שקיבלו מאמא ולאחר כשעה ירדו לרחוב. 
ברחוב פגשו שבעה מחבריהם מדמשק וטיילו יחד. בדרכם פנה 
אליהם איש כבן ארבעים ושאל אם הם יהודים. הם שתקו, אך 
האיש  יהודים".  לא  אנו  "לא,  מוסלמי:  ערבי  בהגוי  ענה  מאיר 
אמר: "לכו אחרי". הם הלכו אחריו עד לבית שעל משקוף דלתו 
קבועה מזוזה ובתוך הבית חנוכייה ועוד סימנים של בית יהודי. 
מונית  לקחת  להם  יעץ  והוא  לארץ  שפניהם  לאיש  ספרו  הם  
ולנסוע מייד לביירות, מאחר שזחלה הייתה קרובה לגבול הסורי 
והסכנה להיתפס בה הייתה גדולה. הם יצאו מייד ולקחו מונית 
לביירות. אחד הנערים הציע לנהג הערבי כריך שהכינה לו אמו 
ובו היה בשר מהחמין של שבת. הנהג שאל מיד: "יהודים אתם?" 
הם ענו "לא". הנהג אמר: "יודע אני שיהודים אתם. אל תפחדו, 
"היכן  שאל:  דרך  כברת  שנסע  ולאחר  ישראל!"  חצי  זה  לבנון 

אתם רוצים לרדת בביירות?" 

הבחורים לא ידעו היכן עליהם לרדת והנהג ביוזמתו הוריד אותם 
והם  בין ערביים  ליד בית הכנסת בביירות. השעה הייתה שעת 
השמש  לקח  התפילה  באמצע  ומעריב.  מנחה  להתפלל  נכנסו 
את מאיר אל  מרתף בבית באותו רחוב. במרתף פגש את יתר 
החברים ויהודים מסוריה, עיראק, פרס ועוד. הם נצטוו לא לצאת 
מהמרתף ללא רשות. למחרת הלכו לתפילה. לבית הכנסת באו 
את  שלקח  שלנו  המשפחה  של  מכר  וביניהם  לבנונים  יהודים 
מאיר ומשה לביתו, כדי להפחית מהמספר הגדול של היהודים 
כבת  אישה  המכר  בבית  הופיעה  שבוע  כעבור  במרתף.  ששהו 
שלושים וביקשה ממאיר לרשום את שמות חבריו ולארגן סכום 
מאיר  החברים.  כל  עבור  הנסיעה,  המשך  הוצאות  לכיסוי  כסף 
ארגן את הכסף ונתן לה את הסכום. כעבור יומיים עצרה מונית 
השיב:  הנהג  רצונך?"  "מה  הנהג:  את  שאל  מאיר  הבית.  ליד 
לעיר,  מחוץ  אל  והוסעו  למונית  עלו  הם  ובואו".  לאחיך  "קרא 

לחוף הים, שם הייתה קבוצה של כמאה עשרים נערים ונערות.

שירים  לשיר  החלו  הם  לבנוני.  דייג  אליהם  התקרב  בערב 
לבנוניים. ליד החורשה הסמוכה למקום עמידתם הבחינו באיש 
יהודי  בחור  הופיע  יותר  מאוחר  עליהם.  מביט  פיג'מה  לבוש 
להם  והראה  מעילו  חזית  את  פתח  הבחור  מדמשק.  שהכירוהו 
זה הפיח בהם תחושת ביטחון. הם  שהוא חגור באקדח. מראה 
חששו מהלשנה וסיפרו לו על הדייג ועל האדם בפיג'מה. הבחור 
להמשיך  עליהם  וכי  משלנו  הוא  בפיג'מה  שהאדם  להם  אמר 

לחכות והלך.

אליהם  התקרב  בחצות  חצות.  עד  חיכו  הם  פנס  הדליק  הדייג 
בחור יהודי אחר וביקש מהם ללכת אחריו, אך ברווחים גדולים 
כדי שלא יבחינו שהם קבוצה. הבחור הפנה אותם לרובע היהודי 
הקרוב ושם פוזרו בין משפחות יהודיות. מאיר, משה וחבריהם 
פחות  אחד,  קטן  בחדר  מאוד.  ענייה  משפחה  אצל  ללון  עמדו 
עם  הבית  בעלי  הרצפה  על  לנו  רבועים,  מטרים  עשר  משישה 
על  האם  פיזרה  בואם  עם  מיד  והמעפילים.  הרבים  ילדיהם 
ולאחר  נרדמו  הם  מצעים.  להם  שימשו  ואלו  בגדים  הרצפה 
משפחה.  אותה  אל  וחזרו  התפילה  אל  ללכת  השכימו  כשעה 
אל  אותם  והסיעה  מונית  באה  לערב. שוב  עד  נשארו  זה  בבית 
החוף. הפעם עם החשיכה קרבו אל החוף שלוש סירות דייגים. 
בכל סירה שני ערבים. הצפיפות בשלוש הסירות הייתה גדולה. 
מהחוף,   התרחקה  וסירתם  לדרך  הסירות  שיצאו  לאחר  כשעה 
המים  את  לרוקן  החלו  מיד  לסירה.  חדרו  ומים  המנוע  כבה 
לים  חפצים  לזרוק  מהם  ביקשו  הערבים  בקופסאות.  מהסירה 
כדי להקל ממשא הסירה. היהודים התפללו כל תפילה שעלתה 
בדעתם. גם הערבים אמרו להם: "התפללו, התפללו לאלוהיכם". 

עברה שעה, הערבים היו כעוסים ונפחדים. הם אמרו לנוסעים: 
וחצי  כשעה  לאחר  למים".  ראשון  נזרוק  מי  את  ביניכם  "סכמו 
גפרור.  להדליק  וביקש  המנוע  לתקון  עזרתו  את  מאיר  הציע 
המנוע  אך  שייתפסו.  מחשש  אור  להדליק  היה  שאסור  כמובן 
שמצת  מיד  הבחין  ומאיר  הוצת  הגפרור  ברזנט,  ביריעת  כוסה 
ברגע  הופעל.  והמנוע  המצת  את  חיבר  הוא  מחובר.  אינו  אחד 

שהסירה הותנעה נפסקה חדירת המים לסירה.   

עם עלות השחר הגיעו לחוף עיר הנמל הלבנונית צור. הערבים 
אמרו להם להתכופף, פרשו עליהם יריעת ברזנט וביקשו מהם 
להם  הודיעו  ועזבוה  מוארת  חוף  נקודת  כשעברו  להתפלל. 
לישראל". הם הרימו ראשם  הגבול  "כרגע עברנו את  הערבים: 
וראו שתי סירות דייגים ישראליות והדייגים נופפו להם לשלום. 
נערות  שתי  ראו  החוף  על  הזיו.  גשר  קיבוץ  חוף  עד  שטו  הם 
והנערות  הנערים  אליהן.  לגשת  להם  ומסמנות  להם  מנופפות 
עלו על החוף ושאלו על חבריהם בשתי הסירות האחרות. הבנות 
מנערים  חלק  בשלום.  לפניהם  הגיעו  שהסירות  אותם  הרגיעו 

ונערות אלה השתטחו על הארץ ונשקו את האדמה.

עליית  ההורים ויתר האחים 

כעבור שנתיים העפילה המשפחה כולה לארץ.  מרגע צאתם של 
משה ומאיר מן הבית החלה דאגה מכרסמת בלב ההורים.  הייתי 
שהיו  האחים   של  תמונותיהם  את  זוכרת  ואני  ארבע  כבת  אז 
מונחות על הרדיו. בערב הייתה אמא מביטה על התמונות ובוכה. 
בשפה  מהארץ  לשידורים  בסתר  האזינו  הבית  בני  זה  מרדיו 
מר  שבע  באר  עריית  ראש  שהיה  נטור,  אל  דהוד  מפי  הערבית 

אלי נאווי.

כך  ועל  איחוד המשפחה  על  דיבר  וגברו. אבא  הלכו  הגעגועים 
נשמתו  בכל  יהודי  היה  אבא  ישראל.  לארץ  לברוח  צורך  שיש 
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מקום  תפשו  ושלמותה  המשפחה  קדושת  איבריו.  רמ"ח  ובכל 
חשוב בעיניו למרות שלא קל  היה להבריח משפחה המטופלת 
לצבא  לגיוס  הקרבים  ונערים  ילדים  בפעוטה,  יונקת,  בתינוקת 
את  השכיר  אבא  דמשק,  לעזיבת  ההיערכות  במסגרת  הסורי. 
עברנו  ואנו  פלשתינאים  פליטים  למשפחת  שנה  למשך  ביתינו 
לגור בביתו של סבא מירו זייד. את דמי השכירות לשנה קיבלנו 
שבדעתנו  חשד  של  צל  לעורר  לא  כדי  נמכר  לא  הבית  מראש. 
לברוח. בכסף שקיבלנו שילם אבא למבריח שהבטיח להבריחנו 
הגענו  לבריחה.  מפגש  ומקום  מועד  אתו  תאם  ואבא  ללבנון 
הביתה  חזרנו  ונעלם.  הופיע  לא  המבריח  אך  שנקבע,  למקום 

כלעומת שבאנו.

לאבא הייתה חנות שלא מכר אותה, פשוט נעל את הדלת. )גם 
מקור  היה  זה  כי  כך  שעשה   טוב  ניגבו(.  לא  הלקוחות  חובות 
מרעיון  הרפו  שלא  ההורים,  הביתה.  שחזרנו  לאחר  הפרנסה 
הבריחה, חיכו שיזדמן מבריח אמין יותר, שגם יסכים לקחת על 
עצמו הברחת תינוקת וילדים. כשהזדמן האדם שנראה מתאים 
ואמין, שכרו הפעם לא שולם מראש. הוא דרש שנהיה מוכנים 
בכל רגע לאות ממנו. האות ניתן בדיוק בשעה שחגגנו בר מצווה 
לנתן כשהבית היה מוצף באורחים, השולחנות עמוסים בכיבוד 
האורחים,  את  הכל.  עזבנו  המתנות.  הונחו  החדרים  ובאחד 
ומשפחתה.  דודתי  ואת  סבא  את  ביותר  והכואב  המתנות  את 
הייתה  הפרידה  קיבל.  מתנות  אילו  לדעת  זכה  לא  המצווה  בר 
קשה ועצובה מאוד. אמא הכניסה לכיסים סוכריות )מחגיגת בר 
כי המבריח אמר לה  ואותנו הלבישה בבגדים כפולים  המצווה( 
לא.  ותו  ללבנון  לטיול  היוצאים  נוצרים  כערבים  נתחזה  שאנו 

אסור היה שניקח עמנו מזוודות וכדומה.

בן ה-13, לאה  נתן  בן ה-17,  היינו אבא, אמא, שבתאי  במונית 
ילדה כבת 6, רחל כבת 4, ילדה כבת 2 וגאולה התינוקת בת חצי 
שנה שעדיין ינקה. בדרך, הנהג הבהיר להורי שאם נרמוז למישהו 
שיש בינינו לבינו קשר כלשהו, הוא ידאג שישחטו אותנו אחד 
אחד. אין צורך לספר על הרגשות האיומים שהציפו את ההורים 
נוכח  לשתוק  בצורך  חשתי  אני  אלה.  דברים  לשמע  והבנים 
הנהג  סוריה.  בגבול  הייתה  הראשונה  התחנה  העצום.  הסיכון 
הוביל אותנו לאוהל בדואים. ישבנו כולנו סביב אמא כאפרוחים 
ולא פצינו פה. אמא  זוכרת שישבתי שם  סביב התרנגולת. אני 
המארחים  אל  סוף  בלי  מחייכת  כשהיא  לבבית  שיחה  ניהלה 
נוצרייה לכל דבר, שמחה ומאושרת.  ומשחקת תפקיד מטיילת 
באותו זמן הלך הנהג להחתים את תעודות המעבר על ידי  אנשי 
הקשר שלו בגבול הסורי. הוא התמהמה ומשחזר, השעה הייתה 
לבנון.  בגבול  עטה   לעיירה  סוריה  גבול  את  עברנו  ערב.  שעת 
לסבא  חזרה  נסע  עצמו  הוא  בעטה.  לביתו  אותנו  הוליך  הנהג 
שני  מראש.  עימו  שסוכם  כפי  שכרו  את  לקבל  כדי  לדמשק 
ללבנון  אותנו  יעביר  שהמבריח  האחד:  זה,  לסידור  היו  טעמים 
בביטחה, והשני, שסבא יקבל ידיעה מהימנה שאמנם המשפחה 

אכן עברה בשלום. 

בבית בעטה גר המבריח עם אשתו הצעירה שזה מקרוב נישאו. 

על  ולרטון  לרגוז  האישה  החלה  לדמשק  הנהג  שחזר  לפני 
גם  ייעדר  שאם  איימה  היא  מביתו.  לילה  לילה  נעדר  שבעלה 
בלילה זה היא תלך לאחיה ותלשין עליו שהוא מבריח יהודים. 
אמא התערבה והרגיעה את האישה הצעירה. היא פייסה אותה 
בבוקר.  למחרת  לביירות  לטיול  אלינו  להצטרף  לה  והציעה 
זו היתה הדרך הבטוחה ביותר למנוע מהאישה  האישה נרגעה. 
והלך  בוקר  לפנות  חזר  הנהג  הלשנה.  אפשרות  הממורמרת 
הלילה.  כל  ישנה  ולא  המבריח  מאשת  חששה  אמא  לישון. 
ביום שלמחרת הוסענו  הייתה פקוחה על אשת המבריח.  עינה 

לביירות ואשת הנהג נסעה עימנו.

בביירות, בבית קרובי המשפחה 

בביירות התגוררנו  בבית קרובי משפחה, שמונה נפשות במשך 
שלושה חודשים. התנאים היו קשים מאד למארחים ולנו: הכנת 
האוכל, הכביסה, הלינה, אי הסדר, הצפיפות והרעש. את המזון 
הכסף  יאזל  שמא  חששנו  ואזל.  שהלך  בכספו  אבי  קנה  לבית 
בטרם שנזדקק לו לתשלום למבריחים. ראש השנה קרב  מבלי 
על  המשפחה  הברחת  עצמו  על  לקחת  שמוכן  מבריח  שנמצא 
הקטנים שבה. למרות זאת את החג צריך לחוג כהלכתו, למרות 
בדמשק  אם  בכך.  הכרוכה  הרבה  והטרחה  הרבות  ההוצאות 
הייתה לאמא כובסת וכאן לא רק שאין כובסת, אין גם מספיק 
עבודה.  מלאות  היו  אימי  ידי  לילדים.  ובעיקר  להחלפה  בגדים 
נדרשה ממנה סבלנות אין קץ לבעלי הבית ולמשפחה: לתינוקת, 

לילדים, לנערים ולאבא המתוח והמודאג.

שני ימי ראש השנה חלפו, יום כיפור חלף וגם חג הסוכות חלף 
חיכינו  הים.  חוף  נקראנו בערב אל  חול המועד  לו. באחד מימי 
שוב  למחרת  שבאנו.  כלעומת  חזרנו  ובלילה  בוש  עד  בחוץ 
גם  שמחכים  בודדים  ובחורים  משפחות  מצאנו  הפעם  נקראנו. 
הם. נתבקשנו לשמור על השקט. אחת האימהות החזיקה בידה 
לא תדאג  לה שאם  אמר  המבריח  לבכות.  תינוקת שלא פסקה 
להשתיקה עליה לחזור או להרגה שכן בכייה עלול להסגיר אותו 

ואז יגרום הדבר למותנו.

את  הושיבה  היא  הבוכיה.  התינוקת  את  להניק  התנדבה  אמי 
התינוקת בחיקה והניקה אותה. התינוקת השבעה  נרגעה וכולנו 
סירות   3 קרבו  לחוף  פה.  פצינו  לא  מתוח.  שקט  על  שמרנו 
דייגים. סירה מנוע אחת אליה חוברו בחבל שתי סירות משוטים. 
העבירו אותנו לסירות בחסות הלילה והסירות יצאו לדרך. הים 
היה שקט ורגוע, כאלו הורגע על ידי ההשגחה העליונה למעננו. 
זרה  תינוקת  שבחיקה  נזכרה  היא  בסירה,  ישבה  שאמא  לאחר 
והיכן התינוקת שלה? אבא ישב בסירה אחרת, הוא עזר להעלות 
ידע  לא  אבא  גם  אותנו.  שהעלה  לאחר  האחרים  היהודים  את 
היכן התינוקת שלנו. חלפה מחשבה במוחה של אמא, אולי לאחר 
שחותלה ונעטפה היטב חשבו אותה לחבילה? וכך היה. התינוקת 
נמצאה בין החבילות. הצפיפות בסירה הייתה רבה ולמרות הים 

השקט, חלק מהנוסעים נתקפו מחלת ים והחלו מקיאים. 
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וגואים  הולכים  והמים  בדליפה  לפתע  הבחינו  הסירות  באחת 
בתוך הסירה. החלו לרוקנם בקופסאות שימורים. למזלנו מקור 
חדירת המים היה ברז בתחתית הסירה שנפתח מלחץ רגלו של 
אחד הנוסעים. עם שחר התקרבנו אל החוף וראינו את צוק ראש 
הניקרה. הייתה שם "נקודת" גבול, צריף קטן ממנו ירדו אלינו 

אחינו וסייעו להעביר אותנו ליבשה. הגענו!

הגענו לארץ ישראל

לאחר  ישראל.  ארץ  אדמת  את  נישק  אבי  לחוף,  עלייתנו  עם 
שעלינו כולנו לחוף שוב נפקדה התינוקת שלנו. הסתבר שתוך 
אך  העולים  לאחד  התינוקת  את  אמא  מסרה  לחוף,  העברתנו 
נמצאה  התינוקת  הפעם  למי.  זכרה  לא  הרבה  בהתרגשותה 
ששעשעה  שמנמנה  כתינוקת  אלא  כחבילה  לא  במהירות, 
הניקרה  מראש  הגבול".  ב"נקודת  החיילים  ע"י  ושועשעה 
הועברנו ל"שער העלייה" במחנה דוד, שם חגגנו את חג שמחת 
והתחלנו לחפש את האחים  כאן מכרים מדמשק  פגשנו  תורה. 

הגדולים שהקדימו לעלות.

המפגש של האחים היה קודם עם מאיר ומאוחר יותר עם משה.
חודשים  שלושה  בזיפתון.  אוכסנו  הגענו,  לשם  עליה  בשער 
אוישו  הללו  הבדונים  ובהם  רחובות  כמה  בזפתון-בדון.  שהינו 
רומניה,  פולין,  עיראק,  פרס,  תימן,  רבות:  מארצות  במשפחות 

סוריה ועוד.

באחד הימים אחר הצהריים, ישבה אמא ליד החלון בתוך הבית 
ישבתי  הגיענו למקום.  לי שעברו כשבועיים מאז  נראה  הזמני. 
היטב..  בזיכרוני  חרוטה  זו  תמונה  ארבע,  בת  הייתי  אמא.  ליד 
התבוננו שתינו אל המרחב הריק. ראינו נקודה בתנועה. הנקודה 
קריבה  הנקודה  כאשר  הליכה.  בקצב  לעברנו  והתקדמה  הלכה 
נוכחנו שההלך הוא חייל. אני לא הבנתי מה אני רואה  והולכת 
שלקראתנו  הבינה  כנראה  רבה  בהתרגשות  אמא,  אבל  באמת 

מגיע אחי מאיר.

דברי  עימו  הביא  מאיר  גבול.  ללא  היו  והשמחה  ההתרגשות 
ידי המשפחה בתל  מאכל. מאיר שמע על הגעת המשפחה על 
לעלות  הקדימו  והוריה  מרים  הדודה  מרים.  הדודה  אצל  אביב 
לארץ – לפני קום המדינה. הם גרו סמוך לשכונת התקווה. רחוב 
אצ"ל 115 בתל אביב. בשבתות נהג מאיר להגיע לדודה והוריה.

היה ברור למאיר אחי שיחפש וימצא את משפחתו שברחה אף 
את  השיגו  זצ"ל,  אסתר  ואמא  חיים  אבא  הורינו  כמוהו.  היא 
שהקדימו  הבנים  עם  המשפחה,  את  לאחד  כמיהתם,  רצונם, 

וברחו. וכולנו בארץ היהודים – ארץ ישראל

מאיר סייע רבות. בהסברים בעידוד. מאיר ידע היכן משה ודאג 
הייתה  שעבורו  גאולה  התינוקת  באחות  שמח  הוא  לעדכנו. 
בארץ  כאן  כבר  נולד  במשפחה,  האחים  צעיר  ניסים,  חדשה! 

ישראל, בבית חולים רוטשילד בשנת 1952.       

תמונה משפחתית בנישואי דוד ופרידה סעדיה ז"ל 1955. דוד הוא דודן לאמי מצד מירו זייד ז"ל. הורי עומדים בצד שמאל ולמעלה 
ורעיתו  רחל, מאיר  רעיתו  ז"ל, שבתאי אחי,  עליונה אחותי לאה. שורה שניה משה אחי  )אני(. עומדים: בשורה  רחל אלפיה  הילדה 
)לשעבר( מדלן. שורה שלישית שניה מימין אחותי גינה גניאל אלפיה רעית אחי משה ז"ל תמר ז"ל. יושבת, מימין אחותי גאולה אלפיה.
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אליהו בן שלמה חארס הכהן ז"ל 
)אבו סלים( - קווים לדמותו

אתי מור חארס ואליהו רז חארס

יש אנשים מיוחדים, שחיו בתקופות מיוחדות ועשו 
גדולות, ויש על שמם רחוב בכל עיר בארץ. יש אנשים 
מיוחדים, שחיו בתקופות מיוחדות, עשו רבות ואנו, 

הזוכרים, נדאג לספר על מעשיהם לדורות הבאים.

יגיע  יעקב  היקר  שאבי  עד  רבות,  שנים  לחכות  צריכה  הייתי 
ילדותו  על  נפלאים  סיפורים  לספר  שיתחיל  כדי  לגבורות 
סלים.  אבו   – חארס  אליהו  סבי  הוא  הלוא  אביו,  ועל  בדמשק 
של  בנו  הוא  הרי  רז,  אלי  דודי  בן  של  ובעזרתו  בעידודו  כמובן 

סלים – שלמה חארס כהן.

בת  במעומעם,  זוכרת  אני  סבא  את 
איש  לעולמו,  כשהלך  הייתי  שלוש 
חסון עם זיפי זקן לבנים שעקצצו את 
לחיי, ועיניים כל כך טובות שהבטתי 

בהם ושכחתי את העקצוץ.

מורשת,  הוא  סבא  היום  בשבילי 
על  סיפור  הוא  סבא  על  סיפור  כל 
לי  יוצרים  הסיפורים  דמשק,  יהדות 
שלפני  מהתקופה  החיים  של  רצף 
בדמשק  הראשונה  העולם  מלחמת 
לארץ  משפחתי  של  העלייה  ועד 
יהדות  של  והשתלבותה   1933 בשנת 
ישראל.  בארץ  הציונית  בעשייה  זו 
אחריות  של  קהילה,  של  סיפורה 
ובעבר  במסורת  אחיזה  של  הדדית, 

מפואר עם חזון לעתיד. 

סבא  על  סיפורים  כמה  כאן  אספר 
את  במקצת  יתארו  אשר  אליהו 

התקופה:

הקואופרטיב

חדשנית  ראייה  שאיפשר  שילוב  וסוחר,  אומן  היה  אליהו  סבא 
למדי לתחילת המאה העשרים, על כך יעיד הסיפור הבא:

וכאומני  נחושת  כרקעי  באומנותם  ידועים  היו  דמשק  יהודי 
בקהילה  משפחות  מספר  עץ,  ברהיטי  צדפים  ושיבוץ  פסיפס 
מוסלמי  אמצעים  בעל  הקים  לימים  זו.  מאומנות  התפרנסו 
מפעל לריקוע נחושת בדמשק אשר התחרה באומנים היהודים, 

ופרנסתם נגזלה. 

בוקעי,  מוצרי,  משפחות  ביניהם  בקהילה,  נחושת  רקעי  מספר 
יוסף לאטי וסבא אליהו חארס, החליטו להתאחד  משה מבזבז, 
ולהקים קואופרטיב, לייצר ולשווק ביחד את סחורתם. בדרך זו 
תהיה בידם היכולת להתחרות במפעל הגדול. הרעיון היה חדשני 
ונועז אך דבר לא ריפה את ידם והקואופרטיב יצא לדרך. תפקידו 
של סבא היה לשווק את המוצרים בעולם הגדול כיוון שכבר צבר 

ניסיון במסחר מעבר לים, והיה בעל דרכון של סוחר צרפתי. 

ואכן המשימה הושגה, כלים רקועים 
נמכרו  דמשק  יהודי  של  נוי  וחפצי 

בארה"ב והיה להם ביקוש רב.

סבא  הראשונה,  העולם  במלחמת 
ומכיוון  בארה"ב,  היה  אליהו 
שהגרמנים הטביעו את ספינות  בנות 
הברית בימים, הוא לא יכול היה לשוב 
כבר  שהיתה  הסחורה  את  לדמשק. 
בארה"ב הצליח סבא למכור אך לחזור 
בארה"ב,  שהותו  בעת  היה.  יכול  לא 
בנה סבא בברוקלין בית כנסת ליהודי 
דמשק ששימש אותם שנים רבות עד 
שהתיישבו בשכונה מהגרים אחרים. 
מרכז  הכנסת  בית  משמש  היום 
קהילתי לתושבים ובמקומו נבנה בית 
ברוקלין.  במרכז  יותר  מפואר  כנסת 
עם סיום המלחמה חזר סבא לדמשק 
שהצטברה  הסחורה  עם  יצא  ושוב 
הסחורה  ואכן  הברית.  לארצות 
לרוע  לסוריה.  נשלח  והכסף  נמכרה 
עם  הגיע  שלאחריו  המשלוח  המזל, 
לא  ולסחורה  הברית   בארצות  הגדול  הכלכלי  המשבר  תחילת 
היה דורש. על אף שסבא שלח לקואופרטיב בקשה לא לשלוח 
סחורה הגיע  משלוח נוסף ואחריו עוד אחד. לסבא לא היה כסף 
לשלם עבור שחרור הטובין מהמכס ועבור האחסון. לבסוף הגיע 
להסדר עם יהודי בשם בובי סמר כדי שיוציא את הסחורה בכספו 
ולאחר שתימכר יתחלקו ברווחים שווה בשווה. כיוון שהסחורה 
לא נמכרה מייד, שב סבא לדמשק ללא תמורה ובכך תם סיפור 

הקואופרטיב.

אליהו בן שלמה חארס הכהן )אבו סלים(
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סיפור המעיל

אחריות הדדית הייתה נר לרגליו של סבא, גם כשלא היה בוועד 
הקהילה תמיד דאג לחלשים, קרובים ורחוקים. מספר משפחות 
שיעיד  כפי  פתוחה  עוד  הייתה  וידו  שולחנו  על  סמוכות  היו 

הסיפור הבא:

בשנה שסבא חזר מארה"ב היה בדמשק חורף קשה, אמנם ועד 
הקהילה תמך במשפחות הנצרכות אך לעיתים הגיעו משפחות 
לעוני מרוד. יום אחד חזר סבא מבית הכנסת ומולו הופיע בעל 
כפכפים.  רגליו  ועל  מעיל  ללא  מקור,  רועד  לו,  מוכר  משפחה 
האיש נשא עיניים מתחננות אל סבא: אולי אתה יכול לעזור, קר 
לילדים, קר לי. סבא שהיה ידוע כאוהב בריות לא רצה להעליב 
את האיש, הוריד במהירות את ערדליו, פשט את מעילו ועטף 
כדי  לכיס המעיל  ידיו  הכניס את  והלך. האיש  כתפי האיש  את 
לו  הספיק  אשר  שטרות  של  נכבד  צרור  ומצא  ידיו  את  לחמם 

ולמשפחתו למספר חורפים.

כשהגיע סבא הביתה שאלה סבתא היכן המעיל? סיפר לה סבא 
כי נתן אותו לפלוני, וכששאלה היכן הכסף שהיה בכיס המעיל 

השיב סבא כי מזלו של הנזקק שקיבל את המעיל כמו שהוא.

משפט קבוע שאפיין את סבא ואת מעשיו "אין אדם לוקח עמו 
את כספו לעולם הבא".

את הסיפור על חג הפסח בשנות השלושים שסיפר לי סבי אביא 
מפי יוסף קלש שהיה עד לארועים:

באותה שנה ועד הקהילה ביקש מהקצבים לא להעלות את מחיר 
יוכלו  כי משפחות רבות, עניות ושאינן עניות,  לא  הבשר לחג 
לקנות בשר לחג בגלל המשבר הכלכלי הכללי. אולם הקצבים לא 
הסכימו. בישיבת וועד הקהילה שהתקיימה לדון במצב, התנדב  
אבו צאלח מאואס,  יבואן עשיר של חוטים מאנגליה, לפתור את 
הבעיה. הוא נסע לחוראן קנה עדר בן מאתיים כבשים והביאם 
כדי  בשכונה  העדר  עם  הסתובבו  הרועים  לשכונה.  הרועים  עם 
שכל תושבי השכונה יראו אותם. יום לפני ערב פסח הוא גייס 
את השוחטים היהודים ממשפחת מסלתון וקצבים ערבים וקרא 
לכל תושבי השכונה שיבואו לפי התור ולפי שם משפחה לקבל 
בשר לחג חינם, ללא כל תשלום. כל כבש כשר חולק  והטרפות 
לחג  חינם  בשר  קיבלו  השכונה  אנשי  כל  וכך,  לערבים.  נמכרו 
תושבי  לחג.  פרנסה  ללא  שנשארו  הקצבים  את  לקח  ולימדו 
השכונה בירכו את אבו צאלח ואת ועד הקהילה שאיפשרו להם 

לעשות חג כדת וכדין, שלא ישכח לעולם.  

המשך הסיפור מפי אבו-סלים:
ממנו  הקיצוניות  פשרות,  של  איש  שלום,  של  איש  היה  סבא 

והלאה. זו היתה תכונתו הבולטת ביותר.

לוועד  הקצבים  משפחת  ראש  הגיע  החג  לפני  ספורים  ימים 
בפרהסיה.  פניו  על  סלים  לאבו  סטר  שיחה  כדי  ותוך  הקהילה 

דברי  רגיל לקבל  אני  לך,  "תודה  זאת אמר לקצב  סבא, במקום 
תודה ובזכותך אני למד לקבל גם דברי נאצה וגם מכות".

עברו מספר חודשים והקצבים חששו שגם לקראת ראש השנה 
וביקשו  הוועד  אל  ארגנו משלחת  לקהילה.  בשר  הוועד  ירכוש 
סליחה על העלאת המחיר המוגזמת וכן ביקשו את מחילתו של 
אבו סלים על הפגיעה בו. אבו סלים מחל להם בתנאי שהבשר 

יימכר במחירו הישן חצי שנה נוספת ובכך תם הסיפור.

המימון  את  הקהילה.  של  הצרכים  לכל  דאג  הקהילה  וועד 
לפעולותיו תרמו בעלי היכולת. בין השאר,דאג  הוועד להשכלתם 
של נערים צעירים ממשפחות שלא יכלו לממן לימודים לילדיהם.

ביניהם שלח הוועד בחור צעיר ממשפחת חצבני ללמוד רפואה 
בצרפת. הוועד מימן את שהותם ולימודיהם, בהנחה  שבשובם 
יטפלו גם בעניי הקהילה ללא תמורה. כמו כן נשלח לארץ הבחור 
הצעיר זאכי מנפאך ללמוד שחיטה  ומילה, הלוא הוא חכם זאכי.  

סיפור תלמוד תורה

בעולם  הכרחי  כלי  הם  לימודים  כי  הבין  העולם,  כאיש  סבא, 
רק  לא  אך  ראויה.  להשכלה  זכו  ילדיו  כל  ואכן  המתפתח, 

להשכלת ילדיו דאג, כפי שיעיד הסיפור הבא:

זכה  כאחיו  שלא  יעקב.  אבי  היה  סלים  אבו  של  בילדיו  הצעיר 
אבי לגדול במחיצת אביו שהפסיק את נסיעותיו הארוכות לחו"ל 
מלמד  היה  לא  ארבע  לגיל  אבי  כשהגיע  צעיר.  היה  כשיעקב 

לתלמוד תורה לילדים הקטנים בדמשק. 

יזם  מורה,  אין  השכונה  ילדי  ולכל  שלבנו  מודאג  שהיה  סבא, 
ז'ננה  חכם  ואת  ומשפחתו  פתאל  חכם  של  מחלב  הבאתם  את 
אחד  חודש  לטף.  מלמדים  שישמשו  כדי  לדמשק  ומשפחתו 
מוקדם  יעקב  חזר  יום אחד  חכם פתאל,  אצל  יעקב  למד  בלבד 
הולך  לא  הוא  שיותר  רבה  בהחלטיות  והודיע  מה"מכתבה" 
כי החכם מכה את התלמידים בסרגל. "האם הוא היכה  ללמוד, 
לא  יכה" השיב.  הוא  אולי מחר  אבל  "לא,  סבא,  אותך?" שאל 
עזרו התחנונים והאיומים אבא לא חזר ל"מכתבה".  כעבור שנה 

אבא הגיע לגיל המתאים והתחיל ללמוד באליאנס.

אבו סלים חארס, רעייתו זהבה והבן יעקב
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הפעילות הציונית של סבא

בספרו "מסעות" כתב יצחק בן צבי ז"ל, נשיא מדינת ישראל, 
"חארס  סבא:  על  כתב  וכך   1932 בסתיו  בסוריה  ביקורו  על 
אפנדי – מראשי העדה, שבילה שנים אחדות באמריקה ודואג 
כמו  "החלוץ",  לתנועת  מתנגד  אינו  הוא  הדתיים,  לצרכים 
שמתנגדים לה אחדים מהרבנים בארץ בנימוק שהחלוץ משתף 
בעבודתו גם בנות, שסותר לדעתם את המסורת היהודית". כמו 
כן התפעל יצחק בן צבי מהעברית השגורה בפי רבים מיהודי 
דמשק "העיתונים דבר והארץ מצויים כאן... בשעה שמזדמנים 
רציניים  עיניינים  על  עמם  לשוחח  אפשר  דמשק  יהודי  עם 

בשפה העברית" 

בילדותו, סיפר אבא, היו מגיעים אנשים שדיברו בשפות זרות 
מספר  לנו  כלום,  בלא  ולעיתים  קטן  צרור  עם  לעיתים  להם, 
סיפר   1933 בשנת  ארצה  עלייתם  לאחר  רק  ונעלמו.  ימים 
לישראל  שעלו  יהודים  היו  אלה  אנשים  כי  לאבא  סלים  אבו 
בדרכם  מסתור  מקום  היה  חארס  בית  טורקיה.  דרך  מאירופה 
עד  רצויים  אורחים  היו  והם  לגאלים  בלתי  כעולים  לישראל 

שהתארגן  המשך מסעם.  

מיהודי  ורבים  בארץ,  היישוב  ראשי  עם  קשרים  היו  לסבא 
הראשונים  והשלושים.  העשרים  בשנות  ארצה  הגיעו  דמשק 
שבהם הקימו את שכונת נווה שאנן בתל-אביב, ובחיפה – את 

רחוב השומר.

בתל  והתיישבו   1930 בשנת  עלו  סלים  אבו  של  הגדולים  בניו 
אביב. סלים, יצחק ומואיז פתחו חנויות והמשיכו את דרכו של 
משפחתו  את  לוקח  סלים  אבו  היה  קיץ  בכל  כסוחרים.  סבא 
לחופשה בתל אביב ולאחר מספר שנים התיישב בארץ עם אשתו 
וילדיו הצעירים. אבי, יעקב, בנו הצעיר כבר דיבר עברית רהוטה 

בהגיעם ונשלח ללימודים בבית הספר מקס פיין בתל אביב.

נצרכות  משפחות  הקהילה,  בני  את  סלים  אבו  זנח  לא  בארץ 
הקהילה  ואנשי  בחו"ל  דמשק  יוצאי  של  מתרומתם  לעזרה  זכו 
האמידים בארץ. אבו סלים ריכז את העזרה, סעודת מצווה של 
ברית מילה, פדיון הבן,  בר מצווה, חתונה, עזרה בחגים וכיוצא 
בזה.  גם לאחר קום המדינה, בתקופת הצנע היה פעיל יחד עם 
יוצאי דמשק אחרים כמו משה מבזבז, יוסף סעד וחברי קהילה 
חלב.  יוצאי  עם  שותפות  הייתה  צדקה,  בעינייני  בארץ  נוספים 
שמאע  ג'ו  לבין  בינו  נפלאה  חברות  צמחה  בצדקה  מעיסוקם 

מקהילת חלב בארץ. 

זוכר את בקורי ההתרמות עם סבו  נכדו של אבו סלים  רז,  אלי 
השנתי  מצווה  הבר  טקס  ואת  היכולת,  בעלי  אצל  סלים  אבו 
לנזקקים, שהתקיים בשותפות בני העדה הסלוניקאית בארץ, כל 
חתן בר מצווה קיבל טלית ותפילין וחליפה נאה ליום הבר מצווה 

וכל משפחתו הוזמנה לאירוע. 

תם ולא נשלם.
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בפרק הקודם, שפורסם בחוברת מכאן ומשאם מס' 22, תיארתי 
כיצד חברי גרעין הנח"ל הראשון של ילדי סוריה הקימו מושב 
ראש  של  להתערבותו  אז  נזקקנו  טול-כרם.  העיר  מול  עובדים 
הממשלה ושר הביטחון, דוד בן גוריון, כדי להסיר את התנגדות 
המוסדות המיישבים שטענו שהשטח מחייב התישבות קיבוצית 
65, עולה  בן  ניצני עוז, כבר  כיום מושבנו,  בגלל קרבתו לגבול. 
על  להעלות  ברצוני  זו  בכתבה  משפחות.   300 ומאכלס  ופורח 
הצרה  בנקודה  המדינה  מותן  כשומרי  נס את התפקיד שמלאנו 

ביותר שלה.

השדות  בעיבוד  עסקנו  ביום 
שמרנו  ובלילה  לנו  שהוקצו 
מול  הרכוש,  ועל  הנפש  על 
התנכלויות השכנים. רוב השטח 
ורק  השקיה(  )ללא  בעל  נזרע 
ירקות  גידול  התאפשר  בחלקו 
בשלחין. בתחילה גרנו בצריפים 
ולאחר שנבנו בתי בטון למגורים 
ולבעלי החיים עברנו אליהם והם 

העניקו לנו שנים של ביטחון.

הברזל  מסילת  לאורך  טיילנו  דרכנו  בראשית  השבתות  באחת 
מלווה  ערבי  נכבד  ופגשנו  טול-כרם  לבין  בינינו  המפרידה 
במספר חיילים מצבא ירדן. היה זה ראש עיריית טול-כרם, מר 
חנון, שכיבד אותנו בסיגריות וניהלנו אתו שיחת רעים בערבית 
הקולחת שלנו. הוא היה מודע לרגישותה של המדינה למותניה 
אתנו  טובה  שכנות  בקיום  מעוניין  מצדו,  הוא  ולכן,  הצרים 
ידאג  הוא  העיר,  תושבי  על  בלילות  מירי  נמנע  שאם  והבטיח 
שלא יאונה לנו רע. הוא אכן עמד בדיבורו ולא נפגענו לאורך כל 
תגמול  בפעולות  הגיבה  ישראל  אחרות,  בגזרות  שבהן,  השנים 

קשות על ההתנכלויות לאזרחיה. אולם סבלנו מאד מגניבות.

ערב.  ערב  כמעט  גניבות  לשם  הסתננות  היתה  בתחילה 
המסתננים לא הסתפקו בגניבת בעלי חיים וגנבו מכל הבא ליד, 
אפילו הורידו כביסה מעל החבל. היינו חסרי אונים עד שצה"ל 
בחורים  כיתת  גויסה  עין.  תחת  עין  תגמול  פעולות  על  החליט 
עם  הגדה  לשטחי  וחדרנו  מהם,  אחד  הייתי  הסביבה,  מיישובי 
לאחר  דירים.  וכמה  רפתות  כמה  להם  ורוקנו  חבלים  ועם  נשק 

מכן השקט חזר לשלוט.

שבת אחת בטיילנו על פסי הרכבת נתקלנו ביהודי שיותר מאוחר 
להתלוות  אותו  אילצנו  כסף.  בצע  עבור  מרגל  שהיה  לנו  נודע 
אלינו והזעקנו את משמר הגבול. בחיפוש בכיסיו נתגלו סיגריות 
שרשום עליהן "נייר דמשק". המרגל נעצר ונשפט ואנו קיבלנו 

תעודת הוקרה מצה"ל.

מושבנו מעצם קיומו סמוך לגבול היווה מקום מפגש בין כוחותינו 
במרכז  אוהל  עבורם  הוקם  צה"ל.  ע"י  שגוייסו  לבין משתפ"ים 
לאיתות.  מנורה  עם  היישוב 
והם  שלהם  המארחים  היינו 
בפלאפל  בבואם  אותנו  כיבדו 

וחומוס שהביאו מטול-כרם.

כשצה"ל ביצע פעולות תגמול 
במצב  הועמדנו  לגבול,  מעבר 
ועל  עצמנו  על  שמרנו  הכן, 

בעלי החיים. 

במלחמת ששת הימים הופגזנו 
 3 איבדנו  ימים,  כמה  במשך 
נפצעו.  חברים  ומספר  חברים 
צורפו אלינו כוחות מילואים שחלקם חיזקו את הגדרות וחלקם 
כפתה  שהמלחמה  המיוחד  במאמץ  לנו  וסייעו  אותנו  אבטחו 
ששרתו  רבים  דמשק  יוצאי  היו  המילואים  חיילי  בין  עלינו. 

במושבנו על פי בקשתם. 

בגלל שליטתם בשפה  ליחידות המודיעין  גוייסו  חלק מחברינו 
הערבית על בוריה.

כיישוב המהווה דלת כניסה ויציאה מהגדה סייענו בתפיסת גנבי 
המכוניות שהועברו למשחטות שמעבר לקו הירוק.

ועל  ידינו  פועל  על  גאה  אני  ליישוב,  שנים   65 במלאת  היום 
אשר קיימנו הלכה למעשה את הפסוק "לא ינום ולא יישן שומר 
ישראל", מושבנו הכפיל וכמעט שילש את עצמו במשך השנים 
ולאחר סלילת כביש 6 הפכנו מיישוב ספר ליישוב מבוקש בלב 

השרון.

הן  בינלאומי,  מידה  בקנה  להצלחה  הפכה  שלנו  החקלאות 
ביבולים ליחידת שטח ולניצולת המים והן לתנובת בעלי החיים.

"באנו ארצה לבנות ולהיבנות בה" ואכן בנינו ונבנינו.

בני מוצרי

בני בין הרוקדים בחג החומש 

שומרי המותן של המדינה: 
מושב ניצני עוז
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כנערים יהודים צעירים בדמשק, היו לנו גם מספר חברים שאינם 
הווי  את  מדגימים  עליהם  הסיפורים  התרועענו.  עימם  יהודים 

החיים בדמשק בשנות ה-60 של המאה הקודמת. 

פלשתינאי  היה  שמו,  א'  בדמשק,  הטובים  מחברי  אחד 
הנוצרי הספר  בבית  הביניים  בחטיבת  הכרתי  אותו   נוצרי 
Collège des Pères Lazaristes. ידיעותיו בשפה הצרפתית 
היו עלובות ועזרתי לו מאד כדי שיגיע לרמה הנדרשת. נקשרו 
בינינו קשרי ידידות אמיצה והייתי אצלם כבן בית. הכרתי שם 
את בן דודתו ר' שהיה ליצן החבורה, אהב לשחק כדורגל והיה 
שחקן מעולה. לאחר שירותו הצבאי, התגייס למשטרה והצטרף 
לקפטן  הפך  והוא  רב  זמן  חלף  לא  שלה.  הכדורגל  לקבוצת 
במשרדי  לעבוד  היו  שחייבים  שוטרים  היו  השחקנים  הקבוצה. 
המשטרה בין 11.00-08.00 ולאחר מכן יצאו להתאמן ולהתכונן 
קיימת  היתה  לא  היום  לנו  המוכרת  המקצוענות  למשחקים. 
ושכר השחקנים היה עלוב ולא היתה להם אפשרות להשלים את 
הכנסתם בשוחד כמו רוב השוטרים והפקידים, כי תפקידם לא 

חייב מגע עם הציבור. 

העבודה במפלג המוסר

תפקידו של ר' במשרדי המשטרה היה מילוי טפסים של "תעודות 
ממשלתית.  למשרה  למועמדים  סלוכ(  חסן  )שהאדת  יושר" 
הבקשות היו מוגשות דרך הדואר או לידי פקיד מיוחד. תפקידו 
עלתה  כשקבוצתו  קהל.  עם  קשר  ונעדר  משעמם  היה  ר'  של 
העברה  כ"פרס"  קיבל  קפטן,  בתור  הוא,  בליגה,  מכובד  למקום 
וציפינו  בשבילו  שמחנו  )אל-אח'לאקייה(.  המוסר  ל-מחלק 
היחידה  פעילות  על  פיקנטיים  סיפורים  מפגש  בכל  לשמוע 
כדי  אחר  לחדר  לפרוש  ביקש  הוא  הערבים,  באחד  החדשה. 
לספר שלא בנוכחות דודתו ושתי בנותיה. הוא סיפר שהחוליה 
שלו נתבקשה לפשוט על בית ב-אל-צאלחיה )שכונה "מכובדת" 
בדמשק( שלגביו יש ידיעות על "פעילות לא מוסרית". בסביבות 
שעה 10.00, הם התייצבו בפתח הבית. צעירה פתחה להם את 
הדלת וכשהזדהו כאנשי משטרה היא קראה ל-מדאם. זו הכירה 
התיישבו  הם  לסלון.  פנימה  אותם  והזמינה  החוליה  מפקד  את 
וביקשה  לנערותיה  קראה  היא  מכן  לאחר  אח''ם,  לכיבוד  וזכו 
והבחורות  בעיניו  חן  שמוצאת  הנערה  את  יבחר  אחד  שכל 
נתבקשו לפנק את אורחיהן ולא להשאיר לאף אחד מהם מקום 
לטענות. לאחר הבילוי, הוזמנו לארוחת צהריים ובעקבותיה חזרו 
למשרד כדי לדווח על פעילותם. הדיווח היה בומבסטי: "לאור 

 10.00 ובשעה  הבית,  על  תצפית  נעשתה  שהגיעו,  הידיעות 
בדיוק פרצו פנימה וערכו חיפוש מדוקדק אך לא מצאו עדויות 
לפעילות לא-מוסרית. בהמשך, מפקד החוליה חקר את בעלת 
שהתקבלו  שהידיעות  והשתכנע  שלוש  שעתיים  במשך  הבית 
קינאנו ב-ר' על התפקיד החדש שכן  היו מהימנות". אנחנו  לא 
קיבל  שר'  והפרס  בערך  לשבוע  אחת  נערכו  כאלה  "פשיטות" 
נראה לכולנו ראוי מאד. אך רבה היתה אכזבתנו כאשר ר' ביקש 
שהוא  משום  הקודם  המשעמם  לתפקידו  לחזור  חודש  כעבור 
"אני  ספורטיבית.  בקריירה  המעוניין  כספורטאי  עצמו  ראה 
היוקרתיים  הזונות  בבתי  ולא  הכדורגל  במגרש  לכוחותי   זקוק 

של העיר". 

הכיבוד - פלאלפל

החבורה שלנו מנתה 4 ולפעמים 5 חברים. כאשר רצינו להתפנק 
ללא  השכר,  כולם.  עבור  משלם  היה  ואחד  פלאפל  אכלנו 
לאחר  עבדתי  אני  יותר.  יקר  פינוק  אפשר  לא  השוחד,  תוספת 
בן-מיימון  הספר  בבית  לצרפתית  כמורה  התיכון  לימודי  סיום 
-אל-כתאב(  בכינויו  יותר  )הידוע  תורה"  "תלמוד  )הרמב''ם(, 
ולאחר מספר חודשים עברתי לעבוד ב-אל-בנק אל-תג'ארי, בנק 
גבוהה בלמעלה מ-50%,  היתה  בבנק משכורתי  זילכה לשעבר. 
לעומת המשכורת בתלמוד תורה. רק אז יכולתי להרשות לעצמי 
יותר מפעם בשבוע  להזמין את כולם למנת פלאפל. גם אז לא 

או בשבועיים. 

חברי א' היה עם יד פתוחה ועבד בחברת החשמל. הוא  הרוויח 
הרבה יותר מבן הדודה שלו ר' ולכן לא נתן לו אף פעם לשלם 
בבית  מתאספים  היינו  שילם.  ש-ר'  מאוד  נדיר  הפלאפל.  על 
החבר אחרי השוטטות ב-באב תומא וב-אל-קצאע, כדי להעביר 
כי רק להם היה מכשיר טלביזיה,  ולצפות בטלביזיה  את הערב 
במקרים הבודדים בהם ר' שילם, הוא היה פונה לאם המשפחה 
שהיתה דודתו, אחות אמו, ואומר לה: ח'אלתי,  האם את שמה 
ולא  היא תהתה לפשר השאלה  כולם?  בהופעה של  לב לשינוי 
ראיתי  ענה: מסכנים,  הוא  כלשהו.  בשינוי  להבחין  היתה  יכולה 
הזמנתי  לכן  לבריאותם  חששתי  מרעב,  מתים  חיוורים,  אותם 
אותם למנת פלאפל שתחזיר את הצבע לפניהם. צחקנו למרות 
שהבדיחה הזו חזרה על עצמה. הבנו שהוא כנראה קיבל בונוס 
אותנו  להזמין  לעצמו  הרשה  אז  רק  חשוב.  ניצחון במשחק  על 

ולשלם עבורנו. 

מהווי חברי 
הלא יהודים בדמשק

יצחק חסון
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נסיעות חינם באוטובוסים

גם באוטובוסים, כשחברים עלו ביחד, מקובל היה שאחד משלם 
בלבד.  עצמו  עבור  שילם  אחד  שכל   מאוד  נדיר  כולם.  עבור 
אנשי המשטרה נהגו לנסוע חינם באוטובוסים וכן אנשי ביטחון 
הפנים, שויתרו על הסודיות  המתחייבת מתפקידם כדי להראות 
למושבם  התקרב  כשהכרטיסן  הסביבה.  וביראת  בכבוד  ולזכות 
אמרו "באץ" )pass(. הכרטיסן שאל איזה סוג של "באץ"  והם 
כללי(.  )בטחון  עאם"  "אמן  או  )משטרה(  "שרטה"  עונים  היו 
הכרטיסן היה עובר לנוסע הבא ומניח להם, בלי לבקש תעודה 

מזהה. איש לא רצה להסתבך אתם ונמנעו משאלות מיותרות. 

עבודה  ולחפש  מהמשטרה  להתפטר  החליט  שלנו,  כשהחבר 
ממני  ביקש  והוא  אוטובוס  על  שנינו  עלינו   יותר,  מכניסה 
הכרטיסן  כשהגיע  עבורו.  לשלם  לנסות  ולא  החלון  ליד  לשבת 
הוא הושיט לו תשלום עבורי ואמר לו "ואחד הויה " )אחד עם 
)נוסע  באץ"  "וואחד  עלי  והצביע  סטודנט(  תעודת  של  הנחה 
אחד פטור(. כששאלו על סוג הפטור שלו, הוא קם ונתן לו שתי 
סטירות לחי מצלצלות ושאל אותו: הבנת? יש לך עוד שאלות? 
הכרטיסן ענה מייד: הבנתי, הבנתי, סליחה. הייתי המום משום 
שהבחור לא היה אלים. כששאלתי אותו לפשר התנהגותו, הוא 
ענה: זה כרטיסן חדש שאינו מכיר אותי ואני בסוף החודש מחזיר 
את תעודת השוטר. האם אתה סבור שאני אשלם על הנסיעות 
אותי  מברכים  בהם,  נתקל  שאני  הכרטיסנים  כל  באוטובוס? 
ומדלגים עלי. אחרי הסטירות, בחור זה יזכור אותי לעשר השנים 

הבאות  ולא ישאל שאלות מיותרות. 

המוסלמי החילוני

ממשפחה  מוסלמי  היה  הנוצרי  א'  דרך  שהכרתי  אחר  חבר 
מסורתית מאוד שגר בדרום דמשק באזור אל-מידאן. קראו לו מ' 
והוא היה מתומכי מפלגת ה-בעת' שהתהדרה על היותה מפלגה 
של האינטליגנציה, מפלגה הדוגלת בחילוניות ובסוציאליזם. מ'  
היה צם את כל חודש רמד'אן כדי לרצות את אביו הדתי. אולם 
היה שובר את הצום דקות ספורות לפני "צ'רב אל-מדפע" )ירי 
פגז הסרק בתותח כדי להכריז על התחלת הצום עם שחר  וסיומו 
ההתנהגות  פשר  מה  אותו:  ושאל  מזעם  רתח  אביו  ערב(.  עם 
הנלוזה הזו? והוא ענה: אתה תמיד הטלת ספק ביכולתי לצום. 
הנה צמתי על פי כל הכללים, אבל אני לא רוצה שכר מ-אללה. 
תשובה "חצופה" זו הדליקה מכעס את האב המאמין והמקפיד 
על קיום מצוות האסלאם אך  היה חסר אונים מול התנהגות בנו.   

הוא  ביקור,  בכל  הבריטי.  התרבות  במרכז  לבקר  נהג  מ'  אותו 
גנב ספר או כרך מהאנציקלופדיה בריטניקה  והתפאר במעשיו 
אלה. כששאלתי אותו למה לך הגניבה? הרי אתה בקושי קורא 
לגרום  ומצווה  אימפריאליסטים  אלה  היתה:  תשובתו  אנגלית. 
להם נזק חומרי ולמנוע בדרך זו  את הרעלת המוח של הבחורים 
הסורים. את הספרים הגנובים הוא זרק לנהר ברדה החוצה את 

דמשק. 

השוק המפורסם "אל-חמידייה" השוכן בלב דמשק, קרוי על שם שני הסולטאנים העות'מאנים עבד-אל-חמיד 
הראשון והשני. אורכו כ-600 מ', מתחיל בחלק העתיק של דמשק ומסתיים במסגד "אל-אמווי".
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חג השבועות הוא בראש ובראשונה חג מתן תורה ולכן חוגגים 
משום  יומיים  נמשך  החג  בדמשק  הכנסת.  בית  סביב  אותו 
שהיו  החג  מנהגי  ישראל.  ארץ  לגבולות  מחוץ  מצויה  שהעיר 
נהוגים בקהילה מבוססים על ההלכה. יום או יומיים לפני החג, 
בליל החג,  ו-כעכ.  בג'בנה  דוגמת סמבובק  דברי מאפה  מכינים 
אחרי תפילת ערבית היו שאכלו ארוחת ערב בשרית והיו שכבר 

באותו ערב הארוחה היתה חלבית.

ליל  לתיקון  הכנסת  לבית  הלכו  הגברים  הערב  ארוחת  אחרי 
במהלך  הלילה.  כל  שנמשך  "ְאַראֵיה"  לו:  שקראנו  שבועות 
גם  פעם  ומידי  תה  או  למתפללים,  קפה  מגישים  היו  הלילה 
קל  היה  שלא  כמובן  ערנות.  על  לשמור  כדי  ופירות  עוגיות 
נערכת  היתה  שחרית  תפילת  הלילה.  כל  לאורך  ער  להשאר 
כהלכתה, עם הניגונים הנדרשים אך נמנעו מלהאריך בה מחמת 
העייפות. לפני קריאת התורה היו קוראים בניגון את ה-"כתובה" 
יפהפה  פיוט  היא  הכתובה  נג'ארה.  ישראל  ר'  ע"י  שחוברה 
שכתוב בצורה מאוד מתוחכמת ששוזרת חלקי פסוקים מהתנ"ך 
ומתארת את מעמד הר סיני בו כביכול ישנו מעמד קידושין של 

הקב"ה )החתן( עם כנסת ישראל )הכלה(. 

אחרי התפילה כל אחד הלך לביתו לאכול ארוחת בוקר חלבית 
שכללה לרוב סמבוסק בג'בנה, רז בחליב, סטלג' ושאר מעדנים 
עד  שעות  כמה  לישון  הגברים  הלכו  הארוחה  אחרי  חלביים. 
כגון:   אופייניים  חלביים  תבשילים  שכללה  צהריים  לארוחת 
פשטידות ופסטות עם גבינה, שמאמיט בלבן, כוסה מחשי בלבן, 

כלסונס,  וכו'.

ר' שלמה אבן  אחרי ארוחת צהריים קוראים את האזהרות של 
ומחולקים  המצוות  תרי"ג  את  המתארים  פיוטים  שהן  גבירול 
מגילת  את  קראו  בהמשך  תעשה.  לא  ולמצוות  עשה  למצוות 
רות - המואביה שהתגיירה וממנה יצא דוד המלך שנולד ונפטר 
בשבועות. תוך כדי קריאה הוגש כיבוד קל ומרענן לחום הקיץ 
סוכר  מי  עם  עמילן  מיקפא  )קוביות  בלתה  כגון:  הדמשקאי, 

ומאזהר וצנוברים(. 

מקור המנהג של מאכלי חלב

ואין בהם  דווקא על אכילת בשר,  המקורות התלמודיים מורים 
ימים  ככל סעודת  היא  אכילת חלב. סעודת החג  אזכור של  כל 
טובים שחייבים לאכול בשר, וכך פסק הרמב"ם )הלכות יום טוב 

פרק ו הלכה יז(:

שבעת ימי הפסח ושמונת ימי החג עם שאר ימים טובים כולם 
אסורים בהספד ותענית, וחייב אדם להיות בהן שמח וטוב לב. 
יש בכלל אותה שמחה לשמוח הוא ובניו ובני ביתו כל אחד ואחד 
ומגדנות,  ואגוזים  קליות  להם  נותן  הקטנים  כיצד?  לו.  כראוי 
והאנשים  כפי ממונו,  נאים  ותכשיטין  בגדים  והנשים קונה להן 
שמחה  ואין  בבשר  אלא  שמחה  שאין  יין  ושותין  בשר  אוכלין 

אלא ביין.

כשם  חלב,  אכילת  מינהג  את  כתביו  בכל  מזכיר  אינו  הרמב"ם 
שהדבר לא נמצא בתלמוד ובגאונים. המקור הכי מוקדם למנהג 

זה הוא מבעלי התוספות מרבינו אביגדור צרפתי:

גבינה(  מאפה   ,Fladen( פלאדן  אוכלים  למה  מקשים  העולם 
בהקריבכם  הביכורים  "וביום  התורה:  מן  רמז  ונראה  בשבועות. 
מנחה חדשה לה' בשבועותיכם", ראשי תיבות "מחלב  בשבועות". 
מכאן ניכר שהמנהג כבר היה רווח בצרפת שכן הבאת הטעם הוא 
רק "רמז מן התורה" ולא מעבר לכך, כלומר יש כאן עיגון למנהג 

קיים ולא נתינת מקור.

לפיכך, מקור המנהג באשכנז בצרפת, ומשם התפשט לקהילות 
לוב,  תימן,  עולי  כמו  בזה,  נוהגים  שאינם  ויש  בישראל  רבות 

ג'רבה, בוכרה ופרס.

טעמים רבים נזכרו למנהג הזה וכולם נכתבו מאות שנים לאחר 
שנהגו לעשותו: 

א. התורה נמשלה לחלב, כפי שאומר הפסוק: "דבש וחלב תחת 
לסעוד  יכול  שהחלב  כפי  בדיוק  יא(.  ד,  השירים  )שיר  לשונך" 
ולקיים את הגוף האנושי )הנקת תינוק(, כך גם התורה מספקת 

את התזונה הרוחנית הדרושה לנשמת האדם.

ב. חלב ודבש הם שני מאכלים שנוצרים מדבר טמא. הדבש נוצר 
באכילה.  שאסור  מדם  נוצר  והחלב  טמא,  שרץ  שהם  מדבורים 
ודווקא מפני שהם נהפכים מטומאה לטהרה טעמם מיוחד, שהם 
רומזים לתיקון העולם. וזוהי סגולתה של התורה, שמתקנת את 
הצדדים הרעים שבעולם ומתבלת את היצר הרע והופכת אותו 
נקראת  היא  כן  ועל  ישראל,  ארץ  של  סגולתה  גם  וזוהי  לטוב. 

"ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש".

ג. כשעם ישראל קיבל את התורה בהר סיני, היא כללה הנחיות 
מיוחדות כיצד לשחוט ולהכשיר את הבשר לאכילה. עד אז, לא 

ממנהגי חג השבועות 
בדמשק

אפרת חלק
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 – שלהם  הבשר  כל  ולכן,  אלה,  הלכות  פי  על  ישראל  בני  נהגו 
ללא-כשר.  התורה  קבלת  מרגע  הפך   – הבישול  סירי  עם  יחד 
חלב,  מאכלי  לאכול  הייתה  להם  שנותרה  היחידה  האפשרות 

שאינם דורשים הכשרה מיוחדת.

של  הטהרה  ימי  כשבעת  הם  הספירה  של  השבועות  שבעת  ד. 
עובר  וזה  חלב,  ונעשה  נעכר  ודם  מנידתה,  המיטהרת  אשה 

ממידת הדין למידת הרחמים )מגן אברהם שם סק"ו(.

במשך  בבית  ונשאר  אדר,  בחודש  השביעי  ביום  נולד  משה  ה. 
על  בתיבה  שהונח  לפני  משפחתו,  בני  עם  חודשים  שלושה 

הנילוס ביום השישי.

אותו  ולקחה  אותו  שאימצה  פרעה,  בת  ידי  על  ניצל  משה 
להאכיל  במה  בעיה:  התעוררה  ומייד  תיכף  אבל  פרעה.  לבית 
אז  לתינוקות,  חלב  תחליפי  היו  לא  ימים  באותם  התינוק?  את 
היו  להניק,  יכלה  שלא  או  בנמצא  הייתה  לא  היולדת  כשהאם 
שוכרים לו מינקת. במקרה של משה, הוא סירב לינוק מהנשים 
המצריות. התלמוד מסביר שפיו היה חייב להישאר טהור, מכיוון 
פרעה  של  בתו  מצאה  לבסוף  השכינה.  עם  לדבר  עתיד  שהוא 
אישה אחת שממנה הוא הסכים לינוק – יוכבד, אמו הביולוגית!

המופלאה  התופעה  את  מנציחה  בשבועות  חלב  מאכלי  אכילת 
הזאת בחייו של משה, שהחלה בשישי בסיוון, היום שבו חל חג 

השבועות.

מאכלי  אוכלים  אנחנו   .40 היא  חלב  המילה  של  הגימטרייה  ו. 
סיני  הר  על  משה  שהה  שבהם  הימים   40 לזכר  בשבועות  חלב 
ולמד את התורה כולה )משה שהה 40 יום נוספים על הר סיני 
בתפילה למחילה על חטא העגל, ואז בפעם השלישית 40 יום עד 

ששב עם הלוחות השניים.

 40 והיא  נוספת  משמעות  יש   ,40 חלב,  של  המספרי  לערכו 
הדורות שחלפו ממשה שהעלה את התורה על הכתב, עד לדורו 
התורה  הסופית של  המהדורה  את  ורב אשי שכתבו  רבינא  של 
 – מ'  באות  נפתח  התלמוד  לכך,  התלמוד.בנוסף  פה,  שבעל 

גימטרייה 40 – ומסתיים באות מ'.

ז. הר סיני מכונה בתהילים "הר ַגְבנּוִנים" מלשון גיבנות – פסגות. 
הר של שיאים נעלים. "גבינה" מזכירה לנו את הגבנונים של הר 
סיני. מלבד זאת גימטריית המילה גבינה היא 70, והיא מזכירה 

את 70 הפנים של התורה.

ח. במתן תורה, בני ישראל מתעלים למדרגה הרוחנית הגבוהה 
של אדם הראשון לפני חטא עץ הדעת, ואי אכילת בשר מסמל 
מעמד זה, שכן לפני ימי נוח היה אסור על בני האדם לאכול בשר.

ט. על דרך ההלצה ישנו טעם נוסף: אחרי שנשות ישראל טרחו 
תבשלנה.  לא  הן  שבשבועות  החליטו  לפסח,  בהכנות  כך  כל 
הגברים התלוננו על כך בפני הרב וזה פסק שאישה שלא תבשל 

למשפחתה, מותר לגרשה. מייד הנשים הלכו ובישלו ממה שהיה 
בבית, מוצרי חלב.

כמו כן יש טעמים נוספים שהוזכרו במקורות שונים וכאמור כל 
הטעמים נכתבו מאות שנים אחרי שהמנהג קיים, לכן נראה לנו 
נוספים. לעניות דעתנו הסיבה  שאין כאן מקום להביא טעמים 
העשב  כמות  האביב,  סוף  שבועות,  שבתקופת  היא  המקורית 
רענן  והעשב  מקסימלית  היא  המנהג,  מקור  באירופה-  במרעה 
טובה.  ובאיכות  רב  חלב  מניבות  שהבהמות  כך  טובה,  ובאיכות 
זאת מחייב שימוש בחג הקדוש של מתן  שפע החלב בתקופה 

תורה כדי לברך את התנובה לכל השנה. 

 בעיות הלכתיות באכילת מאכלי חלב בחג

תוך  זה  במנהג  לנהוג  ניתן  כיצד  השאלה  עם  התמודדו  בהלכה 
שמקיימים את מצוות השמחה בחג דרך המנהג לפיו "אין שמחה 
בקידוש שלאחר  לאכול  רבים  נהגו  זאת  בבשר". בעקבות  אלא 
תפילת היום מאכלי חלב, )לעתים כסעודת ארעי - כלומר ללא 
לאכול  זמן  ולאחר  בסיומה(  הלחם  על  המזון  ברכת  וללא  לחם 
בסעודת הצהריים בשר. אחרים נהגו לאכול סעודה חלבית אחת 
נוספת  שיטה  ערבית.   תפילת  אחר  החג,  כניסת  עם  החג  בליל 
מאכלי  כולל  הראשון  שחצייה  סעודה  אכילת  היא  אפשרית 
הפה  של  יסודי  ניקוי  הכוללת  משמעותית  הפרדה  ולאחר  חלב 

והחלפת המפה ועריכת השולחן מחדש - אכילת בשר.

לא ידוע לנו שבדמשק היה ויכוח בנושא, וכאשר אכלנו סעודה 
גדולה  חג  שמחת  לנו  היתה  ומושקעת,  מיוחדת  שהיא  חלבית 
אכל  שמישהו  לנו  זכור  לא  בנוסף,  בשר.  אכילת  מאשר  יותר 

ארוחה חלבית ולאחריה ארוחה בשרית, אלא היה או זה או זה.

אחד מספרי התורה של משפחת חסון
בבר מצווה של אילון גרינבלט - נכד של אליהו חסון
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מתכונים חלביים שנהגו אצלנו

מדרֹוֶתה - פשטידת חצילים

 מצרכים:
 ארבעה חצילים

 300 גר גבינה בולגרית או צפתית מגורדת
 3 ביצים

 6 שיני שום 
3 כפות שמן וקורט מלח

אופן ההכנה:
השרופה  הקליפה  את  לקלף  האש,  על  החצילים  את  לשרוף 
את  קצת  לטגן  הנוזלים.  את  מהם  לסנן  במקצת  אותם  ולמעוך 
השום. לערבב את הגבינה עם הביצים והשום. להוסיף שני שליש 
אפייה  בתבנית  ולשים  הכל  את  לבחוש  לחצילים,  מהתערובת 
והביצים  נייר אפייה. את שאר תערובת הגבינה  משומנת או על 
חם  בתנור  ואופים  שבתבנית  החצילים  מעל  כשכבה  משטחים 

בטמפרטורה של 180 מעלות עד שהשכבה העליונה מזהיבה.

כלסונס

 מצרכים לבצק:
 שלוש כוסות קמח, קורט מלח

 ביצה אחת 
כמעט כוס מים

ללוש את הבצק ולתת לו לנוח במקרר כשעה.

 מצרכים למלית:
 150 גר' גבינה צפתית מגורדת
 150 גר גבינה קשקוול מגורדת

ביצה אחת 

כמה  הבצק  את  לרדד  הביצה.  עם  הגבינה  מכמות  חצי  לערבב 
שיותר דק ולעשות כיסונים כמו רביולי: לחתוך עיגולים בעזרת 
כוס או משהו דומה, לשים במרכז העיגול כפית מתערובת הגבינה 
את  להכניס  האצבעות.  בעזרת  הבצק  את  ולסגור  הביצה  עם 
הכיסונים למים מים רותחים עם קצת מלח עד שהם צפים. לסדר 
את הכיסונים בתבנית אפיה משומנת ולפזר את שאר הגבינה על 

הכיסונים. לאפות עד שהגבינה נמסה.

אבו בסטי

 מצרכים:
 ארבעה קישואים בינוניים חתוכים לרצועות גדולות

 בצל אחד 
 שלושה גביעי יוגורט

 4 ביצים או יותר בהתאם למספר הסועדים.
מלח, שום כתוש ונענע יבשה

אופן ההכנה:
את  מוסיפים  לשקיפות,  עד  ומטגנים  הבצל  את  מקצצים 
ברגע  דקות.  למספר  ומבשלים  מים  וכוס  החתוכים  הקישואים 
יבשה  נענע  כתוש  שום  מוסיפים  מתבשלים  שהקישואים 
מוסיפים את הביצים כל אחת בנפרד ואחרי שהביצים מתקשות 
עד  הסיר  את  מכסים  היוגורט.  את  ומוסיפים  האש  את  מכבים 

שמתקרר ומכניסים למקרר.

כוסה בלבן

 מצרכים:
 10 קישואים בגודל בינוני

חופן חומוס מקולף )יש להשרותו מספר שעות קודם לכן 
 ולקלפו(

 חצי כוס פטרוזיליה קצוצה
 כוס אורז שטוף 
 3 גביעי יוגורט

מלח, פלפל שחור, שום כתוש ונענע יבשה

אופן ההכנה:
מרוקנים את הקישואים, מערבבים את האורז עם הפטרוזיליה, 
מלח ופלפל. ממלאים את הקישואים בתערובת, מניחים אותם 
מלאים בסיר ומוסיפים מים עד שהקישואים מכוסים ומבשלים 
את  מוסיפים  הבישול  גמר  עם  לימון.  מיץ  וקצת  מלח  עם 
ומחכים  הסיר  את  מכסים  והשום.  הנענע  עם  מעורבב  היוגורט 

עד שמתקרר.

ִרז ְבִדְּבס )ְבֵרִח'יטֹו(

אורז עם דבש תמרים )סילאן(. קינוח מיוחד לשבועות.

 מצרכים:
 כוס אורז 

 2.5 כוסות מים 
/סילאן  רבע כוס דבש תמרים

 בזמן שאוכלים: מוסיפים חלב בצלחת האישית.
2 כפות קוקוס טחון

אופן ההכנה:
מביאים  המים,  עם  קטן,  בסיר  שמים  האורז,  את  שוטפים 
לרתיחה ומנמיכים את האש עד שהאורז מתרכך ונשארים מעט 
לרתיחה  ומביאם  בוחשים  התמרים,  דבש  את  מוסיפים  מים. 
לדקה נוספת. מורידים מהאש, מוסיפים את הקוקוס, בוחשים 

ויוצקים לתוך קערות קטנות למנה אישית ומקררים.

כאשר רוצים לאכול אותו, מוסיפים חלב על האורז הזה בצלחת 
בשיר  שכתוב  מה  את  מסמל  זה  ואוכלים.  בוחשים  האישית, 

השירים: "דבש וחלב תחת לשונך", הדבש בתורה הוא תמרים.
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פשטידת איטריות )גרטין(

 מצרכים:
 חבילת איטריות רחבות

 4 ביצים
 250 גר' גבינה לבנה

 גביע יוגורט
 150 גר' גבינה בולגרית מגורדת

 150 גר' גבינה צהובה מגורדת
 שתי כפות קמח 

שלוש כפות שמן

אופן ההכנה:
לבשל את האיטריות במים עם קצת מלח אבל שיישארו קשות 
במקצת, לסנן מהמים ולערבב את האיטריות עם השמן. לערבב 
עם  הגבינות  לערבב מחצית מתערובת  החומרים.  כל שאר  את 
את  אפייה.  נייר  על  או  משומנת  בתבנית  ולשים  האיטריות 
אופים  האיטריות.  פני  על  שכבה  מורחים  התערובת  שארית 

בתנור מחומם ל 180 מעלות עד ששכבת הגבינה מזהיבה.

סמבוסק בג'בנה

 מצרכים לבצק: 
 שלוש וחצי כוסות קמח

 200 גר' חמאה
 גביע לבן

קורט מלח

 מצרכים למילית: 
 100 גר' גבינה בולגרית מגורדת

 100 גר' גבינה צפתית קשה מגורדת
 שתי כפות גבינה לבנה רכה

 ביצה אחת
 50 גר' שומשום

ביצה נוספת

אופן ההכנה:
לנוח  לו  ולתת  אותו  ללוש  הבצק,  של  החומרים  את  לערבב 
כשעתיים. לערבב את חומרי המילית. לרדד את הבצק לשכבה 
דקה וליצור עיגולים בעזרת כוס. לשים כפית מהמילית במרכז 
כל עיגול, לקפל את העיגול ולסגור אותו. לסדר את הסמבוסק 
בתבנית. לטרוף את הביצה הנוספת ולמרוח בה את הסמבוסק 

מלמעלה ולפזר עליהם שומשום. לאפות בתנור עד שמזהיב. 

ריז בחליב )אורז עם חלב(

 מצרכים:
 חצי כוס מים

 ליטר חלב
 שלושת רבעי כוס אורז

 3-2 כפות סוכר )לפי הטעם(
מעט מאזהו )מי פרחי הדר(

אופן ההכנה:
שמים  לגלוש(  יכול  זה  )כי  קטן  לא  בסיר  האורז.  את  שוטפים 
מנמיכים  לרתיחה,  מביאים  האורז,  ואת  החלב  את  המים,  את 
מידי פעם עד שהאורז מתפרק. מוסיפים  ומערבבים  את האש 
האש,  את  מכבים  נוספת.  רתיחה  ונותנים  בוחשים  הסוכר,  את 
אישיות  למנות  לקעריות  ומוזגים  בוחשים  מאזהר,  מוסיפים 

בזמן שאוכלים יש שאוהבים להוסיף על זה קינמון.

סטלז'

השם הזה בא מלאדינו. במקור הספרדי ה-סוטלג' הוא האורז עם 
חלב אך בדמשק הוא השתבש והפך להיות מיקפא עמילן. בארץ 

קשה להשיג את העמילן למאכל, לכן, משתמשים בקורנפלור.

 מצרכים:
 מספר כוסות חלב )בהתאם למנות הרצויות( 

על כל כוס חלב יש לשים בקערה כף גדושה של קורנפלור 
 ולהמיס בכוס חלב נוספת.

 כפית סוכר על כוס חלב
מאזהר

אופן ההכנה:
הסוכר  מוסיפים את  לרתיחה.  ומביאים  בסיר  החלב  שמים את 
מוסיפים את הקורנפלור המומס תוך כדי בחישה ונותנים לרתוח 
למשך כשתי דקות. מכבים את האש, מוסיפים מאזהר, בוחשים 
ומוזגים לקעריות למנות אישיות. בזמן שאוכלים, ניתן להוסיף 

קינמון, דבש, קוקוס.



גליון מס׳ 23 ערב פסח תשע"ו // אפריל 382016 מכאן ומשאם 

ספרים רבותיי, ספרים

למי שייכת הארץ הזאת | פרופ' נסים דנה

וזיקתו  ובמקורות אסלאמיים קלאסיים על עם ישראל, תורתו  עיון מחודש בקוראן 
לירושלים ולארץ הקודש.

זה כ- 150-100 שנה שמתנהל מאבק חריף בין היהדות לאסלאם סביב השאלה: למי 
שייכת הארץ הזאת? 

הואיל וטענותינו על זכותנו על הארץ אינן מתקבלות על דעת המוסלמים, עלה בדעתי 
מקורות  על  הסתמכות  עליה:  לערער  יכולים  אינם  שהם  בדרך  עמדתנו  את  לחזק 
אסלאמיים מן המעלה הראשונה: קוראן, ספר הקודש של המוסלמים, הפרשנות על 

הקוראן )תפסיר(, תורה שבעל פה )חדית'( ועוד, המאששים את עמדת היהדות.

במחקר שנמשך כעשר שנים ושיצא לאור לאחרונה על ידי מוסד ביאליק ואוניברסיטת 
אריאל, נתקבלו תוצאות מרשימות המוכיחות, אפילו על פי האסלאם, שהארץ נועדה 

על ידי אלוהים )אללה( לעם ישראל.

ספר זה זכה להערכה רבה, הן מצד אנשי אקדמיה והן מצד ראשי ההנהגה במדינה.

עלילת דם | רונלד פלורנס | עברית: יוסי נגר

נזיר קפוצ'יני מהעיר דמשק שנראה  1840 נעלמו לפתע האב תומס,  ב-5 בפברואר 
לאחרונה תולה מודעה ברובע היהודים, ומַשרתו.

כדי  ומַשרתו  הנזיר  ברצח  שהואשמו  היהודית  הקהילה  חברי  על  נפלו  ופחד  חשד 
להשתמש בדמם לאפיית מצות לחג הפסח...

כך מתחילה אחת הפרשות המטלטלות והמהדהדות ביותר בתולדות הקהילה היהודית 
בדמשק בפרט, ויהודי המזרח והעולם בכלל, פרשה שזכתה לכינוי "עלילת דמשק״.

למרות מאמרים רבים, שנכתבו על פרשה זו, נזנח הסיפור במידה מסוימת בתוכניות 
הלימודים בבתי הספר, וכמעט שנשתכח בציבוריות הישראלית. הספר "עלילת דם. 
לקהל  שפונה  בעברית,  במיוחד  מקיף  בחיבור  מדובר  זה:  עוול  מתקן   "1840 דמשק 

הרחב.

בגולה, על ההסתה  היהודים  חיי  – על  יותר מתמיד  ורלוונטי  הסיפור מרתק, מרגיז 
ועל תוצאותיה.

ומתמחה באוכלוסיות  פיזית, עובד ברשות העתיקות  ד"ר לאנתרופולוגיה  נגר.  יוסי 
״מי אנחנו? סיפורן העתיק של אוכלוסיות  רב המכר  ישראל העתיקות. מחבר  ארץ 

ישראל״.
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טקס חלוקת מלגות עם מר אלי דואר 
ורעייתו בשנת 2008

מפעל המלגות תשע"ו
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מכתבו של יניב ענוה, סטודנט להנדסת תוכנה
31, סטודנט  שמי יניב ענוה, במקורות הדמשקאים ענבה, אני בן 
להנדסת תוכנה באוניברסיטת בן גוריון בנגב ומתגורר בבאר שבע.

הגלילית  בחצור   2008 בשנת  נפטר  לברכה  זכרו  חיים  סבי 
שבצפון, כחלק מטקס הלוויה שערכנו נשא דברים ראש המועצה 
לוקח  אתה  חיים  ורזיך  סודותיך  "את  מצטט:  ואני  המקומית, 
לא  ענבה  לחיים משושלת  צעיר  כנכד  עד".  לעולמי  היום  אתך 
אני  אחרי,  שנים   8 והיום,  המועצה,  ראש  דיבר  מה  על  הבנתי 
בהחלט מבין. אבל עדיין לא מבין הכול. סבא חיים נולד בדמשק 
8 ילדים שהתגוררה "פי חארת  1924 וגדל במשפחה בת  בשנת 
אל יהוד". המשפחה הייתה  אמידה ועסקה בסחר וייצור עורות. 
מן הבית  נעלם סבא   22 אחותו הצעירה עדינה מספרת שבגיל 
וזאת מבלי ליידע את בני המשפחה לאן מועדות פניו. בדיעבד 
הסתבר להם שסבא ברח לישראל, שם הצטרף לאחד הארגונים 
הלוחמים. כידוע, מצבם של היהודים בסוריה הוחמר לאחר קום 
בדמשק  רכושה  את  להותיר  נאלצה  ענבה  ומשפחת  המדינה 

ולהימלט בעזרת סייענים מקומיים ללבנון.

בישראל,  עדיין  שהיה  סבא  ה-50,  שנות  תחילת  זו,  בתקופה 
נפצע במהלך אחת מפעולות הביטחון השוטף. לאחר שהחלים 
הגיע בדרך-לא-דרך אל משפחתו שבשלב זה התגוררה בביירות, 
שם הכיר את סבתא אלן, אלו התחתנו ואף נולדה להם בת בשם 
איבון. לאור החזון היהודי-ציוני  להגיע לא"י וליישבה, החליטה 
המשפחה להימלט מלבנון לישראל. מסע הבריחה היה מורכב, 
המשפחה ניצלה חתונה שהתרחשה בסמוך לגבול כדי להתקרב 
כמעט  בה  רגלית  בתנועה  ובסוף  אורחים   של  במסווה  למרחב 
ונחשפו כתוצאה מצרחותיה של התינוקת הטריה הצליחו לממש 

את מטרתם ולהגיע לארץ ישראל.

בהברחת  ועסק  הישראלי  המודיעין  לשירותי  הצטרף  סבא 
יהודים לארץ, ברגליו תרם להעלאת יהודים רבים ולהשגת מידע 
שסבא  כיוון  עלום,  נותר  בחייו  זה  פרק  אחר.  או  כזה  מודיעני 
מעט לדבר על מעשיו אלו. זו הסיבה שבמותו נאמר עליו שהוא 
לקח את סודותיו אל הקבר. סבא הקים חנות עופות ודגים בחצור 

ומכאן ואילך החלה לצמוח השושלת המשפחתית שלנו בצפון.

ולעשייה  המולדת  לאהבת  הדמשקאי  מהבית  חינכו  אותי 
בה  גולני  לחטיבת  התגייסתי   18 ובגיל  בחצור  גדלתי  חברתית, 
שירתתי במשך 8 שנים כמפקד וקצין לוחמים עד תפקיד מ"פ, 
כמ"פ  משרת  אני  כיום   .26 בגיל  מצה"ל  השתחררתי  כולל. 
חלק  הנוטלת  חטיבה  אלכסנדרוני,  חי"ר  בחטיבת  במילואים 
משמעותי במערך המילואים וכבר בעוד יומיים אתגייס יחד עם 

לוחמי הפלוגה לתעסוקה מבצעית בת 25 ימים בגוש עציון.

קהילת  הזו,  העוצמתית  מהקהילה  חלק  להיות  ונרגש  גאה  אני 
ומטיבה  ומעניין  מגוון  אנושי  פסיפס  שמרכיבה  דמשק,  יוצאי 
והציונות. כאן בא"י השבנו לעצמנו מה  לייצג את הישראליות 
מגדלור  היא  הזו  הקהילה  שנים.  במשך  היהודי  לעם  היה  שלא 

של  העתיקים  השורשים  מתוך  צומחים  שערכיה  נדיבות  של 
המורשת הנפלאה. כדור ההמשך חובתנו לשמר את ההיסטוריה, 
התרבות והפולקלור שגובשו במשך אלפי השנים ומהווים מצפן 
שנצליח  ומקווה  מאמין  אני  לדורות.  וערכי  תרבותי  חברתי 
ליישם את האחריות החברתית הזו תוך שאנו שומרים על ערכי 
אהבת הזולת וכבוד האדם. עלינו להמשיך ולטפח את האוצרות 
רבי המשמעות שיצרה הקהילה, לשמר  והקהילתיים  הרוחניים 

ולהוריש לבנינו ובני כל הדורות הבאים.

ועכשיו, מה שנותר לנו הוא לומר תודה. ראשית לאדם שבלעדיו 
רוצה  אני  הסטודנטים  כל  בשם  היום.  כאן  נפגשים  היינו  לא 
על  ליבנו  מעומק  תודה  הנכבד,  התורם  דּוֶאר  אלי  למר  להודות 
נדיבותך הטהורה, האמתית וללא התמורה. אנו מבקשים להביע 
הערכה עמוקה וכנה על תמיכתך ומודעים היטב כי סיוע זה אינו 
מובן מאליו. ניתנה לנו הזדמנות אדירה להמשיך ברוח הנתינה, 
המצוינות, הרצון לשיפור מתמיד והשאיפה להשכלה. אנו נוקיר 

את רוחב לבך לדורות ותרומתך תיקשר בהישגנו העתידיים. 

תודה לחברי, ועדות המלגות והתרבות על  העבודה הקשה והערב 
הנפלא, ולכלל המתנדבים והנוגעים בדבר. אתם חבורה מקסימה 
לשמור  בשביל  כימים  לילות  שעמלים  אנשים  של  ואכפתית 
ולהפיק אירועים חברתיים שונים, הכול  ולשמר את היסטוריה 
בצניעות ובמסירות שמהווים דוגמא ומופת לחברה הישראלית.

תודה למשפחות היקרות שהגיעו מכל רחבי הארץ כדי להשתתף 
ֶמֶגד ראש  לזיוה  רוצה לומר  ואישית אני  בטקס. תודה אחרונה 
ועדת מלגות, שלפני מספר ימים צלצלה וביקשה שאשא דברים 
כנציג הסטודנטים בטקס. הדבר המרכזי אותו גיליתי מהמשימה 
הזו הוא - עד כמה אני לא יודע,  וכמה חשוב לי לדעת יותר על 
שורשיי. כיום אני מצטער שלא ישבתי מספיק עם סבא חיים. 
למצות  שיכולים  אלו  כל  והנכדים,  הבנים  לכל  מכאן  קורא  אני 

סיפורים ומורשת - הזדרזו לעשות זאת.

משפחתי  להיסטורית  דלת  בפני  פתחה  לי  שניתנה  ההזדמנות 
בדמשק, מבחינתי סוף הערב הזה הוא תחילתו של מסע, תחילתו 
הפרטים  כלל  ואימות  למיצוי  עד  שיידרש  ככל  ארוך  מסע  של 

והמורשת המשפחתית והקהילתית. תודה לכולם.
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מכתבה של משפחת בטש

אימנו שולמית )שולה( כהן ז"ל בת חנה ויצחק קישק כהן ז"ל, 
שמנתה  למשפחה  בת  שבסוריה.  בדמשק   1940 בשנת  נולדה 
שמונה ילדים: שני בנים ושש בנות. אמנו היתה הבת השישית. 
היא עלתה ארצה בשנת 1945 בהיותה בת 5 בעליה בלתי לגאלית. 

סבנו יצחק קישק כהן ז"ל, היה סוחר עופות וביצים. משאיותיו 
הסתובבו בין לבנון, סוריה וישראל. בשל נגישותו הגבוהה הוא 
בהברחות.  ועסק  שבדרך"  "המדינה  למען  ה-30  בשנות  ריגל 
כיום   - ההגנה  של  ידיעות  )שירות  בש"י  כפעיל  שימש  בנוסף 
הערבים.  על-ידי  נתפס  הוא  הפעולות  באחת  המודיעין(.  חיל 
הם איימו על חייו וחיי משפחתו. הוא נאלץ להבריח במהירות 
את ילדיו מחוץ לדמשק . כך עלתה אימנו לבדה בלי הוריה. עם 
אומנה  במשפחת  שנים   5 במשך  אימנו  שוכנה  ארצה  עליתה 

במושב בית חנן. לאחר כחמש שנים הצטרפה למשפחתה. 

עם התבגרותה אימנו היתה מאוד עצמאית, עבדה בניהול כלבו 
מכספה,  רכב  וקנתה  נהיגה  רשיון  הוציאה  אביב,  בתל  אקמן 
משכילה.  אישה  היתה  אימנו  תקופה.  באותה  נדיר  שהיה  דבר 
למרות שלא הצליחה להשלים את לימודיה, היא ידעה על בורין 
5 שפות )עברית, ערבית, אנגלית, גרמנית וספרדית(.  היא תמיד 
לאורך  ללמוד.  להמשיך  לה  איפשרה  לא  הצטערה שמשפחתה 
נושאים רחב.  חייה היא העשירה את תחומי הידע שלה במגון 
אימנו היתה אישה מיוחדת מאוד, חריפה, יוזמת ובעלת רגישות 
התנדבה  היא  בנתינה  עסקה  היא  שנים  במשך  לסביבה.  רבה 
מיעוטי  ובילדים  יום  קשות  במשפחות  ותמכה  ויצ"ו  בארגון 

יכולת. היא נפטרה בגיל 71 בשנת 2011. 

אבינו משה בטש ז"ל בן יעקב ואסתר )טרה( ז"ל היה יליד חלב, 
ילדים שלושה  בת חמישה  בן למשפחה   1933 בשנת  נולד  הוא 
אחים ושתי בנות. אבינו היה הבן השלישי. בשל מצבה הכלכלי 
נאלץ לעלות ארצה  בגפו. הוא עלה  הקשה של משפחתו הוא 
10-11 בעליה בלתי לגאלית. עם  בן  1943 בהיותו  לארץ בשנת 
קשה  אבינו  עבד  בנערותו,  אביב.  בתל  להתגורר  עבר  עלייתו 
שנשארו  משפחתו  בני  שאר  את  להעלות  שיוכל  כדי  מאוד 

בחלב. הוא הפך לאוטודידקט ולימד עצמו קרוא וכתוב עברית 
ואנגלית. כעבור מספר שנים בזכות עבודתו הוא הצליח להגשים 

את חלומו - להעלות את משפחתו ארצה ולהתאחד. 

ונפצע  אילת  לכיבוש  בקרבות  השתתף  הוא  המדינה  קום  עם 
איש  היה  אבינו  בעסקים.  לעסוק  החל  הוא  כשהחלים  שם. 
הוא  העולם,  בכל  טייל  הוא  השישים  בשנות  הגדול,  העולם 
השראה  שאב  משם  ומקסיקו  ארה"ב  קנדה,  באירופה,  היה 
למסעדות שהוא פתח בהמשך. בזכות כישרונו וחריצותו הרבה 
הוא הפך לאיש עסקים מוכשר מאוד ופתח מספר מסעדות בתל 
מוגרבי.  וקפה  פינג'אן  היו  במסעדותיו  המפורסמות  בין  אביב, 
"אקפולקו"  שנקראה  חדשה  מסעדה  פתח  הוא  ה-70  בשנות 
אקפולקו  את  אהב  מאוד  הוא   - בעולם  טיוליו  )בהשראת 
פרישמן  פינת  דיזנגוף  ברחוב  שכנה  המסעדה   שבמקסיקו(. 

בתל אביב. 

ראיה  ביכולת  נחן  הוא  וחרוץ.  מוכשר  חכם,  איש  היה  אבינו 
וניתוח שגרמו לאנשים לבוא ולבקש את עצותיו, פעמים רבות 
הוא שימש כמגשר בסכסוכים. הוא מעולם לא קפא על שמריו 
הכלכלי  הקושי  בשל  אופקיו.  את  ולהרחיב  להתקדם  ושאף 
שחווה בילדותו הוא היה רגיש מאוד למצוקות ולכן דאג לעזור 

ולתמוך בכל אדם שהיה זקוק לעזרה.

אז חלה מאוד   1999 אבינו עבד במסעדת "אקפולקו" עד שנת 
 67 בן   ,2001 בשנת  נפטר  הוא  לעבוד.  להמשיך  היה  יכול  ולא 

היה במותו. 

שגדלו  אנשים  היו  ז"ל  בטש  )שולה(  ושולמית  משה  הורינו 
מתוך מצוקה שהיתה מנת חלקם של רבים מבני דורם, אך הם 
לא איפשרו למצוקה לעצור אותם מלהתקדם בחיים. הם הגיעו 
להשגיהם בזכות עבודת כפיים וחריצותם. בשל ילדותם הקשה 
והיו  לזולת  קשובים  היו  הם  ולהתקדם,  ללמוד  הרב  ורצונם 
מוכנים לעזור לכל מי שרצה להתקדם ולהצליח. הם הכירו מתוך 
ולהתקדם  ללמוד  רוצה  זה שאדם  כמה מתסכל  האישי,  נסיונם 
בחייהם,  עוד  נרתמו,  הם  לכן  יכול.  אינו  כלכלי  קושי  בשל  אך 
חזונם, הם הנחילו  ולהתקדם. את  לעזור לכל מי שרצה ללמוד 

לנו ילדיהם ואנו ממשיכים את דרכם.

שולמית )שולה( ומשה בטש
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תמונות מתוך הטקס

התמונות צולמו ע״י מרים ברון
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מסגרת לתמונה
עבודת יד העשויה מעץ בדמשק, מעשה ידי יעקב סרוגו אביו של מר משה סרוגו, 

אשר נידב את התמונה לאתר הפייסבוק של הארגון.
אין בידינו פרטים עליה. 

מר סרוגו הבן מספר שאביו מסר אותה לאדם פלוני בארה"ב.
הגילוף בערבית שבראש המסגרת )בתקריב למעלה( אומר: ההגינות היא מקור האצילות.




