
 
 

 וסעד ההסטוריה של עזר                               
 
 

 עזרה וסעד לפני האיחוד 
 

 עזרה וסעד נוסדה  ע"י מתנדבים מבין עולי דמשק בשם מתן בסתר.
 

הוגשה בקשה לשלטון המנדט ברשותו של משה בזבז ליסוד  7391אוקטובר  71בתאריך 
 אגודה בשם מתן בסתר לעולי דמשק.

 
 לפי תצלום המסמך. 7391בנובמבר  2תאריך הבקשה אושרה ב

 

 מטרת האגודה
 

 לעזור לעולים המגיעים מדמשק שהגיעו בכוחות עצמם ולארגן את הקהילה בארץ.
 

ואז הוחלט להגיש בקשה ליסוד אגודת  7392לה לפי המטרות שלה עד שנת האגודה פע
 אביב.-תל 17עזרה וסעד לעולי דמשק והמשרד רח' ראש פינה 

 
 על שמות המייסדים: 2.1.7392שרה בתאריך הבקשה או

 
 

 נתן תורקיה        -יהושע שמאי                             חבר אגודה             -יו"ר     
 יוסף אשר        - חבר אגודה    משה בזבז       - סגן 

 ברוך חלבי        -חבר אגודה                             מיכאל לוזיה      -מזכיר   
 שמעון מוסרי        - חבר אגודה  אליהו חרס                                   -גזבר     

 
החליטה האגודה על יסוד אגודת בית כנסת בית יעקב לעולי דמשק לפי  7.72.7399בתאריך 

 צלום המסמך, מטרות האגודה לבנות ולשפר את בית הכנסת הקיים.
 

 אביב-תל 22חי, רח' נוה שאנן יו"ר האגודה עקיבא מזר
 אביב-תל 12סגן היו"ר אליהו חרס, רח' הרצל 

 אביב-תל 709גזבר משה בזבז, רח' לוינסקי 
 אביב-תל 79מזכיר חלבי ברוך, רח' מנשה בן ישראל 

 תקוה-פתח 72חברי ועד שלמה סבן עזרא, רח' עין גנים 
 אביב-תל 29סח, רח' פרץ 0חבר ועד נתנאל פ

 אביב-תל79שמאי, רח' חבקוק חבר ועד יהושע 
 אביב-תל71חבר ועד גמליאל שמי, מנהל בנק ק.מ. חבקוק 

 אביב-תל 3חבר ועד דוד חמרה, רח' מיכאל 
 אביב-תל 701חבר ועד מיכאל לוזיה, רח' לונסקי 

 אביב-חבר ועד יוסף אשר, מלו      תל
 אביב-תל 771חבר ועד שמעון מוצרי, רח' לוינסקי 

 
 
 
 



לפי  9.2.7310ו תקנון ומטרות האגודה ואושרו ע"י השלטון בתאריך נכתב 7310בשנת 
 המטרות:

 
 הגשת עזרה חומרית ורוחנית לעולי דמשק. .7
 לתת הלוואות לנזקקים לעולי דמשק. .2
 לדאוג לשיפור מצבם הכלכלי והתרבותי של עולי דמשק.  .9
   לדאוג ולעזור למשפחות נזקקות או מעוטי יכולת מבני הקהילה .9

 
 
 

התקיימה ישיבת ועד האגודה בבית כנסת שבת אחים לעולי דמשק. באותה  2.3.93בתאריך 
 ישיבה נבחר משה בזבז יו"ר האגודה במקום שמאי יהושע שעבר לחיפה.

 
התקיימה ישיבת ועד האגודה ובה השתתפו פעילי שכונת התקווה ושכונת  71.2.19בתאריך 

לאגודה והם כפי שמופיע  עזרא והחבר עבאס אברהם והוחלט לצרף את פעילי השכונות
 בפרוטוקול:

 משכונת התקווה:     קלש יעקב ואלפיה ציון          משכונת עזרא:     יוסף נתח
 

וכך המשיכה האגודה לפעולה ולעזור לנזקקים ולתמוך בארגון יוצאי דמשק ובקליטת העולים 
 המגיעים מדמשק ולהחזיק את בית כנסת בית יעקב.

 
יימה אסיפה כללית לאחר פטירת אליהו חרס הוחלט למנות בעלי התק 22.72.7312בתאריך 

 זכות חתימה בבנקים את החברים:
 

 .בזבז משה      צבאן אברהם         חלבי ברוך         כפי שמופיע בצילום המסמך
 

 נבחרו: 97.72.22באסיפה שהתקיימה ביום ג' 
 

 שמאי יוסף        -חבר אגודה               בזבז משה                                  -יו"ר      
 אשר יוסף        -חלבי ברוך                                חבר אגודה                -מזכיר    
 צבאן אברהם                                     -גזבר      

 
לעולי  "בית יעקבית כנסת את בכן הוחלט לבנות -ל במתכונתה כמוהאגודה המשיכה לפעו

 דמשק" על המגרש הקיים וכך הוקם בית כנסת לתפארת הקהילה במאמץ הרב ובכספים
שהשקיעו חברי האגודה בעבודתם המבורכת במשך שנים רבות בהתנדבות ובמסירות ראויה 

 לשבח.
 

 ושיזכו לאריכות ימים. אלה שהלכו לעולמם יהי זכרם ברוך והנותרים יבורכו
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 בית כנסת שבת אחים לעולי דמשקאגודת יסוד                   

 
הוגשה בקשה ע"י ועד אגודת בית כנסת שבת אחים על יסוד האגודה מטרת  3.2.21בתאריך

האגודה לבנות ולהחזיק את בית הכנסת, טיפוח ערכי דת ע"י דור חוגים ללימוד תורה והפצת 
מצוות, ביקור חולים גם תש"א בתאריך מחשבת ישראל לקיים קופת גמ"ח לטפח קיום 

חתמו אצל רשם המקרקעין מרדכי גרובר על העברת המגרש לאגודת שבת  3.70.7311
 אחים החותמים על רכישת המגרש.

 
 שם המוכר: בנימין אליעזרוב נתן יפוי כח נוטריוני בלתי חוזר

 
 דמשק: להלן שמות החותמים  על שטר המכר בשם אגודת בית כנסת שבת אחים לעולי

 איזון ברוך
          בוזלי חיים

 נימוס אליהו
 לירות לזכות אגודת בית כנסת שבת אחים לעולי דמשק. 2,000שטר מכר הינו בסך 

 
אביב, מטעם משרד הפנים על יסוד -נשלחה הודעה לממונה על מחוז תל 21.1.21בתאריך 
 האגודה.

 
 :   בי"כ שבת אחים לעולי דמשקשם האגודה

 
: להקים, להחזיק ולקיים בי"כ, ספריה תורנית ולערוך שעורים והרצאות מטרת האגודה

 תורניים ותלמודיים.
 

 אביב.-תל 20:  רח' יסוד המעלה מקום מושב האגודה
 

 :ההנהלה
 
 אביב.-תל 72גינדי יעקב, רח' המסילה        -.    יו"ר        7
 אביב.-תל 70נימוס אליהו, רח' ברג'י         -.    גזבר       2
 אביב.-תל 1איזון ברוך, רח' צמח דוד         -.    גזבר       9
 גבעת רמב"ם. 9ים נסעדי דוד, רח' הדג        -.    מזכיר     9
 אביב.-תל 20יאבו יהושע, רח' לבנדה    -.    עוזר למזכיר 1
 אביב-תל 20חביה חיים, רח' חכמי אתונה         -.    חבר ועד 2
 אביב.     -תל 72, רח' ראש פינה חלילי יצחק        - .   חבר ועד 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 שמות המייסדים של ארגון יוצאי דמשק )סוריה( בישראל    
 

 לאחר אחוד האגודות במסגרת הארגון               
 

 שם ושם משפחה

 .    פתיחה אברהם7

 .    סעד יעקב2

 .    ריקה יוסף9

 .    קלש יהושע9

 .    צבאן אברהם1

 שמאי ברוך   .2

 .    זרחיה משה1

 .    מואס שלם2

 .    חלבי ברוך3

 .  צאלח שלמה70

 .  שטח מצליח77

 אלפיה ציון.  72

 .  לחאם סימון79

 .  נתח יוסף79

 .  קוסטיקה יוסף71

 .  נימוס אליהו72

 .  ענתבי אברהם71

 .  בלנגה רפאל72

 .  גרגו זאב73

 .  קלש יוסף20
 


