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והרהוריםתובנות:הארבעים

זוהרצבל

ובלבנוןביוריה'בלעלייההמושד:דבר-פתח.א

יבשתיתעלייהארגוןהיתה'בלעלייההמוסדשלהמרשימותהפעולותמןאחת

כללהזופעילות1.השניההעולםמלחמתבתקופת,הצפוןגבולדרךליגלית-בלתי

7:כדוגמת,במשולבשפעלומרכיביםמספר

-והבלתיהפורמליהחינוךבתחומישפעלו,ישראל-מארץושליחותשליחים9

3.לעלייההלבבותלהכשרתותרמופורמלי

(המקוםמבניציוניותנוערתנועותחברימרביתם)לקהילותקשראנשי9

מולעלייתםסדריאתותיאמו,לעלותבהצעהוליחידיםלמשפחותשפנו

.שבשטח'בלעלייההמוסדגורמי
ממקומםהעוליםהעברתאתשארגנו,'בשטח'ש'בלעלייההמוסדשליחי.

בסמוךכראויייפגשושהעוליםבארץהגורמיםעםותיאמו,הארץלגבולועד

4.לגבול

העברתאתרביםבמקריםשביצעו,הבריטיבצבאארצישראלייםחיילים4

5.ולבנוןסוריהבתוךהעולים

אפשראלואת.והברחהתובלה,פיקוח,אשרותבחתומי,מקומייםסייענים.

-כספיתתמורהללא(תמידלאאך)כללבדרךפעלואשר-ליהודיםלחלק

.לארץליגליתבלתיכניסהתוך,העולהשלובארגוןביזמהעלייהלציוןהעפלהבמונחאשתמש1

.(היוזמההיתהמישללשאלהקשרבלא)'בעלייהתיקראלעלייההמוסדשלבארגוןעלייה
.ליגליתעלייהתיקראסרטיפיקטבאמצעותעלייה

התיכוןבמזרחאחרותמארצותשמוצאם,יהודיםמעט-לאגםעלוהצפוןגבולדרךכי,לזכוריש2

סוריהבניביהודיםרקעוסקהנוכחיהמאמר.סוריהדרךעברעלייתםנתיבואשר,באירופהאו
.בעלייהשבחרו,ולבנון

הפרטיםמןשחלקלצייןהראוימן.157-160'עמ,ברדראהולבנוןלסוריהשליחיםרשימת3
בכלאימותודורשים,אחריםבמקורותלמצויתואמיםאינם,התאריכיםובפרט,שםהמובאים

.ומקרהמקרה
.בהתאמה,אימותדורשאודותםהמידעוגם,ברדשלל"הנבמאמרונזכריםאלושליחיםאף4
.גלברידיעלהיטבמתועדתפעילותם5
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גםשלעתיםהגם,כספיתתמורהעבורכללבדרךפעלואשר,יהודים-וללא

6.'בעלייהמפעלעםהזדהו

7.הגעתםאתואבטחו,לגבולסמוךהעוליםאתשפגשו,ח"פלמחוליות9

.הגעתםעםהעוליםאתשאכסנו,הצפוןבגבולמשקים9
הצעיריםאתובפרט,העוליםאתשקלטו,וקיבוציםמושבים,חינוךמוסדות9

.שבהם
ובכפוף'בלעלייההמוסדבראשות,ופיקוחפיקודמערכת-כולםועל9

.הלאומייםהמוסדותלהנהגת

כבררבות.והקרבהמסירותמתוךפעלואנשיה.להפליאמורכבתמערכתזאתהיתה

עםנמנהשלאאחד'מרכיב'ישנו,אבל.ייכתבעודהרבה,הסתםומן,עליהנכתב

לעוליםהיאכוונתי.בחסרונוהרגישלאשהקוראייתכןואף,שלעילהרשימה

.עצמם
ככלות.מאליהםמובניםכמעטלנונראיםהרשימהעםשנמנוהגורמיםשיקולי

-לארץלעלותרצואשריהודיםהעלאתהיה'בלעלייההמוסדשל'צידוקו'הכל

מביניםאםגם,ברם8.הבריטיהמנדטשלטונותידיעלנמנעהכניסתםואשר,ישראל

שלשיקוליהםאתמביניםשאנואומרתזאתאין,המעליםשלשיקוליהםאתאנו

בהעלאתםשגם,השנייההעולםמלחמתבתקופתאירופהיהודיכמושלא.העולים

,היומה.חייהםעלאיוםבפניולבנוןסוריהיהודיניצבולא,'בלעלייההמוסדטיפל

שיקוליהםהיומה:שאתוביתר?בעלייהלבחוראותםשהביאוהשיקולים,אפוא

-מהמשפחהבנפרדוילדותיהםילדיהםאתארצהלשלוחשהחליטוההוריםשל

9!10לגילמתחתבילדיםמקריםבהרבהוהמדובר

חשיבהכיוונימספרלהעלותאלא,חדשותעובדותלהביאמטרתיאיןזהבמאמר

העולםמלחמתובתקופת,בכללהעשריםבמאהולבנוןסוריהיהודיעלייתאודות

התיחסותותוך,סטטיסטייםנתוניםשלניתוחםתוךזאתאעשה.בפרטהשנייה

זו:שונותפרספקטיבותשתייצטיירוהחומרמן.לכלהנגישות,ולתעודותלעדויות

.המעליםשלוזו,העוליםשל

.22-23'עמ,נתיבים,אבידוב,למשל,ראהשכזאתהזדהותעל6
.גופרחייםשלבספרוהיטבמתועדתאלוח"פלמאנשיפעילות7
כללמובנתשאיננה,השאלהאתהשארביןואעלה,המעליםהגורמיםבשיקוליאדוןלהלן8

.דוקאילדיםשלעלייתםהעדפתעללהחליטראומה,מאליה
,מתוכם;הצפוןגבולדרך,עולים400'החוליה'אנשיהעבירו945ןמאיבחודש:הדגמהלשם9

ביוני4מיום,1945מאילחדש'אבנר'ח"דו:הנתונים.15גילעד173ועוד,10גילעדהיו97

.14/442תיקההגנהלתולדותארכיון,945י
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קבועדמוגרפיכההלידמיוריהההמרה.ב

-להקשרובראשונהבראשלהתייחסעלינו,העוליםשלהפרספקטיבההבנתלשם

ההגירהלתפיסתובמיוחד,האחרונותהשניםבמאהסוריהקהילותשלהחיים

אתגםאלא,היהודיתהקהילהאתרקלאהמאפיינת,ומתמשכתקבועהכתופעה

.כולההסוריתהחברה
כיצליבה10מצא,בכללההסוריתהחברהבניבקרבההגירהמאפייניאתבנתחו

העיקריויעדה,מצומצמתההגירההיתה19-ההמאהשלהשבעיםשנותלשלהיעד

ההגירההתגברההעשריםהמאהשלוהתשעיםהשמוניםבשנות,ואולם.מצריםהיה

פרק.כמעטלשטפוןהפכההעשריםהמאהשלהראשוניםהעשוריםובשני,מאד

המאהתחילתעד:משנהתקופותלשתיההגירהיעדימבחינתלחלקניתןזהזמן

אמריקהשלקרנהעלתהמכךשלאחרבעוד,עיקריתיעדארץמצריםהיתההעשרים

בהפסקתמדובראין.סוריהיוצאישלהגירהכמושכת-והדרומיתהצפונית-

פניעל'החדשהעולם'שלוגוברתהולכתבהעדפהאלא,למצריםמסוריההגירה

שנותובראשית,סורים34000-כלמצריםמסוריההיגרו1907עד:והקרובהמוכר

שהתגוררוסורים5000-כשלעומתבעוד;50000-בכשםמספרםהוערךהעשרים

.סוריהמבנינפש90000ב"לארההגרו1919ועדזושמשנההרי,1899עדב"בארה
,לקנדהגםהגרוסורים:באמריקהבלעדיתיעדארץהיתהלאב"ארהכי,לזכורויש

.וארגנטינהברזיל,מקסיקו
הןהחקלאיבסקטורהןפגעאשר,בסוריההמתמשךהכלכליהשפלרקעעל

החייםתנאיאתלשפרהרצוןהיהלהגירההעיקרישהמניעדומה,ובמסחרבתעשיה

אחרותבארצותיותרטובעתידלחיפושמסוריהיהודיםיציאת.כלכליתמבחינה

הרבעמןהחלולבנוןסוריהבניאתשהקיףכלליהגירהמתהליךחלקאיפואהינה

בתחילה.הזמןעם,ההגירהיעדיהשתנוהיהודיםאצלגם.19-ההמאהשלהאחרון

העשריםהמאהמראשיתאך,ואירופהמצריםהיהודיםהגירתשלהעיקרייעדההיה

חוקישינויעם.שנהכעשריםנמשךזהמצב.העיקריליעדהבריתארצותהפכה

אמריקה-דרוםארצותהופכות,העשריםשנותבתחילת,הבריתארצותשלההגירה

11.עיקרייםהגירהליעדי

כללאורךהגירהיעדילהיותהמשיכו-לסוריההסמוכות-ארצותשתירק

.וישראל(ביירותהעיר:ובעיקר)לבנון:הנדונההתקופה
עבורראשיתנמללעירביירותהפכה,ממושךבתהליך,19-ההמאהמאמצע

שנתלאחר.סוריהודרוםלבנון,ישראל-ארץצפוןאתשכלל,נרחבעורףאיזור

מלתמתלאחר;חשובמאני'עותאדמיניסטרטיבילמרכזגםביירותנעשתה1860

.ד56-6'עמ,יד'מג:ראה10

.סיטוןשלבספריומובאיםאמריקהלארצותמחלביהרדיםמהגריםשלסיפוריהם11



זוהרצבין46

היתה1946ומאז;לבנוני-הסוריבמנדטצרפתשלטוןלמרכז-הראשונההעולם

חייהשלהיחסיתומתינותםהסובלני,עדתי-הרבאופייה.לבנוןמדינתשללבירתה

אתהפכו,השלטוניתוחשיבותההכלכלישגשוגהלצד,(1975עד)הפוליטיים

:סוריה-פניםמעריובכללן,שונותמארצותיהודיתהגירהשמשךלמוקדביירות

3060-ל1824בשנת100-מכעלתהביירותשלהיהודיתאוכלוסייתה.וחלבדמשק

הממושכתההגירהעקב';(יהודים3500-ככולהבלבנוןהיואז)1932בשנת

1947-וב,נפש5666עד1944מפקדלפילבנוןיהודימספרגדל,ללבנוןמסוריה

מעלשלהגירהעלאפואיצביעמאדזהיראומדן12.'בביירות5288מהם,5950-ל

.1932-1944בשנים,ללבנוןמסוריהיהודים1500
סוריהמקהילותיהודיםשלעליותהתקופותכללאורךנמשכוישראללארץ

המאהבשלהימסוריהההגירהמשגברה.הקודשבארץולמותלחיותשביקשו

סוריהאתלעזובנדחפוהעוליםוהןהמהגריםהן.ממנההעלייהגםגברה,19-ה

פיעל,בעיקר,יעדםאתבחרוהמהגריםאך,הכלכליהמצבהתדרדרותמהמת

יעדםאתקבעושהעוליםבעוד,שםלהםהמצפההעתידבדברכלכלייםשיקולים

אתלהביןישזהרקעעל.כלכלייםשיקוליםפניעלדתייםלערכיםעדיפותמתןתוך

בתקופהמסוריההעוליםעםשנמנוהחכמיםותלמידיהרבניםשלהרבהמספר

13.זאת

הראשונההעולטמלחמהמסוף,ישראללארץמיוריההעלייה.ג
הארבעיטשנוהועד

שהניעוהגורמיםשלהיחסיבמשקלשינוייםחלוהראשונההעולםמלחמתאחרי

שיקוליםמתוך,אזעדסוריהיהודיהיגרושאליומרכזייעד.מסוריההיוצאיםאת

ישראלארץהחלהזאתלעומת.שעריואתמאדהצר-הבריתארצות-כלכליים

כלכליתמבחינה,מאנית'העותלתקופהיחסית,יותראטרקטיביכיעדעתהלהיחשב

אליהלהגיעהיהיחסיתוקללסוריהמאודקרובההיתההיא,כךעלהוסף.ומדינית

להביןקל(אמריקהדרום=)דאזהחלופיההגירהשיעדזוכריםאם.העשריםבשנות

:שפיראשצייןכפי,ואכן.ישראל-ארץשלעדיפותהאת

בטענותישראללארץלעבורקשייםהיולא,הראשונותהעשריםבשנות

לאחר.עסקיםוענייני,דחופיםבריאותענייני,משפחתיותכשמהותשונות

14...מקצועייםמבריחיםבעזרתהדברנעשהמכן

.79'עמ,היהודים,כהן12
.26-27'עמ,מסורת,זוהר13
.121'עמ,הדרכיםבכל,שפירא14
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,יותרמושךליעדישראלארץהפכההמנדטוכינוןהבריטיהכיבוששבעקבות,הגם

עקב,העשריםמשנותגדולחלקמשך,יחסית,פחתמסוריהלצאתשהדחףהרי

פיסלהמלךשלתחילה-השלטוןבחסותהיהודיםזכולווהמטיבההוגןהיחס

השלטוןנגד'הגדולהמרד'שנותשלהמשבר.הצרפתיהמנדטשלמכןולאחר

העדיפואזוגם,דמשקבקהילתויותרבחלבפחותהורגש(1925-1927)הצרפתי

שבידינוהנתוניםמן15.ישראללארץולאלביירותלעבורהקרבותמאשהבורחים

יהודים350-כארצהעלו(1919-1923)השלישיתהעלייהשנותשבחמש,מתברר

עלו(1924-1931)הרביעיתהעלייהשנותושבשבע,ולבנוןסוריהילידי

16.ס80-כ

:1932-1936בשניםניכרתומלבנוןמסוריההעלייהבתמונתמשמעותיתתמורה

.1931שעדבשניםמאשר,מסוריהעוליםיותרהרבהעלושנהמדיזהזמןבפרק
אלא,ולבנוןסוריהיהודישלהמדיניבמצבםדרמטיתהרעהשחלהמפניזהאין

.משםההגירהאתוהמריץ,בסוריהגםקשותפגעהעולמיהכלכלישהשפלמפני
:1934בשלהי,כהןאליהומדמשקשכותבכפי

ויותרנפשותששבעלותמשפחות.איוםעבודהחוסר.יתוארלאהמצב

הולך...היהודיהרחוב.רבהההגירה.כלמחוסריברחובותמסתובבות

17.יהודיםנוסעיםבלידמשקאתעוזבאוטובוסאין.ומתרוקן

:ראה,ולביירותלצאלחיההקהילהמבני3000ומנוסת,דמשקבקהילתהפגיעותעל15

Janvier,1926,AnnEe,11,HaMenora.ראה,אלובעגיםלארץלעלותשבתרוהמשרטעל
1927-וב,77עלו1926-ב,עולים85עלו1925בשנת:הבאהבהערההמצויינתבטבלהפירוט

לסוריהוחזרו,לארץמגוריהםאתזמניתאזהעתיקוסוריםיהודיםשיותר,ייתכןאמנם.53רק
,נמנהלאוירדארצהשעלהשמיכיון,זאתהשערהלבדוקבידינואיןאולם,המרידהשוךלאחר
.שלנולמידעכבסיסהמשמשט"תשחשוןשלבמפקד,כמובן

ליהדותהמכוןמןל"זשמלץעוזיאללפרופסורלהודותברצוני.וסיקרוןגילעלמבוססזהמידע16

-20'עמ)זהפרסוםשל13לוח.זהערך-רבלמקוראותישהפנה,העבריתבאוניברסיטהזמננו

המובאוםהמספרים.'העלייהושנתהלידהארץלפי,לארץחיןילידי'הכותרתאתנושא(21
הראשוןהתושביםבמפקדנפקדואשרלארץחוץילידישלהעלייהשנותאתמצייניםבטבלה

,אדם:אומרהוי.(1948סתיו=)ט"תשבחשוןשנערך('התושביםרישום'=)ישראלמדינתשל
.ברישוםנכלללא,המפקדביוםבהשההלאאוממנהירדאךכלשהיבתקופהלארץשעלה
המידעמובא,1924שלפניהשניםעבור.המפקדלפניבהנפטראךלארץשעלהמי,בכךכיוצא

שנהכלעבורמספרינתוןמובא,1948במאי15-הועד,ואילך1924משנת.'עליות'חתךלפי
ארצהשעלו,ולבנוןסוריהמילידי321ט"בתשבארץחיו,הטבלהפיציון.נפרדבטוראזרחית

הקורא.764הואולבנוןסוריהמילידי1924-1931בשניםהעוליםסכום.1919-1923בשנים

בשיעורלהתחשבכדיבעיקר,מעלהכלפיבמקצתהללוהמספריםאתשעיגלתיייווכח

או,לסוריהחזרואךארצהשעלו,אלושלשיעורםאתלאמודשקשה,אצייןזאתעם.הנפטרים

.קטןלאמספרםהיההסתםמן.'48סתיולפני,אחרתלמדינההארץמןירדו
הקיבתןלמזכירותכהןאליהוששלחחוזר:המקור.32הערה,24'עמ,ברגאצלמצוטט17

'מסתיק1מיכל,ל"חו2חטיבה,המאוחדהקיבוץבארכיוןמצוי,ה"תרצחשוןט"כ,המאוחד
.27'עמ,3
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מזהסוריהיהודישעשוכפי,לארץחוץשבארצותליעדיםפנוהמהגריםמןהלק

18.כנראה,גברלארץלעלותהבוחריםסוריהיהודיששיעוראלא.שניםעשרות

,העולמיהכלכליהשפלמןהןאףנפגעול"חושארצותבכךזותמורהשלמקורה

דווקאהפךמגרמניההחמישיתהעלייהבמסגרתההוןייבואעקבשהשגשוגבעוד

יהודישלעלייתםכי,ראגינסקיכותבזוברוח.כלכליתמבחינהלמושכתהארץאת

:השלושיםבשנותולבנוןסוריה

ישראלבארץהכלכליתההתפתחותבזכותמסוימתבמדה...החלה

משכהאלהבשניםבארץהכלכליתהגאות.בהשנתגלוהעבודהואפשרויות

נסתייעובעלייתם.משפחותיהםעםלכאןשבאו,יהודיםשלגדולזרםאליה

19.פרנסתםאתבכךשמצאו,ערבייםבמבריחים

המצבאודותעל,לשרתוקאפשטייןאליהושלבדיווחמצוייותרחריףתיאור

:1934באוקטוברבסוריה

המצב.וחלבדמשק,בירותיהודישלהכלכליתההתרוששותוהולכתנמשכת

הכלכליותהתכניותהגשמתעםאףממנומוצארואיםשאין,בסוריההכללי

ארצהלעלותסוריהיהודיבקרבעםרבתלתנועהגרם,מרסל-דההנציבשל

השםאתבפיהםאלהנושאיםקטןועדמזקן.והאמצעיםהדרכיםבכלישראל

יש.בולזכותרוצההיהמהםאחדכלאשר,מטהשלעדןכגן'אביבתל'
היהודיאצלעולהי"לאהעליהלשאלתהמעשיתשהגישה,איפוא,לציין

לעתידובנוגעתקוותואבודלגמריפרנסהמחוסרשנשארבשעההסורי
המעטיםאלה...ממש'פרוליטרים'לארץעוליםכללבדרך.עצמהבסוריה

ביןכמעטאינםבעבודהוהמסודריםהאמצעיםבעליסוריהיהודישבין

20.ארצההעולים

לארצותההגירהפניעלבעלייההבחירהיחסיתגברההשלושיםבשנותכי,להשערהחיזוק18
לקבלניתן,המהגריםשיעוריחסיתגבוההיהשבהןהעשריםלשנותבניגודוזאת,ליםשמעבר
כי,עולההנתוניםמן.אלובשנים,למקסיקומסוריהיהודיםהגירתשעניינםנתוניםמבדיקת
השניםלתקופתיחסית,1912-1930בשניםניכרבאופןגבוהההיתהלמקסיקומסוריהההגירה

.פרגולהדלראה.1931-1940
,רבהיהבארץעובדותלידיםהביקושכי,16'בעמעודמצייןבראגינסקי.302'עמ,בראגינסקי19

יהודיםלהבאתסרטיפיקטיםלהקצות,הציוניתבהנהלההצעההועלתהאף1934ובאביב
כאן.הפועלאליצאהלאההצעה,לישידועכמהעד.הבניןבעבודתפועליםשישמשו,מסוריה
דקלא,משיכהכגורםבארץהכלכליהשגשוגעלבצדקשעמד,ששפיראלינראהכיגםאעיר

,שכירא)אלובשנים,משםלצאתיהודיםיותרדחפהבסוריהפוליטיתתנאיםשהרעת,בקבעו

הואהעברלעומתשנשתנהמה;כלכלירקעעלזההיה,מסוריההיציאההתגברהאם.(23%,שם
.לארץהעוליםלביןחשןלארצותהמהגריםבין,מסוריההיוצאיםבקרבהיחסיתהחלוקה

מ"אצ,934%באוקטוברבסוריהביקוריבמשךושיחותפגישות',לשרתוקאפשטייןראה20
4552/525
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בשנתעולים827שלשיאעם,2868הוא'36-'32השניםבחמשהעוליםסך

,קיצוניבאופןהעלייהמצטמצמת(1936מאמצע:וכנראה)1937משנת1934.21

שמצבםלמרותוזאת,עולים854רקולבנוןמסוריהעולים'41-'37השניםובחמש

'המאורעות'פרוץהואהרלוונטיהמשתנה.בעלילהשתפרלאסוריהיהודישל

השפל.כלכליתלמצוקהכפתרוןהארץשלהאטרקטיביותאתאחתבבתשהפחיתו

,החופשיתוצרפתבריטניהכוחותידיעלל"מולכיבושעדנמשךמסוריהבעלייה

.1941ביוני

והשלושיםהעשריםבשבות,העפלהלביןליגליהעלייהבין.ד

עוליאצלהעפלהלביןליגליתעלייהשביןליחסבקצרהלהתייחסהמקוםכאן

מפקדפיעל,אלומשניםאחתבכלל"ממוהעוליםסךאתביודענו22.ולבנוןסוריה

לקבללכאורהנוכל,עליותחתךלפי'רשומים'ההעוליםמספראתוביודענו,ט"תש

העוליםמספרהפחתתידיעל('מעפילים')ליגלי-בלתיבאופןהעוליםמספראת

:הבאההתמונהאתנקבלכך.העוליםכללממספרהרשומים

מעפיליםרשומיםרשומים-לאעוליםנפקדיםהעלייהתקופת
באחוזיםבאחוזים('מעפילים'=)'רשומים'ט"בתש

שלישיתעלייה

(1919-1923)3216725487.2013.79

רביעיתעלייה

(1924-1931)76435441034.4666.53

חמישיתעלייה

(1932-1938)31581000215867.3133.68

(1938-1945)4600893370742.1958.80

(1946-1948)136065129578.422.95

גבוההיהולבנוןמסוריההעוליםבקרבהמעפיליםששיעור,הרושםנוצרהאמורמן

;ליגלייםהיוהעוליםמןכחמישיתרקכאשר,השלישיתהעלייהבתקופתביותר

'עמ,שם,וינגרטןראה)1941משנתבמכתב,כהןאליהושלקביעתו.21'עמ,שם,וסיקרוןגיל21

אינה,בלבדמדמשקיהודים2500ארצהעלו1932-1935בשניםשלפיה,(31להערהסמוך18
.המפקדנתונילאור,כללמסתברת

מגוריםהיתרבעלי)'רשומים'עוליםאודותמידע.העוליםכללעלמדווחים(שם)וסיקרוןגיל22

עלמובא,עלייהותקופותמוצאארצותחתךלפי,בלבד(המנדטשלטונותמטעםבארץליגלי
.(שמלץ'פרופשלהאדיבהלהפנייתוהודותהגעתיזהלפרסוםאף)/(8לוח,סיקרון:ידי
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היוהרביעיתובעלייה;שלישים-שני/שלישהחלוקההיתההחמישיתבעלייה

.'ליגליים'העוליםמחציתכמעט
מסוריההעוליםכלכמעט.מטעהרושםהנוזהרושם,הבנתילמיטב,אולם

זכהמהםחלק,ברם.('סרטיפיקט')המנדטשלטונותרשיוןבלאלארץהגיעוולבנון

שהוקצוהעלייהממכסותגריעהכנגדוזאת,בארץולחיותלהמשיךבהיתרבדיעבד

שפיראאפואצודק.כמעפיליםלארץשהגיעולמרות,'רשומים'להפכוכך.לסוכנות

:בקבעו

החלו,ומבוגריםצעירים,ורבים,נענוולאכמעטלסרטיפיקטיםהבקשות

הדרךאתעצמםבכוחותלמצוא....והולכיםגובריםבמספריםלהעפיל

23.ארצה

להעפלהכללסייעולאהציונייםהמוסדות1943שלהיעד.'עצמםבכוחות':ודוק

בעברההעפלהלפעילותביזמתםשסייעו,ישראל-מארץוקבוצותיחידים24.מסוריה

25.המעפיליםמקרבקטןלחלקאךלעזוריכלו,הגבולשלהשני

סואץתעלתפתיחתמאזמסוריהיהודיםשליציאתםאודותעלהאמורלסיכום

:1941ועד

.כלכליתרצון-שביעות-איהיהמסוריהליציאההעיקריהדחף(1
:מרכיביםשנישלשקלולפיעלהיעדארץאתבחרומסוריההיוצאיםמרבית(2

.יותרשפירכלכליעתידלהציעליכולתהבאשרהערכתם(א
.נגישותה(ב

,אידיאולוגייםשיקוליםפיעלהיעדארץאתבחרומסוריההיוצאיםמביןמיעוט(3

26.כלכליתמבחינהמושכתאזנראתהלאשהיאלמרותלארץלעלותוהחליטו

גישהביןסתירהכלאין.כחשובהליהנראיתנקודהלהאירישזאתבנקודה

ואףישראלארץבקדושתעמוקהאמונה,משיחיותתקוותהכוללתדתית-מסורתית

שנראהבמקוםלהתגוררהחלטהלבין-בארץלחיותשבוחרלמיכנההערכה

יהודימרביתנהגוכךהרי.ילדיךושלשלךהכלכליהעתידאתביותרכמבטיח

אשרבעולםהיהודיםמרביתעבור:כןעליתר.עתהועדכורשהצהרתמאז,העולם

סרטיפיקטיםלהשיגסוריםיהודיםשלהנואשיםהניסיונותעל.122-123'עמ,שם,שפירא23
כאןשלאבעייתיותרצוףמנחםשלחיבורו.174-187'עמ,מנחםגםראההשלושיםבשנות
.שםהאמורכלפיבבקורתיותינהגאםהקוראיעשהטובכן-ועל,לפרטההמקום

בניהעפלתשלענין-ורבמפורטתאור.ארצההגעתםלאחרלמעפיליםמהבמדתסייעואםגם24
שלמה:ראה,ערבייםבמבריחיםהסתייעותתוך,1933בשנתלארץדמשקאית-יהודיתמשפחה
.26-36'עמ,וינברגאצליומןפרקי,קוסטיקא

.שוניםבמקומות,(96-140)רביעיפרק,שפיראראה1937עדלהעפלההסיועעל25
ארצהשעלו,דמשקשל'החלךן'תנועתוחברותחבריםעשרותכמהלמנותישאלובכלל26

.אברהמי:ראה,אלובשניםהתנועהקורותועל,עליהם.1929-1939בשניםלסירוגין
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אמונהביןסתירהכלאין,כציוניםמזדהיםואףהציוניתבתנועה(!ותומכים)תמכך

ישראל27בארץיהודילאומיביתשבהקמתוהמוסריהמדיניההיסטוריבצידוק

שנראהבמקוםלהתגוררהחלטהלבין-הציוניבמפעלוארגוניתכספיתותמיכה

אין:אומרהוי.ילדיךושלשלךהכלכליהעתידאתביותרהטובהבצורהכמבטיח

כנהדתית-מסורתיתזיקהבעליככללהיוסוריהשיהודי,קביעהביןסתירהלראות

לבין-הציונית28התנועהיעדיעםאמיתיתנפשיתהזדהותובעלי,ישראללארץ

לארץבעלייהאול"לחובהגירהלבחורהאםמסוריההיוצאיםשהחלטת,קביעה

.לעיל2בסעיףהאמורפיעלנעשתה
שהםתוך,סרטיפיקטיםללאארצההגיעוולבנוןמסוריההעוליםכלכמעט(4

.הציונייםהמוסדותמןסיועכלבלא,עצמםבכוחותארצהמעפילים
:אביגורשאולשלהנחרציםדבריו,דברשלכללו

,לארץהיהודיתלכמיההמחוץאחריםיסודייםמניעיםשוםלהעפלהלהאין

הגולה29שלהדוחהוכוחההמולדתשלהמושךלכוחה

.שבידינוהמידעעםליישבםקשהאך-שאמרםלמיראויים

הארבעיםבשנועמיוריהבןועלייההעפלה.ה

דיוננותחילתעם;והשלושיםהעשריםבשנותוההעפלההעלייהעלדיברנוכאןעד

תשייטמפקדנתוני.בסיסייםנתוניםכמהנביא,השנייההעולםמלחמתבתקופת

:כדלהלןהם1942-1947בשניםמסוריהלעלייהבאשר

ולבנוןמסוריהעוליםשנה

1942670

1943762

1944879

19451725

1946775

1947475

הקודמותהשניםלחמשיחסית,מאדגברהאלובשניםהעלייהכי,עולההטבלהמן

שאיןאו,הנוכחיותמגוריהםבארצותיהדותםבשלהנרדפיםיהודיםשםלשכןכדי:השארבין27
.אחרבמקוםכלכליתלהתקייםביכולתם

.זהבמאמרלאששהמתכווןאינניאך,כשלעצמהנכונהלדעתישהינה,קביעה28
.36'עמ,אביבור29
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יונילאחר:הרובעלך,1941בשנתהעולים290מביןשגם,להניחויש30,'41-'37

ביוניהבריטיםידיעלולבנוןסוריהכיבוש':כיבקבעווינברגמשהאפואצודק.'41

לזרוםהחלהובעקבותיו,ישראללארץסוריהביןהקשראתמחדשאיפשר1941

31......עלייהאלהמארצות

ותידון,מאדבולטתשחריגותה-1945שנתאתשלהוציא,עולהכןכמו

-1932בשניםהעלייהלעקומתלמדידומהאלובשניםהעלייהעקומת-בהמשך

ייחודיתתופעהאינה1942-1947בשניםל"ממוהעלייהתופעת,כלומר1936.32

לפנישניםכעשרארעכברשכמוהתצורהעלחזרהאלא,במהותהתקדיםוחסרת

.כן

העפלהשלתקופותשתיבין'חלוו':מיוריה'בעלילה.1

'בעלייהלביןהעפלהביןלהבחיןנוכלאםלנויעזור,זאתגדולהעלייהלהביןכדי

המוסדאנשיהפעילושבה,הזמןמסגרתאתלתחםננסהכךלשם.אלובשנים

התארגנותהתלה1942באביב.מסוריהליגלית-הבלחיהעלייהאת'בלעלייה

גבולשלאורךבמשקיםמסוריההמעפיליםקליטתאתלהסדיר'המוסד'ביוזמת

סיוריםלובקהיזם1942בסתיו.יבזוריחיןלובקהנקבעזהנושאלרכז.הצפון

מוניהסייר1942בסוף.הגולןרמתשיפולידרךאפשרייםהעפלהנתיבילאיתור
1943בספטמבררקאולם.'בלעלייהנתיביםבהלתכנןבמטרה,בסוריהמרידור

אירגוןאתלרכזמנתעל,(גולומבנפתלי)המוסדמטעםשליחלביירותיצא

לארץעוליםהובלתשלראשוןנסיוןנעשה1943ובאוקטובר,מסוריהההעפלה

33.'בלעליההמוסדבסוריהשארגןבאמצעים

החלמאודהתגברההצפוןגבולדרךעוליםבהבאת'בלעלייההמוסדפעילות

45.10.6בתאריךאולם.1945שנתשלובקיץבאביבלשיאוהגיעה1944מאביב

חילגורמילבין,המוסדמטעםשפעלו,ח"פלמגורמיביןקשההתנגשותאירעה

עקב.1945בדצמברפעמייםגםאירעונוספותהתנגשויות34.גלעדיכפרליד,הספר

הגם,ביבשההצפוןגבולדרךעוליםלהעברתהמאורגנתהפעילותמאדצומצמהכך

שלהראשוניםהחודשיםבחמשת35.מלבנוןהיםדרךלהעברהנסיונותשנמשכו

.המאנדטבתקופתמסוייההעלייהטבלהראה30
שנכתבביותרהטובהניתוחהנווינברגשלהתמציתימאמרו,לדעתי.134'עמ,מבוא,וינברג31

רחבקוראיםלחוגהגיעלא'קוסטיקאיומן'בכנספחצרופושעקבוהבל,זהנושאאודותעל
.יותר

.המאנדטבתקופתמסוריההעלייהטבלהראה32

.36-53'עמ,גופר;46-49'עמ,גלבר;34-138ן'עמ,מבוא,וינברג33
,רבינוביץיהושעעדותראה-הפעיליםהמשתתפיםאחדמפיהאירועשללמדימפורטלתיאור34

.181-194'עמ,שם,גופראצלראהורחבנוסףמידע.31-32'עמ,הגנה
.63'עמ,שם,גלבר35
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'חוליה'הפורקהואז,עולים119רקהצפוןגבולדרךמאורגןבאופןהגיעו1946

שפעלו,לעלייההמוסדשליחי,כןעליתר.הצפוןגבולבזירתהמוסדמטעםשפעלה

כך,1946ותחילת1945בשלהי,ארצההוחזרואו/ונחשפו,ולבנוןסוריהבתוך

.המוסדפעילותאתמשםלתאםהיהשיכולמישםנותרלאששוב
דרךמסוריהההעפלהבארגוןלעלייההמוסדשלהעיקריתהפעילות,לסיכום

נדבראלושניםעל.1945-ו1944בשנתייםכולהכמעטאירעההצפוןגבול

וכן1942-1943בשניםמסוריהגדולהעלייהשהיתה,נוכחנוכבראולם.בהמשך

מהחלטתםשנבעה,העפלהעלייתשזוהי,ההכרהמןאפואמנוסאין.1946-1947

שנקטוארגוניותיזמותשליוצאפועלהיתהולא,ולבנוןסוריהיהודישלהעצמית

:וינברגשכותבכפי.בארץהציונייםהמוסדות

התארגנהאשר,סטיכיתעליהאלהמארצותלזרוםהחלה[1941בשלהי]...

אותםהעבירואשר,ערבייםמבריחיםאלביזמתםפנויהודים.עצמהבכוחות

נקלטווהם,הגדולותבעריםקרוביםהיומעפיליםמאותםלרבים.הגבולאת

בשטחשרראשרשהמצב,לקבועניתן[1946-מהחלואילו]....ידםעל

חזרבהפעילותוובראשית'המוסד'שלכניסתוטרםמסוריהההעפלה

כלוללא,ערבייםמבריחיםבאמצעותלהתנהלחזרהההעפלה...לקדמותו

,סטיכיתכעלייההחלהאשר,ומלבנוןמסוריהההעפלה....'מוסד'לקשר

36.המדינהלהקמתעדכךלהתנהלברובהאיפואחזרה

אתשהניעוהבסיסייםהגורמיםכינראה?זאת'סטיכיתעלייה'שלמניעיההיוומה

ובשנתייםזאתבשנהגםלהניעההמשיכואשראלוהם1942עדמסוריההיציאה

הגעתוטרםהמצבאתבתארו.(אחרשיקולנתווסףשאז)1945אביבעד,שלאחריה

בשניםמסוריהיהודיםלהעלאתרבותשפעל,אבידוביאניכותבולבנוןלסוריה

1944-1945:

,למרחקיםהיגרמהיהודיםחלק;ונתדלדלוהקהילותהלכוהאחרונהבתקופה

הגענובטרםעודמהיהודיםחלק....ישראל-לארץגםהגיעאחרוחלק

-מורישוכריםהיוהם;ארצהלהגיעשונותדרכיםעצמםהםמצאו,לסוריה

37.לגבולמעבראלהבריחוםאשרערבייםדרך

היהודיםשעלוהאמינו,ציוניתעולםתפיסתמתוךפעלו,אחריםושליחים,אבידוב

,בכךהכירוהםואולם.גרידאלאומייםערכיםיסודעלישראלבארץלבחור

הדחףאתהיווהאשרהואבסוריההכלכליהמצב(לפחות,בואםעד)שבפועל

.ז.צ-שליההדגשות.134+146'עמ,וינברג36
.21'עמ,אבידוב37
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היא,נגישהבארץ,יותרשפירכלכלילעתידלהגיעהשאיפה;ממנהלהגרהבסיסי
.היעדארץאתשקבעה

ואילו,גדול'פרוספריטי'בארץהיהודיהיישובידעהשניההעולםמלחמתבתקופת

הפכהכך.נפסק,סוריהיהודיבעיניבארץהחייםדימויאתשערער,הערביהמרד

-ובבריתבאירופההנאציהכובשמפנישנסופליטיםעבוררקלאשואבתאבןהארץ

.יחסיתבהישתפרהכללישעתידםשהעריכוסוריהיהודיבשבילגםאלא,המועצות

1944בשנתמסוריההעלייה.2

המוסדשלמורכבמנגנון:מהפךחל,1944מאביבהחלובפרט,1943משלהי
העוליםמספרהשוואת.ולבנוןמסוריהיהודיםארצהלהעלותהתל'בלעלייה

מפקדנתוניפי-על1944-בהכוללהעוליםלמספר1944-ב'בעלייהידיעלשטופלו
בתקופה,'עצמאית'העפלהשבצעועוליםהיושלאכמעטכי,מלמדת1948ט"תש

שעלו,ולבנוןסוריהילידי879נרשמוח"תשבמפקד.'בעלייההופעלהשבה
מילידי829קלטההצפוןבגבולהמוסדעבורשפעלה'חוליה'הואילו;944ן-ב

הגיעוולבנוןמסוריההעוליםמן%10-מפחות,כלומר38.זאתבשנה,ולבנוןסוריה

39.המוסדפעיליבאמצעותשלאשנהבאותהארצה

'בעלייהפעלהלאשבהןבשניםמספרםעם1944-בהעוליםמספרהשוואת

גודל-סדרשלשינויחללא1944בשנתכי,מלמדת(מאידך1946-ומחד1943)

,בעלייההגידולעקומתשללמדירציףבהמשךרקומדובר,מסוריההעלייהבהיקף

בשנתהכי,המסקנהאפואמתבקשת.(לעילטבלהראה)קודםכברשהחלה

משמעותיתלהגברהדווקאלאוהמוסדמעורבותהובילההצפוןבגבולהראשונה

שהציעלכליםולתיעולהליגלית-הבלחיהעלייהלמיסודאלא,העלייהבהיקף
העדיף,ארצהלעלותהחליטהכישבלאו,מי:אחרותבמלים.'בלעלייההמוסד

.המוסדבאמצעותזאתלעשות

.131'עמ,גופר38

בארבעמאוחריםהמפקדשנתוניבעוד,עצמה1944לשנתהםהחוליהשנתוני,לזכורתמידיש39

1944בשנתל"ממוהעוליםסךאזי,'48סתיולפניירדו'44-בארצהשעלומאלוכמהאם.שנים

באמצעותשלא,עצמםבכוחותהמעפיליםמספר,ובהתאמה.במפקדשנמנו879-מגבוההיה
לשיירותהצטרפושמלכתחילה-יהודים-ולא-יהודיםהיו,ואמנם.50-מגבוההיה,המוסד
עבודהחיפוש,הברחות,משפחהביקורילמטרותאלא,בארץלהישארמנתעלשלאהעולים
היווהלאהואכינראהאך,מספרםאתלאמודקשה.(204-209'עמ,גופר)ב"וכיוצזמנית

העוליםשלהמכריעהרובעלה1944בשנתכיהקביעה,לסיכום.העוליםמקרבגדולשיעור
.עומדתבעינה,'בעליהבאמצעותל"ממו
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חיפוששל'הראשכאב'העולהמןנחסכוכך:בצדהזאתהעדפהשלהגיונה

בויעילטיפולוהובטח,ההברחהנתיבכדיתוךובשודבאונסהסתכנות,מבריח

.הגבולשלהארצישראליבצדגםובמשפחתו

?העוליםבאובסוריהמהיכן.3

מסוריההעוליםשלהמוצא-לעריבאשרנתוניםהחוליהחות"מדואסףגופרחיים

.ולבנון
40:כדלהלןהחלוקההיתה1944בשנת

182דמשק

510חלב

37קמישלי

100ביירות

קהילותשתי,ומחלבמדמשקהעוליםמספרביןהגדולהפערלבלתשומתראוי
זוכריםאםיותראףלהתמיהעשויזהפער.למדידומהגודלבעלותשהיו

ומסועפתעמוקה,ותיקההיתהבדמשקהיהודיהנוערבקרבהציוניתשהפעילות

שנשאבדבריםמצויהמחלבלעלייהספציפיתהתייחסות41.לחלביחסית,ביותר

לפעילותוכסיכום,המזרחלארצותשליחיםבמפגש,1944בדצמברגולומבנפתלי

:ולבנוןבסוריה'בעלייהשליחיבריכוז

קהילת.מתפרקיםהיהודיםהגיטאות.סוריהיהדותהתרוקנותשלתהליךיש

.3000העשירהובשכונה1500בגיטו:נפש4500מונה,ביותרהגדולה,חלב
המלחמהמשךעלהמרביתו;בגיטונפש4000-5000היוהמלחמהלפני
42.ארצה

התפרקות':דוקאלחלבגולומבהתייחסבכדילא,החוליהחות"בדוהאמורלנוכח

.סוריהקהילותשאראתמאשרחלבאתיותרהרבה-1944-ב-אפיינה'הגיטאות
גולומבשהערכת,ימצא1939מאזכולהמסוריההעוליםלגביבנתוניםהמעיין

סוףעדהמלחמהשמראשיתמסתבר;מוגזמתהנהמחלבהעוליםלמספרבאשר

לכרבעהשווה,כשלעצמונכבדמספר)יהודים2000-מפחותמחלבעלו1944

לפיכאןמעידשגולומב,לכךלבלשיםיש.(!המלחמהערב,הקהילהמאוכלוסיית

.131'עמ,גופר40
.24הערהלעיל,אברהמיחנה41
השליחיםבפגישתהחבריםמדבריפרוטוקול:המקור.141'עמ,מבוא,וינברגאצלמצוטט42

.14/20ה"את,1944בדצמבר26,המזרחלארצות
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השכבותבבניהמדובר:לאמר,העוליםשלאקונומי-הסוציוהשיוךעלגםתומו

העשירההשכונהבניואילו-מתפרקיםהגיטאות.כלכליתמבחינההחלשות

.עוליםואינםבמקומםנשארים
גם.זהמעמדי-ביןהבדלעלהמצביע,השליחיםמביןהיחידאיננוגולומב

:לאמר,שונותכלכליותשכבותבקרבלעלייהשונההתיחסותעלמצביעיםאחרים

.יחסיתרבההיענותהיתההעםדלתבקרבואילו,לעלותרצולאהאמידים/העשירים
פחותמנוכריםהיוהעםדלת(אהאם:פשרהמה,המצבתמונתזושאכןבהנחה

היוכןועל,אליהלהגיעולדחףלארץלכמיהההנוגעבכלהקלאסיתהיהדותלערכי
הוןכלפימחויביםפחותהיוהעםדלת(בהאם,או?הציונותלערכייותרפתוחים

העשויהכלכלימצבםשלאפשריבשיפוריותרמעונינים/ופתוחים,בסוריהמושקע

אואלכסנדריהקהילתכגון,אחרתבקהילההיהמדוברלו?ישראל-בארץלהתממש

היהקשה,תרבותיתוהתבוללותחילוןתהליכיהאמידההשכבהעברהשבה,קהיר

רגם43.בשמרנותהנודעהחלבקהילתאולם.דלעילהאפשרויותשתיביןלהכריע

קשה.מענייהיותרהמסורתמןכרחוקיםעשיריהאתלאפייןאיןהארבעיםבשנות

הגורםלהיותהכלכליהשיקולהוסיף1944בשנתשגם,הקביעהמזאפואלהימלט

.ארצהולעלותקהילותיהםאתלעזובולבנוןמסוריהיהודיםשהניע,העיקרי

'האלףעלייה':19*5בשנהמאוויההעלייה.ו

העלייההוכפלהבה,מסוריהבעלייה'הזמניםכלשל'שיאשנתהיתה1945שנת

הכל%50.44-מביותרהעלייהירדהשובשלאחריהבשנה;הקודמתלשנהיחסית

יוזמהפריהיתהאלא,'סטיכיים'מגורמיםנבעהלאזאתגדולהשקפיצה,מסכימים

סוריהיהדותהצלת:עיקרה.ולבנוןבסוריהלעלייההמוסדמפעיליכמהשנקטו

מבכיריכמהבברכתבהמשךזכתהיוזמתם.ארצהילדיההעלאתידיעלולבנון

מצד-נלהבכך-ואחר,מהוססתחילה-פעולהולשיתוף(נמרי,אביגור)המוסד

ויאניכשדןרבקההיוהמבצעהוגיכינראה.וקיבוציםמושבים,'הנוערעליית'
:כלשונו;אבידוב

הלוםנרקם,הגיטובלב,(כשדן)לה'רבקהשלוהבודדהאפלבחדרה

המתגוללים,אותםהזינובדמיוננו.לארץסוריהמגולתישראלילדיהעלאת

.57-78'עמ,שמרנות,זוהרלמשלראה43
עקיבאשלשבעדותו,לצייןהמקוםכאן.המאנדטבתקופתמסוריההעלייהטבלת,לעיל44

,גדוליםבממדים'בעלייהעלבטעותנמסר,הסורימהכלאשובועםשנמסרה,פיינשטיין
שזכרונואו,דפוסטעותשזואו.945נ-1944ל"וצ.1943-1944שיאבשנותמסוריהשהתבצעה

.בכלאהשהיהעקבבובגד
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עליזים...דברלכל'צברים'כ-,טריהמכהוכלהטראכומהמוכי,באשפתות

45.ובריאים

מסוריההילדיםעלייתמארגנישלמניעיהם.1

.'האלףעליית'אתהולידויחדשבחברם,מהותייםענייניםלכמהרומזזהקצרקטע
סוריהיהדותילדי:למאדעדכאןבוטההגולה-בןלבין'צבר'הביןההנגדה

עליז'הואהצברבעוד'טריהמכהוכלטראכומהמוכי,באשפתותמתגוללים'

.'ובריא
שלובכתביםבדיווחים,למכבירמצויהסוריהיהודיכלפישביקורת,לצייןיש

טוביה,למשל,כך.בסוריהשפעלו,השונותוהתנועותהלאומייםהמוסדותשליחי

,בדמשקיהודייםנוער-ובניילדיםשלמצבםאתביותרעגומהבצורהתיארארזי

,10-12מגילהחל,כשוליותלעבודנשלחיםהילדיםמרבית,לדבריו.1942בשלהי

ורבים,ריאקציהמתחילה,18-20לגילבהגיעם.וסבלבוזשלשניםועוברים

מרביתאתלהוציאומעדיפיםהקשישיםהוריהםשרוייםבהלעניותמתנכרים

,אמיתייםלאידיאליםמנוכריםהם...'קפהובתיברילנטינה,בגדים'עלמשכורתם

באגודהמאוגדיםהם';לחלוץאולמכבילהצטרףלקריאהשייענולצפותואין

בנובמברבדמשקשביקרה,ינאיתרחל46'.ובקלפיםבריקודים-העוסק,משלהם

-מדעתוגםמדעתשלאההשפלה,וההתרפסותההסתגלות...'עלמספרת,1943

אבידוביאנימאפין,אכיגורלשאולבמכתב47.'!הקהילהמצבושפלירודמאדמה

:הבאותבמלים(חלב=)'מלוניה'בעירהשוררהמצבאת

מבזבזיםפה;הנוערבקרבהשורריםושכלתבונהחוסר...בזבוז...הזנחה

48...ארות'בגאלפיםמונחיםפה-לזונותלירותמאות

הציוניוהניתוח,בארץהחדשהיישובלבניהגולהקהילותביןהפערתחושת

,המסקנהאתאחריהםגררו,הגולהליהדותהצפויהעגוםהעתידעלהקלאסי

מןהמעבראולם.ישראלארץיהודיבידימצויהגולהיהודישללמצבםשהפתרון

שלהיקף-רהבמבצעלארגןלהחלטהועדסוריהיהודישלמצבםבעליבותההכרה

.נוספיםשיקולים/מניעיםכמהבהתווספותמותנההיהצעיריםילדיםמאותהעלאת

היישובמבנירביםבקרבשפעמה'הצלה'התודעתהיהאלוממניעיםאחד

ראש,דובקיןמדברינצטט,הדגמהלשם.השנייההעולםמלחמתבזמןומנהיגיו

:הסוכנותשלהעליהמחלקת

.34'עמובמיוחד,36-36'עמ,שם,כשדןרבקהעדותגםראה.25'עמ,שם,אבידוב45
.42.10.31מיום,כהןר"ולדוזף'גר"לדארזיטוביה,5288/525,מ"אצ46
.20'עמ,ינאית47
.אביגורשאולאל(אבידוב=)נסין,12,44.12.25/ח14,ההגנהתולדותארכיון48
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דאגה:אחרצולכלמעלאלהבימיםהעומד,והציוניהיהודי,האנוסייהצדזהך

אהבהבחרדת.מאשמוצלאודלכלדאגה,הנחרבתבגולהויהודייהודילכל

כל,הלאומיהבית...בגולהיהודיתכתובתכלאחרי,ונחפש,מחפשיםהננו

אחיםלקליטתהואקודש,דורותשנישלבמאמציםפהשבנינומה

49...נרדפים

ומזרחמרכזשיהודי,היתהישראל-ארץאנשיבקרבהמקובלתהתודעהאולם

קהילותנחשבולא1941יוניעד.להציליששאותה'הנחרבתהגולה'הםאירופה

בעקבות,להשתנותהחלהזאתראייה.'מצוקהיהדות'כהתיכוןשבמזרחישראל

:'פרהוד'ה

התיכוןלמזרחשנודעההאסטרטגיתוהחשיבות,השניההעולםמלחמתפרוץ

אפשרויותאתלמעשההפסיקו,במעלהראשוןיבשתיביןדרכיםכצומת

רשיךמרדבימיעיראקביהודיהפוגרוםוכן,זאתעובדה.היםדרךב-עליה

שללגורלההישובהתעניינותמלואאתשהפנוהם,1941ביוני,כלאני-אל

50.ולהעלאתהלהצלתה,המזרחיהדות

-הלאומיהאידיאלאודותעלהמוסדלשליחיאביגורשאולהטיףכבר1944ובשנת

יאנישנזכרכפי,המזרחשבארצותהיהודית'הגולהחיסול'שלהגדולהציוני
:לאביגורשהפנהבמכתבאבידוב

נזכראניפעםובכל,המזרתעל"!כך)לדבראותךשמעתימספראיןפעמים

מליםשתיהכלבסךכוללוהוא,מפיךפעםלאששמעתיואהדבביטוי

51.'הגולהחסול',והלאומיההיסטוריויעודםבתכנםומקסימותמרתקות

raison~-הבגדרהעלייההיותמלבד d' itreומעבר,דובקיןכדברי,החדשהיישובשל

יהדותשל(והיישובהסוכנותמראשיחלקבעינילהסתמןשהחל)החדשלזיהוי

מלחמתבשנות,משםעלייהלארגןנוספתסיבההיתה,מצוקהכיהדותהמזרח

:השנייההעולם

פשוטויהודיםלהצלתשנתכוונה,שלההעיקריתהמעשיתהמטרהעלנוסף

ולעידודכוחולהגביר,הישובאתלהגדילכדיב-בעלייהבההיה,כמשמעו

ראה.0.8ן.43,אביב-בתלהשלישיהציוניבכינוסשנאמרודברים,מצולותביון,דובקיןאליהו49

.דובקין

היישובשנקטהפעולותעל.78'עמ,1957/ז"תשי,מערכות,עלומהשליחות,מרידורמוניה50
ספרותישנה,מכןשלאחרבשניםמעיראקהעפלה/ועלייהמקומיתהגנה,ציוניתפעילותלארגון
.כאןלפרטהטעםשאין,עניפה

.46הערהלעיל.לאביגוראבידוב51
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,וחוקיוהבריטיהמנדטמשטראתלערערכדיבההיה,לכלמעל.רוחו

52.ביותרוהמוחצתהרגישהבנקודה

,המנדטאתותערערהיישובאתשתחזק,שכזאתגדולהשעלייהציפייההיתהבעבר

שהחלווהידיעות,המלחמהבעתעלייהמנעמשםהניתוקאך;מאירופהתבוא

חשיבותוהעניקו,לעתידבאשרספיקותעוררוהשואהאודותעלהחוצהלהסתנן

:האסלאםארצותליהודימיוחדת

הכמותיערכםעלהכךמשום...באירופהיישארויהודיםכמה,יודעיםאיננו

פאקטורלדרגת(.ז.צ-אפריקהובצפוןת"במזה)אלהיהודיםמיליון%של

53.העולמיתהיהדותבמסגרתערך-רבמדיני

בדרגיםהיו,המזרהיהדותלהעלאתלפעולשיש,להכרהשהובילוהשיקוליםלצד

והנפשיתהתרבותיתההתאמהלמידתבאשרספיקותהסוכנותשלביותרהבכירים

כמות'מהעלאתםהסתייגויותנשמעוכךועקב,בארץעבודהלחייהמזרחיהודישל

:'שהם

.איכותשלאלאכמותשלרקלא,בפנינושעומדתגדולהשאלהיש
לארץמהמזרחיהודיםאלפיםמאותאחתבבתארצהלהעלותאומרתזאתמה

54.ותרבותחינוךלאחר,פעםשיהיורוצהשהייתיכמולא,שהם-כמותישראל

:בסיסיחינוךחסריהם,לארץמהמזרחעוליםבאיםשכאשר,סברקפלן

איך,לישוןאיך,לאכולאיך:אלמנטאריםהכילדבריםאותםלחנךצריכים

55.לרחוץ

-הבלתיהכרותובסיסעלקבע,סירניאנצו,'בשטח'הבולטיםהפעיליםואחד

:זאתיהדותעםאמצעית

,אדם-לבניאותםלעשות,אנושיתחינוכיתפעולהלעשותעלינוכלקודם

56.ראשונייםמושגיםלהכרתאותםלהביא

ניתן,בפרטסוריהיהדותועל,בכללהתיכוןהמזרחיהודיעלזאתביקורתלאור

:מרידורמוניהמדבריהעולההחשיבהקואתלהבין

.12'עמ,שם,חבם52
,גלבראצלמובא;43/23העבודהמפלגתארכיון,43.7.12,י"מפאמרכזבישיבתדובקיןמדברי53

.17'עמ,שם
.19'עמ,שם,גלבראצלמצוטט,1944.6.20,הסוכנותהנהלתישיבתבפרטיכלשרתוקמדברי54

.18'עמ,שםגלבראצלמצוטט;שם,הסוכנותהנהלתישיבתפרטיכל55
שלהפועלהוועדישיבתפרוטוקול,ויהודיהעיראקאודותעלבסקירתוסירנימדברי56

.18'עמ,שם,גלברי"עמצוטט;1943.4.2-3.31,ההסתדרות
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אלובמדינותהמבוגרים.דאגתנובראשעמדהוהלבנוןמסוריהילדיםעליית

שלחייםמהרגלילהיגמללהםהיהוקשה,מצבםעםרבהבמידההשלימו

לקבלרצינולא.מחדשהכלולהתחיל,הארץגבולאתלעבור,דורות

חייבסגנוןוימשיךעליוהמאייםהניווןעםישליםהצעירהדורשגם,כעובדה

לחיי,לארץולהפנותולהצילועליוןמאמץמצדנושייעשהבלי,אבותיו

57.במולדתועבודהחופש

יהדותאתלהצילשיש,לרעיוןחברוהללווהשיקוליםהנתוניםמכלול,לסיכום

ולהיטיברדיפתםאתלמנוע:מטרותכמהזמנית-בולהגשיםובכך,המזרחיתהגולה

שלייעודואתלמלא;הדשיםלארצישראלייםממנווניםהפיכתםידיעלעמהם

.ומורליתמספריתהיישובאתלחזקבעתובההגולהנרדפישלכמצילםהיישוב

וילדיםנוערנבחרולהעלאהביותרהמתאימיםכמועמדיםמדוע,איפוא,מובן

.דווקא
1943,58במרץאילנאה'ישכתבבדבריםכברלמצואניתןאלומעיןרעיונות

לסוריהינאיתרחלשלבשליחותה,שנהאותהבשלהינעשהבכיווןצנועוניסיון

:ינאיתכותבתוכך.הפועלותמועצתשלהלימודלחוותבנותגיוסלשםולבנון

רכשההפועלותשמועצת,הלימודחוותוהתרוקנוהלכובארץזאתבתקופה

עלהאז.ליםמעברבנותלהביאהצלחנולאכי,לחקלאותבנותלהכשרת

עליקיבלתי.ומסוריהמלבנון,השכנותערבמארצותבנותלהעלותהרעיון
.שלנוהלימודלחוותבנותלהביא,הפועלותועדתמטעםהשליחותאת

שהיא,לשמועשמחתי.סאלד'הגבעמדהשבראשה,הנוערלעלייתבאתי

אתעברונפשותבסכנת.מסוריהארצהשהגיעו,אחדיםילדיםעםנפגשהכבר

,כהןואליהולוזיהמנהם,דמשקילידי,חלוצים,הצעיריםשניבעזרת,הגבול

.בסתרילדיםלהעבירהראשוניםשהיו
בנותלהביא,סרטיפיקטיםחמישיםלילתתהסכימהסאלדהנרייטה'הגב

1500שלהמצומצמתהמכסהאתשאףחשששהיהמאחר,חקלאיתלהכשרה

להעלותהבריטימהשלטוןמרבמאבקהסוכנותשהשיגה,סרטיפיקטים

59.הנוראההמלחמהבימי,במלואהלנצלנוכללא-מאירופהניצולים

,בארץלחינוךבנותיהםאתלשלוחולבנוןסוריהיהודימצדהיענותשהיתההגם

כפי;לשיטההפךולא,ולבנוןמסוריהנוער-עלייתשלפעמיחדניסיוןזהנשאר

המוסדידיעלכולהכמעטלמאורגנתמסוריההעלייההפכה1944בשנת,שראינו

.83'עמ,שם,מרידור57
.12/14א,ההגנהתולדותארכירן58
.(.ז.צ)שלי-ההדגשות.11'עמ,שם,ינאית59
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שינוי.העלייהשלהגיליםחתךאתשינתהלאזאתארגוניתתמורהאולם,'בלעלייה

.להלןשנכתובכפי-שנהאותהמאפרילובפרט,1945מתחילתרקחלשכזה

ארצהילדיהםבשיגורמסוריהההוריםשלמניעיהם.2

מצדהפועלותהנפשותשללנפשן,מסוימתבמידה,אנומבינים,האמורכללאור

קהילותילדיאתלהושיע'בלעלייההמוסדאנשישלשאיפתם,עקאדא.היישוב

הורי,אבידובשלהגמורהלהפתעתו.ידםעלנחזהשלאבמכשולנתקלהסוריה

עלייתאתלבצעמהארץהאישורקבלתעם!המוצעתלתשועההתנגדוהילדים

:אבידובמספר,הילדים

עליזים'צברים'לויהיוהללוהדליםהילדיםישתנוכיצד,בדמיוננוחזינוכבר

קשה.בהשנתקלנוהמציאותפנינועלטפחהלמחרתכבראולם...ובריאים

.ילדיהםאתבידינולהפקידההוריםאתלשכנעהיהביותר

העלייהלעצםנמרצותהתנגדווהלבביירות,דמשקיהודישכל,לטעוןאפשראי

איןאף.ולבנוןמסוריההעלייהמאדגברה1941אמצעשמאז,ראינוהלא;ארצה

הלא;'בלעלייההמוסדאנשיבחסותלעלייההתנגדוסוריהשיהודי,לטענהמקום

באמצעותזאתלעשותבחר,לעלותשהחליטמיכלכמעט1944שבשנתראינו

ובראשונהבראשמסוריההעלייההתאפיינה,שעהלאותהעד,אולם.המוסדגורמי

'הגבולאתגונבות'ההעוליםשיירותמתיאורירבים,ואכן.משפחותשלכעלייה

שהצבעתיהשיקוליםמערכתבשל,עתהראילו60.זאתעובדהמדגישיםהארץבצפון

ונוערילדיםולהעלות,זהיסוד-דפוסלשנותהעלייהמארגניביקשו,לעילעליה

:מפתיעהכהכןאםאינהסוריהיהודישלהראשוניתתגובתם.משפתותיהםבלא

.מילדיהןניתוקעללשמועאףהאמהותסרבובדמשקוגםבבירותגם
.בילדיםועמוסביותרדלשהיה,בחלבהגיטויהודיאלדברילנסותהחלטתי

שלהרבאלפניתימיואשכמעט.כמתעתעראוני,שפניתיבכל,שםגםאך

לדברסרסורביראואלהאולם.לשכנעםשניסיתי,העדהראשיואלחלב

6!.הוריהםמעלילדיםלקרועכוונתיאתמרותוגינו,עבירה

קהילותלילדיטובמהידעוהלאהם:ביותרמתסכלזההיה'בעלייהשליחיעבור

המבוגרהדורוהנה-בארץהשוניםהממסדיםאנשיאתגםבכךושכנעו,סוריה

,המשפחהאחדותעלשמירהשלבורגנייםמטעמים,מסרבסוריהיהדותבקרב

.730-731'עמ,ח"הפלמ,בנאריעמליהדבריאתראה,כדוגמא60
.25'עמ,נעלמיםבנתיבים,אבידוב61
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ולאדלמחומרקורצולא'בעלייהשליחיאך!ובנותיובניוהצלתאתלאפשר

:אבידובממשיך.המשימהביצועאתלמנועהקהילהולמנהיגילהוריםהניחו

כי,ידעתיידועזאתבכלואני,קדימהאחדצעדגםהצעירונילאנסיונותיכל

.מאליויבואההמשך,מסלולהלהתחלתזאתפעולהלהכניסאצליחאךאם
אניחטאיאת;רביםבעיניכפסולייראהאשרבאמצעיאחזתיברירהבלית

כלתמורתאחתלירהשלתשלוםבידםנתתי,יהודיםקבוצתאספתי:מזכיר

עלי.בעירלשוטטושילחתים,לנולמסרוהוריואתלשכנעשיצליחו,ילד

,יותרפשוטובאורח,יותרמהרהילדיםנאספוי"ל40שלבכוחםכי,להודות

62.וישריםכניםוהסברהוכחהדרכיכלבאמצעותמאשר

,'צריךהיה'.הוריהםמידיהילדיםבחילוץקושישהיה,מסכיםקוסטיקאשלמהגם

נתנובקלותלאוההורים,מההוריםבכתאותםלהוציא,אותםלהכין',מספרהוא

שפעלוהמקומייםהיהודיםאתהמתאר,אבידובלעומתיאולם63.'לצאתלהם

אלוכיקוסטיקאמדגיש,כסףשכרידיעלהמונעים,גיוס-כקבלניההוריםלשכנוע

המכריעהיההכלכליהממדכי,מסכיםהוא.ציוניתאמונהבעליצעיריםהיו

הודאתמשמעהזאתהחלטהאבל-בגפוילדםעלייתאתלהתירההוריםבהחלטת

למשפחההןוכי,כלכליתמבחינהעגוםהנוהמשפחהמצבשבהווהבכךההורים

:ארצההואיעלהאם,כלכליתיוטבלילדוהן

.(.ז.צ-שבחלב)הענייםשלבשכונה,בבחסיתההיתהשלנוהפעילותעיקר
ה'החברהיו,במאמץ,שהואאיךאבל.להתחילאיךידענולא,התלבטנו

אלנכנסים,.ז.צ-לעלייההמוסדלמעןשפעלומקומייםצעירים)

כלאתהכירוהמקומייםה'החבר.בחוץמחכההייתיואני,המשפחות

ידעוהם.ילדיםמרובותלמשפחותנכנסיםהיוובעיקר,שםהאזרחים

עיקר...כךופה,בנותעשרה-שתיםאו,ילדיםעשרהישנםזושבמשפחה

-השלושבן,הגדוללבןלפחותולהרשותלהסכיםהיהההוריםעלהלחץ

שבאיםידעוכי,שוכנעהוהאםשוכנעהאב,לבסוף.ולעלותללכת,עשרה

שהםלהגידאפשר.נאמנותבידייםשהםבטחוןוהיה,נאמנים,טוביםיהודים

64.ההתחלה,המפתחהיהזה.כלכלילחץמתוךאותםשלחו

שתיניכרות'האלףעליית'שלהראשוניםשבחודשים,לומרניתןבינייםכסיכום

:סוריהיהודיושל,ישראל-ארץאנשישל:למדישונותמניעיםמערכות

ביתרוןהאמינוהם:בעיקרהציוניתמניעיםממערכתהונעוישראל-ארץאנשי

יהדותאתלהצילושאפו,בגולההיהודיהקיוםאתשללו,בארץהחייםשלהערכי

.24-25'עמ,שם62
.58'עמ,יינברג63
.ז.צ-שליההדגשה.58'עמ,שם64
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.הגלותבהוויתוהתבוללותמניווןוהן'הגויים'מצדומצוקהמרדיפותהן,הגולה
ונוערילדיםלהעלותושאפו,העוליםבאמצעותבארץהיישובאתלחזקרצוהם

הםלכךנוסף.'מחדשחינוך'ידיעלבארץלחייםלהסתגלעשוייםהםדווקאאשר

-מאירופהנוער-עלייתקליטתלשםשנבנובמוסדותהחסראתלמלאגםחתרו

.המלחמהארועיבגיןשפסקהעלייה
מזה:כלכליים-מעשייםמשיקולים(המכריעברובם)הונעו,מצדם,סוריהיהודי

-ארץהיתה1941יוניומאז,'להגירההפניםעם'סוריהיהדותחיהשניםעשרות

עם(אמריקהלדרוםיחסית)נגישותהשתלבובה,ביותרהמושךהיעדישראל

,1945-בארצהלעלותכדיהאלףלעלייתהמתינולאסוריהיהודי.כלכלישגשוג

הקושי.העלייהאתעבורםלארגן'בלעלייהלמוסדהמתינולא1944שלפניכשם

ארצהילדיםהעלאתולאפשר,המשפחתיתהמסגרתלפירוקלהסכים,היהמבחינתם

אתחשבוןשלבסופושהניעזההואהכלכלי-הקיומיהלחץ.ואחיהםהוריהםללא

,אולם.'ההתחלה,המפתחהיהוזה',בגפםילדיהןלמשלוחלהסכיםהמשפחות

והגיע,תלולבאופןמסוריההעוליםהילדיםמספרעלה1945אפרילמחודשהחל

כהעתהשעד,שבסוריהוהאמהותהאבותאתהביאמה.יוניבחודש813שללשיא

?המוניתילדים-לעלייתעתהלהסכים,המשפחהמסגרתפירוקאתלמנועהתאמצו

לארץילדיהםאתלשלוחממוריהיהודיםהוריםלנכונותיהמדינלהרקע.3

האלףבעליית

שלעצומההתגברותהיתהשבו,למדיצר'זמןחלון'עלמדבריםשאנו,לזכוריש

השליחים.1945וקיץאביב:ילדיםעלייתשל:וספציפית,ולבנוןמסוריהעלייה

בסוריההמשפחותשקבלוהצוהליםשהמכתבים,משוכנעיםהיובסוריהשפעלו

מחסוםשלפריצהחוללו1945בתחילת'הראשונותסנוניות'כארצהשעלומבניהם

כמדומני65.'האלףעליית'ונתאפשרההסכריםנפתחווכך,ההוריםבלבהחששות

ישארצההרכיםובנותיהםבניהםאתלשגרההוריםשלבנכונותםהתמורהשאת

התרחשואשרפוליטיות-המדיניותלתמורותכוונתי.יותררחבבהקשרלהבין

.1945באביבבסוריה

.שם.אבידרב65
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ןן

לל
חודשסווו1234567891012וו12מ1234512111234567891

שנה1946194519441943

לפיהדתותיםמספותבריהחזמה86ח6343112סווך212

["תודעהםדעותיפי-עלהעוליםממפר
גופר:המקור

לשיאהגיעבוהחודשגםזהו.באירופההלחימהסיום=VEחודשהוא1945מאי

לצרפתיםהבריטיםביןוכן,הצרפתיםלביןהסוריתהלאומיתהתנועהביןהמתח

האוירהילידיעלהאווירמןדמשקהופצצה(במאי29-30)זהחודשבסוף.בסוריה

הבריטים.וניזוקנהרסרבורכוש,רביםנפצעו,איש400נהרגוזובהתקפה.הצרפתי

גםמה,לסוריהעצמאותלהענקתהבטחתםלהגשיםלצרפתיםאולטימטוםהציבו

שם,הרחוקלמזרחהאווירמנתיביאחדאתלשבשכמאייםנתפסבסוריהשקט-שאי

בריטילחץתחת.(כזכור,באוגוסטרקו,)day=)יפןנגדהלחימהעדייןנמשכה

וסוריה,להתקפלהצרפתיםנאלצוביותרכבד
~

66.מלאהבעצמאותכתה

,צרפתית-אנטיריאקציההיתה,הסורילממשלמלאותסמכויותהעברתעם

,הצרפתיתהאוריינטציהבעלותהחינוךמוסדותאתלסגורהוראהגםשכללה

שלהספרבתיכלילנסגרו1945ביוני,כך.אליאנסשלהספרבתיאתובכללם

רקלפתוחלקהילותוהותר,צרפתיתהוראתעלאיסורחל,ובחלבבדמשקהאליאנס

,הסוריהממשלשלהדוקפיקוחתחתפעלואלותורה-תלמודי.תורהתלמודי

%70-ב:הסוריהחינוךמשרדלתכניתבהתאםלהתנהלהיוחייביםבהםוהלימודים

אנגליתלימודיהותרוהנותרים%30-וב,הערביתבשפהלמדוהלימודיםמשעות

ללאבחוצותמסתובבים"אליאנס"תלמידירוב'כינמסרכךעקב.'דת'לימודיוכן

67.'בביירותספרבבתיללמודנשלחוהעשיריםילדי;חינוך

עבורהאחת)היהודיתהקהילהבנותעבורספרבתישניפתחוסוריהשלטונות

וצעירותצעיריםקרמץ,68;(הישןהרובעבנותעבורהשנייה,אמילייה'גבנות

.אנגליה-צרפתיחסיושל,סוריהשלההיסטוריהשנשאהבספרותזאתתקופהעלנכתברבות66
.5288/525מ"אצ,כהןיונהשלמסכםח"דו67
!...תלמידותקלטהלא'תורהתלמוד'שמסגרתכיון,כמובן,זאת65
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עשרות"לבסתרעבריתללמדוהחלולחלבחזרובארץהדרכהקורסשסיימו

69'...לעלייהאותםומכינים,"חברים

סילוקעקבובפרט,945ןבאביבבסוריההמתחהתגברותעם:אומרהוי

.ודאות-אירוויבסוריההפנימיהפוליטיהמצבנעשה,1945במאימשםהצרפתים
שלהספרבתיסגירתבשלהן,והילדותהילדיםשלחינוכםעתידעלכבדצלהוטל

הלימודיםלתוכניתהבנותוחינוךהתורה-תלמודיהכפפתבשלוהןהאליאנס

אך;לביירותילדיהםהעברתידיעלזאתבעיהפתרוהעשירים.הממלכתיתהסורית

בניהםלעתידחרדההםאףשנתקפו,אמידיםפחותהוריםבפניעמדמוצאאיזה

?בביירותחינוך-במוסדותהחזקתםאתלממןיכלולאואשר,ובנותיהם

ילדיאתארצהלהעלות'בלעלייההמוסדאנשירצוןביןמפגשאפואנוצר

יובטחשבולמקוםמסוריהילדיהםאתלהוציאההוריםרצוןלבין-סוריהיהדות

זורצונותהצטלבות70.(בסוריההמדיניהמצבלהתבהרותעד:לפחות)חינוכםעתיד

עת,הקודמתבשנה.העלייהלעומת1945עלייתשלהגיליםבחתךלשינויהביאה

העוליםמקרב%3.29נוערובניילדיםהיוו,משפחתיתכעלייההעלייההתנהלה

היינו,נוערובניילדים1350מסוריהעלו1945בשנתואילו,הצפוןבגבולשנקלטו

אףאלא,הצעיריםהעוליםבשיעורדרמטיתעלייהרקכאןואין.העלייהמן%3.78
ואילובוגרים620-כעלו1944בשנת:המבוגריםהעוליםבמספראבסולוטיתירידה

נמשכהלאההוריםורצונותהמוסדאנשירצונותביןזוהתאמה.345-כרק1945-ב

סורית-הפניםלמציאותההוריםמןחלקשהסתגלות,הנמנעמןזהאין.רבזמן

האלף-עלייתגלשלמסויםלמיתוןתרמה,ראשוניםבהלה-חודשילאחר,החדשה

.אחריםגורמיםלכךתרמומאשרפחותלא-1945יונישלהשיאלאחר
נתונילבין'החוליה'נתוניביןהקייםמשמעותילפערגםלהתייחסישזהבהקשר

חות"הדוסיכוםפיעל.1945בשנתל"מובניהעוליםלמספרבאשר,תשייטמפקד

סוריהבניהעוליםמספרלגבי,אלולנתוניםגופר71מגיע,החוליהשלהמפורטים

:1945בשנת,החוליהידיעלהצפוןבגבולשנקלטו

כ"סהלבנוןקמישלידמשקחלב:הקהילה

1945:961958981752192-בעולים

שנ,כהן

ומאםוהערצו,ההותםשל'צענעתם'עללגמריסמכולא'בלעלייההמוסדשאנשילהעיקםי70

,יציבעתידכמבטיההנראהאך,ישראל-ארץשאינולמקוםילדיהםעםלהגיעלהוריםיתאפשר
אחד':הכותב,הראלמנשהמעידכך.לארץעלייהפניעלשםמגוריםמלהעדיףיימנעולא

והאנשים,המשטרהידיעלהלבנוןבגבולנתפס,מסוריהוילדיםהוריםשל,האלההמשלוחים

'י.בביירותהיהודיתהקהילהלאנשינמסרווהילדים,במאסרישבוההורים.למאסרהובלו
אחרי,אחריהםלארץלעלותההוריםאתלאלץכדי,לארץהילדיםאתלהעלותהחליטאבידוב

.33'עמ,בשליחות,הראל:ראה'.המאסרמןשישוחררו
.גופר71
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סוריהבני1725(!רקןנרשמו,תשייטבמפקד,בלבדשניםארבעכעבור,ואולם

פער,נפש467שלבפער,אפוא,מדובר.עלייתםכשנת1945עלשדיווחו,ולבנון

ידיעלהנקלטיםמן%20מעל:כלומר72.טכניתאנוש-לטעותליחסושקשה

כמדומני?זאתתופעהלהסבירכיצד.ט"תשעדהארץמן'נעלמו'1945-בהחוליה

לפני,לסוריהחזרו...פשוט'נעלמים'המןגדולשחלק,תהיהמסתברתשהשערה

היטב'הסתדרולא'ש,העוליםמקרבנוערובניילדיםביזמתאם,זאת.1948

אם;ולביתםלהוריהםגעגועיםמחמתסתםאו/ו,בארץוהחינוךהקליטהבמסגרות

ולחיותלהמשיךניתןוכינוראאינושהשדהחליטושבחלקם,ההוריםביוזמת

.המשפחהתיקאלילדיהםאתלהחזירדאגוכןושעל-בסוריה
אתמאששט"תשלנתוניהחוליהנתונישביןזהשפער,לינראהמקוםמכל

במסגרתארצהבניהםבשליחתההוריםשיקוליאתלהסביריששלפיההתפיסה

השלטוןמןהמעברבחדשיהקהילהמבניברביםשאחזהזמניתבבהלההאלףעליית

.העצמאיערבי-הסורילשלטוןהצרפתיהמנדטורי

דבתאחריה.ז

מחשוביאחדכותב,לאחרונהאורושראתה,1993בשלהישנישאהבהרצאה

:לדמשקהשליחים

,רבהבעצמהנבעהתקופותבכללארץלעלותהגולהיהודישלהעזהרצון

בארץלחיותעזהתשוקהבהםהיתה:בפניולעמודיכללאבעולםכוחששום

,הפיסיתהתרומה...היהודיםמולדתהיאישראלשארץשלמהואמונה,אבות

חבריעםהדוקפעולהבשיתוף,בארץהישובמוסדותשלוהכספיתהמעשית

...לכךשגרמההיא,ובחלבבביירות,בדמשק'המכבי'ו'החלוץ'תנועות
73.ולבנוןסוריהיהודירובשללארץהמוניתוהעפלהעלייה...שהיתה

מסוימתבספקנותמלהתייחסמנוסאין,הנוכחיהמאמרממצאישלאורכמדומני

ולבניהםלעצמםלהבטיחסוריהיהודישלהנבונהשאיפתם.אלונחרצותלקביעות

,נולדובההארץמןלצאתלרצונםהעיקריהמניעהכוחהייתהיותרורודעתיד

שםלהםהצפויהמעשיהעתידשקלולתוךיעדםאתבחרולמדימפוכחובאופן

ולגופיםלמוסדותהמתינולאבארץבחייםשבחרואלו.אחרותלארצותיחסית

מספרלגבי,ט"תשמפקדנתונילביןהחוליהנתוניביןטובההתאמהישנה(1)-שובפרט72
לרישומיםתואמים1945לגביהחוליהנתוני(2).38להערהסמוךלעילראה;1944-בהעולים

ככללנחשביםט"תשמפקדנתוני(3);(129'עמ,גופר)שנהלאותה,'בלעלייההמוסדשל
.לאמינים

.34'עמ,בשליחות,הראל73
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משלושפחותשל'זמןחלון'במשך.ובתושיהבעקשנותארצהוהעפילו,ציוניים

מיהודירביםשלרצונםביןחפיפהנוצרה,1946אביבועד1943משלהי,שנים

,לעלייההמוסדשלובפרט,ציונייםמוסדותשלרצונםלבין,לארץלהעפילסוריה

.ולבנוןמסוריהליגלית-בלתיעלייהלארגן
-חפיפתהיתה,שלמותמשפחותלהעביר'בעלייהמארגניהסכימועודכל

ונוערילדיםבהעלאתלהתמקדהמוסדותהחלטתאולם;מאדהדוקההרצונות

סוריהיהודישלהמובנתלשאיפתםבסתירהשעמדהכיוון,ניכרמתחיצרהדווקא

סוריות-פניםמדיניותהתפתחויות,אכן.המשפחתיהתאעלהאפשרככללשמור

פעלושלפיוהעדיפות-סדראתלשינוירביםהוריםעוררו1945באביבובינלאומיות

המוסדשליחישלהאמונותבידיהםילדיהםעתידאתלהפקידולהסכים,אזעד

1946.74וראשית1945בסוףארצהלשובהללושנאלצועד-לעלייה

מאלףויותר,ההעפלהאתלעצמםלארגןולבנוןסוריהיהודיחזרומכןלאחר

שלהמנגנוןהתפוררות.1946-1947בשניםעצמםבכוחותארצההגיעומקרבם

מסוריהההעפלההפסקתאתאחריהגררהלאולבנוןבסוריה'בלעלייההמוסד

.תחילתהאתסיבבלאזהמנגנוןשכינוןכפי,ולבנון

שלאחתאפשריתלהשלכהבאשרהרהורים-רבבהיסוס-להעלותברצוני,הדבריםבשלהי74
הפניםעםסוריהיהודיחיושניםממאהיותרמזה,במאמרכנזכר.'האלףעליית'הצלחת
הקימוהאחרותבארצות.אחרותלארצותהגרומאודורבים,לארץעלומהםרבים;להגירה

ואשר,הזההיוםעדעזסורי-עדתיצביוןעלהשומרות,להפליאחזקותקהילותסוריהיהודי
11בהערההמצוטטיםבחיבורים,לדוגמא,עיין)המכירםכלעלעמוקרושםעושהלכידותם

ביחםרקלא-למדיחלשותהנןסוריהיוצאישלוהאגודותהקהילות,זאתלעומת,בארץ.(לעיל
שלאתניות-קהילתיותומסגרותארגוניםוכמהלכמהיחסיתגםאלא,ל"בחוהנזכרותלקהילות

עוליבקרבמרכזייםפעיליםבפניהביעואחתלא.בארץהמצויים,אחרותוארצותעדותבני
,זהמאמרכתיבתכדיתוך.ל"שבחולזהבארץהמצבשביןזהשוניעלפליאההותיקיםסוריה

עלייתלביןבארץסוריהיוצאישלהקהילתימצבםביןקשריששמא,המחשבהביעלתה

1945שנתבראשיתכילהעריךשניתןהרי,שוניםמידעמקורותביןפעריםשישנםהגם.האלף

,מתוכם.(12000-מיותרשלאמאדוייתכן)נפש15000מאשריותרלאסוריהיהדותמנתה
שנתונימתוךנכבדבשיעוראיפואהמדובר;שנהבאותה,ארצהנוערובניילדים1350הועלו

חינוךובמוסדותנוערבחברותסודרואלוילדים.הקהילהמקרב,ותיכוןעממיס"בי
,כןעליתר.ומעדתםממשפחתםבמנותקמחייהםקריטיותשניםכמהובילו,ארצישראליים

הזהותטיפוחאתשללהשארביןאשר,חדשערכילעולםשחינכובמסגרותהיוזהזמןבמשך
כנזכר.ודינמיתחדשהארצישראליתזהותיאמצוישראלצעירישכלבכךודגלעדתית-האתנית

הייתכן.43,55הערות,לעילראה-האלףעלייתיוזמישלשאיפתםהיתהגםזאת,במאמר

,בארץסוריהיוצאישלהקהילתייםהחייםעצמתשלהחולשהלביןאלועובדותביןקשרשאין
?ל"בחולקהילותיהםיחסית
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