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הראשי	של	יהדות	סוריה	ומאוחר	יותר	אף	הוספה	גם		יהדות	
לבנון.		

כמו	כן   ראש	הממשלה,	יצחק	רבין	ז"ל,	הורה	למנהל	מקרקעי	
ישראל	להקצות	חלקת		קרקע	בחולון	להקמת	בית	ליהדות	
סוריה.	הקרקע	הוקצתה	על	שמו	של	הרב	אברהם		חמרה	
תוך	התעלמות	מארגון	יוצאי	דמשק	בישראל	הוותיק,	אשר	
כארגון	 מוכר	 והיה	 שנה	 כ-50	 בקרב		הקהילה	 אז	 עד	 פעל	

היציג	על	ידי	מרבית   בניה . 
לצערנו,	הרב	חמרה	בחר   להתבדל	מהארגון	והקים	עמותה	
מורשת	על	שמו,	 בית	 מקבילה	שתכליתה	לתמוך		בהקמת	
או	ליתר	דיוק	מייסודו	של	הרב.	נסיונותינו	להדבר	אתו	העלו	
בהשקפת	 משמעותיים	 הבדלים	 בשל	 השאר,	 בין	 	חרס,	

הצדדים	על	תכני	הבית	וצביון		המורשת.		
האם	הבית	אמור	לשמש	מרכז	לפעילות	דתית	סביב	בית	
כנסת	גדול	ומשרדים	לרב	ודירה		לאורחיו?	או	שהבית	אמור	
הקהילה	 של	 ופועלה	 תולדותיה	 מאפייניה,	 כל	 את	 לשקף	
ובניה		במהלך	הדורות.	האם	ראוי	להתעלם	מזיקתה	המעשית	
של	הקהילה	לארץ	ישראל,		לציונות	ולתרומתה	לבניין	מדינת	

ישראל	ולקליטת	מרבית	יוצאיה	בתוכה?		
הרב	חמרה	רואה	עצמו	כנציגה	המוסמך	של	יהדות	סוריה	
כולה	מתוקף	כהונתו	כרב	בפועל		של	הקהילה	הדמשקאית	
לפני	 שנים	 עשרות	 שבמרוצת	 לאחר	 שנותרה	 הזעירה	
היגרו	 או	 ארצה	 עלו	 הקהילה	 בני	 מרבית	 תחילת		פעילותו	
בהן	 והקימו	 ארגנטינה		וברזיל	 מכסיקו,	 הברית,	 לארצות	
רבנים	 ומשרתים	 שרתו	 בהן	 ומפוארות,	 גדולות	 קהילות	

מוסמכים		וידועים.		

רבים	מאוד	מקרב	יוצאי	סוריה	ולבנון	בישראל	אינם	מקבלים	
לא	 צובא,	 ארם	 קהילת	 לא		יוצאי	 	- כרבם	 חמרה	 הרב	 את	
 .1992 לפני	 ארצה	 שעלו	 דמשק	 יוצאי	 ומרבית	 לבנון	 יוצאי	
לו	 שקדמו	 רבנים	 של	 ארוכה	 לשורה	 בניגוד	 כן,	 יתר		על	
כמקובל,	 הסמכה		רבנית	 אין	 חמרה	 לרב	 דמשק,	 בקהילת	
דוגמת	חכם	עזרא	טראב,	חכם	נסים	אינדיבו,	חכם	יוסף	דנה	

דבר המערכת
בישראל	 דמשק	 יוצאי	 בארגון	 המרכזיות	 ממטרותינו	 אחת	
היא	שימור	מורשתה	של		קהילתנו	עתיקת	היומין.	רעיונות	עלו	
ונשקלו	לאופן	שימורה	ולאופן	הצגתה	לציבור.		השקענו	בכך	
מאמצים	והוצאות	לא	מעטות	ואף	נערכו	תוכניות	קונקרטיות	

שבסופו	של		דבר	לא	צלחו.	
הארגון	 עשה	 השימור	 מטרת	 לקידום	 משמעותיים	 צעדים	
באיסוף	ספורים,	מאמרים	וספרים		ואף	סייע	במימון	מחקרים	
אקדמיים.	הוקלטו	עדויות	אישיות	של	בני	הקהילה,	דרשות	
ערך	 בעלי	 פריטים	 נאספו	 כן	 כמו	 ופיוטים.	 זמירות	 	רבנים,	
היסטורי	או	אומנותי	ופריטים		שניתן	לשייכם	לקהילה.	בתחום	
המוסיקה	חומר	רב	נאסף	ע"י	חברנו	פרופ'	אמנון	שילוח		ז"ל	
במסגרת	עבודתו	האקדמית.	מקצת	מאוספיו	הופק	בתקליט	
על	ידי	הארגון	והופץ		בציבור.	אך	רובו	מצוי	בספריו,	במאמריו	
ליד	 העברית		וממתין	 באוניברסיטה	 בפונותיקה	 ובהקלטות	

גואלת	לפרסומו	ברבים.		
באמצעות	 הציבור	 לידיעת	 הובא	 שנאסף	 מהחומר	 חלק	
הרצאות	ופורסם	בעלוני	"מכאן		ומשאם"	ורובו	הועלה	לאתר	
חיצוניים	 לאתרים	 קישורים	 עם	 האירגון,	 של	 האינטרנט	
שבהם		מידע	הנוגע	לקהילה.	בין	אלה:	בית	התפוצות,	מוזיאון	

הפלמ"ח,	יד	טבנקין	,	בית	שטורמן		ועוד.	
אולם	בכל	אלה	אין	די	לריכוז	תולדותיה	ועושר	יצירתה	של	
יוצאי	דמשק,	שחוו	 הקהילה	לידיעת	הציבור.	מה		גם	שדור	
את	חיי	הקהילה	ובזכרונם	אצור	ידע	רב	על	הוויתה	ומנהגיה,	
	מתבגר	והולך	ומדרך	הטבע	דור	זה	מתמעט	ואובדות	לעד	

עדויות	ממקור	ראשון	שהיו		אצורות	בזכרונם.		
מורשת	 "בית	 להקמת	 דרכים	 הארגון	 מחפש	 שנים	 מזה	
יוצאי	 ידי	 על	 אלה		שהוקמו	 דוגמת	 דמשק",	 יוצאי	 לקהילת	
לציבור	 הקהילה	 הצגת	 לשם	 מרוקו,	 ויוצאי	 לוב	 יוצאי	 בבל,	
קהילה	 בהיותינו	 כמובן,	 הבאים.	 לדורות	 ולשימור		מורשתה	
העתידי	 בית		המורשת	 רב,	 בעושר	 מצטיינת	 שאינה	 קטנה	

שבכוונתנו	להקים	יהיה	צנוע	מאלה	שהוזכרו	לעיל.		
לאחר	הגעתו	ארצה	של	גל	העליה	האחרון	של	יהודי	דמשק	
בשנים	1992-94,	מונה	הרב		חמרה,	בתמיכת	ארגוננו,	לרבה	
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כמובן,	נדרשנו	לשם	כך	להוצאות	הכרוכות	בביצוע	מדידות	
עדכניות,	פנים	וחוץ,	של		המבנה	הקיים,	להכנת	תוכנית	של	
שיערכו	 לשינויים	 מהעיריה	 היתר	 ולקבלת	 כולו	 הפרויקט	

	בבניין.	

בפרוגרמההראשוניתנקבעשהבנייןיכלול:
דמשק,	 כתרי	 של	 העתקים	 יוצגו	 שבהם	 תצוגה	 אולמי	 	-	
ספרי	תורה	ואביזרי	קודש,		תעודות,	מסמכים	ופריטי	אומנות	
ופריטים	אחרים	שעשויים	לשקף	את	פעילות	הקהילה		ולענין	

את	הציבור	הרחב.	
	-	חדרים	להקרנת	סרטים	על	הקהילה,	על	אישיה,	על	עליית	

אלף	הילדים	ועוד.	
	-	עמדות	לשמיעת	קלטות	בנושאי	מורשת,	תולדות	הקהילה	

וגם	בנושאים	שונים	כגון		עדויות	אישיות.	
בנושאי	 ולקבוצות	 ספר	 לבתי	 ולמצגות	 להרצאות	 אולם	 	-	

היסטוריה	ומורשת	הקהילה.	
	-	ספריה	וארכיון	.	

במלואו.	 הפרויקט	 לעלות	 מוסמך	 אומדן	 בידנו	 אין	 כה	 עד	
אך	ברור	לנו	שלפני	תחילת		הבנייה,	עלינו	לגייס	את	המימון	
הנדרש	להקמת	בית	המורשת	ולתפעולו	בשנים		הראשונות.	
תארך	 מוסכמת	 סקיצה	 הכנת	 האדריכלים,	 אומדן	 פי	 על	
אנו	 החברים.	 ציבור	 לידיעת	 הסקיצה		תובא	 שנה.	 כחצי	

מקווים	לטוב	ומאמינים	שבכוחנו	להשלים	את	המשימה.	

אנו מאחלים:

שנה טובה
לקהילתנו ולכל בית ישראל. 

תיקון טעות
אנו	מתנצלים	על	טעות	שנפלה	בכתבה	"מדמשק	לקרית-
ים"	מאת:	נתן	חסון	הרביעי,		בגליון	"מכאן	ומשם"	מספר	23,	
עמודים	20-21.	בכתבה,	שהתבססה	על	זכרונו	של		המחבר	
)ילד	בן	10	באותה	עת(,	נפלה	טעות	בציון	שם	הנרצח	ומקום	
הקהילה	 על	 אימה	 טראומטי	שהטיל	 מתואר		אירוע	 הרצח.	
ולא	 סכין		ברחוב	 בדקירות	 יהודי	 צעיר	 רצח	 זה	 היה	 כולה.	
בביתו	כפי	שנכתב.	הנרצח	היה	ג'וזף	חצבאני,	בן	17	שטייל	
חבורת	 ידי	 על	 מינית	 שהוטרדה	 עם		חברתו	 שעה	 באותה	
איזאק		שהיה	 אחיו	 חצאיתה.	 את	 והרימו	 בה	 נגעו	 ערבים.	

במקרה	בסביבה	נחלץ	לעזרתו	ונדקר	גם	הוא,	אך	ניצל.	
את	תשומת	לבנו	לטעות	בשם	הנרצח	ומקום	הרצח	היפנה	

ג'ימי	חצבאני,	בשם	אביו,	נתן		חצבאני.	

ושושלת		ארוכה	של	רבנים	שכיהנו	בקהילה	רק	אחרי	שנים	
חמרה	 הרב	 כדת		וכדין.	 והוסמכו	 תורה	 לימוד	 של	 ארוכות	
הקהילה	 פרנסי	 כאחרון	 המשרה	 מלוי	 מתוקף	 כרב	 הוכר	
של	 והתשעים	 השמונים	 בשנות	 שנותרה		בדמשק	 הקטנה	

המאה	ה-20. 
המורשת	 בית	 את	 להקים	 שבכוחו	 חמרה   האמין	 הרב	
כהבנתו,	ללא	שותפים.	אך	עברו		כעשרים	וחמש	שנה	מאז	
הוקצתה	הקרקע	בחולון	והונחה	אבן	הפינה	לבית	המורשת	
על		החלקה	שהוקצתה	לכך,	מבלי	שעלה	בידו	לאסוף	את	

המימון	לבנייתו.		
עליה,	 הוקם	 לא	 ובניין	 הוקצתה	 שהקרקע	 זה	 מצב	 לאור	
הציע	ראש	עיריית	חולון	לפני	כ-6		שנים	לארגוננו	לחלוק	עם	
יוצאי	בבל	את	הקרקע	שהוקצתה	להם	ולבנות	על	מחצית	
ההזדמנות	 על	 שמחנו	 שלנו.	 המורשת	 בית	 את	 	המגרש	
שניתנה   לנו,	   ולאחר	שהגענו		להסכמה	עם	יוצאי	בבל	הכנו	
את	התוכניות	הנדרשות	ואף	קיבלנו	את	אישורן	של	הוועדות	
	העירוניות	השונות.	אולם	במפתיע	טען	נציגו	של	ראש	העיר	
ראש	 ידי	 על	 ונדרשנו	 האישורים		שניתנו	 של	 תוקפם	 שפג	
העיר,	שיזם	את	המהלך,	לסבב	מחודש	של	אישורים.	סברנו	
	שעירית	חולון	מערימה	קשיים,	לא	בגלל	התמשכות	התהליך,	
אלא	מתוך	כוונה	להשתלט		על	חלקת	הקרקע	ובכך	לסתום	
הכנסת	 ובית	 שלנו	 המורשת	 בית	 הקמת	 על	 הגולל	 את	

	לבבלים.		
כישלון	זה	עלה	לנו	בכסף	רב	שירד	לטמיון.	אולם	לא	אלמן	
ישראל.	השינוי	שחל	בתכנון		העירוני	של	האיזור	שבו	מצויים	
 3 משרדינו	ובית	הכנסת	המפואר	שלנו,	ברחוב	ראש	פינה	
	בתל	אביב,	הביא	עמו	שיפור	ניכר	לסביבתו.	נפתחה	בפנינו	
הקיים	 המבנה	 בתוך	 בית		המורשת	 את	 להקים	 האפשרות	

ובבניה	נוספת	מעליו.		

לוודא	 כדי	 ביצענו	עבודות	תחזוקה	בסיסיות	 בשלב	ראשון	
ואת	בית	הכנסת	 את	כשירות	הבנין	לאכסון	בית		המורשת	
מירב	 ד"ר	 את	 כיועצת	 שכר	 הארגון	 בו.	 המצוי	 היפהפה	
במוזיאולוגיה	 ומומחית	 התפוצות	 בבית	 	אוצרת	 בלאס,	
לקידום	 עבורנו		פרוגרמה	 ערכה	 היא	 ארכיונים.	 ובשימור	
וביצוע	הפרויקט.	בהתאם	לכך	הוציא	הארגון	מכרז	לשלושה	
הבנין	 להתאמת	 ההיתכנות	 לבדיקת	 	אדריכלים	 משרדי	
לבית	מורשת	תוך	שימור	בית	הכנסת		הקיים.	לאחר	ברורים	
מעמיקים	עם	האדריכלים,	נבחר	משרד	"קימל	אדריכלים",	
משרד		בעל	נסיון	עשיר	בתחום.	הוא	התבקש	בשלב	זה	להכין	
מצגת	של	בית	המורשת	לשם		פניה	לתורמים	פוטנציאליים	
השוטף	 ולתפעולו	 הפרויקט	 לקידום	 אמצעים	 לגייס	 כדי	

	בשנותיו	הראשונות.		
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ד"ר אברהם חסון

במסכת	ראש	השנה	מוזכרים	ארבעה	ראשי	שנים:		

באחד בניסן ראש השנה למלכים ולרגלים,  
באחד באלול ראש השנה למעשר בהמה,  

באחד בתשרי ראש השנה לשנים,  
בחמישה עשר בשבט ראש השנה לאילן.  

ראש	השנה	למעשר	בהמה	וראש	השנה	לאילן	נועדו	לצורך	
מיסוי	התוצרת	החקלאית.		

בתורה,	ניסן	הוא	החודש	הראשון,	כי	הוא	חודש	יציאת	מצרים,	
בו	עם	ישראל	קיבל	את	חרותו	והתחיל	את	עצמאותו	כעם	
חופשי	-	חודש		הולדתו.	החל	בחודש	זה	קובעת	התורה	את	

חגי	ישראל	והמלכים	סופרים	את	שנות	מלכותם.		
התלמוד	קובע	שהאדם	נברא	ביום	הראשון	של	תשרי,	כלומר	

ראש	השנה	הוא	גם	יום	הולדתו	של	המין	האנושי.		
השביעי,	 החודש	 בתורה	 נקרא	 תשרי	 חודש	 לכך	 בהתאם	
"ַּבֹחֶדׁש תרועה:	 זכרון	 יום	 הנקרא:	 חג	 שלו	 הראשון	 וביום	
ַהְשִּׁביִעיְּבֶאָחדַלֹחֶדׁשִיְהֶיהָלֶכםַשָּבתֹוןִזְכרֹוןְתּרּוָעהִמְקָרא
יום	בו	ה'	 )ויקרא	כ"ג(,	 ֲעֹבָדהֹלאַתֲעׂשו" ֹקֶדׁשָּכלְמֶלאֶכת
יום	 נקרא	 הוא	 במקביל	 עליהם	 ומשגיח	 ברואיו	 את	 	זוכר	
ִיְהֶיה ֹקֶדׁש ִמְקָרא ַלֹחֶדׁש ְּבֶאָחד ַהְשִּׁביִעי "ּוַבֹחֶדׁש תרועה:	
ִיְהֶיהָלֶכם"   ְתּרּוָעה ָלֶכםָּכלְמֶלאֶכתֲעֹבָדהֹלאַתֲעׂשּו,יֹום
ה'.	 בפני	 שניזכר	 כדי	 בשופר	 תוקעים	 בו	 כ"ט(	  	)במדבר,	
התלמוד	קבע		שראש	השנה	הוא	יום	הדין,	בו	כל	אדם	עומד	
בפני	בוראו	למשפט	וגורלו	נגזר.	התקיעה		באה	כדי	לעורר	

את	האדם	לחשבון	נפש.		
כפי	שנחמיה	 בו	 חג	שיש	לשמוח	 יום	 גם	 הוא	 ראש	השנה	
אמר	לשבי	ציון:	"לכו	אכלו	משמנים	ושתו	ממתקים,	ושלחו	
	מנות	לאין	נכון	לו	כי	קדוש	היום	לאדונינו".	האם	ניתן	לשמוח	
נגזר		עלינו.	 יודעים	מה	 איננו	 הרי	 דיננו?	 ביום	שגוזרים	את	
יום	 עד	 ארכה	 ניתנת	 בפועל	 סופי.	 איננו	 הדין	 גזר	 למזלנו	
הדין.	 את	 להמתיק	 כדי	 הטעון   תיקון	 את	 הכיפורים		לתקן	
זה	עדיין	 ניתנת	עד	הושענה	רבה.	גם	אחרי	 נוספת	 ארכה	
ניתנת		האפשרות	לתיקון	עצמי	יום	יום	במהלך	השנה	כולה	

כדי	להיטיב	את	גזר	הדין . 
את	 שיפר	 שהאדם	 שמוכיח	 אמיתי	 תיקון	 הכרחי	 כמובן,	
ראוי	 בוודאי	 זה	 תיקון	 על	 לזכות.	 ראוי	 יהיה	 אז	 מעשיו.		רק	
לשמוח	בראש	השנה.	עם	זאת	אין	לשכוח	שזהו	יום	גזר	הדין.	
	נדרש	איפוא	איזון	בין	הדאגה	לבין	השמחה.	ביטוי	לכך	היא	
בחטאים	 להודאה	 שמתייחסת	 במיוחד	 הארוכה	 התפילה	
	ולחרטה	עליהם   ואחריה	הסעודות	העשירות	והשמחה	סביב	
אלכוהול	 של	 מופרזת	 משתייה	 להמנע	 כמובן	 יש	 השולחן.	

	כדי	שלא	להגיע	לקלות	ראש.		

בביתנו	בדמשק	נהגו	מטעמי	זהירות	לעשות	קידוש	על	מיץ	
לבן.	 יהיה	 וכדי	שמזלנו	 מאלכוהול	 להמנע	 כדי	 לבן,	 ענבים	
	בליל	החג	הארוחה	כללה	את	אכילת	הסימנים	הטעימים	של	
החג	)שמם	העממי:	ברכות(.	מטרת	הסימנים	היא		להתחיל	
מתוקה.	 שנה	 שתהיה	 כדי	 מתוקים	 סמלים	 עם	 השנה	 את	
סימנים	טעימים	נוספים	כדי	ש-ה'	יעזור	לנו	להצליח		ולעמוד	
מול	אויבינו.	למחרת,	אחרי	התפילה	שנמשכה   למעלה	מ-4 
ארוחת		צהריים	 אכלנו	 השופר,	 תקיעות	 את	 וכללה	 שעות	
וחזרנו	לבית	הכנסת	לקרוא	את	כל	מזמורי	התהילים.	לאחר	
מכן   התפללנו	מנחה	ובהמשך	עשינו	את		התשליך	ליד	מים	
כל	 ים	 במצולות	 ותשליך	 הפסוק:	 את	 לקיים	 כדי	 זורמים	

חטואתם.

לרווקים  לא  נתנו  הדמשקאית  המסורת  לפי 
לא  מזלם  שחלילה  כדי  היום  כל  במשך  לישון 

יישן במהלך השנה. 

הימים הנוראים
אחרי	 בשמחה	 השנה	 את	 להתחיל	 נוהגים	 לעיל,	 כאמור	
ימי	אלול,	כדי	 ההכנה	הרוחנית	המשמעותית	בסליחות	של	
רצינית	 וכוונה	 נקי	 מצפון	 החדשה		עם	 השנה	 את	 לקבל	
הימים	 וכלפי	המקום.	עשרת	 לשיפור	מעשינו	כלפי	חברינו	
שבין	ראש	השנה	ליום	כיפור	נקראים	"הימים		הנוראים".	האם	
באמת	הם	נוראים?	לדעתי,	הם	ימים	מיוחדים,	אין	יפים	מהם.	

ראש השנה ויום כיפור
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בדור  אנחנו  אדם,  לבני  סבלנות  אין  בימינו, 
מהיר,  למזון  הורגלנו  ה"אינסטנט"-המיידי. 
לפקס  מהר,  שמחממים  מיקרוגל  לתנורי 
שניות,  תוך  העולם  לסוף  המעביר  מסמך 
למטוסי  מיידית,  תקשורת  המאפשר  למייל 
סילון המסיעים אותנו מקצה העולם ועד קצהו 
תוך  שעות. דברים רבים שהאדם נצרך לזמן 
רבה  במהירות  עכשיו  נעשים  לעשותם  רב 
ואף מיידית. משום כך סבלנותנו פחתה מאד 
ואנו עלולים לאבד שליטה   בהשוואה לעבר 
כלפי מי שתגובותיו איטיות.    עלינו לשמור על 

אורך רוח ולהמנע מתגובות נמהרות. 
תחת	 כמו	 לרגע	,		 ולו	 עצמית	 שליטה	 לאבד	 לאדם	 אסור	
השפעת	סמים	או	משקאות	חריפים	הוא	עלול	לבצע	מעשים	
שלא	היה	רוצה	בהם		כשהוא	פועל	בשיקול	דעת.	עליו	להזהר	
עזה	שעלולות	 שנאה	 או	 רב	 כעס	 כמו	 קיצוניות	 מתחושות	
להוציא	אותו	מן	הכלים	ויזהר	לבל	ימצא		עצמו	תחת	שליטת	
עליו	להזהר	מכל	התמכרות			-	   ופתויים.	 זרים	 כוחות	 תאוות,	

הימורים,	רדיפת	בצע,	עושר,	שלטון	ועוד.	
אנו	מצּווים	לזכור	את	יציאת	מצריים	כל	ימי	חיינו,	כדי	לחוש	
בתרי"ג	 מקפידים	 לא	 אם	 גם	 למעשינו.	 ואחראים	 חופשים	
מצוות	נתנהג	תמיד	כבני	אדם	בעלי	ערכים:	 לא	נגנוב,	לא	
ורצון	 מתוך		בחירה	 הראוי	 את	 ונקיים	 נתמוך   בחלש	 נשקר,	
וגם	 מאליו	 בא	 אינו	 דבר	 שום	 וטובה.	 בריאה	 חברה	 לקיים	
לא	מיידי,	אינו	אינסטנט . 		יש	לעבוד	ולהתמיד	בחינוך	עצמי	
לאורך	כל		חיינו.	נשאף	להיות	דוגמא	ומופת	לילדינו	ולחברינו	

ביושר,	בעזרה,	בתמיכה,	בתום	לבב	ובכל	התנהגותנו.	   
הקבלה	מסבירה	לנו	שלפני	הבריאה,	כל	חלל	העולמות	היה	
מלא	ב	"אור	אינסוף",	אורו	של	הקדוש	ברוך	הוא	שכבודו	מלא	
עולם.	לא	היה		מקום	לשום	דבר	נוסף.	לכן	אלוהים	"צימצם"	
את	נוכחותו	ואת	אורו	כדי	לפנות	מקום	לעולם	שהוא	עמד	
לברוא.	אם	הקב"ה	צימצם	את	עצמו		כדי	שיהיה	לנו	מקום	
בעולם,	מה	אנו	אמורים	לעשות	עם	עצמנו	כלפי	אחרים?	מה	
בצלם.	 נברא	 הוא	 שגם	 האחר	 והערכת	 צניעות	 ענווה,	 עם	

	מחשבה	זאת	בוודאי	תוביל	אותנו	לדרך	הנכונה.	
כוחה של צדקה: ההפטרה של יום כיפור

פולחניות	 חלקן	 מצוות,	 	)613( תרי"ג	 אותנו	 צוותה	 התורה	
דוגמת	הקרבת	קורבנות,	הבאת	ביכורים,	עלייה	לרגל,	תפילה	

ו	תענית.	חלקן	חברתיות	שתמציתן	ואהבת	לרעך	כמוך. 
לקיים	 מאשר	 הפולחן	 את	 לקיים	 הרגיל	 לאדם	 יותר	 קל	
מתפלל	 או	 קרבן	 המקריב	 אדם	 החברתיות.	 המצוות	 את	

יום	הכיפורים	 יפים		לישראל	כמו	 ימים	 כבר	נאמר	שלא	היו	
וט"ו	באב	כשבנות	ישראל	היו	יוצאות	לחולל	בכרמים	בבגדי	
לבן	שאולים	כדי	לא	לבייש	את	מי	שאין	לה.	מה	עם		תשעת	
נכנסים	 הם	 גם	 הכיפורים?	 יום	 שלפני	 הנוספים	 הימים	
הבאת	 נכון	מאשר	 יותר	 מה	 הכיפורים?	 יום	 של	 לקטגוריה	
מחילה	 לבקשת	 הזולת,	 על	 נפש,		למחשבה	 לחשבון	 אדם	

מחבר	ולהיטיב	את	דרכו.	הרי	בכך	יתרום	לתיקון	עולם.	
ישראל	השתחרר	מעבדות	מצרים,	הפכנו	לבני	  מאז	שעם	
כראות	 ומעשים	 עצמאיות	 החלטות	 לקבל	 חופשים	 חורין,	
עינינו.	נאמר	בתלמוד		במסכת	ברכות	עמ'	לג:	ה'	שולט	ומכוון	
על	 להחליט	 אנוש	 לבן	 מותיר	 אך	 ביקום,	 הנעשה	 כל	 את	
דרכו	ומעשיו.	לפיכך,	ניתנת	לנו	הבחירה		והחופש	לפעילות	
בצלם	 נברא	 האדם	 התורה	 פי	 שעל	 נוסיף	 עוד	 עצמאית.	
אלוהים	ולכן	מובן	מאליו	שיש	לו	כוח	לבחירה	חופשית.	הוא	
יתן	 עליהם	 והוא	האחראי	על	מעשיו,	 שמחליט	מה	לעשות	

את	הדין.	יזוכה	או	יענש	על	פי	כוונותיו	ומעשיו.		
האדם	מתנהג	כרצונו,	ונדרש	לקיים	מצוות.	אך,	מה		לעשות	
נסחפים	 ולעיתים	 משליטה"	 "יוצאים	 דברים	 שלפעמים	
עליו.	 שליטה	 לנו	 שאין	 ובוהו	 תוהו	 של	 בעולם	 ישע	 חסרי	
אין	הכוונה	כאן		למקרים	"קפקאיים"	שאליהם	האדם	נקלע	
חסר	אונים.	לא	משום	שעשה	מעשה	רע,	אלא	משום	שאין	
ביכולתו	להיחלץ	ממצב	שנקלע		אליו	שלא	מרצונו.	הכוונה	
כאן	לבחירה	מודעת	של	אדם	לדרך	שהובילה	אותו	למצב	
בלתי	רצוי.	הכוונה	לאדם	שאינו	עומד	בפני	הפיתויים	הרעים	
והן	בתחום	 המזדמנים	בדרכו,	הן	בתחום	שבינו	לבין	חברו,	
שבינו	לבין	קונו.	כיצד	יבחר	האדם	את	דרכו,	מה	עליו	לעשות	
כדי	להיחלץ	מהצרות	שנקלע	אליהן?	לכן,	הוא	חייב		לעשות	
עם	עצמו	חשבון	נפש	מתמיד,	לפחות	פעם	ביום,	לפני	שהוא	
הולך	לישון.	רצוי	כמובן	שיעשה	זאת	לפני	כל	מעשה	ולאחריו.	
יהיה	חסר	משמעות	אם	האדם	לא	 חשבון	נפש	כשלעצמו	
יסיק	ממנו	מסקנות	ויישם	אותן . 	אחרת	יחזור	שוב	ושוב	על	

טעויותיו.	על	זה	נאמר		במשלי	)כ"ח(:	"מודהועוזבירוחם". 

במילים	אחרות,	ישנם	כאן	מספר	שלבים:
1.	האדם	עשה	מעשה	רע.

2.	מודה	ברוע	המעשה,	שהוא		שלב	חשבון	הנפש.
3.	ועוזב,	הוא	עוזב	את	דרך	הרע.	ומכאן	לשלב

4.	יישום	המסקנות	מחשבון	הנפש,	התיקון	והתשובה.	
בשלב	זה	האדם		בוחר	בדרך	הטוב	באופן	חופשי	ובשיקול	
למצב	 שוב	 יקלע	 ואם	 הלקח	 את	 למד	 שהוא	 סביר	 דעת.	
שהביא	אותו	לעברה,	הוא	יתרחק	ממנה		וינהג	כבעל	תשובה.	
ספר	משלי	כיוון	בדיוק	לכך	-	אם	האדם	הסיק	את	המסקנות	
יקבל	את	 הוא	 "ירוחם",	 הוא	 ושינה	את	התנהגותו,	 הנכונות	

	סליחת	האל.	
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חיים,	 לאורח	 החסד	 את	 להפוך	 שהדרישה	 להודות	 יש	
להתנהגות	יום-יומית	היא	קשה	מאוד	לביצוע.	זו	אולי	הסיבה	
שהנביא		מבטיח	שכר	רב	לנוהגים	כך,	בנוסף	גם	את	היענותו	

של	אלוהים	לעתיד	פורח	ויציב	כמו	מעיין	שלא	יכזבו	מימיו.	

ליום  שחרית  בהפטרת  המושמע  המסר 
כיפורים אקטואלי בכל דור ודור, גם בדורנו. 
מונח  האדם  לאלוהיו  להתקרבות  המפתח 
תפילה  הנושאות  בשפתינו  רק  ולא  בידינו, 
יד פתוחה  נושיט  ידנו,  נפתח את  למרומים. 
בנו  לקוות  שיתקיים  יש  אז  ורק  לנזקק, 
הכתוב בהפטרה שלנו: אז תקרא וה' יענה .  

לסיכום
יום	לפני	שהוא	הולך	 אדם	אמור	לעשות	חשבון	נפש	בכל	
נפש.	 עוגמת	 או	 נזק	 לו	 שגרם	 למי	 לסלוח	 במטרה	 לישון	
או	 נזק	 לו	 גרם	 עצמו	 שהוא	 ממי	 סליחה	 לבקש	 	ולזכור	
ולא	 אמיתית	 להיות	 צריכה	 הסליחה	 בקשת	 נפש.	 עוגמת	
בחודש	 השנה.	 שמסתיימת	 לפני	 חובה,	 ידי	 יציאת	 	למען	
אלול	אנו	אמורים	לעשות	חשבון	נפש	שנתי	כדי	לסיים	את	
	השנה	בהרגשה	טובה	וכדי	להתחיל	את	השנה	החדשה	עם	
"שיפור	 נדרש	 ולסלוח.	 סליחה	 לבקש	 טובה.	 לשנה	 תקווה	
מתמיד"			)שידרוג(	האדם	צריך	לשאוף	לשפר	את	התנהגותו	
ולא	להסתפק	במה	שהוא.	אין	אדם	רואה	 בצורה	מתמדת	
וכאשר	 האחרים,	 מגרעות	 את	 רואה	 כן	 הוא	 את		מגרעותיו,	
חלילה	אדם	נופל	בבעיה	כלשהיא,	הוא	עלול	להאשים	את	
לנו	 להזכיר	 כדי	 בא	 אלול	 חודש	 לכן,	 בבעיותיו.	 	האחרים	
יהיה	 המתמיד	 שהשיפור	 כדי	 נאותה.	 התנהגות	 היא	 מה	
על	 יקבל	 שהאדם	 בלבד	 אחד	 דבר	 לבחור	 יש	 	אפקטיבי,	
עצמו	לבצעו	בדייקנות	וללא	ויתורים	במהלך	השנה	הקרובה,	
חיזוק	 אותנו,	 הסובבים	 כלפי	 מנומסת	 התנהגות	 	לדוגמה:	
המשפחתיות,	עזרה	לנזקק,	מתן	צדקה	למשפחה	נזקקת,	

או		עזרה	לתלמיד	בהכנת	שיעורים	וכו'......	
מי	יתן	ובשנה	הקרובה	נצליח	להתגבר	על	הרוע	שמדי	פעם	
כלפי	 ולא	קפדנים	 להיות	סלחנים	 עלינו	 בנו.	 להכנס	 עלול	
	אחרים,	נדע	לחיות	במחלוקות	תוך	שמירה	על	עקרונותינו,	
נכבד	את	האחר	גם	כשתחושתנו	היא	שאנחנו	מבינים	טוב	
ונצמצם	את	השבטיות	שבנו.	 בנו	את	האהבה	 נחזק	 	ממנו,	
נשמור	על	הדברים	הטובים	שהבאנו	מהגולה,	ונעסוק		בתיקון	
עולם	כדי	שחברתנו	תהיה	טובה	וידידותית	ונוכל	לחיות	איש	

תחת	גפנו	ותחת	תאנתו	בשמחה	ובטוב	לבב.		
שנה טובה, בריאות, אושר ושמחה בלב לכולנו,  

כתיבה וחתימה טובה. 

אינו	 גוזל	מרעהו,	 ואילו	אדם	שאינו	 מרגיש	קרוב		לאלוהים,	
מרגיש	התעלות	רוחנית	מיוחדת.	נביאי	ישראל,	סברו	שאין	
בקיום	המצוות	הפולחניות		כשלעצמן	ערובה	להיענות	האל	
בין	 ראויה,	 התנהגות	 זאת	 תחת	 נדרשת	 האדם.	 לתפילת	
אדם	לחברו,	שהיא	היא	הערך	העדיף.	הם		האמינו	שהזלזול	

במצוות	החברתיות	הוא	מחסום	להיענות	האלוהים.		
יום	 דן	בבעייה	הזאת	בהפטרת	שחרית	של	 ישעיהו	 הנביא	
בכל	 אך	 וצמו,	 הוא	מתווכח	עם	האנשים	שהתפללו	 כיפור.	
הם	 כאשר	 אלוהים,	 של	 היענותו	 את	 אינם		מרגישים	 זאת	
עוד	 תדע.	 ולא	 נפשנו	 ִעִנּינו	 ראית	 ולא	 צמנו	 למה	 שואלים:	
בתחילת	נבואתו,	ישעיהו		מוכיח	את	העם	על	שהם	מקיימים	
את	הפולחן	הקשור	למקדש,	אך	בו	בזמן	הם	חוטאים	בגזל	
ביום	 הן	 לאותם		אנשים:	 עונה	 הוא	 זו,	 בהפטרה	 ובעושק.	
ומצה	 לריב	 הן	 תנֹגֹשּו.	 עצביכם	 וכל	 חפץ,	 תמצאו	 צומכם	
הצום	 מהות	 אחרות,	 במילים	 רשע.	 באגרוף	 ולהכות	 תצומו	
החזה	 על	 במכות	 או	 לאלוהים	 רם	 בקול	 בקריאה	 	איננה	
זה	 הלוא	 אלוהים:	 ע"י	 אינם	מתקבלים	 אלה	 באגרוף	רשע,	
מוטה אגדות ַהֵּתר רשע, "ַפֵּתחחרצובות אבחרהו:	 צום	
ושלחרצוציםחופשיםוכלמוטהתנתקו.הלואפרסלרעב
וענייםמרודיםתביאבית.כיתראהערום   וכיסיתו לחמך
ומבשרךלאתתעלם".	מה	שנדרש	הוא	להפסיק	את	פעילות	
עניים		נזקקים,	 הביתה	 להזמין	 לרעבים,	 לחם	 לתת	 הרשע,	
ולתת	בגדים	למי	שאין	לו.	בנוסף	לכך,	יש	לקיים	את	מצוות	
ומה	מבטיח	 חובות.	 וויתור	על	 לגבי	שיחרור	עבדים	 התורה	
	הנביא	תמורה	למי	שיקיים	את	החוקים	הסוציאליים	האלה:	
"אזתקראוה'יענהתשוועויאמרהנני....וזרחבחשךאורך
לא וכמוָצאמיםאשר רווה כגן והיית ואפלתךכצהרים...
יכזבומימיו".לא	רק	שה'	יענה	לכם	כאשר	תקראו	לו,	אלא	
תהיו	אור	לגויים,		תשגשגו	כלכלית	כמו	מעיין	שמימיו	זורמים	
במשך	כל	השנה.	מזה	אנו	למדים	שהחסד	חייב	להיות	אורח	

חיים	קבוע,	יומיומי	ואינו		קשור	ליום	הכיפורים	בלבד.	
לעניים	 האנושי	 היחס	 את	 הנביא	 מדגיש	 הנבואה	 במרכז	
מעבר	 שהם	 במעשים	 רואה	 שהנביא	 מסתבר	 ולנזקקים.	
למצוות	התורה	את		המפתח	לחברה	מתוקנת,	ודרך	זו	מובילה	
לתפילות.	 ולהיענותו	 האלוהים	 אל	 אמתית	 להתקרבות	
במילים	אחרות:	דרכו	של	האדם	אל		האלוהים	עוברת	דרך	
להגיע	 יכול	 לא	 אחרים	 אוהב	 שאינו	 אדם	 האחר;	 האדם	
לאלוהים.	לא	די	בזה	שנקיים	רק	מה	שהתורה	דורשת,		אלא	
עלינו	להשתית	את	חיינו	"לפנים	משורת	הדין"	לא	די	במתן	
לחפש	 עלינו	 אלא	 דלתנו,	 על	 המתדפקים	 לעניים	 צדקה	
אותם		ולספק	להם	את	צורכיהם,	גם	אם	הם	אינם	מושיטים	
יד.	על	פי	דברי	הנביא,	היוזמה	צריכה	לבוא	מצד	הנותן,	כי	

תראה	עֹרם	וכיסיתו,		ועניים	מרודים	תביא	בית.	
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לאחר	שסיימתי	את	הדוקטורט,	פנו	אלי	מחיל	הים	כדי	להכין	
קורס.	חשבתי	שהכוונה	לאפליה	הגזעית	שהתמחיתי	בה.	אך	
החיל	רצה	שאבנה	קורס	על	תולדות	ההעפלה.	מאז	חלפו	

10	שנים	שאני	מרצה	על	נושא	זה.	
חילוץ	 לנושא	 הגעתי	 ההעפלה	 על	 הקורס	 הכנת	 כדי	 תוך	
יהודי	אתיופיה,	חילוץ	יהודי	פורט	סעיד	ב-1956,	וחילוץ	יהודים	

מסוריה	בשנות	ה-70.	למדתי	גם	על	עליית	ה-1000. 
מהנתונים	שדרורה	חייק	מביאה	בספרה,	מסתבר	שבקיבוצים	
לא	חיו	טייקונים	שבילו	ליד	בריכות	שחייה,	כפי	שטען	בזמנו	
קלטו	 המושבים	 עם	 יחד	 אשר	 חלוצים	 אלא	 בגין,	 מנחם	
יעקב	עמד	במקום	 עלייה,	לרבות	עליית	האלף	כשאשדות	
הראשון	בין	הקיבוצים.	לא	פלא	שהיה	מי	שאמר	לי	אל	תהיה	

קיבוצניק	לך	לתל	אביב.	החיים	בעיר	קלים	יותר.	
באחת	ההרצאות	ניגש	אלי	יוצא	סוריה	ואמר	לי	"אתה	רוצה	
לדעת	את	הסיפור	האמיתי?	אני	משם,	אתן	לך	את	הספר	
את	 בתמורה	 לו	 ונתתי	 ספרו	 את	 ממנו	 קיבלתי	 שכתבתי".	
לעסוק	 שהתחלתי	 ברגע	 האפליה.	 על	 שכתבתי	 הספר	
בנושא	הכרתי	את	אלי	רז	חארס	זה	עלה	לי	בהרבה	שעות	
עבודה,	כי	קיבלתי	ממנו	קרטון	חצי	מטר	על	חצי	מטר	עם	
היו	הספר	של	 זה	 יהודי	דמשק,	בתוך	 עליית	 רב	על	 חומר	
פרופ'	הראל	והספרים	של	אליהו	ונתן	חסון	שכבר	קראתי.	
יוצאי	 ארגון	 בהוצאת	 מוסיקה	 של	 דיסק	 גם	 היה	 כן	 כמו	
דמשק.	כך	בעצם	הגעתי	לנושא	זה.	בשנה	הבאה	אני	מוכן	
לבוא	לדבר	על	עליית	האלף,	עלייה	מאוד	מאוד	מעניינת	של	

העלאת	ילדים	ללא	הוריהם	בדרכים	לא	דרכים.	
ומדוע	באמת	רק	לא	הקיבוץ,	כפי	שאותו	בחור	אמר	לי.	הוא	
לא	הכחיש	כי	קלטו	אותו	יפה	בקיבוץ,	שם	היתה	לו	אפילו	
משפחה	מאמצת.	כי	הקיבוץ	לא	היה	מקום	דתי	ולא	היה	בו	
בית	כנסת.	"לא	יכולתי	להתפלל	וכל	המנטליות	של	החיים	
ביטוי	 לידי	 באו	 לא	 סוריה	 ויהדות	 אבא	 בית	 של	 והמסורת	
בקיבוצים	 כנסת	 בית	 מצוי	 היום	 מדת".	 שהתרחק	 בקיבוץ,	

רבים	וכל	אחד	יכול	למצוא	את	מקומו.	
ידי	 על	 מסוריה	 יהודים	 חילוץ	 על	 לדבר	 רוצה	 אני	 הערב	

הרצאה בטקס חלוקת המלגות 

נולדתי	 חיפה.	 מאוניברסיטת	 ודר'	 במילואים	 אלוף	 תת	 אני	
אשדות	 ושמחתי	 להפתעתי	 יעקב.	 אשדות	 בקיבוץ	 וגדלתי	
יעקב	הוא	הקיבוץ	שקלט	הכי	הרבה	יהודים	מסוריה,	בהם:	
משפחות	ארזי,	ערקי,	חלק	וחברת	נוער	סורית,	שבין	חבריה	
היה	יעקב	בוקעי	)ז'וקה(.	הוא	הגיע	"בעליית	האלף"	בשנים	
1944-45.	בוקעי	אותר	ע"י	ההגנה	כבחור	רציני	מאוד	שיכול	
נשלח	 קצרה,	 הכשרה	 לאחר	 כמסתערב.	 ולהצטיין	 לפעול	

לירדן,	נתפס,	כנראה	עקב	הלשנה,	עונה	והוצא	להורג.	
הייתי	 עליתי	שם	בתפקידים,	 לצוללות,	 גיוסי	התנדבתי	 עם	
מפקד	צוללת	ולאחר	מכן	מפקד	שייטת	הצוללות.	שרתתי	
31	שנים.	לאחר	שחרורי,	פניתי	ללימודים	אקדמיים	 בצה"ל	
בצי	 הגזעית	 האפליה	 בנושא	 דוקטורט	 עשיתי	 וכמבוגר	
חושבים	 אתם	 אם	 השנייה.	 העולם	 במלחמת	 האמריקאי	
בצי	 הלך	 מה	 מושג	 לכם	 אין	 אפליה,	 קיימת	 שבארץ	

האמריקאי.

חילוץ יהודים מסוריה
על ידי חיל הים והמוסד

תא"ל )מיל( ד"ר ישראל לשם
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הסברים	מיותרים,	הוא	התנדב	ליחידה	שעשתה	עבודות	תת	
ימיות.	לימים	התאחדה	עם	הקומנדו	הימי.	כשגולדה	החליטה	
על	החילוץ,	גוייסו	בסודיות	מוחלטת	חברים	מהקומנדו	הימי,	
שקראו	לעצמם	"הקוזה	נוסטרה".	המוסד	הבין	שהוא	צריך	
את	הידע	המקצועי	של	החברים	האלה,	במיוחד	את	בעלי	
המנטליות	המזרחית.	אלון	יליד	מרוקו,	עבר	למצרים	ומשם	
לארץ.	הוא	בעל	דרכון	צרפתי	ומרוקאי	והוא	מדבר	צרפתית,	
אנגלית	וערבית	בכמה	ניבים	והוא	בחור	אמיץ	ולוחם.	סוג	זה	
של	אנשים	גויס	על	ידי	המוסד	כשהחל	בהכנות	לחלץ	את	
יהודי	סוריה.	הכינוי	שאלון	קיבל	במבצעים	אלה	היה	קלוד,	
יחד	איתו	עבד,	ושהה	יותר	זמן	בסוריה,	יונתן	דר.	גם	יונתן	היה	
איש	הקומנדו	הימי	שעבר	למוסד	ושרת	בו	את	רוב	שנותיו.	

כשאני	מספר	על	מבצעים	אלה,	רועדות	לי	הברכיים.	כמובן,	
בשעתו	ושנים	מאוחר	יותר	זה	היה	סיפור	מסווג.

אלון וחבריו היו מקבלים סיפור 
ומגיעים  פריס  דרך  כיסוי 
שהוא  הראשון  הדבר  לדמשק. 
כשהגיע  שלו  מהמלווה  ביקש 
ביקור  היה  לדמשק  לראשונה 
הוצא  כהן  אלי  שבה  בכיכר 
את  לחוש  רצה  אלון  להורג. 
לפני  האחריות  ואת  המתח 
רוחו  בעיני  העבודה.  התחלת 
התליה  עמוד  את  ראה  הוא 
הבין  והוא  שם  מיטלטל 
ומסוכנת  קשה  שמשימתם 

ועליהם להצליח בה. 
לקראת	לילה	כשהוא	התארגן	לשינה,	מישהו	ניסה	לפתוח	
וכבר	 "לא	הספקתי	להגיע	 את	דלת	חדרו.	הוא	היה	המום	
בכיכר".	 תלוי	 אני	 והנה	 נגמר	 שלי	 הסיפור	 כבר	 עלי.	 עלו	
טעתה	 שכנראה	 אמריקאית	 תיירת	 ראה	 בעינית	 כשהציץ	
בחדר	וניסתה	בעקשנות	לפתוח	את	חדרו.	לאחר	שהבינה	
כמה	 עד	 הפנים	 אז	 רק	 לחדרה.	 ופנתה	 עזבה	 שטעתה	

מסוכנת	פעילותו.	
השתמשו	 בתחילה,	 החילוץ.	 לביצוע	 פעלו	 הם	 בהמשך	
של	 מזה	 יותר	 בכיר	 שמפקדה	 )סטי"ל(	 טילים	 בספינת	
שיתפתח	 למקרה	 יותר	 טוב	 חמושה	 והיא	 הקטן,	 הדבור	
עימות.	על	הסטי"ל	סירות	גומי	וחיילי	הקומנדו	הימי.	המפקד	
היה	גדי	קרול	מכפר	גלעדי,	בן	משפחת	קרול	המפורסמת.	
לא	 אחד	 ואף	 הקצינים	 לחדר	 עלו	 מוסווים	 אנשים	 שלושה	
היה	רשאי	לדבר	איתם.	הספינה	הפליגה	צפונה,	עברה	ליד	

הַדּבורים	של	חיל	הים.
מבצע	חילוץ	היהודים	מסוריה	לא	היה	ארוע	חד	פעמי,	אלא	
יהודים	 יצאו	 150	השנים	האחרונות	 ארוע	מתמשך.	במהלך	
מסוריה,	לרובם	לא	בער	לצאת	כדי	לעלות	ארצה,	כי	לא	היה	
הבדל	בין	החברה	מוסלמית	בסוריה	לבין	זו	שבארץ.	הדת,	
אותה	דת,	השלטון	אותו	שילטון	תורכי	עות'מאני	והמרחקים	
לערי	הקודש	קצרים.	יהודי	סוריה	נסעו	לארץ	ובחזרה,	ללא	
צורך	באשרה,	או	בהיתר	אחר.	גם	מחיר	הנסיעה	הנמוך	לא	
מנע	את	הביקורים	בארץ	הקודש.	אך	לאחר	מלחמת	העולם	
ישראל	 וארץ	 צרפתי	 שילטון	 תחת	 היתה	 סוריה	 הראשונה,	
להגביל	 כדי	 המעבר	 על	 שהיקשה	 אנגלי	 שילטון	 תחת	

כניסת	יהודים	לארץ.	
לדמשק	 שהוגלו	 הישוב,	 שראשי	 הציונית	 הפעילות	 אולם	
במהלך	מלחמת	העולם	השניה,	השפיעה	מאד	ומשכה	רבים	

ארצה,	שנכנסו	אליה	בדרך	לא	חוקית.	במקביל	התפתחה	
הלאומיות	הסורית	ודחפה	את	בני	הקהילה	החוצה	-	לארץ,	

לארה"ב,	למכסיקו,	לברזיל	ולארגנטינה.	
הדחייה	החוצה	החמירה	מאד	תחת	שילטונו	של	חאפז	אסד	
שהפך	את	אנשי	הקהילה	לבני	ערובה,	התאנה	להם	והטיל	
את	 מסוים	 בשלב	 הביאה	 זעקתם	 קשות.	 מגבלות	 עליהם	
הים	 ולחיל	 למוסד	 להורות	 מאיר,	 גולדה	 הממשלה,	 ראש	
לחלץ	את	יהודי	סוריה	מלפיתתו	הרעה	של	השילטון	הסורי.	
המשימה	לא	היתה	פשוטה	שכן	שרות	הביטחון	הסורי	עקב	

מקרוב	אחר	כל	המתרחש	בשכונה	היהודית.	
מכונאי	 עמנואל,	 אלון	 ידידי	 הוא	 הפרשה	 מגיבורי	 אחד	
בצוללת	שפיקדתי	עליה.	יום	אחד	הוא	בא	אלי	ואמר	לי:	שמע,	
השרות	כאן	אינו	מספק	אותי.	אינו	קרבי	דיו.	אני	רוצה	לפעול	
עם	סכין	בין	השיניים.	מה	אתה	רוצה	לעשות?	שאלתי.	בלי	
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וזאת	ללוד	ושיבואו	לאסוף	אתכן".	הכרחי	היה	לשמור	סודיות	
הסוד	 את	 נצרו	 הן	 ואכן	 במבצע.	 להמשיך	 כדי	 מוחלטת	

במשך	שנים	ולא	סיפרו	לאף	אחד".
לקראת	סוף	ההרצאה	ישראל	לשם	סיפר	שאלון	הוזמן	פעם	
לחתונה	משפחתית.	הכלה	היתה	סורית	שאותה	הוא	זיהה.	
אני	שמח	בשמחתך.	 "שלום,	מה	שלומך,	 ואמר	 אליה	 ניגש	
היא	 גם	 מאד.	 החווירה	 הכלה	 לארץ?"	 מגיעה	 את	 מאיפה	
הדבורים	 עם	 מסוריה	 בטח	 לה	 אמר	 הוא	 ואז	 אותו	 זיהתה	

וכמובן	הם	התחבקו	והיה	שמח.	
שיטה	אחרת	נעזרה	במבריחים.	הם	היו	אוספים	את	הרוצים	
של	 הסמים	 מבריחי	 בדרכי	 ללבנון	 עברו	 ובסיועם	 לברוח	
שדות	הפרג.	בין	השותפים	היו	קצינים	בכירים	סורים.	בקרבת	

בירות	ספינות	הדבור	היו	אוספות	אותם.
אחת	האנקדוטות	שהחברים	סיפרו:	בין	הבנות	שעלו	פעם	
לדבור	הייתה	יפיפייה,	בלונדינית,	עיניים	כחולות	מטר	שבעים,	
וכל	החברה	כבר	התחילו	לפנטז,	"תני	לנו	את	הטלפון,	יש	
איש	המוסד	הבהיר	 ואז	 	"... יחד	 נבלה	 קולנוע	בחיפה,	 בית	
הוריה	 מאורסת,	 כבר	 הזאת	 הגברת	 תירגעו,	 "חברה	 להם	
ארסו	אותה	כבר	בדמשק".	עם	הגיעה	לחיפה,	נסעה	במונית	
ללוד	ומשם	בטיסה	ישר	לברזיל.	כמובן	זאת	היתה	אכזבה,	
בהוצאות	 כרוכה	 שגם	 בהברחה	 מאד	 מסתכנים	 אנשינו	
הרבה	 לשמחתנו	 לברזיל.	 ממשיכה	 הבחורה	 ובסוף	 רבות	
רוב	העולים	נשארו	בארץ	ובסך	הכל	הצלנו	יהודיה	מציפורני	

הרשע	הסורי.	
הדבור	היה	בכוננות	מתמדת	ולא	חשוב	איזה	יום	היה	-	שישי,	
שבת,	לילה	או	בוקר.	הוא	היה	מוזעק	לפעולה	ע"י	מפקדת	
חיל	הים	והסוכנות,	לאחר	שהגיע	מידע	שישנם	עשרה	עד	
חמשה	עשר	חברה	שמחכים	בבית	בלבנון.	מיד	הדבור	היה	
ומגיע	עד	קרבת	החוף	דרומית	לבירות.	שם	היה	 לים	 יוצא	
ממתין	לספינת	דיג	קטנה	שתביא	את	החברים.	היה	פה	רגע	
לדבור.	 שלהם	 החבירה	 בשלב	 מסוכן	 ומאוד	 מתוח	 מאוד	
הדייג	 ספינת	 את	 שמוביל	 הפעולה	 שמשתף	 להיות	 יכול	
יגוייס	על	ידי	הסורים	או	ארגון	מחבלים,	ובמקום	להביא	את	
עף	 ובייריה	אחת	הכל	 על	הדבור	 ב-אר.פי.ג'י.	 יירה	 העולים	
והנה	הגיע	 לשמים.	אבל	המוסד	בדק	היטב	את	הסייענים	
את	 מעלים	 אליו,	 והסירה	 התקרב	 הדבור	 המוסכם,	 האות	
הבנים	והבנות	והדבור	פונה	דרומה	לחיפה.	בחיפה	הבאים	
הצוללות	 איש	 הדבורים,	 פלג"ת	 מפקד	 ידי	 על	 מתקבלים	
לשעבר,	אחר	כך	סגני	ומפקד	שייטת	הצוללות,	אל"מ	קיסרי	
שייחס	חשיבות	מיוחדת	למבצעי	הצלה	אלה.	לא	פעם	הוא	
הכי	 הדבר	 אבל	 בצוללות	 תפקידים	 הרבה	 "עשיתי	 אמר	
חשוב	לי	בכל	שירותי	הוא	שהבאנו	את	אותם	ילדים	מסוריה	

לארץ".

סירות	 את	 הוריד	 הימי	 הקומנדו	 כח	 ונעצרה.	 לטקיה	 העיר	
ומצוידים	 בגלביות	 לבושים	 החברה,	 שלושת	 למים,	 הגומי	
אל	 ירדו	 וסכינים,	 אקדחים	 צלילה,	 חליפות	 עם	 בצ'מידנים	
סירות	הגומי	שהפליגו	מזרחה.	קצת	לפני	החוף	טבלו	במים	
שחו	לחוף	וחיכו	לניצנוץ	האיש	שלנו	בסוריה.	עם	הניצנוץ	הם	
ירדו	לחוף,	יונתן	דר	לקח	אותם	והלביש	אותם	בגדים	יבשים.	
לאחר	הגעתם	לדמשק	הם	סיירו	מעט	ברחובות	כדי	לחוש	
את	האווירה	ולאתר	מקומות	מסתור	ומילוט.	אלון	וחבריו	היו	
דברו	 שהם	 בשוק,	 כשהלכו	 בהתנהגותם	 בטוחים	 כך	 כל	
בגלוי	בצרפתית.	אחד	הרוכלים	ששמע	אותם	הגיב	פתאום	
בשקט	"אתם	אחינו".	הם	מיד	הבינו	את	חומרת	התבלטותם	

ומהר	נעלמו	מהמקום.	

משתף הפעולה המקומי היה מארגן משאית, 
 ,16-21 בנות  בחורות  בעיקר  עלו  עליה 
ומשם  בחלב  ההעמסה הראשונית התחילה 
מצוייד  מאנשינו,  הנהג,  לדמשק.  נסעה 
מזויפים.  כמובן  הנדרשים,  האישורים  בכל 
מאחריו ישבה השלישיה המחופשת והבנות 
המחסומים,  כל  את  בשלום  עברו  מאחור. 
כביכול לשם היכרות גיאוגרפית של לבנון. 
זו נקראה אז שיטת הטיול. בבירות הסתירו 

את הבחורות בבית שהוכן לכך.

הבנות,	 אך	 מוניות.	 עם	שתי	 אותן	 שישי	אספו	 יום	 למחרת,	
מבתים	מסורתיים,	סרבו	לחלל	שבת.	הן	שוכנעו	רק	לאחר	

שהוסבר	להן	שפיקוח	נפש	דוחה	שבת.	
ושטו	 הגומי	 סירות	 על	 עלו	 שם	 הים	 לכיוון	 נסעו	 במוניות	
נשמעו	פתאום	 עלו	על	הסירות	 לעבר	הסטי"ל.	אך	בטרם	
יריות	שנשמעו	גם	על	ידי	אנשי	סירות	הגומי.	גדי	דיווח	מיד	
היריות.	 זה	קוד	 "חירבונים	באופק"	היה	 למפקדת	חיל	הים	
ומתקפלים?	 מוותרים	 או	 עושים?	ממשיכים	 מה	 	- התלבטו	
הגומי	 סירות	 ואת	 הרכב	 כלי	 את	 היפנה	 גדי	 מוותרים!	 לא	
דרומה.	אחרי	הפלגה	של	כחצי	שעה	הם	קבעו	נקודת	מפגש	
אחרת	עם	סירות	הגומי.	הבנות	ירדו	למים	נרטבו	לגמרי,	עלו	
לסירות,	מבלי	להבין	מה	הצברים	האלה	מדברים	ביניהם.	הן	
דברו	רק	ערבית.	לאחר	שסירות	הגומי	הגיעו	לסטי"ל,	הוא	

פנה	דרומה	לחיפה.	
כל	החבורה	התקבלה	ע"י	תת	אלוף	תירוש	ומפקד	הבסיס	
כיבד	אותם	בסנדוויצ'ים,	שתייה	חמה	והוראות	שלא	לפתוח	
את	הפה,	לא	לספר	כלום.	הבנות	שוכנו	בבית	מלון	בחיפה.	
היות	שלחלקן	היו	קרובי	משפחה	בארץ	ההוראה	הייתה	"אתן	
זאת	 בטיסה	 מגיעות	 שאתן	 ותגידו	 הקרובים	 אל	 תתקשרו	
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הארבעים	 שנות	 לראשית	 ועד	 	1919 ב-	 כינונו	 מאז	 הסורי	
של	המאה	העשרים.	לניאדו	כיהן	לאורך	השנים	כחבר	ועד	

הקהילה	ומעת	לעת	עמד	בראשה.

יחד	עם	זאת	מעמדו	לא	בא	לו	מעצמתו	בקהילה	היהודית	
משפחות	 עם	 משפחתו	 שטוותה	 הקשרים	 ממערכת	 אלא	
היה	 	1934 לשנת	 עד	 בשנים.	 עשרות	 הסוריות	 הנכבדים	
לניאדו	מרוחק	ממוסדות	התנועה	הציונית	למרות	שתנועה	
בתחילת	 ובעיקר	 אז	 	.1922-1917 בשנים	 בדמשק	 פרחה	 זו	
1938,	לאחר	התפרצות	הגל	השני	של	המרד	הערבי	 שנת	
בא"י,	ביזמתו	של	נסיב	
לאחת	 בן	 אלבכרי,	
המכובדות	 המשפחות	
מראשי	 ואז	 בדמשק	
הסורי	 הלאומי"	 ה"גוש	
למתווך	 לניאדו	 הפך	
לשניים	 קשר	 ואיש	
בצמרת	 מהבולטים	
הסורי,	 הלאומי	 הגוש	
שהרכיב	את	הממשלה,	
בעצמו	 אלבכרי	 נסיב	
שר	 אלחפאר,	 ולוטפי	
עם	 הסורי.	 האוצר	
התקיים	 אלבכרי	 נסיב	
של	 מסיבות	 הקשר	
ותמורה	 כסף	 בצע	
וסיכול	 מודיעינית	
פעולות	טרור	מהגבול	הסורי	ועם	לוטפי	אלחפאר	משיקולים	
פוליטיים	פנים-סוריים.	בתיווכו	של	לניאדו	ובאמצעות	אליהו	
ששון,	אף	הוא	יליד	דמשק,	שהחזיק	בשנים	1939-1937	את	
התיק	הסורי-לבנוני	בלשכה	הערבית	של	המחלקה	המדינית	
מערכת	 הסורים	 המנהיגים	 שני	 קיימו	 היהודית,	 בסוכנות	
קשרים	עם	אנשי	המחלקה	המדינית	של	הסוכנות	היהודית	

שסייעו	לה	במאבק	במופתי	חאג'	אמין	אלחסיני.	

מאמרזההנותקצירשלמחקררחבשיראהאורבחודשים
הגברת ובעידודהשל ביוזמתה נכתב הקרובים.המחקר
איילהלילילניאדו-מוזסשמשפחתאביהקשורהבקשרי
דמשק יהדות של האחרון הגביר - לניאדו יוסף עם דם
יוסף לאביה, מוקדש המאמר הסורי. הפרלמנט וחבר
לניאדוע"ה.בילדותהשמעהאתסיפורמשפחתלניאדו
מפיהוריה,וחשבהשאיןלסיפוריםאלהכלבסיסעובדתי.
להפתעתהמשיחהעםדודהמשהלניאדובןה-94לאחר

מותהוריה,למדהכמהפרטיםיסודייםעלהמשפחה.

תקציר 
ידועה	 דמשק	 יהדות	
משפחות	 של	 בשורה	
שהתגוררו	 גבירים	
וה- ה-18	 במאות	 בה	
פרחי,	 משפחות	 	.19
וסטמבולי	 ליסבונה	
ששמם	יצא	בקרבתם	
למושלים	העות'מאנים	
להם	 בא	 ועושרם	
המסחר	 ממלאכת	
ב-1875  והבנקאות.	
פשיטת	 בעקבות	
הממשל	 של	 רגל	
אבדו	 העות'מאני	
את	 אלה	 משפחות	
בדמשק	 נכסיהם.	

לניאדו	 חדשים	 עשירים	 של	 משפחות	 שתי	 לבלוט	 החלו	
האחרון	 השריד	 היה	 ב-1944	 שנפטר	 לניאדו,	 יוסף	 וטוטח.	
לאותן	משפחות	גבירים.	הוא	נותר	לגור	בבית	המפואר	ביותר	
נישואין.	 בקשרי	 נקשר	 עימם	 בית	סטמבולי	 היהודי,	 ברובע	
גם	במעבר	השלטון	מעות'מאני	לבריטי-ערבי	ב-1918	ואחר	
לניאדו	לשמור	על	מעמדו	 יוסף	 ב-1920	הצליח	 כך	צרפתי	
הכלכלי.	הוא	היה	חבר	הפרלמנט	היהודי	היחידי	בפרלמנט	

לדמותו של יוסף לניאדו: 
פוליטיקאי יהודי-סורי וקשריו 

עם הסוכנות היהודית
ד"ר ירון רן

חברי	הפרלמנט	הסורי	ואנשי	הגוש	הלאומי,	1932
עומדים	משמאל:	ג'מיל	מרדם,	זכי	אלחטיב,	מחמד	עלי	אבייד,	נסיב	

אלבכרי,	יוסף	לניאדו,	לוטפי	אל	חפאר
יושבים	משמאל:	נסיב	אל	כילאני,	אחסאן	אלשריף,	פח'רי	אל	בארודי,	

פאיז	אל	ח'ורי,		אבו	אלהודא	אלחסיבי.
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שלו	 הפוליטי	 התמרון	 ולכושר	 המיוחד	 למעמדו	 הודות	
משפחות	 	.1941 לשנת	 עד	 לפרלמנט	 ושוב	 שוב	 להיבחר	
כוחם	 את	 לשמר	 אינטרס	 מתוך	 פעלו	 הסוריות	 הנכבדים	
הכלכלי	והחברתי	בשינויים	הפוליטיים	שהתרחשו	בסוריה	בין	
היה	חבר	פרלמנט	מטעמם	 לניאדו,	 שתי	מלחמות	העולם.	
וכשהתהפכו	 הצרפתים	 בתקופת	 וגם	 פיצל	 בתקופת	 גם	
היוצרות	בשנת	1936	והגוש	הלאומי	הסורי	הגיע	לשלטון	ידע	

לניאדו	גם	אז	לחבור	אליהם	ולשמור	על	מעמדו.
לניאדו	לא	ראה	בתנועה	הציונית	את	אפיק	פעילותו.	ההיפך,	
על	 לרעה	 להשפיע	 יכולים	 פעולותיה	 כי	 לו	 היה	 שנדמה	
מעמדו	בחברה	הערבית	של	דמשק	הוא	העביר	עליה	בקורת	
והתנער	ממנה.	על	רקע	זה	הוא	הותקף	ללא	הרף	בעיקר	
שאחד	 משום	 בעיקר	 בארץ-ישראל.	 היום"	 "דואר	 בעיתון	
מעורכיו	אברהם	אלמאליח	היה	מעורב	עמוקות	בענייניה	של	
יהדות	דמשק	ותמך	באוהדי	הציונות	בקרבה	ומתח	ביקורת	

חריפה	על	אלה	שלא	נקטו	בעמדה	ציונית	אקטיבית.	

קשרי לניאדו והסוכנות היהודית
העסקנים	 עם	 קשרים	 מערכת	 מקיום	 הימנעותו	 למרות	
הציונים	בירושלים	ובתנועה	הציונית	הוא	קיים	עמם	מגעים	
אם	היה	בכך	להצמיח	לו	או	לחבריו	הסוריים	תועלת	כלכלית.	
של	 השלושים	 שנות	 אמצע	 ועד	 העשרים	 שנות	 מאמצע	
הכלכלי,	 למעמדו	 הודות	 לניאדו	 הצליח	 העשרים	 המאה	
קשריו	עם	הצרפתים	וחברותו	עם	האישיות	המובילה	בסוריה,	
תאג'	א-דין	אלחסני	-	לעמוד	בראש	הקהילה	היהודית	ולהיות	

לנציגה	הבולט	מול	שלטונות	המנדט	והממשלה	הסורית.
הסורית	 ההנהגה	 אל	 אפיק	 הציוניים	 המדינאים	 כשחיפשו	
הם	ידעו	שלניאדו	הוא	מקורבם	והדרך	להגיע	אליהם	באופן	

המהיר	ביותר	תהיה	דרכו.		

המדינית	 במחלקה	 הערבית	 הלשכה	 פקיד	 ששון	 אליהו	
שלא	 כך	 על	 	,1920-1919 בשנת	 עוד	 מלניאדו	 שסלד	
הסורית	 הצמרת	 עם	 הקשרים	 את	 חידש	 בציונות,	 תמך	
בולטים	 לפעילים	 הקשר	 וצינור	 המתווך	 היה	 לניאדו	 דרכו.	
בצמרת	הסורית	במטרה	להשיג	מידע	על	המופתי	וחבורתו	
של	 בריחתו	 לאחר	 בעיקר	 ולבנון	 בסוריה	 ופעולותיהם	
המופתי	מא"י	באוקטובר	1937.	ששון	לא	ראה	בלניאדו	יותר	
ממתווך	אולם	לניאדו	הרחיב	על	דעת	עצמו	את	פעולותיו,	
שבינו	 התיווך	 במלאכת	 הבנות	 ואי	 לשיבושים	 שגרם	 דבר	

לבין	הצמרת	הסורית,	למורת	רוחו	של	ששון.
אהדה	 מתוך	 לא	 פעולתו	 את	 פעל	 עצמו	 לניאדו	 כאמור,	
הקרובים	 בחבריו	 תמיכה	 של	 שיקולים	 מתוך	 אלא	 לציונות	
לסניף	הגוש	הלאומי	בדמשק,	לוטפי	אלחפאר	ונסיב	אלבכרי.	
חלק	 הייתה	 הציונית	 לתנועה	 ביניהם	 כמתווך	 מעורבותו	

על יוסף לניאדו
המכובדים	 למשפחות	 האחרון	 השריד	 היה	 לניאדו	 יוסף	
היהודיות	בדמשק.	מותו	ב-1944	היה	האקורד	האחרון	לדגם	
לה	 אפשרו	 הכלכלי	 ומעמדה	 שהונה	 יהודית	 משפחה	 של	
בטרם	הקמתה	של	מדינת	ישראל	להיות	חלק	מהמרקם	של	

משפחות	האליטה	הסוריות.
הערבי	 במזרח	 יוחסין	 רבת	 למשפחה	 בן	 היה	 לניאדו	 יוסף	
התנאים	 ספרד.	 גירוש	 לאחר	 היהודית	 בפזורה	 שמוצאה	
להגר	 ספרד	 מגורשי	 למשפחות	 אפשרו	 הגיאופוליטיים	
הגרה	 ראשית	 ודמשק.	 חלב	 בערים	 ולהשתקע	 לסוריה	
המשפחה	לחלב	ושם	הצמיחה	שושלת	מפוארת	של	רבנים.	
לניאדו	 שמואל	 הרב	 היה	 ברבנות	 המשפחה	 לבני	 הראשון	
זמן	מה	באדריאנופול	 פורטוגל,	שישב	 או	 ממגורשי	ספרד	

ואחר	כך	עבר	לחלב	שבסוריה.	
שזכה	 לניאדו	 משה	 )יחיא(	 חיים	 לניאדו,	 יוסף	 של	 אביו	
באימפריה	 ביותר	 הגבוה	 והאזרחי	 הצבאי	 הכבוד	 לתואר	
המושל	 של	 הראשי	 הבנקאי	 היה	 פאשה.	 העות'מאנית:	
כעשיר	 ה-19	 המאה	 בסוף	 ותואר	 סוריה	 של	 העות'מאני	
לאישיות	 נחשב	 הוא	 דמשק.	 של	 היהודי	 הרובע	 שבאנשי	
כבוד	 של	 ליחס	 וזכה	 העות'מאני	 השלטון	 בחוגי	 מקובלת	
וראשי	 הצרפתים	 הקונסולים	 הערבים,	 מצד	 והערכה	
לניאדו	 משה	 חיים	 של	 למעמדו	 הביטויים	 אחד	 הדרוזים.	
בשנת	 בדמשק	 רכוש	 למס	 המשרד	 כחבר	 כהונתו	 הייתה	
1878	יחד	עם	מכובדים	מהעדה	הנוצרית	וכשופט	בבית	הדין	

למסחר	של	העיר	דמשק	בשנת	1884	ובשנת	1886.
יוסף	לניאדו	היה	ממשיך	דרכו	של	אביו.	הוא	השתלב	בעסקי	
במעגל	 הדמשקאיות	 המכובדים	 משפחות	 את	 וראה	 אביו	
אמו,	 היותה	של	 התייחסותו	החברתית.	מעצם	 הראשון	של	
בתו	של	הרב	ַאּבּוְלַעְפַיה,	מנהיג	הדת	של	יהדות	דמשק	הוא	
ובואו	של	 עזיבתו	 עם	 אולם	 הקהילה	 בני	 לכבוד	מצד	 זכה	
אברהם	אלמאליח	לדמשק,	)חותנו	של	הרב	דאנון,	מחליפו	
של	ַאּבּוְלַעְפַיה(	ב-1911	ויוזמותיו	לדחיפת	הקהילה	היהודית	
לזרועות	הציונות,	נפגם	מעמדו	של	לניאדו	בקהילה	היהודית.	
הצרפתים	 כניסת	 ועד	 הראשונה	 העולם	 מלחמת	 במהלך	
היהודית	 הקהילה	 ניהול	 על	 ההגמוניה	 הועברה	 לעיר	
למשפחת	טוטח	ולמשפחת	עבאדי.	אולם	יוסף	לניאדו	הצליח	
לשמר	את	מעמדו	ומקומו	בקרב	משפחות	האריסטוקרטיה	

הערביות	של	דמשק	שעסקו	במסחר	ובכספים.
ביטוי	 הפנימית.	 הסורית	 בזירה	 בפעילותו	 התרכז	 לניאדו	
הדמשקאיות	 הנכבדים	 משפחות	 בשכבת	 הרם	 למעמדו	
ניתן	למצוא	בבחירתו	בשנת	1919	-	בתקופת	פיצל	-	כחבר	
הפרלמנט	הסורי	מטעם	רשימה	של	משפחות	המכובדים.	
הצליח	 והוא	 היחידי	 היהודי	 הפרלמנט	 לחבר	 היה	 לניאדו	
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החברתיים	והפוליטיים	הן	של	"הגוש	הלאומי",	הגוף	הפוליטי	
המקורבים	 השטח	 בדרגי	 והן	 סוריה,	 בממשלת	 ששלט	
היה	 הוא	 שהבנדר.	 אלרחמן	 עבד	 ד"ר	 של	 לאופוזיציה	
מפקדם	של	פעילים	מרכזיים	במרד	הסורי	הגדול	ב–1925,	
שמהם	גויסו	פעילים	למרד	בא"י	ומבריחי	נשק	דרך	הגבול	
לו	 אפשרו	 אלו	 קשרים	 לשהבנדר.	 מקורב	 היה	 וכן	 הסורי	
כוחות	שימנעו	 לגייס	 גם	 אלא	 מידע	חשוב,	 להביא	 רק	 לא	
פעולות	של	הברחת	נשק	וטרוריסטים	ואף	לגרום	לפגיעה	
אסטרטגית	בהתארגנות	טרור.	האוריינטציה	הפוליטית	שלו	
לא	תאמה	את	זו	של	החוגים	ב"גוש	הלאומי"	שסייעו	למופתי	
ומקורביו.	הוא	היה	גדול	תומכיו	של	פיצל	עוד	בזמן	מלחמת	
העולם	הראשונה	ובהמשך	הוא	ובני	משפחתו	נחשבו	תומכים	
גדולים	בהעמדתו	של	עבדאללה,	אמיר	עבר	הירדן,	בראש	
אחדות	ערבית	שסוריה	במרכזה.	את	נכונותו	לשיתוף	פעולה	
יש	לראות	על	רקע	שאיפתו	לראות	 עם	הסוכנות	היהודית	
את	האמיר	עבדאללה	עומד	בראש	המדינה	הערבית.	תכנית	
החלוקה	קבעה	שעבדאללה	יעמוד	בראש	החלק	הערבי	של	
א"י,	ולפיכך	תמך	בה.	הסבר	אחר	לקשרים	עם	הסוכנות	הוא	

ההזדמנות	שנקרתה	בדרכו	להעשיר	את	כיסו.
יוסף	 יצר	 המדינית	 המחלקה	 עם	 אלבכרי	 של	 הקשר	 את	
בין	 ההיכרות	 כאמור,	 	.1938 ינואר	 	- 	1937 בדצמבר	 לניאדו	
היה	מהאישים	 ומשפחת	אלבכרי,	שאביה	 לניאדו	 משפחת	
תחילת	 אל	 חוזרת	 דמשק	 של	 המקומי	 במנהל	 החשובים	
המאה	העשרים.	לניאדו	אמנם	כרך	את	דרכו	הפוליטית	עד	
שהם	 כשחש	 אולם	 דמשק.	 נכבדי	 של	 בדרכם	 	1935 שנת	
עומדים	לאבד	עמדותיהם	הצטרף	לחוגי	הגוש	הלאומי	בסניף	
בו.	 היו	מהכוחות	המרכזיים	 דמשק	שבני	משפחת	אלבכרי	
בימים	שבהם	החל	להתרקם	הקשר	עם	הסוכנות	היהודית	
נשא	 ולא	 הדרוזים	 הר	 כמושל	 תפקידו	 את	 אלבכרי	 סיים	
הלאומי"	 "הגוש	 מועמד	 בתור	 הוצע	 הוא	 רשמי.	 בתפקיד	

לתפקיד	מושל	דמשק	ומעמדת	המתנה	זו,	זמנו	היה	בידו.	
בשיחות	שהתקיימו	בין	לניאדו	ואלבכרי	בדמשק	נטווה	הרעיון	
להעביר	מידע	לסוכנות	היהודית	תמורת	שלמונים	שתשלם	
הסוכנות	לאלבכרי.	לאלבכרי	זה	התאים	מאוד	באותה	העת.	
הגורמים	 בקרב	 קשריו	 ניצול	 תוך	 לביתו	 לעשות	 הזדמנות	
השיח	 אמנות	 כמיטב	 הסורי.	 ובממשל	 בפוליטיקה	 השונים	
בסוף	 לסוכנות	 לוזיה	 דוד	 באמצעות	 לניאדו	 רמז	 במזרח,	
לקבל	 אפשרות	 יש	 כי	 	1938 ינואר	 ראשית	 	- 	1937 דצמבר	
מידע	על	פעילות	התעמולה	האיטלקית	והגרמנית	בסוריה.	
לוזיה	במטרה	 כדי	שלא	לשתף	את	 הכיסוי	 סיפור	 היה	 זה	

האמיתית	של	הפגישות	העתידיות.
ששון	 אליהו	 קיים	 	1938 פברואר	 בראשית	 לדמשק	 בבואו	
בשיחתם	 לניאדו.	 בהשתתפות	 שיחות,	 שלוש	 אלבכרי	 עם	

יחד	 הפנים-סורית.	 הפוליטית	 בהוויה	 שלו	 העשייה	 ממעגל	
עם	זה	בפרספקטיבה	היסטורית	יש	להעריך	את	הקשרים	
שיצר	לסוכנות	היהודית	בדמשק.	בזכותם	התעצמה	יכולת	
ידי	גורמים	 הגורמים	הציונים	למנוע	העברת	נשק	לא"י	על	
וגדלה	 ומקורביו,	 המופתי	 של	 תכניותיהם	 שובשו	 עוינים,	

היכולת	המודיעינית	של	הישוב	במישור	המדיני.

שיתוף הפעולה עם נסיב אלבכרי
הייתה	 אלבכרי,	 נסיב	 מול	 לניאדו	 של	 התיווך	 פעילות	
אוקטובר	 בחודש	 	.1939-1938 בשנים	 בפעולותיו	 המרכזית	
המרכזיים	 פעיליו	 ללבנון.	 מירושלים	 המופתי	 ברח	 	1937
הבריטים.	 ידי	 על	 שייאסרו	 לדמשק	מהחשש	 הם	 גם	 עזבו	
דמשק	הפכה	לעורף	הלוגיסטי	ולמרכז	הגיוס	של	הפעילות	
הפלסטינית	לקראת	חידוש	המרד.	משם	הוברח	נשק	לארץ	
ישראל	ושם	גויסו	מפקדיו	ופעיליו	של	המרד.	היה	צורך	מידי	

באיסוף	מודיעין	על	פעולותיהם	וסיכולן	בעוד	מועד.
שריכז	 ששון	 אליהו	
המודיעיני	 המאמץ	 את	
וראובן	 בסוריה	 הציוני	
קצין	 )שילוח(,	 זסלני	
הסוכנות	 של	 הקשר	
למודיעין	 היהודית	
הבריטית,	 ולמשטרה	
לסכל	 במאמץ	 ראו	
המופתי	 ניסיונות	 את	
בא"י,	 המרד	 לחידוש	
העיקרי.	 המאמץ	 את	
כי	 ברור	 היה	 לששון	
כוחות	 של	 בסיוע	 רק	
או	 סוריים	 ביטחון	
אמת,	 בזמן	 מודיעין	
גורמי	 מקרב	 שיבוא	
יהיה	אפשר	לסכל	את	 ולצרפתים,	 ויועבר	לבריטים	 הטרור	
הלחימה	 אמצעי	 הברחת	 את	 ולמנוע	 הטרוריסטים	 גיוס	
לא"י.	ששון	וזסלני	הבינו	היטב	כי	יכולתם	להעביר	לבריטים	
ועל	 הנשק	 והברחות	 הטרור	 פעילי	 על	 אמת	 בזמן	 מודיעין	
מערך	הקשרים	בין	הפעילים	הלאומיים	הסורים	והפלסטינים	
לסוכניה	של	איטליה	וגרמניה	במזרח	התיכון	תעלה	את	קרנה	
של	התנועה	הציונית	ותיתן	בידיה	יתרונות	במאבק	על	גורל	
א"י.	האפשרות	לשתף	פעולה	עם	דמות	כמו	נסיב	אלבכרי,	
ידידו	האישי	של	יוסף	לניאדו,	הייתה	בעיניהם	הזדמנות	שאין	

להחמיצה.
במעגלים	 וקשרים	 השפעה	 בעלת	 אישיות	 נחשב	 אלבכרי	

אליהו	ששון	-		האחראי	על	התיק	
הסורי	במחלקה	המדינית.
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עשרה	ימים	לאחר	שובו	של	ששון	מדמשק	הכתיב	"בכורי"	
)נסיב	אלבכרי(	ללניאדו	בדמשק	תכנית	פעולה	בת	4	סעיפים:
למנוע	את	ההסתה	והתעמולה	המתנהלת	נגד	התנועה	 א.	

הציונית	במסגדים	ובעיתונות	בדמשק.
ב.	למנוע	חדירת	סורים	חשודים	לא"י	ובמקביל	חדירת	ארץ	

ישראלים	לסוריה.
ג.	להביא	להפסקה	מוחלטת	של	סחר	בנשק	מדמשק	לא"י.
הז'נדרמריה	 ובתחנות	 בדרכים	 השמירה	 את	 להגביר	 ד.	

בגבול	סוריה	וא"י.	
התכנית	 לביצוע	 לו	 הדרושים	 בסכומים	 נקב	 לא	 אלבכרי	
והציע	לא	לקבעם	מראש,	אלא	לאחר	שיתחיל	בפעולה	וידע	
על	מה	מדובר,	אולם	הדגיש	כי	אין	בכוונתו	לדרוש	הוצאות	

מופרזות.
ששון	העריך	כי	אלבכרי	ממתין	לדעת	אם	הסוכנות	היהודית	
מקבלת	את	תכניתו	והמליץ	למשה	שרתוק	)שרת(	לגשת	אל	
העניין	ברצינות,	להיפגש	עם	אלבכרי	ולראות	מה	האמצעים	
הדרושים	לו	ליישום	התכנית,	אם	הם	מתקבלים	על	הדעת,	
יכולה	 היהודית	 הסוכנות	 ואם	

לעמוד	בהם.
ששון	 של	 לחציו	 בעקבות	
של	 בעניינו	 החלטות	 לקבל	
שרתוק	 כינס	 אלבכרי	 נסיב	
ב–24	בפברואר	1938	התייעצות	
בעניין	ההתקשרות	עם	אלבכרי.	
של	 הצעתו	 את	 קיבל	 שרתוק	
ששון	כי	בעקבות	מצב	הביטחון	
כדאי	 בארץ	 ומחמיר	 ההולך	
אלבכרי.	 עם	 לעבוד	 לנסות	
תכניתו	 כי	 העירו	 וזסלני	 ששון	
מספקת,	 אינה	 אלבכרי	 של	
אין	 המדינית	 למחלקה	 וכי	
לפיכך	 לבקרה.	 כדי	 אמצעים	
יודיעו	 המחלקה	 נציגי	 כי	 הוצע	
למחלקה	 זו	 בשעה	 ביותר	 החשובים	 הדברים	 כי	 לאלבכרי	
המדינית	הם	מידע	על	ההתארגנות	של	הכנופיות	בסוריה	
וידיעות	מראש	על	חדירת	כנופיות	ונשק	לא"י.	אלו	יאפשרו	
למחלקה	המדינית	לנקוט	בעוד	מועד	את	הצעדים	הנדרשים	
לתפיסתם	של	הטרוריסטים	או	הברחות	הנשק,	בעיקר	על	
ידי	העברת	המידע	למנגנוני	הביטחון	הצרפתיים	והבריטיים.	
בשאלת	הכספים	סוכם	כי	המחלקה	המדינית	תסכים	לנהוג	
ברוחב	יד,	אם	יוכח	לה	שפעולותיו	של	אלבכרי	נושאות	פרי,	

אולם	היא	תהיה	זהירה	מאוד	במתן	כספים	למפרע.
ההתייעצות	 לאחר	 ימים	 שלושה	 	,1938 בפברואר	 ב–27	

הראשונה	סיפר	נסיב	אלבכרי	לששון	על	השיחות	שהיו	לו	
נציגים	של	 להזמין	 ולניאדו(	שיש	 )אני	 "סיכמנו	 לניאדו.	 עם	
הסוכנות	היהודית	כדי	לתאם	את	הצעדים	שיש	לאחוז	בהם	
וסוריה	כדי	להביא	לשינוי	במצב	בא"י",	אמר	 בפריז,	לונדון	
של	 לעצתו	 לשמוע	 כמי	שבא	 עצמו	 אלבכרי	שם	 אלבכרי.	
ששון	וששון	שם	עצמו	כמי	שבא	לשמוע	את	רעיונותיו	של	
לאלבכרי	 יש	 ולפיו	 לניאדו	 שהעביר	 המסר	 לאחר	 אלבכרי	
ידיעות	על	פעולות	התעמולה	האיטלקים	והגרמנים	בסוריה,	

על	התארגנות	המג'הדון	ועל	הברחות	של	נשק	לא"י.
היו	אלה	גישושים	ראשונים	וגינוני	שיחה	שעליהם	כבר	אמר	
רק	 לא	 חשיבות	 יש	 הערבים	 עם	 "במגעים	 כי	 בעבר	 ששון	
לתוכן	הדברים,	אלא	לאופן	שהם	נאמרים".	כך	או	כך,	שני	
הצדדים	הבינו	מראש	על	מה	מדובר.	ששון	השים	עצמו	כמי	
שבא	להבין	את	המסרים	שמסר	אלבכרי	ללניאדו.	אלבכרי	
כלליות,	 ידיעות	 בידיו	 יש	 ללניאדו	שאמנם	 מסר	 כי	 הסביר	
אולם	הביע	מיד	את	הסכמתו	לחקור	את	הנושא	עם	חבריו.	
אלבכרי	גם	ציין	כי	כמה	ממבריחי	הנשק	ומגייסי	הטרוריסטים	
היה	 שהוא	 ב–1925,	 הצרפתים	 נגד	 הסורי	 במרד	 השתתפו	
מזהר	 אחיו	 של	 בשרותיו	 גם	 להיעזר	 הציע	 הוא	 ממנהיגיו.	
להפעיל	 בידו	 שהיה	 בדמשק	 המשטרה	 מפקד	 אלבכרי,	
שיפתחו	 כדי	 והבלשים	של	משטרת	דמשק	 השוטרים	 את	
השוהים	 הפלסטינים	 והגולים	 הטרוריסטים	 מעשי	 בחקירת	
מפקד	 בעזרת	 אפשר	 יהיה	 כי	 העריך	 אלבכרי	 בדמשק.	
הגבול	 על	 בשמירה	 לשינויים	 להביא	 הסורית	 הז'נדרמיה	
עאדל	 של	 וחמתו	 אפו	 על	 וזאת	 להברחות,	 הפרוץ	 הסורי	
אלעט'מה,	מנהל	מחלקת	הפנים	בממשלה	הסורית,	שהיה	
לעזר	רב	לגורמי	הטרור	ולמבריחי	הנשק.	עוד	ציין	אלבכרי	
כי	הוא	יודע	על	הקשרים	שמקיימים	עאדל	אלעט'מה	ונביה	
להביא	 ויכולתו	 בסוריה	 הפלסטינים	 הגולים	 עם	 אלעט'מה	
להפסקת	קשרים	אלה	באמצעות	השלטון	הסורי.	אלבכרי	
יכולתו	לעקוב	 ואת	 הדגיש	את	קשריו	עם	הבנקים	בסוריה	
הוא	 הנשק.	 ורכישות	 הטרור	 את	 המזין	 הכסף	 נתיב	 אחר	
הסביר	כי	הוא	לוקח	על	עצמו	תפקיד	זה	מתוך	רצון	לייצג	
הרואים	 הלאומי"	 "הגוש	 ושל	 סוריה	 של	 האינטרסים	 את	
בהמשך	המצב	הקיים	בא"י	סכנה	לכלכלת	סוריה	ויציבותה,	
ובתירוץ	זה	ביקש	שיעבירו	לו	את	הכספים	הנדרשים	למימון	
הברחות	 בנושא	 ספציפית	 בקיאות	 להפגין	 כדי	 תכניותיו.	
הנשק	סיפר	אלבכרי	כי	מחמד	אלאשמר,	ממפקדי	המרד	
הברחות	 בראש	מערכת	 העומד	 האיש	 הוא	 ב-1925,	 הסורי	
הנשק.	ששון	המנוסה	בדברים	מעין	אלו	הציע	כי	אלבכרי	יכין	
תכנית	מפורטת	וכתובה	לרבות	ההוצאות	הכספיות	הכרוכות	
בהוצאת	התכנית	אל	הפועל.	הוא	יעביר	אותה	ליוסף	לניאדו	

והסוכנות	תדון	בה.	

	משה	שרת	)שרתוק(		
מנהל	המחלקה	המדינית	

בסוכנות	1938-1934
)לימים	היה	ראש	

הממשלה	השני	של	
מדינת	ישראל(
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בירושלים,	נפגשו	זסלני	וששון	עם	אלבכרי	ולניאדו	בדמשק	
והציגו	בפניו	את	תשובתם.	הם	דרשו	שלושה	דברים:

הפלסטינים	 הגולים	 פעולות	 על	 ומפורט	 יסודי	 דו"ח	 א.	
בדמשק,	קשריהם	תכניותיהם	ומקורותיהם	הכספיים.

לשלטונות	 להעבירו	 שאפשר	 אלו	 אישים	 על	 מידע	 ב.	
הצרפתיים	כדי	שירחיקו	אותם	מדמשק.

ג.	ידיעות	ברורות	על	מועדי	ההברחות	של	כנופיות	או	נשק	
לא"י	שיאפשרו	להיערך	בעוד	מועד	כדי	לתפסן.	

ששון	וזסלני	הדגישו	כי	הסעיף	השלישי	הוא	החשוב	ביותר	
הברחות	 של	 מתוכננים	 מועדים	 על	 מידי	 מידע	 ותמורת	
הם	 כנופיות,	 חדירת	 או	 נשק	
יהיו	מוכנים	לשלם	ביד	רחבה.	
ששון	 בפני	 פירט	 אלבכרי	
וזסלני	את	מערך	קשריו	בקרב	
בדמשק,	 הקיצוניים	 החוגים	
התפקידים	שמילא	 שורת	 את	
במהלך	המרד	הסורי	בשותפות	
את	 עתה	 שמובילים	 אלה	 עם	
פעולות	הברחת	הנשק	והראה	
שלו	 משותפות	 תמונות	 להם	
וד"ר	 אלאשמר	 מחמד	 עם	
והדגיש	 חזר	 הוא	 רויחה.	 אמין	
הוא	 מזהר,	 שאחיו,	 העת	 כל	
את	 עת	 בכל	 לרשותו	 יעמיד	 והוא	 דמשק	 משטרת	 מפקד	

מנגנון	המשטרה.
נקב	 הערב	 בשעות	 יום	 באותו	 שקיימו	 השנייה	 בפגישה	
אלבכרי	בסכום	של	אלף	לא"י	עבור	עבודתו.	אלבכרי	היה	
לא"י	 מאתיים	 תשלומים,	 בחמישה	 הכסף	 את	 לקבל	 מוכן	
תוצאות	 יש	 כי	 שיתברר	 לאחר	 רק	 תשלום	 כל	 אחד,	 כל	
מעשיות	לפעולותיו.	ששון	וזסלני	הגיבו	כי	הסכומים	מופרזים	
וכי	יהיו	מוכנים	בשלב	ראשון	לשלם	רק	מאה	וחמישים	עד	
חמישים	 מיד	 בידו	 להפקיד	 מוכנים	 היו	 הם	 לא"י.	 מאתיים	
לאחר	 לא"י	 וחמישים	 מאה	 ועוד	 להוצאותיו	 בתמורה	 לא"י	
שימציא	את	הנתונים	המפורטים	בתכנית	שסוכמה	ביניהם	
בבוקרו	של	אותו	יום.	למחרת	מסר	לניאדו	כי	אלבכרי	מסכים	
יוסף	לניאדו	ישמש	כמתווך	 כי	 וזסלני.	סוכם	 להצעת	ששון	
בין	הסוכנות	לנסיב	אולם	ששון	וזסלני	סברו	כי	לניאדו	חולה	
וזקן	וכי	אם	התכנית	עם	אלבכרי	תתבצע	במלואה	יהיה	צורך	
בדמשק	 יהיה	 הערבית	 הלשכה	 נציג	 או	 משניהם	 שאחד	
ויהיה	 בדמשק	 שישב	 קשר	 באיש	 רצו	 הם	 קבוע.	 באופן	
במהירות.	 מאלבכרי	 המתקבל	 המידע	 את	 להעביר	 בידו	
לאחר	שפסלו	את	האפשרות	שבנושא	זה	יטפל	ד"ר	פינטו,	
שהיה	טרוד	מאוד	בעבודתו	הפרטית	בתור	רופא	ובתפקידו	

הציבורי	בתור	ראש	הקהילה	היהודית,	היה	טבעי	להטיל	את	
המשימה	על	דוד	לוזיה	שריכז	את	הפעולה	המודיעינית	של	
המחלקה	המדינית	בדמשק.	ואולם,	לוזיה	לא	היה	מקובל	על	
נסיב	אלבכרי.	בפועל,	נמשך	הקשר	בתיווכו	של	לניאדו,	מה	
שיצר	בהמשך	אי	הבנות	וגרם	תקלות	במערך	הקשרים	בין	

אלבכרי	ולניאדו	לאליהו	ששון.
ב-6	במרץ	1938	נפגשו	שרתוק,	ששון,	זסלני	ואליהו	אפשטיין	
בירושלים	להערכת	מצב	לקראת	נסיעה	נוספת	של	ששון	
לדמשק	כדי	לקדם	את	אופציית	הפעולה	באמצעות	נסיב	

אלבכרי	ולפקח	עליה.	
מאז	שב	ששון	מפגישותיו	עם	אלבכרי	בפברואר	ועד	שובו	
לדמשק	ב–10	במארס	1938,	נקט	אלבכרי	שורה	של	פעולות	
שהפיחו	תקווה	כי	נמצא	המפתח	לקבל	תמונה	ברורה	וכוללת	
הגיעו	 עם	 מיד	 בא"י.	 היהודי	 היישוב	 נגד	 הטרור	 מערך	 על	
לדמשק	מסר	לניאדו	לששון	כי	אלבכרי	גייס	שלושים	איש.	
מזיריב	 אדרעי,	 פיק,	 הסוריים:	 ליישובים	 נסעו	 מהם	 אחדים	
וזוויה	כדי	ללמוד	על	דרכי	הברחת	הנשק	מפיהם	של	מבקרים	
בבתי	הקפה	ובמקומות	שהטרוריסטים	מתכנסים	בהם.	אחיו	
של	אלבכרי,	מזהר,	מפקד	משטרת	דמשק,	העמיד	לרשות	
המעקב	אחר	הטרוריסטים	ומבריחי	הנשק	עשרים	בלשים.	
אלבכרי	סיפק	ללניאדו	גם	כמה	ידיעות	כדי	להראות	שכיוון	
פעילותו	יביא	לתוצאות.	לדוגמה,	סיפר	ללניאדו	כי	יד	ימינו	
של	המופתי	עזת	דרוזה	קיבל	מנביה	אלעט'מה,	מהפעילים	
וחבורתו,	 במופתי	 שתמך	 הבולטים	 הסורים	 הלאומיים	
לירות	סוריות	להוצאת	משלחת	לכורדיסטן	 שמונת	אלפים	
סיפר	 עוד	 נשק.	 ולרכישת	 בא"י	 למרד	 אנשים	 לגייס	 כדי	
אלעלי	 מחמוד	 לחסין	 וכדורים	 רובים	 סיפק	 דרוזה	 שעזת	
ראש	שבט	ערב	אלהייב	שבכפר	טובה	בסביבות	צפת	ועל	
מסר	 עוד	 באזור.	 יהודים	 יישובים	 לתקיפת	 בנשק	 השימוש	
המופתי	 עם	 פגישתו	 על	 אלאשמר	 ממחמד	 שקיבל	 מידע	
בבירות	ועל	ההזמנה	שקיבל	אלאשמר	מהמופתי	לארגן	את	
הטרוריסטים	בדמשק	לקראת	יציאתם	לא"י.	אלבכרי	הבהיר	
ללניאדו	כי	הוא	יכול	לרסן	את	אלאשמר	ולהעבירו	לצדו	וכן	
לספק	מידע	על	כנופיות	של	טרוריסטים	שבאו	לעכו,	בית	

שאן	וצפת	לאחר	שחצו	את	גבולות	לבנון	וסוריה.
יצליח	נסיב	 ימים	 כי	בתוך	ארבעה	או	חמישה	 לניאדו	סבר	
הטרוריסטים	 התארגנות	 על	 יסודי	 מידע	 להמציא	 אלבכרי	
בדמשק.	אמנם	אלבכרי	החל	בפעולה,	אך	המידע	העובדתי	
שסיפק	בשלב	זה	היה	כללי	מדי.	ששון	הפקיד	בידי	לניאדו	
חמישים	לא"י	כדי	שימסרם	לאלבכרי	בתקווה	שהכסף	ידרבן	
וכן	ביקש	להיפגש	עמו	 יותר	מוטיבציה	 את	אלבכרי	לגלות	
בהקדם.	ששון	המתין	ארבעה	ימים,	אך	עדיין	לא	הגיע	מידע	
כי	 לאלבכרי	 שיודיע	 מלניאדו	 ביקש	 חדש	מאלבכרי.	ששון	

ראובן	שילוח	)זסלני(	-		
קצין	הקשר	של	המחלקה	

המדינית	לשלטונות	
המודיעין	הבריטי
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טרוריסטים	והברחות	נשק	וישכנע	אותם	להעביר	מידע	על	
ארגוני	הטרור.	אלאשמר	לא	דיבר	עם	לניאדו	על	שכרו.	על	
זה	הוא	ביקש	לדבר	עם	נציג	מוסמך	של	הסוכנות	מירושלים.
מוסא	 עם	 גם	 פעמים	 שש	 לניאדו	 נפגש	 אלבכרי	 ביוזמת	
הכפר	 של	 השיח'	 אלג'יראי,	 ממוצא	 פלסטיני	 חסין,	 חאג'	
גיוס	הטרוריסטים	 תליל	בגליל	העליון,	שעמד	עתה	בראש	
והיה	מעורב	בהברחות.	גם	בנושא	זה	נזהר	אלבכרי	מלחשוף	
את	עצמו,	מחשש	שמוסא	חאג'	חסין	ילשין	עליו	לפני	חבריו	
ב"גוש	הלאומי".	אלבכרי	ביקש	מידידו	זכי	אלדרובי,	גם	הוא	
מפעילי	ומפקדי	המרד	הסורי	מ-1925,	לגייס	את	מוסא	חאג'	
חסין	וכך	התקיימו	המפגשים	בין	לניאדו,	זכי	אלדרובי	ומוסא	

חאג'	חסין	בלי	שהאחרון	יודע	שאלבכרי	מעורב	בנושא.	
גיוס	הטרוריסטים	 מוסא	חאג'	חסין	היה	מוכן	להפסיק	את	
ודרכי	 הנשק	 רכישת	 מקורות	 על	 מידע	 ולמסור	 והברחתם	

הברחתו	לא"י	בשלושה	תנאים:
הראשון	והמידי	–	שכר	של	800	לא"י	מראש	על	פעולתו.

השני	–	שחברת	פיק"א	תשחרר	אותו	מחובותיו	אליה
מאחד	 צבחי	 ולבנו	 לו	 חודשים	 עשרה	 של	 שכר	 	– השלישי	

המוסדות	היהודים	שעבד	עבורם.
ימולאו	 שהם	 חסין	 הסכים	 האחרונים	 הסעיפים	 שני	 בעניין	
לאחר	שיביא	את	המידע	המודיעיני	המבוקש.	גם	הוא	כמו	
אלאשמר	ביקש	להיפגש	עם	נציג	הסוכנות	היהודית.	הניסיון	
ומוסא	נעשה	בלי	להתייעץ	קודם	עם	 לגייס	את	אלאשמר	
ששון	 את	 להזעיק	 לניאדו	 ידי	 על	 שנתבקש	 לוזיה,	 ששון.	
היה	 וחסין,	 עם	אלאשמר	 להבנות	 בטענה	שהגיע	 לדמשק	

ספקן	בנוגע	למהלך	הזה.
ששון	היה	מופתע	לשמוע	על	פגישותיו	של	לניאדו	עם	חסין	
בלי	שקיבל	אישור	מוקדם	ממנו	ומשרתוק.	הוא	העיר	ללניאדו	
כי	היה	צריך	לסרב	לקיים	את	הפגישות	על	אף	הפצרותיו	של	
להשיג	 היה	 והסוכנות	 ששון	 של	 המרכזי	 המאמץ	 אלבכרי.	
ראש	 ואלאחדב,	 אלבכרי	 כמו	 אישים	 בידי	 כתובים	 דו"חות	
כדי	 עת,	 באותה	 ששון	 עם	 פעולה	 ששיתף	 לבנון	 ממשלת	
להציגם	בפני	הצרפתים	והבריטים	–	הגורם	המרכזי	שיכול	
למנוע	ההברחות	ולעשות	שימוש	צבאי	במידע	שיגיע.	ששון	
אלבכרי	 אלבכרי.	 נסיב	 עם	 מיד	 להפגישו	 מלניאדו	 דרש	
וחאג'	 אלאשמר	 עם	 שהתקיימו	 המגעים	 על	 לששון	 סיפר	
יאמרו	 פן	 ישירות	 לגייסם	 יכול	 אינו	 הוא	 כי	 והבהיר	 חסין	
ליהודים.	הוא	המליץ	לששון	 "מוכר	את	נפשו"	 כי	הוא	 עליו	
להתרכז	בגיוסו	של	מוסא	חאג'	חסין	כי	לאלאשמר	אין	עניין	
מיוחד	בא"י,	והוא	מתמסר	יותר	לענייני	האופוזיציה	בסוריה.	
עם	 בפגישה	 אלאשמר	 של	 מטרתו	 כל	 אלבכרי	 להערכת	
שינקוט	 בהבטחה	 כספים	 לסחוט	 תהא	 רשמי	 יהודי	 גורם	
במדיניות	של	"שב	ואל	תעשה",	אולם	בשום	פנים	ואופן	הוא	

שיפוטו	אלבכרי	 למיטב	 וכי	 להמתין	בדמשק,	 עוד	 יוכל	 לא	
מתרשל	בתפקידו.	ששון	הסכים	להמתין	בדמשק	עוד	שלושה	
התארגנות	 כל	 על	 מקיף	 דו"ח	 אז	 עד	 לקבל	 וביקש	 ימים	
הטרור	בדמשק.	אלבכרי	השיב	כי	בימים	האחרונים	הוא	ריכז	
ועשרים	 מאה	 בת	 גדולה	 כנופיה	 להסגיר	 בניסיון	 מאמצים	
טרוריסטים	ולכן	לא	דאג	לעניינים	האחרים.	עם	זאת,	הבטיח	

אלבכרי	למלא	אחר	בקשת	ששון	לקבל	דו"ח	מקיף.
במחלקה	 אינטנסיבי.	 היה	 אלבכרי	 על	 ששון	 של	 הלחץ	
המדינית	רצו	מידע	מידי	על	כנופיות	ונשק	העומדים	לחצות	
לשלטונות	 ישירות	 לעבור	 אמור	 היה	 זה	 מידע	 הגבול.	 את	

הצבא	והמודיעין	הבריטיים	והצרפתיים.
שקיים	 הפנימית	 ההתייעצות	 מן	 בידו	 שהיה	 המידע	 לאור	
ראשי	 ועם	 בסוריה	 הפלסטינים	 הגולים	 בכירי	 עם	 המופתי	
פעילי	הטרור	והפעילים	הלאומיים	הסורים	בראשית	מארס,	
התרשם	ששון	כי	המופתי	סבור	כי	יש	להגביר	את	פעולות	
ושיבוש	 יהודיים	 יישובים	 על	 הטרור	בא"י,	לרבות	התנפלות	
התנועה	בכבישי	הארץ.	מן	המידע	המודיעיני	המצטבר	ומן	
הקשר	 את	 להמשיך	 יש	 כי	 ששון	 העריך	 שגייס	 המודיעים	
שנוצר	עם	נסיב	אלבכרי	וליישם	את	תכנית	הפעולה	שהציג	
בידו	 יש	 כי	 להוכיח	 העת	 כל	 ניסה	 אלבכרי	 לניאדו.	 ליוסף	
כוונת	 אחר	 לעקוב	 המשיך	 הוא	 הסחורה".	 את	 "לספק	
ועשרים	 כמאה	 במארס	 ב–28	 לא"י	 להעביר	 הטרור	 גורמי	
קודם	 יום	 שהגיע	 ששון	 )אדרעי(.	 דרעא	 דרך	 טרור	 פעילי	
לשרתוק	 והעבירו	 מלניאדו	 המידע	 את	 קיבל	 לדמשק	 לכן	
במידע	 ואומת	 ועדכני	 נכון	 היה	 הזה	 המידע	 בירושלים.	
ואליאס	 פארס	 מחמד	 בדמשק	 מסוכניו	 לוזיה	 דוד	 שקיבל	
 1925 הנא.	בד	בבד	בחן	אלבכרי	את	נכונות	פקודיו	ממרד	

לסייע	לחבלה	במאמצי	הטרור	בתמורה	לסכום	כסף	הגון.

מגעי לניאדו ומנהיגי כנופיות טרור
אלבכרי	היה	זהיר	מאוד	ונרתע	ממגע	ישיר	עם	דרגי	השטח	
זהותו	 תיחשף	 לבל	 הנשק	 או	 הטרוריסטים	 מבריחי	 של	
כמשתף	פעולה	עם	התנועה	הציונית.	הוא	ראה	את	עתידו	
ברמות	הפוליטיות	הגבוהות	ביותר	בסוריה	ולא	רצה	לסכן	את	
המוניטין	הלאומי	שצבר.	אלבכרי	שידך	בין	לניאדו	למחמד	
אלאשמר	שהתלבט	באותה	העת	אם	להיענות	ללחץ	חבריו	
לבין	 בענייניה	 יותר	 מעורב	 ולהיות	 האופוזיציה	 למפלגת	
הצעותיו	של	המופתי	לפקד	על	הטרוריסטים	בא"י.	אלבכרי	
סבר	שהצעה	כספית	הוגנת	תעזור	לאלאשמר	לפעול	נגד	
הטרור.	בידיו	של	אלאשמר	היה	מידע	רב.	לניאדו	נפגש	עם	
ופעם	בביתו.	 מחמד	אלאשמר	פעמיים	בביתו	של	אלבכרי	
ליהודים	 לעזור	 נכונותו	 את	 הביע	 אלאשמר	 לניאדו,	 לפי	
לדכא	את	המרד	בא"י	בכך	שישפיע	על	חבריו	לחדול	מגיוס	
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שהשלטונות	 ידיעה	 התקבלה	 לירושלים	 וזסלני	 ששון	 של	
חסין	בעקבות	התנגשות	 מוסא	חאג'	 הצרפתיים	עצרו	את	
אחד	 נהרג	 שבה	 לבנונים,	 וז'נדרמרים	 נשק	 מבריחי	 בין	

הז'נדרמרים.	הדיון	בגיוסו	של	מוסא	חאג'	חסין	הסתיים.
ומוסא	חאג'	 לגייס	את	מחמד	אלאשמר	 הניסיונות	 גם	אם	
חסין	הסתיימו	ללא	תוצאות,	הרי	הקשר	האינטנסיבי	עם	נסיב	
באמצעות	 המודיעינית.	 התמונה	 להשלמת	 תרם	 אלבכרי	
יוסף	לניאדו	המשיך	אלבכרי	להזרים	לששון	מידע	מודיעיני	
וגורמים	 אלאשמר	 ממחמד	 לשאוב	 שהמשיך	 אופרטיבי	
אחרים	המקורבים	לטרוריסטים.	ממידע	שהעביר	אלאשמר	
לאלבכרי	נודע	למחלקה	המדינית	על	משלוחי	הנשק	הצפויים	
להגיע	דרך	סעודיה	לא"י.	אלבכרי	נקב	במספרים	של	שלוש	
וציין	 ירייה	שכבר	הגיעו	 ושתים	עשרה	מכונות	 רובים	 מאות	
וכן	דיווח	על	משלוחים	נוספים	שבדרך.	 את	מקום	המצאם	
אחר	 צמוד	 מעקב	 להעמיד	 אלבכרי	 דאג	 אחיו	 באמצעות	
ולמסור	את	נתיבי	ההברחה	 פעילי	טרור	מרכזיים	בדמשק	
הטרוריסטים	 ומספר	 יעקב	 בנות	 וגשר	 ג'ביל	 בינת	 דרך	
שעברו	שם.	המידע	המודיעיני	הועבר	מידית	לישראל	גלילי	
במפקדת	"ההגנה"	בתל	אביב	במאמץ	לסכל	את	ההברחות.	
השוואת	המידע	שמסר	אלבכרי	למידע	שהתקבל	מסוכנים	
וזסלני	 לששון	 אפשרה	 בדמשק,	 ששון	 שהפעיל	 נוספים	

לספק	הערכת	מצב	על	מצב	הכנופיות	והתארגנותן.
הקשר	עם	אלבכרי	נמשך	עם	עליות	ומורדות	עד	לאוגוסט	
לניאדו	 המדיני.	 במישור	 והן	 המודיעיני	 במישור	 הן	 	1939
לאט	לאט	יצא	מהתמונה	בשל	מחלתו.	הקשר	עם	אלבכרי	
נמשך	באמצעות	דוד	לוזיה.	ששון	קיים	עימו	גם	קשר	ישיר	
ששיאו	בשיתוף	הפעולה	לשיבוש	יזמות	פלסטיניות	בועידה	
באוקטובר	 בקהיר	 שהתכנסה	 הבינ-פרלמנטרית	 הערבית	
קשר	 אולם	 ב-1939.	 לונדון	 לועידת	 שקדמו	 ובמגעים	 	1938
זה	ניתק	עם	נפילת	הגוש	הלאומי	מהשלטון	באוגוסט	1939 
לאחר	שמערכת	היחסים	בינו	לבין	שלטונות	המנדט	הצרפתי	

בנוגע	לאשרור	החוזה	הסורי	-	צרפתי	עלו	על	שרטון.
לסיכום

יוסף	לניאדו,	יהודי,	חבר	הפרלמנט	הסורי,	היה	האיש	הנכון	
במקום	הנכון	שעה	שהתנועה	הציונית	הייתה	זקוקה	בדחיפות	
הסורי	 הממשל	 בכירי	 בין	 לקשר	 ביכולתה	 שיש	 לאישיות	
הערבי	 המרד	 של	 הכובד	 שמרכז	 בזמן	 היהודית.	 לסוכנות	
תקופה	 אותה	 של	 המסמכים	 מניתוח	 לדמשק.	 עבר	 בא"י	
עולה	 היהודית	 הסוכנות	 של	 המדינית	 במחלקה	 שנמצאו	
יוסף	לניאדו	ומרכז	התעניינותו	 כי	גם	אם	מרכז	הוויתו	של	
היו	בתוככי	הממסד	הסורי	הבכיר,	תרומתו	לתנועה	הציונית	
הייתה	 בא"י	 הטרור	 פעולות	 המשך	 למניעת	 ולפעולותיה	

משמעותית	ביותר.

לא	יסכים	לשמש	כסוכן	של	הסוכנות	היהודית.	
ששון	דחה	את	ההצעה	שהוא	עצמו	ייפגש	עם	מוסא	חאג'	
אותו	 יזהו	 בדמשק	 התכופים	 ביקוריו	 שלאור	 מחשש	 חסין	
גורמי	הטרור,	ולפיכך	הזעיק	מירושלים	את	ראובן	זסלני.	בפני	
אלבכרי	התריס	ששון	על	שאינו	מעביר	לו	את	הדו"ח	שעליו	
בדמותו	 לפגוע	 רוצה	 שאיננו	 והסביר	 שב	 אלבכרי	 סוכם.	
זה	 מסוג	 בעניינים	 עוסק	 שאיננו	 כאדם	 הסורי	 העם	 בעיני	
חשד.	 הדבר	 יעורר	 א"י,	 בעניין	 מפורשת	 עמדה	 ינקוט	 ואם	
אלבכרי	הסביר	לששון	את	תכניותיו	הפוליטיות	ופרס	לפניו	
את	שאיפתו	לחזק	את	עצמו	מבחינה	פוליטית	כדי	שיהיה	
הגולים	 שגורמים	 הנזקים	 בנושא	 להתבטא	 יותר	 חופשי	
הפלסטינים	לסוריה.	הוא	ניסה	גם	להרגיע	את	ששון	בטענה	
כי	הוא	פועל	להחלשת	האהדה	למופתי	באופן	מידי	וטען	כי	
קשה	בחודש	אחד	למחוק	השפעות	של	שנים	של	הסתה	

מצד	המופתי	ומקורביו.
גם	 לדמשק	 זסלני	 את	 ששון	 הזעיק	 זה	 דברים	 במצב	
לצורך	קיום	הפגישה	עם	מוסא	חאג'	חסין	ובנו	מצטפא	על	
הייתה	 חסין	 חאג'	 למוסא	 לששון.	 אלבכרי	 שנתן	 העצה	 פי	
עמדת	השפעה	בחמישה	כפרים	בגליל.	בתחילת	מאורעות	
את	 מיררו	 והם	 המורדים,	 עם	 פעולה	 שיתף	 לא	 הוא	 	1936
הגליל	 באזור	 המקומיים	 המנדט	 לשלטונות	 פנה	 הוא	 חייו.	
ואחר	כך	גם	לשלטון	המנדטורי	המרכזי	בירושלים	בבקשת	
עזרה,	אך	הם	לא	ענו	לו.	הוא	הסתייע	בפקידי	פיק"א	בגליל,	
אולם	לאחר	שיחסיו	עם	הפקיד	המרכזי	ראובן	טריפון	עלו	על	
שרטון,	ברח	לסוריה.	שם,	מחוסר	ברירה	הצטרף	לכנופיות	
שהכפרים	 מאחר	 ההברחות.	 בתחום	 להם	 לסייע	 והתחיל	
הנתונים	להשפעתו	שכנו	על	גבול	א"י,	הייתה	מלאכתו	קלה.	
וזסלני.	לדבריו,	 כך	לפחות	הציג	את	הדברים	בפני	לניאדו	
בסכסוך	 מיוחד	 עניין	 לו	 שאין	 )מאלג'יר(	 מוגרבי	 ערבי	 הוא	

בא"י,	וסיועו	ליהודים	נועד	לפתור	את	בעיותיו	הכלכליות.	
חסין	התנה	את	הסיוע	בשלושה	תנאים:

א.	שפיק"א	תוותר	לו	על	חוב	של	אלף	ושלוש	מאות	לא"י	או	
לחילופין	תרכוש	את	קרקעותיו.

ב.	שתחודש	המשכורת	שלו	ושל	בנו.
ג.	שישולמו	לו	שמונה	מאות	לא"י	תמורת	פעולתו.

תמורת	תנאים	אלו	הבטיח	להפסיק	לסייע	לכנופיות,	להטיף	
בכפריו	בגליל	למען	שלום	וליישום	תכנית	החלוקה	ובהמשך	
להביא	לתוצאות	ממשיות	אם	יקוימו	שני	התנאים	הראשונים.	
זסלני	הבהיר	לחאג'	חסין	כי	היהודים	אינה	מעוניינים	בעזרה	
פעולת	 להפסקת	 שיביאו	 ישירות	 בפעולות	 אלא	 פוליטית	
לשלם.	 מוכנים	 יהיו	 זה	 על	 ורק	 הנשק	 והברחות	 הכנופיות	
השניים	סיכמו	כי	תימסר	לו	תשובה	לאחר	שזסלני	ייוועץ	עם	
לאחר	שובם	 ימים	 כמה	 ואולם,	 בירושלים.	 בסוכנות	 מנהליו	



19גליון 28  // ערב ראש השנה תשע”ט ספטמבר 2018

כיוונים,	דבר	שהביא	אותו	להתחיל	לתכנן	מהלכים	לאפשרות	
של	כיבוש		המזרח	התיכון	מידיו.	אחד	המהלכים	היה	לפנות	
לראשי	הסוכנות	היהודית	-		הנהגת	המדינה	שבדרך,	ולבקש	
לקראת		הבאות.	 האזור	 את	 להכין	 מנת	 על	 עזרתה	 את	
הקמת	 את	 השאר	 בין	 שהוליד	 הפעולה	 שיתוף	 החל	 כך	
הפלמ"ח	במאי			1941	את	שיגור	הצנחנים	היהודים	למשימות	
יוצאי	 יהודים	 של	 הכל		לגיוסם	 ולפני	 באירופה	 מבצעיות	
במשימות	 ובלבנון	 בסוריה	 שיפעלו	 מנת	 על	 ערב	 מדינות	
בסיסים	 ואחזקת	 חבלה	 פעולות	 ביצוע	 מודיעין,	 איסוף	 	של	
לכל	מטרה	שתוטל		עליהם	כל	זאת	בעורף	האויב	למקרה	
שיכבוש	את	האזור.	כך	מגויסים	בקיץ			1940	כ-12	יהודים	בני	
עדות	המזרח	הנשלחים	לקורס	חבלה	ביערות	הכרמל		שם	
מדריכים	אותם	קצינים	בריטים	ואנשי	'הגנה'	באימוני	נשק,	
חבלה	ואלחוט.		הפעולה	כולה	נעשית	ביוזמת	הבריטים	אשר	
'איש	 של	 אחיו	 אחראים	מטעמם:		לורנס,	 קצינים	 	3 מקצים	
ערב'	המפורסם,	האמונד,	שליווה	את	הפעילות	כמעט	לכל	

	אורכה	והיה	ידיד	גדול	של	המסתערבים,	ובארנס.
הבריטים	גם	מממנים	את		הפעילות	ואת	משכורותיהם	של	
	בנוסף	 הנדרשת.	 הלוגיסטיקה	 לכל	 ודואגים	 המגוייסים	
גוף	 )אותו	 החופשית	 צרפת	 צבא	 לאנשי	 גם	 היה	 לבריטים	
בהפעלת	 חלק	 לגרמניה(	 	הצרפתית	 לכניעה	 שהתנגד	
בסוריה	 כח		מחתרתי	 החזיקו	 עדיין	 הם	 שכן	 המסתערבים	
ולבנון	ושיתפו	פעולה	עם	בנות	הברית.	מצד	הישוב	היהודי	
גלילי,	 ישראל	 ה'הגנה':	 ראשי	 משתתפים	 ישראל,	 	בארץ	
אליהו	גולומב	ויצחק	שדה		ומהסוכנות	היהודית:	ראובן	זסלני/	
שילוח	כקצין	הקשר	עם	הבריטים	ואחראי		לנושא	נקבע:	דוד	
הכהן	שהיה	מנהל	חברת	'סולל	-	בונה'	ושבתקופת	המרד	
הצבאי	 המפקד	 היטב.	 והכירם	 הבריטים	 מול	 פעל	 	הערבי	
לפעילות	 והאחראי	 	לישבסקי/לשם	 אהרון	 היה	 מטעמנו	
בשטח	היה	טוביה	ארזי.	ניתן	להבין	כי	לנוכח		ריבוי	הגורמים	
אשר	ידם	הייתה	בפעילות	המסתערבים	נוצר	מצב	מורכב	
שהיה		בסופו	של	דבר	בעוכריהם	של	אלה	שנשלחו	למשימות	

ופגע	בשליחותם.	

כאשר	מעלים	את	נושא	המסתערבים	נוטה	הכלל	להתייחס	
למחלקה	הערבית		של	הפלמ"ח	המוכרת	בכינויה	-	"השחר".	
ובודדים	 "המחלקה		הסורית",	 של	 קיומה	 את	 מזכיר	 מיעוט	
יודעים	לציין	שהיו	מסתערבים	עוד	לפני	כן.	בכל	מקרה	בכל	
	אשר	נכתב	לא	נעשה	דיוק	ולא	צדק	עם	ההתפתחות	הנכונה	
המסתערבים.	 ראשוני	 עם	 ולא	 תחום		ההסתערבות	 של	
בקרוב	 לאור	 שמתוכנן		לצאת	 הזה,	 המאמר	 כשם	 בספרי,	
עושה	 אני	 	,1943 קיץ	 ועד	 	1940 מרץ	 הזמן	 לפרק	 ומתייחס	
	סדר	בהתפתחותה	של	מגמת	ההסתערבות	ועם	דמויותיהם	
למשימותיהם	 רשמי	 באופן	 	שנשלחו	 המסתערבים	 של	
תקציר	 מאשר		לפרסם	 וראוי	 מתאים	 אין	 ולבנון.	 בסוריה	
שכן	 דמשק,	 יוצאי	 ארגון	 של	 העת	 בכתב	 הנ"ל	 הספר	 מן	
	לדמשקאים	היהודים	זכות	ראשונים	נכבדה	בתחילתה	של	
זו	של	פעילות	 וחשובה	 עשייה	ביטחונית		איכותית,	מורכבת	
ההסתערבות	למען	בטחון	הישוב	בארץ		לפני	קום	המדינה	

וגם	לאחר	הקמתה.

הראשונים  וכולם  המסתערבים  היו  חמישה 
היו  ימיהם  בערוב  דמשק!  ילידי  יהודים 
לדמויות מוכרות בקרב פעילי  עמותת יוצאי 
ממעלליהם,  חלק  ואף  ותמונתם,  דמשק 

פורסמו בכתב העת של  העמותה.     
ההסתערבות	נוצרה	בתקופה	הידועה	כתקופת	'השיתוף'	בין	
הנהגת	הישוב		היהודי	בארץ	לשלטון	המנדטורי	הבריטי.	היה	
זה	בימי	מלחמת	העולם	השנייה		מייד	לאחר	כיבוש	צרפת	
1940.	צרפת	נכנעה	והפכה	בת		ברית	 בידי	הגרמנים	בקיץ	
לגרמנים.	המנדט	הצרפתי	בסוריה	ובלבנון	הפך	לפרו	גרמני	
המקומית	 הערבית	 ההנהגה	 עם	 ביחד	 והצבא		הצרפתי	
במזרח	 הבריטים	 ולאיום		על	 הברית	 בנות	 לאויבי	 הפכו	
מלבד	 שכן	 נואש	 במצב	 עצמם	 מצאו	 הבריטים	 התיכון.	
להתקדם	 גרמני	 צבא	 החל	 ולבנון	 מסוריה	 האיום		הגרמני	
לעבר	מצרים	בצפון	אפריקה		כשהוא	הולך	ומתקרב	למרכז	
עתה		משני	 מאוים	 עצמו	 שמצא	 במצרים	 הבריטי	 הפיקוד	

ראשית ההסתערבות 
המאורגנת והמחלקה הסורית

ירון בכר
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בכך		עסקו	ז'ק	סעד,	יצחק	יפה	ושלמה	צאלח.	שלמה	צאלח	
נשלח	לאסוף	מידע	על		מצבור	גדול	של	דלק	ליד	העיירה	

תל	אל-קאלח'.	

בה	 להסתובב	 לעיירה,	 שלמה		להגיע	 הצליח	 מקורי	 באופן	
מבלי	לעורר	חשד,	לאסוף	את	המידע	ולמסרו.	שלם		מוואס	
מוכרות	אשר	 בלתי	 פעולות	חבלה	 	3 ביצעו	 צאלח	 ושלמה	
מלמדות	על		נחישותם,	דבקותם	במשימה	ואומץ	ליבם	של	
המסתערבים	הללו	-	היה	זה		במהלך	הפלישה	של	הבריטים	
 .1941 ליוני	 ב-18	 שהחלה	 וללבנון	 לסוריה	
כי	 להבין	 ניתן	 ושלם	 שלמה	 של	 	מעדותם	
שלוש	הפעולות	שביצעו	היו	פרי	יוזמתם		וכי	
לקראתם:	 מסודרות	 הנחיות	 כל	 קיבלו	 לא	
"לא	ידענו	האם	היעדים	שנסמן		לפעול	בהם,	
אם	הם	רצויים	או	לא.	לא	ידענו	אם	לחכות	
הפולש,	 שיגיע		הצבא	 עד	 מעשה	 באפס	
שבאותו	זמן	היה	כ-50	ק"מ	מביירות...	ישבנו	
ערב	אחד	שנינו		ביחד...	סימנו	לעצמנו	כמה	

יעדים:
מחסני	הצבא	הגובלים	במחסני		הערובה	 		.1

בנמל	ביירות.	המקום.
מאגרי	הנפט	הנמצאים	בדורה. 		.2

	- פסי	הרכבת	בתוך	מנהרה	בקו	דמשק	 		.3
ביירות,	בצד	המזרחי	של	העיר".		

שלמה	ושלם	ביצעו	בהצלחה	את	החבלות	אך	הם	זכו	להערכה	
והוקרה		מינימאלית:	"לאחר	כיבוש	העיר	ביירות,	כשנפגשנו	
עם	דוד	הכהן	ועם	המפקד		שלנו,	ספרנו	על	מה	שהיה.	היינו	
בבירות	ובלי	הוראות	מיוחדות.	היות	שהגיע	לנו		חומר,	וחומר	
היה	מיועד	לפעולות,	החלטנו	על	דעת	עצמנו	לחבל	בכמה	
יעדים		ודיווחנו	על	כך.	אולם	הראש	של	המפקדים	שלנו	היה	
מוטרד	מאד	מהעלמות	כ"ג		יורדי	הסירה.	בכל	זאת,	הדיווח	
עורר	אותם	והם	עודדו	אותנו	והורו	לנו	לספר		זאת	למפקד	
החומר	 בכל	 שהשתמשנו	 בפניו	 לציין	 ואף	 שלנו,	 האנגלי	
שהיה		ברשותנו	ולא	נשאר	לנו	שום	דבר.	הכוונה	כמובן	היתה	

להעביר	את	החומר		שנשאר	ל'הגנה	בארץ".	
בזמן	הפלישה	של	האנגלים	לסוריה	הוקמה	תחנת	האלחוט	
שבח	 יהודה	 בידי	 הוקמה	 זו	 של		המסתערבים.	 הראשונה	
מתאים	 מקום	 סעד		במציאת	 וז'ק	 יפה	 ביצחק	 נעזר	 אשר	
להתקנתה.	תחילה	חשבו	למקמה	בג'ובר	אך	הסתבר	כי		אין	
שם	מקור	חשמל	מתאים.	לבסוף	נבחר	ביתו	המפואר	והגדול	
של	אליאס	פסח		בשכונת	אצ'לחייה.	אליאס	לא	ביקש	כל	
תמורה	עבור	שירותיו	ולעיתים	אף	מימן		מכיסו	את	ההוצאות	
המודיע	 מברק	 ב-8/7/41	 יהודה	 שידר	 זו	 מתחנה	 שנדרשו.	

 ראשית הפעילות
ילידי	 חמישה	 כאמור	 נבחרו	 שגויס	 הראשון	 המחזור	 מבין	
בגפם.	 וחלקם	 משפחתם	 עם	 חלקם	 ארצה	 שעלו	 	דמשק	
היו	אלה:	שלמה	צאלח,		יוסף	קוסטיקה,	שלם	מוואס,	יצחק	
יפה	ויעקב	)ז'ק(	סעד.	החמישה	נשלחו		למשימות	שהוגדרו	
יפה	 ויצחק	 סעד	 ז'ק	 	:1940 בספטמבר	 ביותר	 כללי	 באופן	
	לדמשק,	שלמה	צאלח	ושלם	מוואס	לביירות	ויוסף	קוסטיקה	
לטריפולי		בלבנון.	״האם	ידע	כל	אחד	מאתנו	לעמוד	במקום	

שייעד	לו	גורלו?״	חנה	סנש.

משימותיהם:	להתבסס	במקומותיהם,	להכין	סליק	לקליטת	
נשק	וחומרי	חבלה,	להכין		תשתית	לקליטתם	של	מסתערבים	
כוחות	 מחנות		צבא,	 על	 מודיעין	 לאסוף	 בעתיד,	 שיגויסו	
ונקודות	תורפה:	גשרים,	מאגרי	דלק,	מסילות	ברזל	ולהתכונן	
יוסף	קוסטיקה	התבסס	בטריפולי	 	לקבלת	משימות	חבלה.	
וליד	 בעיר	 מרכולתו	 עם	 נודד		המסתובב	 רוכל	 של	 בכיסוי	
בית	 יפה		פתחו	 ויצחק	 סעד	 ז'ק	 הצרפתי.	 הצבא	 מחנות	
מלאכה	וחנות	לבניית	מתקני	שקילה	בדמשק	ושלמה	צאלח	
הפעולות	 מבין	 כסוחרים.	 בביירות	 הופיעו	 שלם		מוואס	 עם	
בתי	 על	 מודיעין	 היו:		איסוף	 החמישה	 שביצעו	 החשובות	
קוסטיקה.	 יוסף	 על	 שהוטלה	 משימה	 	- בטריפולי	 הזיקוק	
	בשלב	בו	אסף	יוסף	את	המידע,	הוא	לא	ידע	כי	הוא	מסייע	
למבצע	שנועד	לפוצץ		את	מתקני	הנפט	ונודע	לימים	כמבצע	
 1941 יורדי	הסירה'.	המבצע	אכן	יצא	לדרך	ב-		18	למאי	 'כג	
אך	הקבוצה	לא	הגיעה	למטרה.	כל	23	אנשי	ההגנה,	והקצין	
מבחינתו	 יוסף	 בים.	 ונעלמו	 ניספו	 אליהם,	 שנילווה	 	הבריטי	
את	 בחיפה	 שולחיו	 לידי	 והעביר	 תפקידו		היטב	 את	 מילא	
פעולה	 רב.	 סיכון		אישי	 תוך	 לאסוף,	 שהתבקש	 המידע	 כל	
נוספת	היתה	איסוף	מודיעין	על	מצבורי	נשק	ודלק	בסוריה	

המסתערבים	הראשונים:	עומדים	מימין:	שלמה	צאלח,	יוסף	קוסטיקה,	שלם	
)כאמל(	מואס.	יושבים	מימין:	יצחק	יפה	ויעקב	)ז'ק(	סעד
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יוסף	קוסטיקה		תיאר	בעדות	מאוחרת	את	המצב	הקשה	בו	
הם	פעלו:	

א.	לא	נתנו	לנו	כספים	להתבססות.	
ב.	לא	התאפשר	לנו	לקנות	בגדים	מתאימים	שהיינו	זקוקים	

להם.	
כדי	 או	בבית	קפה	 הותר	לאף	אחד	לבקר	בקולנוע	 לא	 ג.	

ללגום	משהו.	
ד.	לא	היה	טיפול	בהשגת	תעודות	זהות	אותנטיות	מקומיות.	
כל	התעודות	שהיו		בידינו	היו	מזויפות,	והאנשים	פחדו	לשלוף	

אותן	בשעת	הצורך.	
בתנאים	 חיו	 האנשים	 במחלקה,	 גדולה	 הזנחה	 היתה	 ה.	
שנשלחו	 למשימה	 ומסירותם	 מתוך		אחריותם	 אך	 קשים,	

אליה,	הרכינו	ראש	ואכלו	אותה".	
	תיאורו	של	משה	עדקי	שפעל	בכיסוי	של	משרת	במשרדי	
יותר	מכל	על	 חברת	הבניה	"פרעון		ושות."	בדמשק	מלמד	
מגיע	 "ואז	 במהלך		שליחותם:	 המסתערבים	 שעברו	 הסבל	
הערב	ועמו	הבדידות...כל	אחד	מאיתנו	היה	מכין	עצמו		בסתר	
והיא	 מראש,	 ידעתי	 לא	 הבדידות	 הנפילה...על	 לרגע	 לבו	
היתה	נוראה		מכל.	אני	שגדלתי	בשכונה,	במשפחה	שתמיד	
לנו	בה	יחד	שמונה	אנשים	בחדר,		ואחר	כך	בחברה	תוססת,	
בהווי	פעיל	ושמח,	לא	הייתי	מוכן	לבדידות	מדהימה		כזאת	-	
ללא	חברים,	ללא	ידידים	וללא	משפחה.	רק	אתה	עם	עצמך	
ועל	הצלחותיך... על	מעלליך	 יודע	 רק	אתה	 ועם		בדידותך.	
בשכבי	לישון	על	יצועי	הדק		שעל	רצפת	החדר...	ידעתי:	יש	

שטחים	שבהם	לעולם	לא	אהיה	תאופיק".	
גם	המחזור	השני	פעל	כראוי	למרות	הקשיים,	אך	למעשה	
לא	ביצע	כל	משימות		מבצעיות	פרט	להתבססות	במקומות	
השונים	כל	אחד	תחת	הכיסוי	שבו	פעל.		פרק	זה	מסתיים	
על	 הפיקוד	 את	 מקבל	 אלון	 יגאל	 כאשר	 	1942 בינואר	
מחלקת		המסתערבים.	יגאל	עוזב	את	פלוגה	א'	היוקרתית	
למפקד	 ומתמנה	 חודשים		קודם	 	7 שהוקם	 הפלמ"ח	 של	
והיא	 לפלמ"ח	 המחלקה	 את	 מספח	 הוא	 המסתערבים.	
	מקבלת	את	השם:	"המחלקה	הסורית".	יגאל	מגייס	מחזור	
נוסף	של	מסתערבים,		דואג	להחזיר	הביתה	את	אלה	שלא	
מקומיות	 תעודות		זהות	 להוציא	 כולם	 את	 ומנחה	 התאימו	
שכן	הוא	הבין	את	הקושי	הגדול	והסיכון	לפעול	ללא	תעודות	
	מקוריות.	כאן	נכנס	לתמונה	יוסף	רומנו	-	יהודי	מדמשק,	מיודעו	
להסדיר	 מצליח	 אישי	 סיכון	 תוך	 אשר	 קוסטיקה,	 של		יוסף	
קשר	עם	מוכתר	מקומי		אשר	בעבור	תשלום	נכבד	ימליץ	על	
הוצאת	תעודות	זהות	סוריות	לאנשי		המחלקה.	ראשון	לקבל	
זו	 יוסף.	בתקופה	 -	אחיו	של	 תעודה	היה	שלמה	קוסטיקה	
	תרמה	משפחת	קוסטיקה	4	מילדיה	למחלקה:	יוסף,	שלמה,	
לחלב	 גם	 האזרוח	 פעולת	 הורחבה	 ולאה.		בהמשך	 רחמים	

	על	הצלחת	פעולת	החבלה	אשר	ביצעו	שני	המסתערבים:	
חיימקה	לבקוב	וישראל		בן	יהודה	)עבדו(	בחלב.	

לפעילות  הראשונה  השנה  במהלך 
שהיו  לומר  ניתן  בסוריה,  המסתערבים 
לא  אשר  וסוערות  רבות   התפתחויות 
שמפקדי  רק  אציין  בהם.  להרחיב  ניתן 
 המסתערבים בשטח התחלפו מספר פעמים, 
היו  חמשת  המסתערבים  של  חייהם  תנאי 
הבדידות  במיוחד  עליהם  קשתה  קשים. 
והריחוק  ממשפחותיהם. לעומת זאת ולמרות 
את  ביצעו  הם  הבעייתי,  והפיקוד  הקשיים 
באופן  יציאתם  לפני  שקיבלו  כל  המטלות 

המוצלח ביותר. 
   

בקיץ	1941	גוייסה	הקבוצה	השנייה	של	המסתערבים	היו	אלה	
15	חניכים	בני		עדות	המזרח	ויוצאי	מדינות	ערב	שכבר	נכנסו	
3	נושאים:	קורס	 למסגרת	הדרכתית	מסודרת	אשר		כללה	
חבלה	ונשק	בבית	אורן	שבכרמל,	קורס	ימי	להשטת		סירות	
וקורס	 גני	התערוכה	שליד	שפך	הירקון	בתל-אביב	 בשטח	
אלחוט	בו	נטלו		חלק	אלה	שיועדו	לפעול	כאלחוטאים	בקרב	
המסתערבים.	בנוסף	עברו	החניכים		גם	לימודי	איסלאם	כפי	
	- בולט	בהמשך	 החניכים	שהיה	למסתערב	 אחד	 שמספר	
	משה	עדקי:	"	למדנו	את	הדת	המוסלמית.	גידלנו	שפמים.	
איש	דת	ערבי...לימד		אותנו	את	התפילה...הוא	שינן	לנו	את	
ההליכות...כן	למדנו	מפיו	דינים	שונים	של		האיסלאם...	ההיגוי	
שלנו,	לדעת	מומחים,	היה	פלשתינאי	בולט,	אי	לכך	הובאה	
יוסף,	 קוסטיקה,	אחותו	של	 –	לאה	 	אלינו	מדריכה	מדמשק	
שלימדה	אותנו	את		הניב	הערבי	הסורי	המדובר	בדמשק	וכן	

פרקים	על	ההווי	הערבי	בדמשק".

בגמר  הקורס נשלחו המסתערבים להתבסס 
חלקם  ובלבנון.  בסוריה  שונים  במקומות 
באתרי  לעבוד  הכהן,  דוד  במצוות   הוכנסו, 
בונה  שהקימה  סולל  חברת  של  העבודה 
מחנות,  הבריטי  הצבא  עבור  וסללה 
המזרח  התיכון.  ברחבי  ומתקנים  כבישים 
חורנים  של  בכיסוי  הועסקו  המסתערבים 
מסכנים כשהם סובלים מתת  תזונה, מגורים 
העבודה  ביותר.  קשה  והיגיינה  עלובים 
עצמה היתה עבודת פרך  ממש וכל זאת תוך 

הקפדה על אי חשיפת זהותם האמיתית.
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ולמה,	ולשלחה	כבת	זוג	לגבר	זר	בתנאי	סיכון,		היה	מעשה	
פירוק	 עקב	 לפועל	 יצא	 לא	 המזל	 למרבה	 אשר	 דמיוני	

המחלקה		הסורית.

המחלקה	פורקה	כיון	שהבריטים	לא	נזקקו	עוד	לשיתוף	עם	
הישוב		היהודי.	הצבא	הגרמני	ב-1943	נהדף	מצפון	אפריקה	
וגם	התקדמותו	באזור		הקווקז	נבלמה,	סוריה	ולבנון	היו	בידי	
הבריטים,	כך	שאיום	הכיבוש	הוסר		למעשה	והבריטים	הורו	
איתנו.	 הצבאיות	שנבנו	במשותף	 כל	המסגרות	 את	 לפרק	
פורקה	 וכך	 למחתרת,	 לרדת	 הפלמ"ח	 נאלץ	 למעשה	 	כך	
המחלקה	הסורית	שלא		היה	טעם	בהמשך	הפעלתה	מאחר	
חלק	 זאת		נותרו	 למרות	 הלוחמים.	 את	 הכירו	 שהבריטים	
מהם	בסוריה	ובלבנון	והמשיכו	לפעול	בהעלאת	יהודים	דרך	
הגבול.		בפעולה	זו	נתפסו	יוסף	קוסטיקה	ועקיבא	פינשטיין	
אשר	ישבו	בכלא	בתנאים		קשים	עד	לשחרורם.	עד	אוגוסט	
1943	חיסלו	המסתערבים	את	עסקיהם	וחזרו		ארצה.	כאן	לא	
זכו	לכל	יחס	ואיש	לא	טרח	לסייע	בידיהם	להתאקלם	חזרה	
עבודה	 מצא	 כי	 לי	 סיפר	 צאלח	 שלמה	 עבודה.	 	במקומות	
עבודה	 מלקבל	 נדחה	 ורחמים		קוסטיקה	 ירקן	 של	 בחנות	
בבית	החרושת	למאזניים	שם	עבד	בטרם	גוייס		בטענה	כי	
לפרק	 עגום	 סיום	 זה	 היה	 התמלא...	 ומקומו	 שנתיים	 נעדר	
ומסירות	 הקרבה	 תוך	 יחודית	 בטחונית	 של		עשייה	 מפואר	
הסוכנות	 לאנשי	 בין		הבריטים	 "השיתוף"	 סיום	 גבול.	 ללא	
חשוב		ביותר	 פרק	 הוא	 שבדרך,	 המדינה	 הנהגת	 היהודית,	

בהיסטוריה	של	הקמת	מדינת	ישראל.

למרות שתקופה זו ארכה בסך הכל  כשלוש 
שנים מקיץ 1940 - קיץ 1943. במהלכה זכה 
הישוב להקים כוח מגן  מקצועי, אשר גם אם 
הוא  ושגיאות,  קשות  מתקלות  חף  היה  לא 
המפעל  את  שהצילה  נסיון  ותשתית  העניק 
במאבק  ב-1948  היהודי  הישוב  ואת  הציוני, 
על  מדינות ערב.  למול  ועצמאותו  על  קיומו 
האישית של מסתערבי  המחלקה  הצלחתם 
מנת  שהיה  בסבל  ההכרה  העיבה  הסורית 

חלקם.

יגאל	אלון	כתב		בזיכרונותיו:"תנאיהחייםהיוקשים:בדידות,
מתיחותמתמדת,תנאיםהיגיינייםגרועים,תנאיםכלכליים
קשים.הפרימיטיביותשלחייהתושביםשאליההיואנשינו
לחיי שהורגלו החברים על הכבידה להסתגל אנוסים
תרבות.תנאיהנכרמצדאחדוהקירבההיתירהוהמגרה

זהות	 לתעודות	 המסתערבים		זכו	 שכל	 למצב	 עד	 ולחומס	
הביטחון	 תחושת	 של	 מאד	 ניכר	 שיפור	 בכך	 היה	 מקוריות.	
	ויכולת	תנועתם.	יוסף	רומנו	דאג	לתדרך	את	המסתערבים	
ואף	שיפר	את		השיטה.	יוסף	ציין	בזיכרונותיו:	"הוא	הבין	שאנו	
במסירות,	 עזרתו	 את	 הושיט		לנו	 והוא	 עמנו,	 למען	 פועלים	
עמו...בלבי		הרהרתי:	 את	 לשרת	 יוכל	 שבו	 חלק	 לקחת	 כדי	
'איזה	מזל	יש	לנו	עם	יהודי	כמוהו"	אכן	היתה	עזרתו	ותרומתו	
של	יוסף		רומנו	לפעילותם	וביטחונם	של	מסתערבי	המחלקה	
רומנו	 יוסף	 שלח	 המדינה,	 לאחר		הקמת	 עצומה!	 הסורית	
לעלות	 נמנעה		האפשרות	 עצמו	 ממנו	 לישראל.	 ילדיו	 את	
שכן	השלטונות	הסורים	אסרו	עליו	לצאת	את	סוריה	עקב	
ולדברי	קוסטיקה	 יוסף	נפטר	בדמשק	 	תפקידו	הממשלתי.	
גויסו	בניו	של	רומנו		לעבודה	במשרד	החוץ	ובכך	אולי	השיבה	

לו	המדינה	משהו	בתודה	על	פועלו	המבורך.

תחנות   4 נפתחו  אלון  בתקופת  יגאל 
וביירות.  דמשק  חלב,  א-זור,  בדיר  אלחוט 
המחלקה  הסורית התפרשה על אזור נרחב 
שונים:  בכיסויים  חיים  כשהמסתערבים 
בחלב,  נגריה  והפעיל  פתח  עמנואל  סידס 
אליהו  בריאק,  סוחר  היה  פינשטיין  עקיבא 
לוי  עבד במוסך בדמשק, שלמה צאלח עבר 
רחמים  קוסטיקה  חנות,  שם  ופתח  לחומס 
שלמה  בביירות,  למאזניים  חנות  פתח 
חלק  ואלה  רק  בדומר  פועל  היה  יעקבסון 

מ-25-20 המסתערבים שפעלו אז. 

המסתערבים	המשיכו	לסבול		מבדידות,	תנאי	מחייה	קשים	
אברהם		שרוני,	 	- ונעצרו	 שנחשדו	 ביניהם	 היו	 גבוה.	 וסיכון	
ירוחם	כהן,	דוד	עיון.	על	מנת	להרים	מעט	את	המוראל	של	
הוצאתו	 כהן	את	 וירוחם	 גלילי	 ישראל	 הגו	 לוחמי		המחלקה	
הנעשה	 על	 מעט	 להם	 המחלקה		שיספר	 עלון	 של	 לאור	
בארץ	ויופץ	ביניהם	במקומות	מושבם.	כך	יצא	לאור		העלון:	
"דבר	לאלמונים"	שהספיק	לצאת	פעם	אחת	בראשית	שנת	

 .1943
נתקלים	 שהמסתערבים	 לב	 שם	 אלון	 יגאל	 מסוים	 בשלב	
בבעיה	חוזרת	ונשנית	של		נסיונות	לשדך	להם	בנות	מקומיות.	
חלקם	היו	נשואים,	אך	בכל	מקרה	הפך		הדבר	למטרד	בטחוני	
שהיה	צריך	לפתור.	יגאל	החליט	לגייס	בנות	מזרחיות,		לאמנן	
ולשגרן	כבנות	זוג	למסתערבי	המחלקה.	הקושי	היה	לאתר	
בנות		מתאימות	ובעיקר	לשכנע	אותן	להתגייס	שכן	בשנים	
לאן	 באופן	שלא	תספר	 מזרחית		מביתה	 בת	 להוציא	 אלה	
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ג.	לאחראים	עליהם	בהנהגה	המדינית	ובפיקוד	ה'הגנה',	היה	
עדיף	כי	פרק	זה		ישכח	ולא	ייזקף	לחובתם.

הסורית		הוחלט	 המחלקה	 את	 לפרק	 להחלטה	 במקביל	
בלא	 חדשה	 מסתערבים	 יחידת	 להקים	 ה'הגנה'	 במטה	
ידיעת	הבריטים		וכך	הוקמה	המחלקה	הערבית	של	הפלמ"ח	
כהן,	 גמליאל	 	יותר:	 המוכרים	 מסתערביה	 עם	 "השחר"	
יעקובה	כהן,	יצחק	שושן,	שמעון	חורש	ורבים	וטובים	נוספים.	
	מסתערבים	תמיד	היו	צורך	חיוני	חסר	תחליפים.	כך	הוקמו	
יחידות	שהפעילו	מסתערבים	 קום		המדינה	 לאחר	 והופעלו	
אך	 ובמוסד.	 במשטרה,		בשב"כ	 בצה"ל,	 השונות	 במסגרות	
יש	לזכור	שאת	התשתית	יצרו	אותם	מסתערבים	ראשונים	
של	 דורות	 לנו	 צמחו	 ושמהם	 הוכר	 לא	 פועלם	 	שדווקא	
המסתערבים	 חמשת	 	של	 ראשוניותם	 וכי	 מסתערבים	
היתה	חשובה		להבנת	 ותרומתם	 יחודית	 היתה	 הדמשקאים	
הנושא	ופיתוחו.	כל	שנותר	הוא	להשלים	את	המידע	אודות	
לשוב	 ראשונים,	 מסתערבים	 של	 חבורה		מופלאה	 אותה	
הקרבתם	 	את	 ולהטמיע	 המופלא	 סיפורם	 את	 ולספר	

ותרומתם	עבור	הדורות	הבאים,	על	מנת	שלא	יישכח	עוד.	

חלק  מהמשימה הזו נטלתי על עצמי בכך ש: 
רותי עמיר אלבום מסודר  ביחד עם  א. הכנתי 
באופן  ניתן  לראות  אותו  ההסתערבות  אודות 
ב-"אוצר  תשלום  או  הזמנה  וללא  נוח  חופשי, 

התמונות" שבמוזיאון   'בית הפלמ"ח'. 
שהתקיים  מרגש  ערב  לקיום  סייעתי  ב. 
משפחות  רוב  הוזמנו  ואליו  הפלמ"ח  בבית 

 המסתערבים מראשיתם. 
הפירוט  ובו  לפרסם  שבכוונתי  ספר  כתבתי  ג. 
ההסתערבות  המאורגנת  ראשית  על  המלא 

   והמחלקה הסורית. 
לסיום	אני	יכול	לציין	בסיפוק	שבמהלך	עבודתי	על	ראשית	
מרגשים	 ארועים	 כמה	 לי	 נכונו	 ההסתערבות		המאורגנת	
במיוחד.	אחד	מהם	היה	הפגישה	עם		מר	שלמה	צאלח	ז"ל.	
שלמה,	מחמשת	המסתערבים	הראשונים	ילידי	דמשק,		היה	
בו	 בחולון	 האבות	 בבית	 הצנוע	 בחדרו	 כשפגשתיו	 	98 בן	
התגורר.	הספקתי		לבקרו	פעמיים,	לראיינו,	להקליטו	ולצלמו.	
שנה	לאחר	מכן	נפטר	והוא	בן	99		.	נכחתי	בלוויה,	הנחתי	זר	
על	קברו	"בשם	ממשיכי	הדרך"	וקבלתי	את	אישור		המשפחה	
גוף	 איכשהו	 לייצג	 יחידי	 הייתי	 כי	 לציין	 למותר	 להספידו.	
ממלכתי.		איש	מבין	הגופים	הללו	לא	טרח	לחלוק	לשלמה	
כבוד	אחרון,	כבוד	שהוא	וחבריו		מעולם	לא	ביקשו	לעצמם,	

למרות	שהיו	כה	ראויים	לו.	

אלהארץמצדשני,הוסיפואףהםלקשייםשלהתפקיד
כיסוייהם על היחידה אנשי רבה. סבלנות חייב אשר
הכבד מילויתפקידם על שוקדים היו השוניםוהמשונים
והאפור.היואלהמחזותמעורריכבודשלגילוייעקשנות,

סבילותוגבורהצנועה"
הצורך	 מן	 רק	 לא	 אלון		נבע	 יגאל	 מדבר	 עליו	 הסבל	 אותו	
מבחינה	 וקשות	 משפילות	 בעבודות	 הכיסוי	 למען	 לעבוד	
עקרוניים	 ומויכוחים	 מספקת	 הכנה	 מאי	 גם	 אלא	 	פיסית,	
"השיתוף"	 על	 ולאחראים	 למפקדי		המחלקה	 הבריטים	 בין	
שונים.	 היו		אינטרסים	 אחד	 כשלכל	 הישוב,	 הנהגת	 מטעם	
במצב	שנוצר	מצאו	עצמם	הלוחמים	בתווך,	פועלים	בתנאים	
מקדים	 מודיעין	 בלא	 ברורות,	 משימות	 בלא	 אנושיים	 	תת	
האישית	 והאינטואיציה	 	המזל	 על	 ובהסתמכות	 ומספק	
שלהם.	המקרים	הקשים	בהם	נעצרו	אחדים		מביניהם	ועונו,	
היד	של	 ולאזלת	 בו	פעלו	מצד	אחד,	 הוכחה	לסיכון	 היתה	
מי		ששלח	אותם	מנגד.	אין	ספק	שבבדיקת	התנהלותה	של	
הבלעדיים	 האשמים	 קיומה,	 לכל		אורך	 הסורית'	 'המחלקה	
היו		המפקדים	 עצמה,	 את	 מיצתה	 לא	 שהמחלקה	 בכך	
והמשלחים	ולא	המסתערבים,	שעשו	מבחינתם	מעל	ומעבר	
כל	 היו	 הצלחותיהם	 לפעול.	 נדרשו	 בהם	 בתנאים		הקשים	
בריאים.	 הישרדות	 תושייה		וחושי	 עצמית,	 יוזמה	 פרי	 כולם	
כפי	שכותב	משה	עדקי	בספרו:	"מבחינה	מסויימת	היינו		כעין	
ונתברר	 לגבול,	 מעבר	 החשאית	 הפעילות	 של	 נסיון	 שפני	
המבצעים	 את	 עליהם	 קיבלו	 של		האנשים	 רובם	 שרוב	
באופן	 המכשולים		ומילאו	 כל	 על	 התגברו	 עליהם,	 שהוטלו	
בקרב	 להתאזרח	 עליהם:	 שהוטלה	 המשימה	 את	 מצוין	
כי	העובדה	שהמסתערבים	הללו	 גם	להבין	 התושבים."		יש	
לא	פעלו	מבצעית	בסופו	של	דבר		נבעה	מכך	שסוריה	ולבנון	
וערוכים		לפעול.	 מוכנים	 היו	 מבחינתם	 הם	 אך	 נכבשו,	 לא	
לא	 ולבנון	 בסוריה	 הראשונים	 של	המסתערבים	 התערותם	
מן	 גם	 אלא	 האישי	 ההיבט	 מן	 רק	 לא	 משימה		קלה	 היתה	
"התפקיד	 עדקי		בעדותו:	 שמתאר	 כפי	 המבצעי	 ההיבט	
הזה	דרש	מאמץ	נפשי	כביר,	עצבים	חזקים	ונשימה	ארוכה.	
	לא	כל	אלה	שגויסו	עמדו	במבחן.	חלק	קטן	מאלה	שעברו	
במחלקה.	 לפעולה	 עבר	 של		המחלקה,	 האימונים	 במחנות	
כל	אחד	מאיתנו	היה	בודד	בפעולתו		ובתפקידו,	ובידיו	עצמו	
ולמצוא	 וער	למתרחש	מסביב	 זהיר	 גורלו.	עליו	להיות	 נתון	
	תחבולה	ותושייה	להיחלץ	מהמצור	שבו	הוא	נקלע"	תהיתי	
לגבי	הסיבה	שתקופת		המסתערבים	הראשונים	נעלמה	מן	
התודעה	הלאומית,	ותוך	כתיבת	הדברים		הגעתי	למסקנה	כי	

יש	לכך	שלוש	סיבות	לפחות:	
א.	משך	הזמן	הקצר	יחסית	בו	פעלו.	

ב.	לא	היה	מי	שלקח	על	עצמו	לעשות	להם	"יחסי	ציבור".	
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דרגת	הסגן	ראשון	)סגן	דהיום(	לאשמורת	של	לילה	בלבד.	
יציאתו	 ערב	 בדיוק	 אלינו	 הגיע	 בדרגה	 להעלאה	 	האישור	
יודע	כיצד		הצליח	לספק	לעצמו	״בן	רגע״	את	 ללבנון.	איני	

סימני	הדרגה	ולענוד	אותם	על	כתפיו.	

   
יום	שני	13	בפברואר	1950.	בשעת	בוקר	אני	נכנס	ל״פיגרו״	
אחד	בהדר	הכרמל.		ללא	כל	הזמנה	של	הספר	אני	מתיישב	
הלה	 את		השפם.	 לי	 ״לתקן״	 הגלב	 מן	 ומבקש	 כיסא	 על	
מביט	בי	במבט	מוזר	אבל	ממלא	את	בקשתי.	אני	מושיט	לו	
שלושה		גרוש	עבור	טרחתו	ויוצא	מן	המספרה	עם	שפם	יאה	
ונאה	של	צעיר	המתעקש		לשוות	לפרצופו	הבעה	מבוגרת	

מכפי	גילו.	
שעת	אחר-צהריים.	אלי	שעיו	ואני	עולים	על	ספינת	שתיקח	
שהיכרתי	 ״פלמ״ח״	 אותה	 היא	 לביירות.		הספינה	 אותנו	
לפנים.	שמריה	גוטמן	המפקד	מלווה		אותנו.	שמחתי	לראות	
שגם	מכרי	הוותיק	מ',	וסגן-אלוף	חיים	רפאלי	מפליגים	איתנו.	

טוני כרם והדרכון הירדני
בתחילת	שנת	1950	נשלחנו	בזה	אחר	זה	ללבנון.	השתייכנו	אז	
ל"ש.מ.	18"			)שירות	מודיעין	18(.	עד	אז	נדדנו	ממקום	למקום.	
ושינויים.	 תמורות	 ידענו	 הים,		וביפו.	 במשמר	 ברמלה,	 היינו	
פרץ	וסמעאן	לא	נראו	יותר.	קצין	מבצעים	חדש	בא		ליחידה	
ושעריה	נפתחו	למספר	לא	מבוטל	של	בעלי	תפקידים	לא	
ברורים	לי		ואלה	התחלפו	בקצב	מהיר.	מכל	בעלי	התפקידים	
ונמרודי	 על		כנם	שמריה	המפקד	 נותרו	 מן	העבר	 שהכרנו	
קצין	המודיעין.	נחום,	האחראי	על	קיום	הקשר		האלחוטי	עם	
כי	מתחולל	משהו	 חשנו	 בקושי.	 נראה	 לארץ	 בחוץ	 חברינו	
שאת	טיבו		איננו	יודעים,	וכי	זה	עשוי	להשפיע	על	עתידה	של	

לי	 אין	 מה	שהייתה	פעם	המחלקה		הערבית	של	הפלמ״ח.	
ספק	שהלחצים	הכבדים	שהפעלנו	על	שמריה,	הם		שזירזו	

את	שיגורנו	לחוץ	לארץ.		
"בניטו"	 הראשונים	מהם	נפרדנו	בטרם	צאתם	לביירות	היו	
)בן-טוב	שלם(,	אלי		דנא,	ויהושע	מזרחי.	אני	זוכר	את	הערב	
את	 לענוד	 דנא		הספיק	 אלי	 ומיהושע.	 מאלי	 נפרדנו	 שבו	

בלבנון ובירדן
כתבת המשך מתוך הספר "פרפר השחר"

אליהו ריקה

פברואר	1950:	בדרך	ללבנון	על	ספינת	חיל-הים	פלמ"ח

על	ספינת	חיל-הים	פלמ"ח
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לעיר.	חברינו	מחליטים	היכן	אלי	שעיו	ואני		נבלה	את	הלילה.	
את	שעיו	הורידו	בדרך	ואותי	הובילו	למקום	מגוריו	של	יהושע.	
דופק	שוב	 הוא	 אין	תשובה.	 דופק	על	הדלת.	 "גילי"	 	חברנו	
ושוב.	לפתע	היא		נפתחת.	יהושע	מופיע	בפתח,	חיוור	כסיד.	
אנו	נכנסים.	למראה	החדר	אני	נדהם.		כבר	מדלת	הכניסה	
יהושע	 את	 ששימש	 האלחוט	 מכשיר	 את	 לראות	 אפשר	
	- ה״מוסיקה״	 את	 היטב	 הכרנו	 השולחן.	 על	 מונח	 	כשהוא	
מכשיר	האלחוט	שעליו		התאמנו	כולנו.	מעלתו	שהוא	דומה	
בחיצוניותו	למקלט	רדיו	רגיל,	אולי	לא	מהסוג		שניתן	להשיגו	
בחנויות,	אך	בכל	זאת	מקלט	רדיו.	ואולם	כבר	ממבט	ראשון	
כפי	 ארצה.	 שידור	 בשעת	 יהושע	 את	 ידעתי		שהפתענו	
למקום	 בואנו	 על	 לא		ידע	 יהושע	 מכן,	 לאחר	 לי	 שיתברר	
מגוריו.	לאחר	שהתברר	לו	שהנוקשים	על	דלתו	הם	אנחנו,	

	חזר	הצבע	להציף	את	פניו.	

יהושע	שמח	לארחני	ושמח	לשמוע	ממני	חדשות	טריות	על	
הארץ.	למחרת	בבוקר		הוא	עשה	לי	הכרה	של	העיר	ואירח	
זו		הזדמנות	ללמד	 הייתה	 אותי	לארוחה	באחת	המסעדות.	
אותי	לדעת,	שכאן	בלבנון	משתמשים	בביטוי	"תרוויאה"	לציין	

		"ארוחת	בוקר"	-	ולא	בביטוי	"פטור"	כמו	אצלנו	בדמשק.	
הימים	הבאים	היו	עמוסי	עבודה.	עסקתי	בשני	דברים:	מציאת	
אל	 ניגשתי	 פלסטיני.	 פליט	 תעודת	 מגורים		והוצאת	 מקום	
חדר	 ומצאתי	 קיבלתי		מיהושע	 כתובתו	 שאת	 מתווך-דירות	
אצל	 חדר	 העדפתי	 מכובד.	 מגורים	 ברובע	 נאה	 מרוהט	
	משפחה	על	פני	דירה	משלי,	וזאת	כדי	שאוכל	להכיר	אנשים	
ולהשתלב	מהר	ככל		האפשר	בחיים	החברתיים.	קניתי	כמה	
דברי	לבוש	ואי	אלה	פריטים	כדי	שיהיה	לי		מה	לשים	בחדרי	
נפרדתי	 משלי	 מגורים	 למקום	 שנכנסתי	 ברגע	 החדש.	
יהושע	 יותר	לא	אפקוד	אותו.	כעבור	זמן	מה	 מבית		יהושע.	
יחליף	את	מקום	מגוריו		למקום	מתאים	יותר	לנהל	ממנו	את	

זיהוי	של	חוץ	לארץ	 ציודי	כלל	מזוודה	קטנה	בעלת	סימני	
ובתוכה	חליפה	אזרחית,		עניבה,	כמה	חולצות,	גרביים,	ושאר	
פריטים	כולם	תוצרת	חוץ.	כן	נשאתי	איתי		מצלמת	ה״מינוקס״	
הזעירה	ששמריה	רכש	לי	אותה	במיוחד,	והצטיידתי	במטבע	
מהיחידה.	 מה	שקיבלתי	 הרבה,	 לא	 זר,	מעט,	 וכסף	 	לבנוני	
הפלסטינית	 הזהות	 בתעודת	 	הצטיידתי	 אחרון,	 ואחרוך	
ובדרכון	פלסטיני	מתקופת	המנדט		הבריטי.	שני	המסמכים	
"מוחמד"	 להוריו	 סידקי"	 "ח'ליל	 נושאים	שם	שלא	השתנה:	
	ו"ח'דיג'ה".	אני	בחרתי	בזמנו	את	שם	ההורים.	אמרתי	לעצמי	
שהורים	עם	שמות		כאלה,	שם	הנביא	ושם	אישתו,	לעולם	לא	

אשכח.	
״פלמ״ח״	יוצאת	לדרכה.	הים	שקט.	מצב	הרוח	מרומם.	אני	
תופש	עמדה	על		הסיפון	ומביט	לעיר	שאני	עוזב.	חיפה	הייתה	
לפני	 רבות.	 הלא	 חיי	 שחוויתי		בשנות	 תחנה	מהחשובות	 לי	
פחות	משש	שנים	עליתי	ארצה.	מצאתי	את	עצמי		בתוכה.	
העלייה,	 שער	 בת-גלים,	 חופי	 ז'אק,	 אחותי	 בן	 שלוח,	 יצחק	
הספר	הרמאי!		חלק	מחיי	השארתי	בה.	נער	הייתי	אבל	חיפה	
שעות	 השחרור;	 אליה		במלחמת	 שבתי	 ממני.	 הרפתה	 לא	
על	גבי	שעות	שחיתי	בנמלה	בחשכת	הליל;	וטעמתי		הרבה	
בני	 ואת	 אותי	 אימנו	 ושאול	 כשיוסלה	 המזוהמים	 ממימיה	
לקראת	מבצע		חבלה,	שלמרבה	הצער	בני	לא	יקח	בו	חלק.	

חושך	בספינה.	בתא	שהקציבו	לנו	בתוכה	התקבצנו	שמריה	
אלי	שעיו	ואנוכי.		רפאלי	בילה	את	מרבית	זמנו	ליד	ה"ג'ינג'י"	
-	קברניט	הספינה.	אלי	שעיו	ואני		המרנו	את	מלבושנו	הצבאי	
הנחיות		ועצות	 לנו	 נתן	 שמריה	 זאת	 לאחר	 אזרחי.	 בלבוש	
לידת	 לפני	 עוד	 בעצמו	 שרכש	 וניסיון	 ידע	 פרי	 מועילות,	
המדינה.	אמת	שלא		ידעתי	הרבה	עליו	בתקופה	ההיא.	אדם	
צנוע	נעים	הליכות	ודיבור,	ללא	כל	מילת		התרברבות	בסגנון	
דיבורו	-	חשת	עימו	"שווה-שווה"	ואילו	נראית	בגילו	איש	לא	

	יכול	לנחש	מי	מפקד	של	מי.	
הגענו	 בלא	תקלות	 בדייקנות.	 מנווט	את	ספינתו	  ה״ג׳ינג׳י״	
לחוף	ביירות,	דרומית		מהעיר,	כמו	שהיה	בשעתו	עם	"מבצע	
החוף.	 של		חברינו	שעל	 הפנס	 באיתות	 מבחינים	 אנו	 דוד".	
רפאלי	נפרד	מאיתנו.	שמריה	אלי	שעיו	ואני	יורדים	לסירת	
אל	 אותנו	 מובילים	 בידם	 נשק	 הנמרצים	 שייטיה	 	משוטים.	
רגע	 וכעבור	 השתנתה,	 שלא	 מחליפים		סיסמה	 שם	 החוף.	

קל	נמצאנו	כולנו	על	החוף	עם	החברים		הנרגשים.	

הרבה	 ובלי	 דברים	 ביניהם	 מחליפים	 וחברינו	 שמריה	
ה"פלמ"ח"	 אל	 ושב	 	מאיתנו	 נפרד	 שמריה	 להשתהות	
במים	 וחלקה	 החול	 על	 חלקה	 לו	 שהמתינה	 הסירה	 עם	
חברינו,	 של	 המכונית	 אל	 מובלים	 ואני	 שעיו	 אלי	 	שמעליו.	
ה״אולדסמוביל״	שבה		נסעתי	לפני	למעלה	משנה.	מגיעים	

תמונה	שמופיעה	בתעודת	זהות	אוטנתית	שהוצאתי
	כ"פליט	פלסטינאי"	
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תעודת	 את	 לפני	שהוצאתי	 עוד	 לקרות		לי	 היה	 יכול	 בכך"	
הזהות.		

צעדי	 את	 לתכנן	 ישבתי	 ותיעוד	 מגורים	 מבחינת	 מבוסס	
בביתי.	 עצמי	 הרגשתי	 בביירות	 ביומי		הראשון	 כבר	 הבאים.	
היא	 	התחושה	 ובשלווה.	 בשקט	 מתנהלים	 בעיר	 החיים	
מוצא	 מנקודת	 איש.	 מעניין	 ואינך	 בך	 מתעניין	 אינו	 שאיש	
זו	הרי		יכולתי	לנהל	חיים	קלים	אילו	רציתי	בכך.	אם	בנוסף	
ונשמרתי	מלערב	עצמי	 ככל		האפשר	 התרחקתי	מהבריות	
במצבים	העשויים	לסבכני	ללא	צורך,	יכולתי		לחיות	בשקט	
לביירות	 נשלחתי	 מה	 לשם	 היא	 שהשאלה	 אלא	 ובשלווה.	

   וכיצד		הוגדרה	שליחותי	במקום.	
לבנון	הייתה	צריכה	לשמש	לי	קרש	קפיצה	כדי	להגיע	ממנה	
היעד	 לארץ	 ישירות	 לשגרני	 דרך	 למצרים.	משלא		נמצאה	
להגיע	 דרך	 אצליח		למצוא	 אולי	 ללבנון	 אותי	שמריה	 שלח	
היכולות	 כל	 עם	 היחידה,	 אחרות:	 במילים	 למצרים.	 ממנה	
לרשותה,	 מעמיד	 המודיעין	 שחיל	 האמצעים	 	וכל	 שלה	
הפקידה	את	נושא	מצרים	בידיי		הבלעדיות.	וכשאני	חופשי	
לנפשי,	אני	מתמודד	עם	בעיותיי	בצורה	"מדעית".		מנקודת	
פתיחה	זו	קבעתי	לעצמי	שני	כללים:	להתייחס	ללבנון	כאל	
מקום	מושב		לכל	חיי,	ומנגד,	אנטוש	אותה	ללא	כל	נקיפת	
מצפון	ברגע	שאפתור	את	עניין		מצרים.	ואם	לא	אפתור	אותו,	
הגלולה	לא	תהיה	מרה;	אמצא	מה	לעשות	בלבנון.		מעשית,	
ברגע	שבחרתי	להתגורר	בחדר	במקום	שאתבודד	בדירה	
לעצמי.	 שהתוויתי	 התוכנית	 את	 ליישם	 משלי,		התחלתי	
נמצא	 "עבר"		ממנו	משתמע	שאני	 ״עבר״,	 לבנות	 התחלתי	
בין	 מלחמה	 של	 שנה	 	,1948 משנת	 הפחות	 לכל	 בלבנון	
	הערבים	לבין	היהודים,	שנה	שבה	פלסטינים	רבים	נטשו	את	

"פלסטין"	ומצאו		מקלט	בלבנון.	

קבע	 לתושב	 והייתי	 המגורים	 עניין	 את	 שפתרתי	 לאחר	
חוקי	בלבנון,	העסקתי	את		מחשבתי	בלמצוא	פתרון	לנושא	
מה		הם	 מתקיים?	 אני	 וממה	 חי	 אני	 איך	 ה"תעסוקתי".	
"כיסוי"	 תעסוקתי.	 ב״כיסוי״	 צורך	 יש	 הכנסותיי?	 מקורות	
לעצמי	 עד	שאארגן	 שטחית	 בפני		חקירה	 לפחות	 שיעמוד	
יותר		יסודית.	 חקירה	 של	 במקרה	 גם	 ש"ישכנע"	 "כיסוי"	
או	 מחדל	 בגלל	 להיכשל	 שלא	 הוא	 אותי	 העיקרון	שמנחה	
הזנחת	פרט		כלשהו.	דינו	של	פרט	"קטן"	כדין	פרט	"גדול"	
שבהכירי	 כמובן	 כדין		מאה".	 פרוטה	 "דין	 המשל	 כאמרת	
ויחד	 בעיותיי	 את	 לפתור	 תמיד	 שאצליח	 ידעתי	 עצמי	 את	
יבוא	 העיקריות	 שדאגותיי	 דעתי	 על	 העליתי	 לא	 זאת	 	עם	
״לחמם״	 עליהן	קץ	במהירות	שיא.		ואמנם,	בקושי	הספקתי	
את	מקום	מושבי	בביירות	וכבר	המטרתי	את		מטח	היחידה	
בארץ	בשלל	הצעות	ובקשות	לאשר	לי	תקציבים	להשתלב	

מגוריו.	 את		מקום	 בכלל	 אדע	 לא	 ואז	 שלו	 השידור	 תחנת	
אשר	למקום	מגוריי	איש	לא	ידע	עליו	ומעולם	לא	מסרתי	את	

	כתובתי	לאיש.	
   לאחר	מכן,	הצטיידתי	בתמונות	שהצטלמתי	אצל	צלם	ארמני	
בכיכר	המרכזית		״אל-בורג׳״	ויצאתי	תחת	הדרכתו	של	יהושע	
למקום	שניתן	לפגוש	את	מתווך		התעודות.	מפתח	המבנה	
״זהו-	זה״!.	 ואומר:	 בפנים	 שנראה	 ברנש	 על	 יהושע	 הצביע	
האיש,	ממוצא	פלסטיני,	אמור	להכיר	ולעמוד	על	קנקנם	של	
כמו	למשל	תעודות	 למיניהן	 פלסטינים		המבקשים	בקשות	
הפלסטיני	 דרכוני	 לו		את	 הושטתי	 לאדם,	 ניגשתי	 פליט.	
וביקשתי	לדעת	ממנו	כמה	תעלה	לי	הוצאת	תעודת	פליט.	
	הוא	נקב	בסכום	סביר.	כמובן	שלא	התמקחתי.	לאחר	זאת	
הוא	דפדף	בדרכוני,		רשם	בפנקסו	את	כתובת	מקום	מגוריי	
ופרטים	אחרים	שנחוצים	לו	לתעודה		המבוקשת,	לקח	ממני	
הארמני,	 הצלם	 אצל	 מועד	 מבעוד	 שהכנתי	 התמונות	 את	

	והבטיח	לי	שלמחרת	היום	תהיה	התעודה	מוכנה.	
אל-עאם״	 ״אל-אמן	 במשרדי	 איתו	 נפגשתי	 למחרת	
תיעוד	 להנפקת	 זרים,	 פנים,		לביקורת	 לביטחון	 )המשרדים	
מסר		את	 הלה	 הפקידים.	 לאחד	 אותי	 הוביל	 הוא	 וכו'(.	
טוב	 טוב	 שווידא	 לאחר	 ״מתווך-התעודות״	 לידי	 התעודה	
שאני	והתמונה		שבתוכה	מייצגים	את	אותו	האדם.	רגע	אחרי	
זה	יצאתי	מהמקום	כשבכיסי	תעודת		פליט	פלסטיני	כשרה	

למהדרין.	

ערכה של התעודה לא יסולא בפז. פירושה 
בלבנון.  אדם  חוקי  באופן  קבע  יושב  שאני 
אשר אך לפני ימים ספורים נחת על אדמת 
לבנון מאי שם, נהפך על ידי  תעודה לבנונית 
אותנטית לתושב שהתגורר, מתגורר ורשאי 

להמשיך להתגורר  במקום. 
   

היא	 בחשמלית.	 נסעתי	 התעודה	 הוצאת	 אחרי	 ימים	 מעט	
מדרגת	 על	 עמדתי	 בפנים	 	מקום	 באין	 עמוסה.	 הייתה	
בחוץ.		באחת	 תלוי	 כולו	 כשגופי	 הדלת,	 ליד	 החשמלית,	
מדים	 לובשים	 שוטרים	 ידי	 על	 הופתענו	 שבדרך	 התחנות	
כל	 את	 והובילו	 שם	 מאי	 צצו	 הם	 בלבוש		אזרחי.	 ושוטרים	
מי	שהיה	״תלוי״	על	מדרגות	החשמלית		לתחנת	המשטרה.	
ראשון.	 כדבר	 זהות	 תעודות	 להציג	 נתבקשנו	 במשטרה	
לאחר		זאת	נתבענו	לשלם	בו	במקום	קנס	כספי	כחוק	על	
כסף	 לו	 היה	 שלא	 מי	 בצורה		מסוכנת.	 בחשמלית	 נסיעה	
בכיסו	נעצר.	ומי	שלא	הציג	תעודת	זהות	ולא		הצליח	להוכיח	
שהוא	הוא,	גם	הוא	נעצר.	אותי,	שחררו	לנפשי	כי	שילמתי	את	
	הקנס	בלי	להתמהמה.	אירוע	האמור	להיות	אירוע	של	"מה	
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	בתעסוקה	כזאת	ואחרת.	מלבד	רעיונות	שלי	בנושא,	החלו	
באו,	 אלו	 הצעות	 עסקיות.	 הצעות		לשותפויות	 אלי	 לזרום	
אותם	 המגורים.		נציג	 למקום	 מחברי	 ובראשונה,	 בראש	

ואספר	כללית	על	בית	מגורי.	
לא	 מצרי,	 ממוצא	 נוצריה	 אישה	 של	 בביתה	 התגוררתי	
על	 גמלתי	 רבה.	 בחמימות	 שהתייחסה		אלי	 צעירה,	 עוד	
הייתה		כשהייתה.	 זה	 בשל	 לא	 אבל	 רחבה	 ביד	 לבה	 טוב	
בביתה	 אכסנה	 	,Madame Mabardi	 )Marie( האישה,	
דיירים		נוספים	-	אלה	הם:	״אח״	קתולי	צעיר	-	מורה	ומחנך	
בבית	הספר	השכונתי;	אח		ואחות	פלסטינים	גם	הם	נוצרים;	

עיר	מוצאם	היא	חיפה	ורחוב	מגוריהם	הוא	אותו		רחוב	שבו	
השתייכו	 הם	 שלי.	 הכיסוי	 דסיפור	 אליבא	 אני	 "התגוררתי"	
שעובד	 אח	 להם	 והיה	 בחיפה	 לשכבה		האינטלקטואלית	
צעיר	 התגוררו	 בבגדד.		בנוסף,	 העיראקית	 הנפט	 בחברת	
מוסלמי	בשם	סמיר	סאלם	ודרוזי	אחד	בשם	נאזם	אל-	עיאש.	
היה	מושל	המחוז.	 דודו	 -	שם	 ה״בוקאע״	 הוא	מאזור	 נאזם	
כל	כולם	של		דיירי	הבית	היו	חבריי	-	אפשר	לומר	מיד	ביום	

שהכרנו	אחד	את	השני.	
נאזם	היה	ראשון	שהציע	לי	להיכנס	איתו	לשותפות	עסקית.	
טיפוס	 היה	 הוא	 בביירות.	 מנהל		בית-ספר	 לפנים	 היה	 הוא	
מוסר		ובהשקפת	 בערכי	 שדגל	 ורומנטיקן,	 משורר	 חולמני,	
עולם,	אשר	במציאות	הלבנונית,	אפשר	להגדירה	כתמימה.	
משאת		נפשו	הייתה	לפתוח	בית	ספר	פרטי	משלו,	ובמקביל	
טיפח	חלום	נוסף	-	לגדל		כבשים	על	אדמותיו,	בכפר	מוצאו.	
בפני	 תחילה		העלה	 לתוכניותיו.	 אותי	 לרתום	 ניסה	 נאזם	
ושלא	כטענתך,	 יחד	הבעלים,	 ״נהיה	 בית	הספר:	 רעיון	 את	
יישא	 הלבנוני	 החינוך	 גדולה;	משרד	 נצטרך		בהשקעה	 לא	
יבואו?";	 מניין	 	המורים?	 עם	 ההוצאות!״."ומה	 במרבית	

״מורים?״	-	השיב	נאזם	-	״אתה	תהיה	גם	כן	מורה,		כמוני...״.	
לי	 אין	 ראשית,	 מורה?	 אהיה	 "שאני	 רם:	 בקול	 ״צחקתי	
לי	 יש	 בכלל	את	הכתב	שלי?	 הראית	 לכך.		שנית,	 הכשרה	
כתב	נורא	מכוער...	התלמידים	ילעגו		לי	כשאכתוב	על	הלוח	
השחור!״.	נאזם	לא	מתייאש.	למחרת	היום	שבו	חשפתי		בפניו	
חדרי	 דלת	 על	 מתדפק	 הוא	 ה״מכוער״,	 ידי	 כתב	 סוד	 את	
ומגיש	לי	מחברת		שורות,	כסת	דיו,	וציפורן	עבה	המתאימה	
לכתיבת	השפה	הערבית,	ומכריז:	״אני		אאמן	אותך	בכתיבה	
נאה!	הילדים	לא	ילעגו	לכתב	ידך	על	הלוח	השחור	-	אם	זה	

	חששך!״
עניין	שאתחיל	 ליחידה	 יש	  שיגרתי	מברק	ארצה	לברר	אם	
תחום	 ההוראה	 בתחום	 תשתית		תעסוקתית	 לעצמי	 ליצור	
משהו	 על		עצמי	 לספר	 אוכל	 אז	 כי	 ומוערך	 מכובד	 מאוד	
ספר	 בית	 לא	 שלילית.	 הייתה	 שקיבלתי	 והתשובה	 אמיתי	
פרטי	לא		כלום!	גם	לא	להיות	בעל	כבשים	ולגדלם	על	אדמת	
נאזם!	הסיכוי	להיות	בעל		נכסים	ואף	לרכוש	קרקעות	קסם	
לי.	חזיתי	עתיד	שבו	אהיה	פטור	לגמרי	מהצורך		להצדיק	את	
מקורות	הכנסותיי	לא	משנה	אם	אני	בלבנון	או	אהיה	במצרים,	
ועם		זאת	אהיה	פנוי	לעיסוקי	האחרים	-	אלא	שהיחידה	בארץ	
דחתה	כל	הצעה		שהגשתי	לה.	זכיתי	לכינוי	״רועה	כבשים׳׳	
בפי	עמית	כשסיפרתי	לו	על	הכבשים.		איש	לא	היה	מסוגל	
חבר	 ממשי.	 במשהו	 לעסוק	 להוט	 כה	 אני	 מדוע	 לתפוש	
	שפגשתי	פעם	בשעת	בוקר	בבית	קפה	משחק	״ביליארד״	
אמר	לי:	׳׳מי	ומה	רודף		אחריך	שאינך	יכול	לשבת	רגע	אחד	
אין	לך	כל	צורך	לעבוד,	חדל		מזה!״.	חברי	הטוב	 במנוחה?	
שהמחלקה	 המעטים	 בין	 דווקא	 היה	 אלה,	 דברים	 שאמר	
כיסוי	 לעצמם	 שיבנו	 כדי	 בשעתם	 אותם	 שלחה	 	הערבית	
תעסוקתי	בחיפה		הערבית.	חייה	השלווים	של	ביירות	פועלים	
את	פעולתם	גם	על	מי	שצבר	ותק		בעיר.	מזלה	של	היחידה	
עובדה	 בפני	 אותה	 הייתי	מעמיד	 אז	 כי	 לי	כסף	 היה	 שלא	
		-	לא	בעניין	ההוראה	אבל	כן	בעניין	קרקע	וכבשים	שקאסם	
ידאג	לטיפול	בהם.	לא		ימצא	חן	בעיניה	הדבר	הייתי	מסיים	

את	עבודתי,	שב	ארצה	ומשתחרר	מצה"ל.	
שלו	 שותף	 אהיה	 שלא	 לנאזם	 להמחיש	 סיימתי	  בקושי	
בעסקים	בא	אליי	סמיר		ופתח	בפניי	את	טמונות	ליבו.	הוא	
רוצה	שאהיה	שותף	לתוכניותיו.	סמיר		המוסלמי	הוא	 מאוד	
היטב	 מעורה	 היה	 הוא	 שמלות.	 ורודף	 הולל,	 שובב,	 צעיר	
בחיי		הלילה	של	העיר.	הוא	ראה	בי,	משום-מה,	שותף	מצוין	
כל	 להסיר	 וכדי	 לדבריו.	 שבהם		עסק,	 אמרגנות	 בעסקי	
תיאטרון		והתנהג	 לאולם	 פעם	 אותי	 לקח	 בנידון,	 ספקות	
ממפל- כמו	 לכיסינו	 יזרמו	 ״הכספים	 כבעל-בית.	 במקום	
בעיני	 נראה	 לא	 הוא	 בפני.	 סמיר		מתרברב	 היה	 מים!׳׳	
ואולם,		לצורך	הכיסוי	 דיו	כדי	להשקיע	אתו	ברצינות.	 רציני	

תמונה	שצלם	ארמני	שהיו	לי	איתו	קשרי	ידידות	עשה	
לי	על	דעת	עצמו	ובחינם
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כסף	 סכום	 לסכן	 מוכן	 הייתי	 מטרותיי,	 את	 קדם	 למען	 וגם	
ולהפוך		לשותפו,	אילו	הדבר	היה	תלוי	בי,	זאת,	כיוון	שראיתי	
בעסקי	האמרגנות	פתח		ליצירת	קשרים	במצרים,	הספקית	
בעולם	 מוסיקליות		וזמרים	 להקות	 רקדניות,	 של	 העיקרית	
שוב	 קצר	 זמן	 וכעבור	 ארצה	 הצעתי	 את	 העברתי	 הערבי.	
כך	 שם.	 גרסו	 	- למהר״	 צורך	 ״אין	 שלילית.	 הגיעה		תשובה	

נקטעה	בעודה	בחיתוליה	גם		הקריירה	שלי	כאמרגן...	
   

אולם,	העיסוקים	שלי	לא	הוגבלו	לענייני	תעסוקה	ולפיתוח	
קשרים	חברתיים		בלבד.	היו	לי	דאגות	נוספות	בכיס.	לאחר	
שביססתי	את	מעמדי	כיושב	קבע		בלבנון,	נתתי	את	דעתי	
לעניין	מצרים.	על	מנת	לנסוע	לארץ	זו	נזקקתי	לדרכון		ירדני.	
ירדני	משום	שממלכת	 להיות	אזרח	 אני	כפלסטיני	הפכתי	
ירדן	סיפחה		לטריטוריה	שלה	חלק	מ"פלסטין"	והפכה	את	
תושביו	לנתינים	ירדנים.	גם	אני,	אף		שלא	השתייכתי	לחלק	
שירדן	סיפחה	לשטחה,	מגיעה	לי	האזרחות	הירדנית.	כל		זה	
טוב	ויפה,	אך	למען	אוציא	לעצמי	דרכון	ירדני,	כמי	שרואה	
את	עצמו	זכאי		למסמך	כזה	מכוח	היותו	פליט	פלסטיני,	עלי	
במיוחד	 התלהבתי	 בביירות.		לא	 הירדנית	 לקונסוליה	 לסור	
חדש	 אני	 שהרי	 הזאת	 הקונסוליה	 דלתות	 על	 להתדפק	
	במקום	וחרף	כל	הישגי	בקושי	הספקתי	להתארגן.	אני	גם	
עשוי	להיתקל	שם		בפקידים	ממוצא	פלסטיני	״כמוני״	אשר	
לחפש	 וירצו	 או		מ"יפו"	 מ"חיפה"	 אני	 שגם	 לראות	 ישמחו	
לספר	 לנו	 שיאפשר	 משהו	 ולי,	 להם	 משותף	 משהו	 איתי	
	חוויות	מפלסטין	האבודה.	מלבד	זאת	אין	לי	שמץ	של	מושג	
פליט	 למען	 ירדני	 דרכון	 להוצאת	 ההליכים		המקובלים	 על	
פלסטיני.	לכן,	כדי	שלא	אעמוד	בפני		הפתעות	בלתי	צפויות,	
רצוני	 על	 ושוחחתי	 בנושא	 מידע	 קודם	 לאסוף	 החלטתי	
	לנסוע	למצרים	עם	אחד	מעמיתי	הותיקים.	העמית	סיפר	לי	
על	אדם	אחד	בשם		טוני	כרם,	בעל	חברת	נסיעות	ותיירות,	
שנהג	לארגן	סיורים	מודרכים	למצרים.		לצורך	סיורים	אלה	
לדבריו,	יספיק	הדרכון	הפלסטיני.	לאחר	ששמעתי	את	דבר	
בארץ	 מוקדם	 סיור	 לערוך	 הרעיון	 בראשי	 התגבש	 	עמיתי,	
היעד	אפילו	במסגרת		טיול	מאורגן	ולאחר	זאת	לדאוג	לדרכון	
בכל	 יתעשר	 דרכוני		הפלסטיני	 שאם	 חשבתי,	 עוד	 הירדני.	
מיני	חותמות	של	כניסה	ויציאה	לבנוניות	ומצריות	יעשה		יותר	
רושם	על	הפקידים	בקונסוליה	הירדנית	בביירות	לכשאבקש	
מהם	להנפיק	לי		דרכון	ירדני	בהסתמך	על	דרכוני	הפלסטיני.	
למשרדו	 נכנס	 אני	 משרדים	 פתיחת	 בשעת	 היום	 למחרת	
של	טוני	כרם.	אותו	לילה		לא	ישנתי	בחלקו.	ביימתי	לעצמי	
את	מעמד	המפגש	שיהיה	לי	עם	טוני.	לא	הכרתי		את	האיש	
ומעולם	לה	היה	לי	מגע	עם	אנשי	עסקים	בכל	תחום	שהוא.	
מעט	 טוני.	 משתייך	 אליה	 בחברה	 לא		התחככתי	 מעולם	

הניסיון	החברתי	שרכשתי	עם	אנשי		הבית	עימם	התגוררתי	
משתרע	על	פני	פחות	מחודש	לכל	היותר.	על	כף		המאזניים	
טוני	 עם	 במצרים.	 המדינה	 את	 לשרת	 תוכניתי	 עומדת	
עסקתי	 מהידיים.	 לי	 להתחמק	 לה	 לא		אתן	 אותה.	 אחנוך	
חלק	מהלילה	בהכנות	למפגש	עם	טוני.		הכנתי	שיעורי	בית	
בתחום	זר	לי	לחלוטין.	מדי	פעם	דחיתי	את	המחשבה	לדחות	
	את	הביקור	אצל	טוני	למועד	אחר	כדי	שאהיה	מוכן	לו	עוד	
יותר	טוב.	ומשהגעתי		למסקנה	שאין	שום	סיבה	לדחות	את	

ביקורי,	נכנסתי	למשרדו	וניגשתי	ישר		לנושא:	
לי	בסידורים	  ״אני	רוצה	לנסוע	למצרים	היכול	אתה	לטפל	

הקשורים	בנסיעה?״
״בטח!׳׳	עונה	לי	האיש,	״איך	אתה	רוצה	להגיע	לשם,	בים	או	

באוויר?״
כך	החלה	היכרותי	עם	טוני.	הוא	הזמין	לי	קפה	״מזבוט״	עם	

מעט	סוכר	ושאל:		״יש	לך	ויזה	למצרים?״
״לא,	אין	לי	ויזה	אך	אני	מתרשם	שבמשרד	נסיעות	כמו	זה	

שלך	אתה	מטפל	בכל		הסידורים	כולל	בסידורי	ויזה!״
"דבריך	נכונים	בהחלט!	אעשה	לך	את	כל		הסידורים	הנחוצים	

ואטפל	בך	כמו	נסיך!	איפה	דרכונך?״		
"לא!	 לעברי:	 ומשליך	 הפלסטיני	 בדרכוני	 מדפדף	 טוני	

דרכונך	לא	יצלח	לנסיעה		למצרים	נחוץ	לך	דרכון	אחר!״

 "אני רוצה לנסוע למצרים ולא משנה לי איזה 

דרכון יובילני לשם." 
ומהרהר.  בדרכוני  מתמשך  מבט  נועץ  טוני 
התערבתי בהרהורו: "מה הדרכון  שנחוץ לי 

לנסיעה למצרים?" 
״בתור פלסטיני אתה זקוק לדרכון ירדני!״

לרבת- לנסוע  פירוש הדבר שאצטרך  ׳׳אם 
עמון על מנת לטפל שם בדרכון ירדני  אין לי 
את הזמן לנסוע לשם. שאלה היא אם תהיה 
אמרת  דרכון  ירדני.  לי  לסדר  אתה  מסוגל 
לי  לסדר  התוכל  מלך.  בן  כמו  בי  שתטפל 

דרכון ירדני?״
״בהחלט!״	עונה	לי	טוני	ונותן	קולו	אל	הבחור	שישב	בקצה	

האחר	של	המשרד:		״מוריס!״
מדפדפים	 בעמידה.	 שניהם	 טוני.	 מאחורי	 התייצב	 מוריס	
בדרכוני	הפלסטיני	לפנים		ולאחור.	מחליפים	ביניהם	דברים.	
באה	 להם.		לבסוף	 מפריע	 ולא	 בכורסא	 לשבת	 נשאר	 אני	
נצטרך	 דרכונך.	 את	 אצלנו	 להשאיר	 ״תצטרך	 הפסיקה:	
לשלוח	אותו		לרבת-עמון.	לאחר	שתקבל	את	הדרכון	הירדני,	

אטפל	בנסיעתך	למצרים!״
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 ח'ליל סידקי "צלם עיתונות" 
להסתייע	 אומר	 גמרתי	 שהחלטתי	 את	 שהחלטתי	 לאחר	
שכבות	 בתוככי	 שוחה	 החלטתי.		הבחור	 למימוש	 בסמיר	
חברתיות	מכל	מין	וסוג.	הוא	מכיר	אנשים	מכל	צבעי		הקשת.	
לשבת	 מצדי	 אווילי	 זה	 יהיה	 בהם.	 החשובים	 לא	 עיתונאים	
המתנתי	 מגוריי.	 למקום	 בשכני	 להיעזר	 ידיים		בלי	 בחיבוק	
להזדמנות	שבה	אחשוף	בפניו	את		טמונות	ליבי.	ההזדמנות	

באה	במפתיע.	

המרכזית	 מהכיכר	 הרחק	 לא	 ברחוב	 כך	 שהלכתי	  פעם	
"אל-בורג'",	נתקלנו	אחד		בשני.	השעה	הייתה	שעת	צהרים	
הוא	 אימצתי		אותה.	 צהרים	 ארוחת	 ביחד	 שנסעד	 והצעתו	
עוד	הוסיף	שהוא	מזמין	אותי	למסעדה	כי	פעמיים	הזמנתי	
אל-פרג'"	 "ראווד	 מסעדת	 אורחו.	 שאהיה	 והוא		רוצה	 אותו	
הייתה	קרובה	ואליה	צעדנו.		בדרכנו	חצינו	את	רחבת	"אל-
בורג'".	אחד	ממצחצחי	הנעליים	שברחבה	ראה		אותי	וקרא	
צחצוח	 מתקן	 את	 אסף	 הקריאה	 ועם	 אדון!"	 "אדון	 לעברי:	
נעליי.	 את	 לצחצח	 ביקש	 הוא	 לעברנו.	 שלו		ואץ	 הנעליים	
הנעליים	הבריקו	מצחצוח	שצחצח	ביום		אתמול	ולא	היה	מה	
לצחצח.	הוא	התעקש	להבריק	אותן.	נעניתי	לו.	לאחר	זאת	
	ביקש	לצחצח	את	הנעליים	של	סמיר.	סמיר	הבין	שאין	עליו	
לסרב	לבקשת	בעל		המקצוע.	מצחצח	הנעליים	צחצח	את	
נעליו.	משסיים	מלאכתו	סירב	בעקשנות		לקבל	תמורה	עבור	
טרחתו.	כל	המאמצים	שהשקענו	סמיר	ואני	לשכנע	אותו	כי	
	הוא	צריך	לקבל	תמורה,	העלו	בידנו	חרס.	לאחר	שנפרדנו	
ממנו	אמר	לי	סמיר:			"עוד	לא	חזיתי	במחזה	כזה!	רק	איתך	
דברים	 איתי		קורים	 שרק	 פלא	 לא	 כאלה!".	 דברים	 קורים	
כאלה.	היכרתי	את	מצחצח	הנעליים	בימים	הראשונים	לבואי	

לא	התלהבתי	מהרעיון	להיפרד	מדרכוני	הפלסטיני.	מלבד	
טיבו	 על	 לעלות	 יכולים	 ירדן	 מזויף		ושלטונות	 שהוא	 זה	
בידי	 שאני		מחזיק	 היחיד	 המסמך	 נותר	 הוא	 המפוקפק,	
לגבולות	 שמחוץ	 ערביות	 ארצות	 אל	 תנועה	 לי	 שמאפשר	
אצל	 דרכוני	 את	 להשאיר	 הסכמתי	 בלית		ברירה	 לבנון.	
לי	"לא	תצטרך	 טוני.	המעניין	בכל	הסיפור	שטוני	לא		אמר	
לנסוע	לרבת-עמון	להוצאת	דרכון	פלסטיני	תוציא	אותו	כאן	
על		האפשרות	 בביירות".	קפצתי	 הירדנית	 הקונסוליה	 	אצל	
שהסתמנה	בפניי	להשיג	דרכון	ירדני	בלי	שלשם	כך	איעזר	
כי	 הערכתי	 זה	 בסיס	 על	 המקומית.	 בקונסוליה		הירדנית	
הפרידה	מדרכוני	הפלסטיני	היא		הרע	במיעוטו	במצב	הקיים.	
בידי	 שיהיה	 עד	 יעבור	 זמן	 כמה	 לדעת	 ביקשתי	 בהמשך	
דרכונך	 את	 מיד	 ישלח	 ״מוריס	 הוא		השיב:	 הירדני.	 הדרכון	
לכל	 ימים	 עד		עשרה	 שבוע	 בתוך	 לרבת-עמון.	 הפלסטיני	
היותר	תקבל	את	דרכונך	הירדני.	אני	מצרף	מכתב	שיטפלו	

	בדרכונך	בלא	שהיות!״
מסרתי	לטוני	תמונות	מאלה	שצילם	אותי	הצלם	הארמני	וכן	
ממני,	 שביקש	 אחרים	 אישיים	 מחתימתי		ופרטים	 דוגמאות	
ולאחר	 שעליו		סיכמנו,	 השירות	 כל	 עבור	 ביוזמתי	 שילמתי	

שנפרדתי	ממנו	וממוריס,	יצאתי	לדרכי	מרוצה	מאין	כמוני.	
״אל- המרכזית	 הארמני	שבכיכר	 הצלם	 את	 הכרתי	  כזכור	
נזקקתי	 אז	 למגורים.	 חדר	 לאחר		שמצאתי	 מיד	 בורג׳״	
לשירותיו	כדי	שיצלם	אותי	עבור	תעודת		הפליט	הפלסטיני	
שהוצאתי	לאחר	מכן.	סיפרתי	לו	שגם	אני	מתמצא	בענייני	
	צילום	ומהר	מאוד	מצאנו	שפה	משותפת,	מעבר	לאינטרס	
ההדדי	שנוצר	בינינו		בענייני	צילום.	יתר	על	כן,	מלבד	תמונות	
הוא	 הראשון,	 ממנו		במפגשנו	 ביקשתי	 תיעוד	אשר	 לצורכי	
צילם	אותי	ביוזמתו	תמונות	"אומנותיות"	שכללו	תמונת		צבע	
אחת	גדולה,	שהשקיע	בה	הרבה	עבודה	בריטוש.	הוא	סירב	
אותי	רק	על	התמונות	 וחייב	 לקבל	את	מלוא		שכר	טרחתו	

שעשיתי	לצרכיי	התיעודיים.	
עם	 יחסיי	 עתיד	 את	 טוני	 בידי	 שהפקדתי	 לאחר	 קצר	 זמן	
ועדשה	 ״לייקה״	 מצלמת	 מהצלם		הארמני	 רכשתי	 מצרים	
משוכללות	וכן	מבזק	חזק	וציוד	צילום	אחר.		היחידה	אישרה	
לי	את	רכישתה	כדי	שהיא	תשמש	אותי	לצרכים	מודיעיניים	
	כאשר	לאמיתו	של	דבר	רציתי	את	המצלמה	על	מנת	שיהיה	
עיתונות	 צלם	 לכשאהיה	 אותי	 המוכן		לשמש	 מן	 ציוד	 לי	
במצרים.	אלא	שברגע	שרכשתי	אותה	גמלה		בלבי	החלטה:	
קבעתי	לעצמי	שאהיה	צלם	עיתונות	במצרים	את	"הקריירה״	
ואביזרי	 מצלמה	 בלבנון!	 כאן	 אחנוך	 עיתונות	 שלי		כצלם	
צילום	יש	לי?	בשביל	להיות		צלם	עיתונות	אין	צורך	בסכומי	
כסף	גדולים;	והחשוב	מכל:	אם	אעלה	על	דרך		המלך,	יהיה	

לי	כיסוי	תעסוקתי	כלשהו.	

בעיר	טריפולי	בדרכי	לצלם	בתי	זיקוק
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הוא	יפגישני	למחרת	היום	עם	חברו,	עורך-דין	בשם	אלי	נור.	
אלי		נור	הוא	בעליו	ומוציא	לאור	של	כתב	עת	קטן	בשם	״אל-

הדאיא״	)"המתנות"(.
ביטאונו.	 של	 הבלעדי	 הצלם	 שאהיה	 מוכן	 הביטאון	 בעל	
למחרת	היום	סרתי	עם		סמיר	למשרדיו	של	עורך	הדין.	בתום	
שבו	 בבית		הדפוס	 קצר	 וסיור	 עימו	 לנו	 שהייתה	 הפגישה	

מדפיסים	את	הביטאון,

של  והבלעדי  הרשמי  הצלם  להיות  הפכתי 
  "אל-הדאיא".   

שחשתי  הטובה  ההרגשה  את  לתאר  ניתן 
הצלחה  נחלתי  המרשים.  הישגי  לנוכח 
המטרידים  התחומים  באחד   משמעותית 
ביותר של כל סוכן חשאי ראוי לתוארו,  תחום 
הכיסוי התעסוקתי! ועוד איזו תעסוקה! איש 
על  במחלקה  הערבית  ששירתו  אלה  מבין 
בארץ  עיתונות  צלם  נהיה  לא  גילגוליה  כל 

ערבית! לא היה לפנים  כדבר הזה.
אבל	סמיר	לא	עצר	בכך.	הוא	אץ	רץ	ועיצב	בשבילי	כרטיסי	
ביקור		בערבית	ובצרפתית	ביניהם	כרטיסים	עם	תוספת	זו:	

"הצלם	הבלעדי	של	"אל-	הדאיא".
מעתה	ואילך	"יש	לי"	גם	מספר	טלפון	"לצרכיי	המקצועיים".	
נור	 אלי	 העורך-דין	 של	 הטלפון	 מספר	 צירף		את	 סמיר	

וביטאונו.	
   

אני מסרב להשתלב בשירות הביטחון הלבנוני
סמיר	ידע	שעשה	דבר	גדול	למעני.	מנגד	ברור	היה	לי	שהוא	
מצפה	שאגמול	לו	על		מעשיו,	קרוב	לוודאי	קיווה	שאירתם	
של	 באשר		לכוונותיו	 צדקתי	 העסקיות.	 מתוכניותיו	 לאחת	
בא	סמיר	 יום	אחד	 אכן,	 מסוים.	 גבול	 עד	 אבל	 הטוב	 ידידי	
לדעת	 ביקש	 הרגיל	 חיוכו	 עם	 חדרי.	 דלת	 ומתדפק		על	
בחיוב.	 השבתי	 בבית		קפה.	 קפה	 עימו	 לשתות	 ארצה	 אם	
נכנסנו	לבית	קפה	אחד.	דיברנו	על	כל	מיני	דברים.	סמיר	
	הוא	איש	שיחה	ולשוני	לא	מפגרת	אחריו	בשטח	זה.	והנה,	
באחד	הרגעים,	סמיר		הכל	יכול	ביקש	ממני	שאעשה	בשבילו	
במשפטים	 הוא		ענה	 רצונו,	 בדיוק	 מה	 לשאלתי	 ״משהו״.	
כך	אמר,	 ובכלל,	 איתו	לדמשק,	 מקוטעים	שברצונו	שאסע	

מדוע		שלא	אעבור	להתגורר	בבירה	הסורית?	
דבריך	 הבהר	 לדמשק?	 מקומי	 את	 שאעתיק	 ״מדוע	

״יא-סמיר״!״
אסדר	 רבות.	 אפשרויות	 בה	 יש	 גדולה.	 עיר	 היא	 ״דמשק	
גדולה.	 תפוצה	 בעלי	 יומיים	 של		עיתונים	 צלם	 שתהיה	שם	

	לביירות.	כדרכי	ניהלתי	איתו	שיחה	והחלפנו	דיבור	בכל	מיני	
עניינים.	בדרך	כלל		לא	מקובל	שמפגש	בין	מצחצח	נעליים	
לבין	לקוח	גורר	עימו	דו-שיח	בין	השניים		מהסיבה	שהלקוח	
אני	 שיחה.	 יוזם	 לא	 הנעלים	 ומצחצח	 בשיחה	 מתחיל	 אינו	
שונה		מהאחרים	ומצחצח	הנעליים	המסוים	הזה	רצה	לגמול	
לי,	לכל	הפחות,	בהברקת		נעליי	כל	אימת	שאני	עובר	דרכו.	

הופיע	 מיד	 השולחנות.	 באחד	 התיישבנו	 למסעדה.	 נכנסנו	
לידנו	מלצר	ובירך	אותנו		במילים	שחרגו	מעבר	למנת	קבלת	
הזדרז	 בהמשך		הוא	 ללקוחות.	 בה	 מחויב	 שמלצר	 הפנים	
המנות	 את	מסגרת	 חצו	 הן	 מנות	פתיחה	שגם	 לנו	 להביא	
שמכבדים		בהן	שולחן	אוכל.	לאחר	זאת	התפתחה	ביני	לבינו	
שיחה	בנימה	"משפחתית"		ואחרי	כן	סר	לטפל	בהזמנותינו.	
עם	העלמו	סמיר	שאל	ואני	סיפקתי	את	סקרנותו.		סיפרתי	
לו	שהמלצר	הוא	פלסטיני	מהעיר	צפת	וכי	יש	לו	בעיות,	לא	
יתכן	 בעיותיו;	 את	 לפתור	 לו	 לסייע	 ואני		הבטחתי	 כלכליות,	
הבטחתי	 ואני	 פנייה		לעיתונות	 יחייב	 לו	 שאגיש	 שהסיוע	
התקשורת.	 לכלי	 שיפנה	 המכתבים	 את	 לו	 לנסח	 למלצר	
רגל,	 הייתה	דריסת	 גם	לעיתונות	 אופי	המעמד	שבו	 	בגלל	
בטבעיות	גמורה		סיפרתי	לסמיר	שלי	עצמי	יש	״שיגעוןי״	מימי	

הילדות,	השיגעון	להיות	צלם		עיתונות.	
מזלגו	 של	 הלב	 המגודל	שמשך	תשומת	 לזית	 הניח	 סמיר	
לשם	 "דווקא	 בפניו:	 התגלית		שחשפתי	 בעקבות	 ואמר	
תמונות		של	 בעצמך	 תצלם	 אתה	 אמרגן!	 להיות	 עליך	 כך	
המופעים,	ואלה	יזכו	לפרסום	בעיתונות	ויפרסמוך!	בתוך	כך	
יותר	 קל	 לך	 יהיה	 ואחרי-כן,	 אחר,	 אנשים		מעולם	 תכיר	 גם	

לצלם	עבור	העיתונות	כאוות-נפשך!״.	
שידי	 יודע	 אינו	 הוא	 אך	 מדבריו	 מלה	 בכל	 צודק	  סמיר	
כבולות.	באין	לי	כסף	אין	לי		אמרגנות!	שום	לשון	חלקלקה	
לא	תוכל	לייצר	כסף	מלא	כלום.	דחיתי	על	הסף	את		עניין	
האמרגנות	מנימוק	שאיני	בנוי	לעולם	זה.	בין	לבין	הגיש	לנו	
המלצר	את		ה"חבשי	מחשי".	מדי	יום	יש	תבשיל	עיקרי	וביום	
ההוא	נפלנו	על	ה"חבשי	מחשי".		כמובן	יש	הרבה	תבשילים	
אחרים	במסעדה	אבל	סמיר	ואני,	בהמלצת	המלצר,		בחרנו	
הודו	 זה	מאכל	על	בסיס	בשר	של	תרנגול	 היום.	 בתבשיל	
במידה	 תבלינים	 בפסיפס	 מתובל	 מקושט		בצנובר,	 ואורז,	
ראויה,	אפוי	בתנור,	טעים	להפליא.		הנחנו	לדיבור	ואכלנו.	עם	
סיום	האוכל	הזמנו	קינוחים	ואחריהם	קפה.	כל	העת		שוחחנו	
על	כל	מיני	דברים.	והנה,	ברגע	בלתי	צפוי,	שינה	סמיר	את	
משהו	 לעשות	 ואוכל	 יתכן	 ח'ליל!	 "יא	 השיחה		ואמר:	 נושאי	

בשבילך	בהובי	האהוב	עליך!".		
 יצאנו	את	המסעדה	ואיש	איש	הלך	לדרכו.	למחרת	בשעת	
ישר	 ניגש	 הוא	 אחר	צהרים	מתדפק		סמיר	על	דלת	חדרי.	
לנושא	ופורש	בפני	את	תוכניתו	להפוך	אותי		לצלם	עיתונות.	
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תוכל	גם	לפתוח	צלמנייה	משלך.	נוכל	לנסוע		יחד	ולשוטט	
בכל	סוריה!״

ביירות	 את	 שיחליף	 משוגע	 הראית	 לי!	 נראים	 לא	 ״דבריך	
בסוריה?	 איתך	 יחד	 מדוע		שאסתובב	 ובכלל,	 בדמשק?	
טובים		שיתחיל	 ועסקים	 הראית	אדם	בעל	עמדה	חברתית	

הכול	מחדש?	הבהר	דבריך	״יא-סמיר״!״

בקשתו  פשר  את  לי  להסביר  עליו  לחצתי 
המשונה. סמיר היסס ולבסוף גילה לי  שהוא 
הוא  הכלליים.  הביטחון  לשירותי  משתייך 
מבקש ממני לעבוד למענם  במסגרת שיתוף 
הפעולה הקיים בין שירותי הביטחון הלבנוני 
נסתובב בכמה  יחד  לדמשק,  ״ניסע  והסורי. 
רשימה  לפי  אנשים  תכיר  אתה  מקומות, 
מידע  לנו  ותספק  תצלם  אותם  לך,  שאתן 

עליהם.״
״במלים אחרות, יא-סמיר, אתה רוצה שאהיה 

מרגל! לא בא בחשבון!״

״לא!	אינך	מבין	בעסקים	אלה!״	נחפז	סמיר	להשיב.	״אני	רק	
מבקש	שתעשה		משהו	למעני.״

לך	לחשוב	שאני	מתאים	למלא	את	בקשתך	 נותן	 ״וכי	מה	
אפילו	עניתי	לך		בחיוב?״

ליצור	 לך	 קל	 חבריך.	 להיות	 רוצים	 כולם	 חכם,	 ״אתה	אדם	
קשרים	עם	אנשים.״

הברנש	פיקח	אבל	הרבה	יותר	משסברתי.	למרות	מחמאותיו	
דחיתי	את	הצעתו.	

את	 אפוא	 ״נעזוב	 שוב:	 ומנסה	 הצעיר	 שב	 מה	 זמן	 כעבור	
סוריה.	אבל	מה	שאבקש		ממך	כעת	בטח	לא	תוכל	לסרב	

לו!״
״מה	רצונך	ממני	הפעם	ולמה	ומדוע	חושב	אתה	כי	איני	יכול	

לסרב?״
״קשה	לשכנע	אותך!	כל	שאבקש	ממך	הוא	כי	כאן,	בביירות,	
איני	 רואה?	 אתה	 אצביע.	 שעליהם	 בשבילי		אנשים	 תצלם	

מבקש	ממך	משהו	מיוחד!״
בלבנון,	 שפה,	 ממני	 רוצה	 אתה	 יא-סמיר,	 אחרות	 ״במלים	
ארגל?	נער	מראשך		מחשבה	שכזאת!	אני	כאן	בחזקת	פליט	
פלסטיני,	מבוסס	יפה	ושמח	בחלקי.	עזוב		אותי	מתסבוכות!״
״אם	מזה	אתה	חושש	הנך	חושש	לשווא!	הכול	מתואם	עם	
הממונים	עלי	בשירותי		הביטחון.	תוכל	להיווכח	בזאת	בעצמך.	
הם	 אותך;	 רוצים		להכיר	 הם	 שלי;	 ל״בוסים״	 עליך	 סיפרתי	
ואישיותך	 יושרך	 על	 להם	 שסיפרתי	 ממה	 מאוד	 התרשמו	

	וישמחו	מאוד	לראות	אותך	במשפחה!״.	
ולא	 בסוריה	 לא	 לרגל	 רוצה	 איני	 בתוקף.	 לסרב	 המשכתי	
בלבנון.	סמיר	נכנע	אך		הסכמתי	להכיר	את	הממונים	עליו.	
בסתר	לבי	קיוויתי	לצאת	נשכר	מההיכרות		איתם.	לא	חששתי	
יום	 וכך,	 מראש.	 תיקבע	 לא	 שהיא	 וידאתי	 אך	 הפגישה	 מן	
המסעדות,	 באחת	 צהריים	 לסעוד	 שסיימנו	 אחד,		לאחר	
ההיכרות.	 את	 לערוך	 וביקשתי		ממנו	 הצעיר	 את	 הפתעתי	
אדם		אחד,	 פגשנו	 הביטחון.	 שירותי	 של	 למשרדים	 פנינו	
ידו.	סמיר	ביקש	לראות	את	שני	ה״בוסים״	שלו.	 לחצנו	את	
הם	לא	היו		במקום.	פנינו	והסתלקנו.	בסיכומו	של	דבר	לא	

נעשיתי	מרגל,	לא	בסוריה	ולא		בלבנון.	
   

טקס קבלה לחברת "הבונים החופשיים" 
כל	אותה	עת	הזמן	לא	דרך	במקום.	גם	אני	לא	דרכתי	במקום.	
היה	לי	את	כל		הזמן	לטפל	בכל	העניינים	שלי	בעת	ובעונה	
בלבנון	 בראשם.		התבססותי	 הירדני	 הדרכון	 ועניין	 אחת	
במצרים,	 הצלחתי	 סיכויי	 להגברת	 מאוד	 חשובה	 הייתה	
אך	לא		מעבר	לזה.	ומאחר	שבלי	דרכון	אין	מצרים	הוצאתי	
כל	 במשרדו.	 ביקרתי	 לעיתים		תכופות	 לטוני.	 הנשמה	 את	
ויום	זה		נדחה	 יום	הוא	אומר	שהדרכון	עושה	דרכו	לביירות	
בקביעות	ליום	שלאחריו.	התוצאה	הייתה	שטוני	העמיד	אותי	
בפני	מבחנים		שלא	הייתי	עומד	בהם	בתנאי	חיים	נורמליים	
תמורת	כל	הון	שבעולם.	בשלב		מסוים	אף	אמרתי	לו	שיניח	
לכל	העניין	כי	מה	שאין	הוא	מסוגל	להשיג	עבורי		בהסתמך	
על	הבטחתו	אשיג	בכוחות	עצמי.	המסכן	שב	ומסביר:	״ידידי	
מטפל	 רבת-עמון,	 משטרת	 של	 מפקדה	 האישי,		סובחי,	
לא	 והעניין	 תקבל!״	 ואת		הדרכון	 בדרכונך,	 ובעצמו	 בכבודו	
זז!.	בלב	כבד	החלטתי	לחצות	את	ה״רוביקון".	אמרתי		לטוני:	
״תן	לי	חזרה	את	דרכוני	הפלסטיני	איני	רוצה	יותר	את	הירדני	

שאין	ידך		משגת!״
אמת	היא	שהתחלתי	לחשוש	לגורלו	של	הדרכון	הפלסטיני	
הפלסטיני	 ״דרכונך	 השיב:	 הוא	 לטוני.		לכך	 זאת	 ואמרתי	

נמצא	ברבת-עמון...״.	
	"אז	החזר	לי	אותו	משם...	בדיוק	עכשיו	חסר	לי	שדרכוני	זה	

ילך	לאיבוד.	החזר		אותו	מיד	מרבת-עמון!״
׳׳אבל	אני	אומר	לך	שדרכונך	הירדני	מוכן!	אטלפן	היום	לשם	
דרכונך	 את	 להביא	 ״ספיישל״	 לרבת-עמון		מכונית	 ואשלח	

הירדני".	
אם	טוני	שלח	מכונית	׳׳ספיישל״	לרבת-עמון	או	לא,	איני	יודע.	
הנכסף	 הדרכון	 את	 לידי	 שקיבלתי	 יודע		הוא	 כן	 שאני	 מה	
את	 לבטא	 מלים		שיכולות	 בפי	 אין	 אחדים.	 ימים	 כעבור	
המאמצים	שהשקעתי	עד	שזכיתי	לראות	פרי	לעמלי.	הדרכון	
	הירדני	היה	בתוקף	לחמש	שנים.	וכך,	מאדם	חסר	אזרחות	
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לפלסטיני	לקבל	אשרת	כניסה	למצרים		ללא	"פרוטקציה",	
הוא	נכנס	מיד	למלאכה.	דבר	ראשון	הוא	ניסח	מכתבו	לידידו	
דבר	 ברבת-עמון.	 התקשורת	 על	 מפקח	 אל-מג'יד"-	 		"עבד	
הירדני.	 התקשורת	 לשר	 גם	 מכתב		בענייני	 ישגר	 הוא	 שני	
המסונית	 חברים		בלשכה	 הם	 שלו	 הבוס	 גם	 כמו	 המפקח	
וכידוע,	חברי	ה״בונים	החופשיים״	חייבים	להגיש	עזרה	אחד	

	לשני	בכל	ארץ	וללא	תנאי.	

 לאחר	שהערכתי	כי	הגיע	הזמן	שאסע	לרבת-עמון	להטביע	
נסיעתי	 על	 להודיע	 ארצה	 בדרכוני,		הברקתי	 מצרית	 ויזה	
הקרובה.	טוני	טיפל	בנסיעתי.	הוא	דאג	לקבל		בדרכוני	היתר	
אלי	 לשלוח	 הבטיח	 ואף	 הלבנוני,	 הביטחון	 ממשרד	 יציאה	
״אל- המוניות	 חברת	 אל	 לקחתני	 כדי	 מכוניתו	 הביתה		את	
עודני	 ביירות-רבת-עמון.	 קו-	השירות	 את	 המקיימת	 עלמין",	
יושב	על	הכורסה	במשרדו	עסוקים	בהכנות		לנסיעתי	לבירת	
ירדן,	סקר	אותי	טוני	במבטו	מהקודקוד	ועד	לשרוכי	הנעלים	
	והפטיר:	״אל	תבקר	את	סובחי	בבגדים	אלה.	תוציא	לך	קצת	
לא	 החיצונית!	 הופעתך	 את	 טפח	 בגדים.		ובכלל,	 על	 כסף	

יזיק	לך!״

 טוני	צדק.	לא	הקדשתי	כל	תשומת	לב	להופעתי	החיצונית.	
את	 לתת	 שלא	 הייתי	 עיוור	 רחוק		מתודעתי.	 היה	 זה	 תחום	
חברה	 	במסגרת	 שנמצאתי	 הפשוטה	 לעובדה	 הדעת	
המתייחסת	אל	האדם	על	פי	הופעתו	החיצונית.	ייקח	לי	זמן	
הדבר	 לפלא	 המרושל.	 לבושי	 מהרגל	 חלקית	 עד		שאגמל	
מטוני	 בצאתי	 הגבוהה.		 	בחברה	 נתקבלתי	 זאת	 שחרף	
התחלתי	לסרוק	את	החנויות	כדי	לבחור	לעצמי	פריטי	לבוש	
קניתי	 זה	 במקרה	 גם	 התרגלתי.	 לו	 מהלבוש	 ייצוגיים		יותר	

בצמצום.	
   

״גילי״  עם  קבעתי  מביירות  שנפרדתי  לפני 
לו את  שם  להודיע  קשר חד סטרי. אכתוב 
בית-המלון שבו אתאכסן. עד אז הארץ לא 
תוכל לדעת עלי דבר. מי מאתנו  שהתרחק 
האפשרות  בידו  הייתה  לא  מושבו,  ממקום 
הקשר  עם  הארץ.  שהוא  איזה  קשר  לקיים 
עם הארץ התקיים באמצעות משדר-מקלט 
נוספים.  להוסיף  אמצעים  ממאנת  והארץ 

למרות שהצעתי לה זאת. 

 מצויד	באמונה	ובביטחון	ומעל	לכל	בתקווה	שסוף	סוף	אגיע	
לארץ	היעד,	למצרים,		אני	יוצא	לדרכי	לרבת-עמון.	

שאחשב	 ובמקום	 ונושמת.	 חיה	 של		ארץ	 לאזרח	 הפכתי	
לחיות	 שבה		אוכל	 ומדינה	 בית	 עתה	 לי	 יש	 בלבנון,	 לפליט	
לי	 לי	דרכון	שיאפשר	 יש	 והחשוב	מכל,	 ולא	בחסד.	 בזכות	
תנועה		ובעזרתו	אוכל	להגיע	למצרים.	)אני	עוד	אשיב	לעצמי	

גם	את	דרכוני	הפלסטיני		בעזרתו	העקיפה	של	מוריס(.	
   

בן	 קרוב	לחודשיים	עברו	מאז	עזיבתי	את	הארץ.	אני	היום	
–		ביולוגית.	בן	עשרים	ושתיים	שנים	במסמכיי	 עשרים	שנה	
הערביים.	הרבה	הספקתי	בחודשים		אלה.	אבל	רק	התחלתי.	
טוני	 בו.	 להשתמש	 צריך	 אני	 הדרכון	 את	 לי	 שיש	 עתה	
	התחייב	להשיג	בשבילי	אשרת	כניסה	למצרים	והוא	יודע	כי	
עימי	אין	לו	דרך		חזרה.	לאחר	זמן	מה	של	מחשבה	אמר	לי	
כי	להערכתו,	הדרך	המהירה	ביותר		לקבלת	הוויזה	למצרים	
סובחי	 אחד	 יום	 ״בתוך	 אותה.	 יעשה	 סובחי	 שחברו,	 היא,	
	יוציא	לך	את	האשרה״	-	התרברב	בפני.	לא	הייתה	לי	סיבה	
שלא	להאמין	לו.		הטלטול	לרבת-עמון	מתגמד	נוכח	הקסם	
אף-על-פי-כן	 יום		אחד״.	 ״בתוך	 למצרים	 ויזה	 שבקבלת	
החלטתי	לא	לסמוך	רק	על	סובחי.	חנין,	ידידי	החדש	ארתום	

	אותו	למלאכה.	
ראש	 הוא	 חנין	 קטיני"?	 "חנין	 המלא	 בשמו	 או	 חנין	 הוא	  מי	
)היא	החברה	המסונית(	בלבנון	 "הבונים		החופשיים״	 לשכת	
כפופה	 חנין	 	עומד	 שבראשה	 הלשכה	 הקרוב.	 ובמזרח	
אישים	 האנגלי.	 הכתר	 עומד	 שבראשה	 האנגלית	 ללשכה	
נשיאים,	 מלכים,	 אליה.	 השתייכו	 הערבי	 במזרח	 	חשובים	
טוני	 בלשכה.	 חברים	 מהם	 רבים	 חברי		פרלמנט,	 שגרירים,	
עצמו	וחברו	סובחי	טוקאן	מפקד		משטרת	רבת-עמון	חברים	
ולהפתעתנו	הרבה:	גם	אני	משתייך	לחברה		המסונית.	 בה.	

כיצד?	
בזמן	שעסקתי	בלהוציא	את	הנשמה	של	טוני	בעניין	הדרכון	
הירדני,	הוא	המליץ		בפני	ראש	הלשכה	שאתקבל	לשורותיה.	
הוא	ערך	היכרות	ביני	לבין	חנין	במשרדו		ומכאן	ועד	להפיכתי	
אני	חבר	בלשכה	וגם	בן	בית	אצל	חנין,	הדרך	הייתה	קצרה.	
ובעצמו,	 בכבודו	 ראש	 היושב	 ידי	 על	 שהוצגה	 	מועמדותי,	
נתקבלה	על	ידי	חברי		הלשכה	בלא	התנגדות.	נערך	לי	טקס	

קבלה	כדת	וכדין	והפכתי	לחבר	הלשכה		המסונית.	
חופשיים	 בונים	 בענייני	 דבר	 וחצי	 דבר	 הבנתי	 שלא	  כמובן	
ומסונים	ועם	המעט		שטוני	הכניס	אותי	בסוד	החברה	הזאת,	
איתרתי	מיד	את	היתרונות	שיצמחו	לי		בלהשתייך	אליה	וללא	
היה	 כי	 עליה	 לי	 סיפר	 כאשר	 לטוני	 בחיוב	 השבתי	 היסוס	

	בדעה	שאני	ראוי	להוות	חלק	ממנה.	
   

לאחר	שהפכתי	בן	בית	אצל	חנין	וגם	סיפרתי	לו	שאני	עומד	
לנסוע	לרבת-עמון	על		מנת	להשיג	ויזה	למצרים	משום	שקשה	
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	עמון	בלא	דיחוי.״.	
 מתברר	שהקצין	רוצה	לצאת	בכבוד	מהסבך	שיצר	בעצמו.	
הוא	עושה	זאת		באלגנטיות	ראויה	לציון:	״אדוני	הנכבד!	״יש	
לי	פתרון	לבעייתך.	אני	מאמין	לכל		מה	שסיפרת	לי	ומצאתי	
כניסה	 אשרת	 כעת	 לך	 אתן	 הבעיה.	 לפתרון	 נאותה	 דרך	
	ללבנון	כאילו	אתה	נכנסת	כרגע	באופן	חוקי,	ואשרת	יציאה	

שתתיר	לך	להמשיך		בדרכך.״.	
הפתרון	נראה	לי.	כעבור	זמן	קצר	אני	נפרד	בידידות	ממפקד	
התחנה	ומשוטרי		הגבול	האחרים,	ואנחנו	ממשיכים	לתחנת	
הגבול	הסורית.	אצל	הסורים	אין	אנו		נתקלים	בשום	בעיות.	

אשרת	הכניסה	ניתנת	מייד	וללא	שאלות.	

קלה	 אתנחתא	 עושה	 היא	 לדמשק.	 ממשיכה	 המונית	
בתחנתה.	אני	מנצל	את		האתנחתא	לתהות	על	דמשק	בה	
נולדתי.	זו	העיר	בה	גדלתי	ובה	עוצבה	אישיותי.		אהבתי	את	
העיר.	ארבע	עשרה	שנה	חייתי	בה,	ועתה,	כשש	שנים	לאחר	
קלה	 לשעה	 לצערי,	 אך,	 שוב,	 אליה	 מגיע	 אני	 	שעזבתיה,	
בלבד.	אני	מאמץ	עיני		לראות	ולזהות	כל	רחוב	וכל	מקום	שבו	
ובשווקים	 לעבור		בכיכרות	 מרגשת	 חוויה	 זוהי	 עוברים.	 אנו	
הזכורים	לי	היטב.	המונית	נעצרת	בתחנה.	יש	לנו	שעה	קלה	
	לשוטט	כאוות	נפשנו.	אנו	קרובים	לכל	אותם	המקומות	שהיוו	
בעבר	חלק	מחיי.		אני	תר	בשווקים	ונהנה	ממראה	עיני.	אני	
קונה	שני	״מג׳מע״,	אחד	לסובחי	ואחד		עבורי	)מבחר	פירות	
איני	 אומנותי(.	 באופן	 מעוצב	 מעץ	 מארז	 בתוך	 מסוכרים	
יימצאו	במקומות	 	שוכח	דברי	מתיקה	אחרים,	שכמותם	לא	
באתי	 כי	 יודע	 הוא	 ומנומס.	 החנות		אדיב	 בעל	 אחרים.	
לי	 הוא	מזמין	קפה		ומגיש	 לפנינו.	 וכי	דרך	ארוכה	 מביירות	
את	ה״משרבייה״	לרוות	את	צמאוני.	אני	לוקח	את	הכד	הקטן	
בעל		הזרבובית	וביד	מאומנת	היטב,	מרימו	גבוה	מעל	לראש	
ויוצק	אל	פי	קילוח	דק	של		מים	קרים	טעימים	להפליא.	מימיה	
של	דמשק	מצטיינים	בטעמם	הערב.	אין		להשוותם	לא	למים	
על	 מתגבר	 איני	 בחיי.	 שהיכרתי	 מים	 לאף	 ולא	 ביירות	 של	
להן	 שיש	 ובמה	 הצילום	 בחנויות	 ומתעניין	 יצרי		ה״מקצועי״	
כל	 להשיג	 ניתן	 אך	 כמו		בביירות,	 גדול	 מבחר	 אין	 להציע.	
דבר.	אני	שב	למונית	בדעה	נחושה	לפקוד	את	עיר		מולדתי	
בשנייה	ובשלישית.	אמצא	את	הדרך	למניעת	זיהויי	על	ידי	מי	
שהכיר		אותי	בעבר.	הייתכן	שלא	אשוב	לעיר	מולדתי	כאשר	
ניתן	להגיע	אליה	בקלות		ובחופשיות	שכאלה?	אנחנו	חוצים	
את	תחנת	הגבול	הסורית	ומגיעים	לתחנת		הגבול	של	ארץ	
אני	 נתיניהם.	 עם	 אפילו	 מנומסים	 הירדנים	 ״התאזרחותי״.	
מרגיש		כאן	״כמו	מלך״.	בתוך	יום	אחד	צובר	דרכוני	חותמת	

ועוד	חותמת.	
אנו	מגיעים	לרבת-עמון	התחנה	הסופית	שלנו.	מאלף	לעקוב	

 ברבת-עמון
מן	 יציאה	 לביקורת	 סורית	 הלבנונית	 הגבול	 לתחנת	 הגענו	
של	 והתעודות	 הדרכונים	 את	 המונית		אוסף	 נהג	 הארץ.	
שב	 זמן		קצר	 כעבור	 בתחנה.	 החתמתם	 לצורך	 הנוסעים	
הנהג,	מחזיר	לכל	אחד	את	מסמכיו	מלבד	את	דרכוני	שלי.	
״רוצים	אותך		בתחנה״	הוא	אומר	לי.	אני	ניגש	לתחנה	ושואל:	
״מה	העניינים?״	מפקד	התחנה		עונה	לי	בשאלה.	הוא	שואל	
לשמי.	״דרכוני	בידך,	תמצא	בו	את	כל	הפרטים		הנוגעים	לי״	
-	אני	עונה	בנימוס.	״איך	נכנסת	ללבנון"	מתעניין	הקצין.	״אני	
חי		בלבנון,	אני	תושב	לבנון	ומתגורר	דרך	קבע	בביירות״.	אני	
מושיט	לקצין	את		תעודת	הפליט	שלי	לתמוך	בדברי.	״לפי	

הדרכון	שבידי	אתה	אזרח	ירדני	שדרכונו		הוצא	ברבת-עמון.	
עכשיו	אתה	רוצה	לצאת	את	לבנון.	כלומר,	לפני	כן	נכנסת	
	לארץ.	איך	נכנסת	ללבנון	כאשר	אין	בדרכונך	אשרת	כניסה	

שתתיר	לך	זאת?״.	
חרף	נימוסיו	הקצין	הוא	קשה	הבנה.	אני	מסביר	לו	בסבלנות:	
״הדבר	פשוט	למדי.		הוצאתי	את	הדרכון	באמצעות	הדואר.	
אם	תואיל	בטובך	לעיין	בו,	תיווכח	לדעת		שתאריך	הוצאתו	
תמצא	 לחתימה	 המיועד	 ובמקום	 האחרונים,	 בימים	 הוא	
פיסת		נייר	מודבקת	הנושאת	את	חתימתי.	זה	מוכיח	כי	גם	

חתימתי	נעשתה	באמצעות		הדואר.״.	
״אדוני,״	אומר	לי	הקצין,	״בהסתמך	על	דרכונך,	אתה	נמצא	
בלבנון	באופן	בלתי		חוקי,	והדבר	חמור.	חוק	הוא	חוק.	למעשה,	
לא	 תדאג,	 אל	 מצבך,		אך	 שיתברר	 עד	 אותך	 לאסור	 עלי	

אעשה	זאת.״
   

אני	מגייס	את	כל	מלאי	הסבלנות	שלי	ואומר	בנימוס:	״אם	
הביטחון,	 היציאה	של	משרד	 לב		להיתר	 לשים	 כבודו	 יואיל	
הוא	ישתכנע	סופית	כי	אצלי	הכול	בסדר		גמור.	איני	מבין	את	
כל	התסבוכת	החוקית	הזאת.	רצוני	להמשיך	בדרכי	לרבת-

בהרי	הלבנון
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נגד	ידידו	הטוב.	אין	ספק	שה״ידיד״	הוציא	את	נשמתו	של	
	סובחי	למען	הדרכון	שלי,	כפי	שאני	הוצאתי	את	נשמתו	של	
טוני,	וכפי	שטוני,	כך		סברתי	עד	לרגע	זה,	ניסה	להוציא	את	
דבריך״	 את	 מצפון.״אמסור		לטוני	 נקיפת	 כל	 בלא	 נשמתי	
שקניתי	 הממתקים	 קופסת	 את	 לו	 שהושטתי	 תוך	 עניתי	 	-
	בדמשק,	אולי	היא	תשכך	את	זעמו	ותשפר	את	האווירה	כדי	
שאוכל	לשוחח	איתו		בנושא	הוויזה	למצרים.	במעמד	הושטת	
ה"מג'נע"	אמרתי	בקול	מתאים	לנסיבות:		״הנה	כאן	משהו...״.	
נטל	את	הקופסא	 לסיים	את	המשפט,	 לי	 הניח	 לא	 סובחי	

	ואמר	בקול:	״הביטו	וראו!	עכשיו	טוני	שולח	לי	גם	מג׳מע!״.	
   

למראה	זעמו	איני	אומר	לו	שהמתנה	היא	ממני.	בו	במקום	אני	
מחליט	שאין	זה	מן		התבונה	לבקש	מסובחי	שנתון	במצב	רוח	
״אנטי-טוניניסטי״	חריף,	לסייע	לי		בהוצאת	אשרה	למצרים.	

נפרדתי	מקצין	המשטרה	בידידות	ויצאתי	אל	הרחוב.	
   

ההצלחה	 רבה	 מה	 לדעת	 למדתי	 סובחי	 עם	 השיחה	 מן	
הוא	 שלי	 המסמך	 הירדני.	 בהוצאת		הדרכון	 לי	 שהייתה	
אחרים	 לכך		שגם	 הביאה	 הצלחתי	 הוציא.	 שטוני	 האחרון	
מנת	 על	 לטוני	 פנו	 בביירות	 שהשתקעו	 המחלקה	 מחברי	
פניותיהם.	 את	 ריקם	 השיב	 והוא	 ירדני	 להם		דרכון	 שיוציא	
במבט	לאחור	אני	חב	לטוני	את		החובה	המוסרית	לשופטו	
בהגינות.	קצפי	יצא	על	האומלל	רק	משום	שלקח	לו		כחודש	

להוציא	לי	את	הדרכון.	
 לאחר	שיצאתי	עם	ידיים	ריקות	מאצל	סובחי	אמרתי	לעצמי:	
״מילא,	היום	עוד		לפני	ואוכל	להצליח	במקום	שבו	נכשלתי	
עם	מפקד	המשטרה״.	תרתי	את		החנויות	כדי	לקנות	משהו	
עבורו,		אך	 משהו	 לי	 היה	 התקשורת.	 על	 המפקח	 בשביל	
יותר	 הרבה	 להיות	מרשימה	 צריכה	 לי	שהמתנה	 אמר	 לבי	
בתוארו	 או	 התקשורת	 משרד	 ממתקים.		מפקח	 מקופסת	
״מפקח	המברקה,	הדואר	והטלפון״,	אינו		במשרד.	הוא	יהיה	
בשעה	שש	בערב.	אני	משאיר	לו	הודעה	ויוצא	״להרוג	את	

	הזמן״	בחוצות.	
ממתין	 המפקח	 הדואר.	 לבניין	 נכנסתי	 היעודה	 בשעה	
ידינו	 לחיצת	 רבה.	 אותי		בחמימות	 מקבל	 מג׳יד	 עבדול	 לי.	
מאשרת	את	השתייכות	שנינו	לחברה	המסונית.	הוא		שואל	
על	חברו	חנין.	אני	מוסר	לידיו	את	המכתב	שנועד	בשבילו.	
עבדול	מג׳יד		מתרשם	מאוד	מן	המכתב	ומתוכנו,	ומעל	לכל	
ממחברו.	תוך	כדי	הקריאה	אין	הוא		פוסק	מלמלמל	את	השם:	
״חנין...	חנין...״.	פתאום	הוא	מתעניין	לדעת	אם	אכלתי		ושואל	
מה	יזמין	לי	לאכול.	הוא	משיב	במקומי	ואומר:	״לא,	עוד	מעט	
נצא	יחדיו		לסעוד	את	לבנו,	ובינתיים	נשתה	משהו	קר.״,	מוגש	
לנו	קפה	ומשהו	קר	ואנו		מנהלים	בינינו	שיחה.	עבדול	מג׳יד	

אחר	השיחות		שהתנהלו	בין	נוסעי	המונית.	כל	מדינות	ערב	
שבחים	 בתורה.	 כל		אחת	 הביקורת,	 שבט	 תחת	 עוברות	
הס	 סוריה	 את	 בתוכה.	 נסיעתנו	 בעת	 לבנון	 על	 מורעפים	
	מלהזכיר	לשמצה	כשאנו	מתארחים	בה.	שתי	מדינות	אלה	
נשכחות	כשאנחנו		מגיעים	לממלכה	הירדנית,	הזוכה	עתה	
לכל	דברי	ההלל.	מצרים	ועירק	זוכות		למנת	העלבון	הגדושה	
יכולה	להצליף	בהן	בלא	 והלשון	 הן	מאיתנו	 רחוקות	 ביותר.	
הציר	 את	 מהוות	 	1948-1949 ומלחמת	 ישראל	 	מעצורים.	
המרכזי,	סביבו		מתגלגלת	השיחה	על	ארצות	ערב	האחרות.	

   

מלון  ומחפש  הראשי  ברחוב  מהלך  אני 
על  נפל  הפור  בעיני.  חן  תמצא  שחיצוניותו 
לוקסוס  נפרד?  חדר  האקח  ״פארק״.   מלון 
שלנו  ענייה  המדינה  בחשבון.  בא  לא  כזה 
ויש לשמור על הכסף. חוץ מזה, עוד אין לי 
כל ניסיון עם בתי מלון. זו הפעם  הראשונה 
בחיי שאני מתאכסן במקום שכזה במסגרת 
יתרונות  אך  חיפשתי  אפוא  בחו״ל.  עבודתי 

מחדר משותף. 
   

למחרת	בבוקר	פניתי	הישר	אל	מטה	המשטרה	לפגישה	עם	
סובחי,	מפקד		המשטרה	שאליו	נשלחתי.	סובחי	הוא	פלסטיני	
לי	אף	בלא	 ״המחייבת״		אותו	לעזור	 נוספת	 זו	סיבה	 כמוני.	
מתווכים	גם	אם	לא	השתייכנו	שנינו	לבונים	החופשיים.		אני	
מרוצה.	היום	אקבל	לידי	את	האשרה	המצרית,	״אכייף״	יום	
לאחר	 למצרים	 אסע	 מביירות	 לביירות.	 בעיר		ואשוב	 יומיים	
שסובחי,	 העיקר	 המטה		בארץ.	 עם	 הדבר	 את	 שאתאם	
המפקד,	יהיה	במקום.	סובחי	נמצא.	אני	מעביר	אליו		כרטיס	
ביקור	שלי	תוך	הדגשה	ברורה	שנשלחתי	אליו	מטעמו	של	

טוני.	

המפקד	מקבל	אותי.	אני	מברכו	בדברי	נימוס	נאותים	ואומר:	
באתי	להודות	לך	על		הדרכון	שעשית	לי	ולמסור	לך	דרישת	
שלום	מטוני.	כדרכי,	הכנתי	את	השיחה		שאנהל	עם	סובחי	
כאילו	אנצח	עליה.	אולם,	להשתוממותי	הרבה,	סובחי	ממאן	
	לשחק	את	החלק	שלו	בתסריט	שהכנתי.	״טוני?״	הוא	חוזר	
״האיש		הזה	צוחק	עליכם.	אתם	פונים	אליו	בכל	 על	השם,	
מיני	דברים	והוא	מוליך	אתכם	שולל.		תגיד	לו,	תגיד	לטוני	זה,	
תמסור	לו	בשמי,	שיפסיק	להטריד	אותי	בבקשות		לדרכונים	
ממשיך	 הוא	 אך	 זאת,	 לו	 אמרתי	 כבר	 דבר.	 אעשה	 לא	 כי	
לפנות	אלי.		חבל	על	הטרחה	וחבל	על	הכסף	שהוא	מוציא	
חימה	 מלא	 עליכם!״		המפקד	 לצחוק	 לו	 תניחו	 אל	 מכם.	
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נסיעתי	 דיברנו		על	 ידיד.	 בו	 ושאראה	 בנוח	 שארגיש	 רוצה	
לי	 מספר	 הוא	 חנין.	 של	 ממכתבו	 לו	 ידוע	 הנושא	 למצרים.	
וכן	 התקשורת	 שר	 בהשתתפות	 מסיבה	 שמחר		תתקיים	
השגריר	 עם	 ישוחח	 ידאג		שהשר	 והוא	 המצרי,	 השגריר	
המצרי	בעניין	האשרה	שלי.	יותר	מזה	אינני	צריך.	כל		אותה	
ארוזים	 בתוכה	 השולחן.	 על	 הקטנה	 החבילה	 מונחת	 עת	
קופסת	סיגריות		ומצית	מרהיבים	ביופיים.	אני	דוחף	קלות	את	
ומתרגש	מאוד.	 החבילה	לעברו.	עבדול	מג׳יד	פותח		אותה	
בראשונה	חשתי	מה	פירושה	של	שמחת	הנותן.	לא	אחת		היא	
עבדול	 ממלא	 להתמהמה	 בלא	 המקבל.	 שמחת	 על	 עולה	

מג׳יד	את	קופסת		הסיגריות	ומשתעשע	במצית	כמו	ילד.	

באותה	 ״סנטראל״.	 במסעדת	 ערב	 ארוחת	 סועדים	  אנו	
מסעדה	סעדתי	צהרים.		רבים	היינו	המסובים	ויש	צורך	לצרף	
כמה	שולחנות	יחדיו	כדי	שיהיה	מקום		לכולם.	״עבדול	מג׳יד	
מחפשים	 שרבים	 מכובד	 אדם	 הוא	 "אבו-חסיין",	 הוא	 הלא	
	את	קרבתו.	אני	עצמי	הייתי	מרכז	התעניינות	מכוח	מעמדי	
כאורחו	הפרטי	של		אבו	חסיין	ובתור	כזה	שנינו	ישבנו	בראש	

מערכת	השולחנות.	
למחרת	בבוקר	אני	סר,	כמוסכם,	למשרדו	של	חברי	החדש.	
הוא	מזמין	אותי	אליו		בעיקר	כדי	שלא	אשתעמם.	אני	יושב	
המפקח	 חדרו		של	 בעיתון.	 וקורא	 הפינוה	 באחת	 בכורסה	
בניצוץ	 מבחין	 אני	 מולו.	 אל	 לשבת	 מזמינני	 והוא	 מתפנה	
מלא		משמעות	בעיניו,	שהתמזג	יפה	בחיוכו	הילדותי.	״אתה	
רוצה	שאשוחח	עכשיו	עם		השגריר	המצרי?״	הוא	שואל	וגם	
מוסיף:	״אין	צורך	לחכות	לשם	כך	למסיבה	של		הערב״.	נתתי	
לכבוד	 מטלפן	 מג׳יד	 עבדול	 והנה	 המיידית,	 הסכמתי	 את	
השגריר		ומספר	לו	על	ידידו	המבקש	אשרת	כניסה	לארצו.	
להתקשר	 לו	 ויורה	 הנחיות		לקונסול	 שייתן	 מודיע	 השגריר	
הקונסול		המצרי	 מצלצל.	 הטלפון	 קצר	 זמן	 כעבור	 אלינו.	
מתנהלת	 ותיקים.	 ידידים	 מג׳יד	 ועבדול	 הוא	 לקו.	 מעבר	
ביניהם	שיחה		שבמהלכה	נשאלתי	ואישרתי	שדרכוני	בכיסי	

ותמונות	באמתחתי.	לאחר	שעבדול		מג'יד	והקונסול	נפרדו	
האחד	מהשני	אמר	לי	ידידי:	״גש	מייד	לקונסול;	אני	מוסר		לך	

איגרת	בשבילו;	הוא	ייתן	לך	את	האשרה.״.	
"עמאן"(.	 )הר	 ב״ג׳בל	עמאן״	 הקונסוליה	המצרית	ממוקמת	
מגיעים	אליה	בנסיעה		באוטובוס	ובהליכה	ברגל.	אדם	מלא	
חשיבות	עצמית	נכנס	אל	מעון	המצרים.	את		פניי	מקדם	ענק	
שחום	עור	ושואל	לרצוני.	אני	מספר	שכבוד	הקונסול	ממתין	
לי,		תוך	ציון	שמו	של	שולחי	והדגשת	תוארו	הארוך,	ומצרף	
סמוך	 חדר	 אל	 נכנס	 הענק	 של		המפקח.	 ״איגרתו״	 את	
וכעבור	רגע	חוזר	ושואל:	״היש	לכבודו	כרטיס		ביקור	משלו?״	
יש	ויש	ועוד	איך	יש!.	אני	מגיש	לענק	כרטיס	ביקור,	מעשה	
ידיו		להתפאר	של	סמיר.	כל	מה	שכתוב	בכרטיס	אמת!	אני	
משלי'".	 טלפון	 לי	 ו"'יש	 'אל-	הדאיא'"	 של	 הבלעדי	 "הצלם	
הענק	נעלם	שוב	וחוזר.	הוא	מושיט	לי	טפסים		למילוי	ואומר:	
״כבוד	הקונסול	מבקש	מכבודו	למלא	את	הטפסים	האלה	
בעזרת	 הטפסים	 את	 ממלא	 אני	 תמונות.״	 ולצרף		אליהם	
עט	ה״פרקר	51״	המוזהב		שקיבלתי	במתנה	מהיחידה	לפני	
לביירות.	הענק	מסתלק	עם	הטפסים		ועם	דרכוני	 שיצאתי	
הירדני.	אני	שומע	קולות	מהחדר	הסמוך.	הקונסול	נותן	כעת	
בסיפוק.	 לעצמי	 חשבתי	 בדרכוני,	 אשרה	 הוראות		להטביע	
כעבור	רגע	יוצא	הענק	בידיים		ריקות.	״כבוד	הקונסול	מבקש	

ממך	לשוב	בעוד	יומיים״.	
בקונסליה	 ביקורי	 תוצאות	 על	 מג׳יד	 לעבדול	 מדווח	  אני	
לי	 מספר	 המצרים,	 הדבר.	 תוהים		לפשר	 שנינו	 המצרית.	
אני	 ירדנים.		אולם	 נתינים	 עם	 כיאות	 נוהגים	 אינם	 ידידי,	
שונה	מהאחרים.	הרי	אמרו	בפירוש	לעבדול	מג'יד	שיטביעו	
הם	 ברירה:	 בלית	 סיכמנו	 מילא,	 בדרכוני.	 אשרת		כניסה	
רוצים	יומיים	ניתן	להם	אותם.		עבדול	מג'יד	ידווח	על	האירוע	
לשר	התקשורת	והשר	יברר	עם	השגריר	המצרי		את	פשר	

התנהגותם	המוזרה.	
יומיים	עוברים	אני	שוב	אצל	המצרים.	דרכוני	בוודאי	מחכה	לי	
ובתוכו	האשרה.		הקונסול	רוצה	לראותני.	אני	שבע	רצון.	הוא	
בוודאי	רוצה	להחזיר	לי	את	הדרכון		במו	ידיו.	אני	נכנס	אצל	
ממני.	 רצה	 מה	 מושג	 כל	 לי	 אין	 ועונה	לשאלותיו.	 הקונסול	
	עד	הרגע	האחרון	קיוויתי	שבתום	השיחה	ישלוף	את	הדרכון	
וייתן	הוראה	להטביע		בתוכו	את	האשרה.	ואולם	הוא	מודיע	
לי	שאצטרך	לשוב	כעבור	כמה	ימים.	איני		יכול	להתנגד.	אני	
חוזר	אל	עבדול	מג׳יד	ומדווח	לו.	הוא	אינו	שבע	רצון.	המצב	
העיתונות	 ויום.	 יום	 כל	 בריבוע	 מתדרדר	 וירדן	 בין		מצרים	
מספרת	על	כך	בהרחבה.		חברי	יראה	את	הקונסול	במסגרת	
פגישה	חברתית	דיפלומטית	שנועדה	לימים		הקרובים.	השר	
שלמה	 תסבוכת	 מצרים.	 שגריר	 עם	 קודם	 דיבר	 כבר	 שלו	

שאני		במרכזה.	

בלבנון
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ייחסנו	 תחילה	 שהובטחה.	 את		האשרה	 לי	 להעניק	 שלא	
כשליח	 לבין		ירדן.	 מצרים	 בין	 המידרדר	 למצב	 הסיבה	 את	
מעוניין	 אני	 כ״מסתערב״	 אבל	 כך.	 על	 שמחתי	 ישראלי	
בקידום		מטרותיי	אשר	בנסיבות	הקיימות	היה	עוזר	לי	דווקא	
היה	 זה	 והיפוכו.	 דבר	 שתי		המדינות.	 שבין	 ביחסים	 שיפור	
העולם	המוזר	שבו	חייתי	באותה	תקופה.	מצד		אחד	חיפשתי	
כאליהו	 שני,	 ומצד	 סידקי״	 ״ח׳ליל	 עבור	 אור	 קרן	 בעיתונות	
העניין	 לירדן.	 מצרים	 שבין	 ביחסים	 למשבר	 ריקה		שמחתי	
השולחן	 על	 הקלפים	 את	 המצרים		הניחו	 לבסוף.	 מתבהר	
וגילו	את	לבם	בפני	שר	התקשורת	ועבדול	מג'יד.		הם	חשדו	
כי	מטרת	נסיעתי	למצרים	אינה	אלא	למטרות	ריגול	בשביל	
נראתה	 למעני	 והמפקח	 השר	 שהתערבות	 ירדן.		מתברר	
ייחסו		זאת	לכוונתם	לשגרני	למצרים	 והם	 בעיניהם	תמוהה	
לצורכי	ריגול	לטובת	ירדן.	בנסיבות	הקיימות	אין		ספק	שהיותי	
שהעמיקה	 ככל	 גברו	 החשדות	 בעוכרי.	 היה	 עיתונות	 צלם	
היינו	 ואני	 מג׳יד	 עבדול	 שלי.	 ה״פטרונים״	 של	 	התערבותם	
אני	 חוש	הפרופורציה.	 איבדו	את	 כי		המצרים	 תמימי	דעים	
גרסתי	כי	הם	מתוסבכים	ואילו	ידידי		הטוב,	אשר	אהב	לתבל	
את	הערבית	שלו	במילים	אנגליות	מובחרות,	אישר		שמדובר	
כאן	בהחלט	ב״אינפריוריטי	אוף	קומפלקס״.	שנינו	הסכמנו	
את	 לפזר	 כדי	 האשרה	 לעניין	 להניח	 שעה		מוטב	 שלפי	
ינהלו	 מג׳יד		בעצמו.	אם	 ומעל	עבדול	 החשדות	מעל	השר	
עם	המצרים	ויכוח	מטעמי	יוקרה	וישיגו,	בסופו	של	דבר,	את	
מיותרות	 בעיות	 לי	 צפויות	 יהיו	 אז	 כי	 המבוקשת,	 	האשרה	

במצרים.	

 לא	היה	לי	מה	לעשות	יותר	בירדן	ואני	צריך	לשוב	לביירות	
ולהתחיל	הכול		מהתחלה.	לא	אמרתי	נואש.	נכשלתי	הפעם	
בפעם	הבאה	אצליח.	רעיונות	לא		חסרו	לי	ולמצרים	אגיע.	עם	
זאת	האמנתי	שתקרית	הוויזה	נשארה	עניין	מקומי		והמצרים	
לא	הכניסו	אותי	למין	רשימה	שחורה	עם	תווית	של	"מרגל	
אותי	 יעצרו	 לא	 אי	פעם	אבוא	למצרים,	 כך,		שאם	 	- ירדני"	
נהגו	 שהמצרים	 אני		סבור	 לאחור	 במבט	 הארץ.	 בגבולות	
ועימי	בהגינות	רבה.	סירובם	העיקש	 עם	חבריהם	הירדנים	
	להעניק	לי	אשרה	היה	הרע	במיעוטו	בנסיבות	ששררו	בימים	
ההם.	הירדנים	כעסו		על	כך.	אותם	ירדנים	היו	בוודאי	כועסים	
פי	כמה	אילו	הייתי	מגיע	למצרים	ונעצר		שם	כחשוד	בתור	
סוכן	חשאי	ירדני	שנשלח	לפעילות	מודיעינית	לטובת	ירדן.	
הפטרונים	 בין	 ששררו	 הידידות	 יחסי	 שאלמלא	 אני		מאמין	
הירדנים	שלי	לבין	הנציגים		הדיפלומטים	המצרים	בממלכת	
ירדן,	מכוח	השתייכותם	לבונים	החופשיים,		אפשר	שהמצרים	
כניסתי	 עם	 לעצרני	 מנת	 על	 הוויזה	 את	 לי	 מעניקים	 היו	

למצרים.	

קונסול	 אין	 לקונסוליה	המצרית.	 אני	שב	 ימים	 כעבור	כמה	
אין	אשרה	וגם	דרכון		אין.	לשר	התקשורת	ולמפקח	ניתנות	
תשובות	מתחמקות.	הזמן	עובר	ואני	מחכה.		לבסוף	מודיע	לי	
הענק	כי	הקונסול	יראה	אותי	בעוד	יום.	אני	שב	כעבור	יום.	
אותי	 הוא	מזמין	 ריק	מאשרה.	 לי	את	הדרכון	 הענק		מחזיר	
אל	הקונסול.	הלה	מבשר	לי		כי	אינו	יכול	לתת	לי	את	אשרת	
כניסה	לארצו.	אני	מתרגז	באמת:	״מדוע	הרצתם		אותי	בהלוך	
ושוב	בשעה	שלא	התכוונתם	בכלל	לתת	לי	ויזה	לארצכם?״.	
כניסה	 אשרות	 להעניק	 שלא	 ממצרים	 הוראות	 לי	 ״יש	
לנתינים	ירדנים	ובמיוחד		לנתינים	ממוצא	פלשתיני	שביניהם	
אלא	במקרים	מיוחדים.	אתה,	כצלם	עיתונות,		לא	נכלל	בין	

מקרים	אלה!".	
״ולבקר	בני	משפחה	אתם	מרשים?״.	

״יש	לך	מישהו	במצרים?״.	
״כן,	יש	לי	דוד	שלא	שמעתי	ממנו	זמן	רב	ורצוני	לחדש	את	

הקשר	איתו״.	
״איך	קוראים	לדודך	והיכן	הוא	מתגורר?״.	

	"שמו	'יוסף'	והוא	התגורר	באלכסנדריה	לפני	שנותק	הקשר	
בינינו!".	

׳המקרים	 בין	 נכלל	 אינו	 קרובים	 ״ביקור	 מחליט:	 הקונסול	
המיוחדים׳.״.	

תחרוג  שלא  לשוני  על  שומר  אני   בקושי 
״אם  אינכם  האלמנטאריים.  הנימוס  מכללי 
לצורכי  לא  עיתונות,  לצלם  אשרה  נותנים 
קרובים,  אבקש  לביקור  לא  וגם  לימודים 
לספק לי דוגמה אחת המצדיקה בעיניך מתן 

ויזה למצרים׳׳. 
למשל,  רפואיות,  סיבות  כי  משיב  הקונסול 

נכללות בין אלה המצדיקות מתן  אשרה. 
אני	פורץ	בקול	שיש	בו	מן	הצחוק	מן	הלעג	ומן	הזעם:	״מי	ילך	

למצרים	לחפש		שיפור	למצב	בריאותו?״.	
״רצית	דוגמה?	נתתי	לך!״	עונה	לי	הקונסול	הנפגע.	

את	 בבקשה	 לי	 ״תן	 ואומר:	 המצב	 את	 בדעתי	 שוקל	 אני	
היא	 נסיעתי	 שמטרת	 בהם	 שמילאתי,		ארשום	 הטפסים	

בריאותית!״.	
״אתה	לועג	לי?	הרי	שנינו	יודעים	כי	זו	תהיה	רמאות!״.	

לך	 כפי	שהסברתי	 לנסוע	למצרים,	 לי	 וחלילה!	חשוב	 ״חס	
ואיני	רואה	רמאות		בשינוי	קל	במטרת	הנסיעה!״

הקונסול	מסרב.	אני	יוצא	את	חדרו	בלא	אמירת	שלום.	
המצרים	 לעקשנות	 הסיבה	 לנו	 תיוודע	 ימים	 כמה	 כעבור	
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הכותרת	 לגולת	 הגענו	 כאן	
של	הערב:	טקס	חלוקת	המלגות	לסטודנטים,	אשר	השתרכו	
מקבלי	 לכל	 מאחלים	 אנו	 האולם.	 משני		צידי	 טורים	 בשני	
המלגות	לימודים	פוריים	ומועילים,	והמשך	מוצלח	במעלות	
יהודי	 בארגון	 אנחנו,	 קטנה:	 בקשה	 זה,	 לצד	 	ההשכלה.	
איתנו	 הלימודים		תירתמו	 שבתום	 ומקווים,	 מצפים	 דמשק,	
דמשק,	 יהדות	 של	 המורשת	 לשימור	 במאמץ	 חלק	 לקחת	
	– המאמר	 עפ"י	 שלה,	 והמנהגים		השונים	 הערכים	 לשימור	

למען	לא	תישכח	מפי	זרעו.		
לא	ניתן	לחתום	מבלי	להודות	לחברים	שתרמו	לארגון	הערב	
והמלגות.	 וועדות		התרבות	 לחברי	 ובמיוחד	 והצלחתו,	 הזה	

ברוכים	תהיו,	ו"עבאל	כול	סאנה"	בבריאות	ובחדווה!!			

טקס חלוקת המלגות 

מאיר משען

אחת	מהמטרות	החשובות	שארגון	יוצאי	דמשק	הציב	בראש	
בני		הדורות	הבאים	 הינה	לקדם	את	השכלתם	של	 מעייניו	
של	יוצאי	דמשק,	ע"י	סיוע	לאלה	הנתקלים	בקשיים	כלכליים	
ובמכשולים	שונים	בדרך		לרכישת	ההשכלה.	השותף	הראשי	
בעצמו	 דמשק	 יוצא	 דואר,	 אלי	 מר	 הוא	 זה	 בנושא	 שלנו	
המתגורר		בברזיל,	המעביר	אלינו	תרומה	נכבדה	באמצעות	
קרן	היסוד	למימוש	מטרה	נעלה	זו.	אנו	מודים	לו		ולרעייתו	על	
ואריכות	 לו	בריאות	טובה	 ומכאן	בישראל	אנו	מאחלים	 כך,	

ימים	ושנים.		
)25	במרץ(	ערכנו	את	הטקס	השנתי	 ביום	ראשון	ט'	בניסן	
הארגון,		באולם	 מטעם	 לסטודנטים	 המלגות	 חלוקת	 של	
דמשק	 ביוצאי	 הגדוש	 האולם	 חולון.	 העיר	 של	 התיאטרון	

לדורותיהם	היה	מחזה	מרנין	ומחמם	את		הלב.		
הטקס	נפתח	בדברי	ברכה	של	יו"ר	הארגון	מר	יהושע	קלש,	
ובעקבותיהם	דברים	של	ד"ר	מירב	בלס		אודות	המאמצים	
להקמת	בית	מורשת	יהדות	דמשק.	בהמשך	הרצאה	מאלפת	
של		ד"ר	ישראל	לשם,	בכיר	לשעבר	בחיל	הים,	אודות	החילוץ	

המרתק	של	חלק	מיהודי	סוריה	ע"י	חיל	הים		והמוסד.		
הזמרת	 של	 הופעתה	 היתה	 הנעים	 הערב	 של	 הקינוח	
של	 שהשמיעה		תערובת	 ולהקתה,	 שאווקי	 תמר	 הצעירה	
שירים	בערבית	)פאריד	אל-אטרש,	אום-כולת'ום(	ובעברית,	
אשר	גרמו	הנאה	רבה	לקהל		וזכו	להשתתפות	ערה	מצידו.		
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בסבתא	אוהבת	ומיוחדת!
בהזדמנות	זו,	ארצה	להזכיר	גם	את	סבא	שלי	זכרונו	לברכה,	
אליהו	זיתוני,	ציוני	נלהב	שפעל	רבות	לטובת	בניית	המדינה	
בכיבוש	 היתר	 בין	 והשתתף	 ה"הגנה"	 בארגון	 היה	 שלנו,	

רמלה	לוד.
פועלו	של	הארגון	הוא	חשוב	מאוד,	ועוזר	לחבר	את	העבר	
שלנו	עם	ההווה.	במיוחד	בשנים	האחרונות,	בהן	הארגון	החל	
לפנות	גם	לדור	הצעיר	יותר,	שלא	נולד	בדמשק	
ועוזר	לשמר	את	הקשר	הבין	דורי	וכמובן	לחבר	

בין	אנשי	הקהילה.	

כל	 בשם	 ליבי	 מעומק	 להודות	 ברצוני	
שבזכותכם	 מברזיל,	 דואר	 לזוג	 הסטודנטים	
מלגה	 באקדמיה.	 לימודינו	 את	 להמשיך	 נוכל	
הלימודים	 את	 לממן	 להמשיך	 לנו	 תאפשר	 זו	
בשנה	הקרובה,	וללא	ספק	נוכל	להקדיש	זמן	
ובכך	לקבל	 יותר	 יותר	ללימודים	ולהשקיע	 רב	

ציונים	גבוהים.
את	 שכיבדו	 הועדה,	 לחברי	 גם	 רבה	 תודה	

בקשותינו.																																			תודה!

אורחיםנכבדים,
ואני	 יניב	 זיתוני	 ספיר	 שמי	
השלישית	 בשנה	 סטודנטית	
וממשל	 משפטים	 בתואר	
במרכז	הבינתחומי	-	הרצליה.
דמשק	 יוצאי	 ארגון	 את	
שלי,	 סבתא	 דרך	 הכרתי	
לי	 ספרה	 היא	 זיתוני.	 מרים	
על	הארגון,	עליו	היא	שמעה	

דרך	הירקן	שלה	בחולון.
סבא	וסבתא	שלי	עלו	שניהם	
ואת	 שבסוריה,	 מדמשק	
התרבות	הסורית	אנחנו	מרגישים	עד	היום	בימי	שישי	בבית	
כשסבתא	מגיעה	אלינו	לארוחות	שישי.	בין	אם	זה	במאכלים	
שאתם	בטח	מכירים:	ספיחה,	חמוד,	מעודה	ועוד...,	בין	אם	זה	
בסוף	שיחת	טלפון	עם	סבתא	שהיא	מברכת	אותנו	ב"אללה	
לכל	 להגיד	 מאוד	 אוהבת	 שהיא	 בפתגמים	 ובכלל	 מאעְּכ"	

הנכדים.
עבורנו,	 עושה	 שאת	 מה	 על	 לך	 להודות	 רוצה	 אני	 סבתא,	
הנכדים,	תמיד	דואגת	לנו	ומפנקת	אותנו.	אין	ספק	שזכינו	

נאום סטודנטים
ערב חלוקת מלגות – 2018






