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לפניכם�הגיליון�הראשון�של�"מכאן�ומשאם"�(לא,�זו�אינה�שגיאת�כתיב�הכוונה�היא�שאם�=�דמשק)��כתב�עת
על�מורשת�יהודי�דמשק,�בו�אנו�מתכוונים�לפרסם�חומר,�צילומים,�תעודות�ומסמכים�וצילומים�מתחומים�שונים,

בחיי�הקהילה�היהודית�לדורותיה�-�רחוק�עד�כמה�שאפשר�ועל�חיי�העדה�בישראל.

קהילת�יהודית�זו�שהתקיימה�בדמשק�משחר�ההיסטוריה�ועד�לסוף�המאה�העשרים,�איננה�עוד.�לקהילה�מורשת
עתיקת�יומין�ועשירה�מאוד�משדה�הרוח,�הדת,�הפולקלור�המנהגים,�ההתעוררות�הציונית�והשפה�העברית,�הגזרות
�מ"שאם": -� �העולים �של �חלקם �מנת �שהיתה �והשקטה �הטובה �והקליטה �לארץ �לעליה והמאבק

בני�הדור�האחרון�והדור�הצעיר�שנולד�וגדל�בארץ�צמאים�לדעת�את�"השורשים"�והמורשת�בכל�המובנים,�בכל
התחומים,�ובכל�הצורות.

זאת�ועוד,�אנו�"הבוגרים"�שבינינו,�חייבים�זאת�לדורות�הבאים�אחרינו�ושומה�עלינו�להנציח�את�המורשת�היפה
והעשירה�של�יהדות��דמשק�לדורותיה.

בגליון�זה�אנו�נותנים�דוגמא�ראשונה�למה�שאנחנו�מתכוונים�לפרסם�ולהוציא�לאור�בעתיד:�מאמרים,�כתבות,
סיפורים,�תקצירי�מחקרים,�זכרונות,�פולקלור,�מנהגים�מטעמים�ומאכלים,�מסמכים,�תעודות,�ספרים�עתיקים,
ספרים�חדשים,�גילויים�שגילו�תלמידים�בהכינם�עבודת�"שורשים"�(הנהוגה�כיום�בבתי�הספר)�ולא�פחות�חשוב!

תמונות�וצילומים.

באם�נקבל�מספיק�חומר�-��על�נושא�ספציפי�אחד�-�בדעתי�להקדיש�לנושא�זה�כמעט�את�כל�החוברת�-�חוברת
ייחודית�שתקיף�את�הנושא�המסויים.

�דמשק. �יהדות �מורשת �להנצחת �רלבנטי �חומר �בשליחת �מצדכם �הפעולה �בשיתוף �תלוי �כמובן הכל

∫ÏÚ†˙ÂÂÓ˙Â†¨ÌÈÎÓÒÓ†¨·Â˙Î†¯ÓÂÁ†ÏÂÏÎÏ†Â˙ÂÂÎ·

� �התנועות�החלוציות�והציוניות:�"החלוץ",�"מכבי",�"הגנה",�מסתערבים.
� �פולקלור,�תרבות,�אמנות�ואומנויות�הנחושת,�הרקמה,�האריגה,�הטכסטיל�ואחרות.

� �מנהגים�ואמונות
� �מפעלי�הצדקה�והרווחה�למען�העניים�והיתומים�ומוסדות�הרפואה�הציבורית

� �מטעמים�ותבשילים�מבית�אמא
� �מנהגי�דת�ומסורת:�ברית�מילה,�לימודי�תורה,�תלמוד�תורה,�ה"כיתאב",�בר�מצווה,�נישואין,�שבת�חתן,�שבת�בראשית.

� �מנהגי�חגים�ומועדים:�ראש�השנה,�כיפור,�סוכות,�חנוכה,�ט"ו�בשבט,�פורים,�סדר�פסח,�שבועות.
� �ועוד�נושאים�ותחומים�אחרים�שלא�נכללו�לעיל.

כל�מסמך,�תעודה,�או�תמונה�מקוריים�שישלחו�אלינו�אנחנו�מתחייבים�להחזירם�לשולחיהם�-�ללא�דיחוי.

רצוי�מאוד�-�למי�שיכול�-�לשלוח�לנו�את�החומר�סרוק�ישר�לדיסקט,�-�חומר�מוקלד�רגיל�לסרוק�ברזולוזיה
�מאוד�את�מלאכת�העיבוד�וההפקה. �זה�יקל�עלינו -�DPI�300תמונות�ומסמכים�ברזולוציה�של�� רגילה.

אשר�לכתבות�יומנים�אישיים�ומאמרים�ודברי�מחקר,�נא�לצלם�את�הדפים�לפני�שליחתם�אלינו�כי�אלה�לא�יוחזרו.

אני�בטוח�שבכל�בית�של�יוצא�דמשק,�יש�משהו�מהמבוקש�לעיל,�בואו�ננחיל�זאת�לכלל�-�אז�קדימה�למילוי
המשימות�לטובת�כולנו�ולטובת�הדורות�הבאים�אחרינו.

Í¯ÂÚ‰†¯·„
�מאת:�משה�שמר
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בשנותיה�הראשונות�של�המדינה�התעורר�חשש�שהעליה�ההמונית
תשנה�את�אופייה�של�המדינה�ואת�התרבות�שהתפתחה�בה
בשבעים�שנות�הציונות.�הרצון�ליצור�מיוצאי�"�70הגלויות"�ישות
מלוכדת,�מוטבעת�בחותם�התרבות�הארץ�ישראלית,�גרם�לנסיון
�עמם. �הביאו �שהעולים �גלותיים �מאפיינים �למחוק מכוון

עם�חלוף�הזמן�ועם�התקדמות�קליטת�העולים�בהוויה�הישראלית
פחת�והלך�החשש�מהתוהו�ובוהו�התרבותי.�הסתבר�שטיפוח
המורשת�המייחדת�את�יוצאי�הארצות�השונות�אינה�פוגעת
בתהליך�התערותם,�אלא�להיפך,�היא�מעשירה�ותורמת�מימדים
חיוניים�ומסייעת�להעמקת�שורשיהם.�העדיפו�להחליף�את�כור
�בהרמוניה. �בה �מנגנים �רבים �שכלים �בתזמורת ההיתוך

˙Â·‰ÏÂ†˙Â·Ï

עלייתם�והתערותם�בארץ��של�יהדות�סוריה�בכלל�ושל�יהודי
דמשק�בפרט,�התרחשה�ללא�קולות�וברקים,�ללא�חיכוכים
עם�האוכלוסיה�הוותיקה�בארץ�או�עם�קבוצות�עולים�אחרות.
יהודי�דמשק,�בדומה�ליהודי�סוריה�האחרים,�דרשו�מעצמם
ולא�מאחרים.�ברור�היה�להם�שהם�באו�לבנות�ולהבנות.�בהחלט
בסדר�זה,�קודם�כל�לבנות�ולתרום�ודרך�התרומה�והבניה
להבנות.�חיוני�היה�להקדים�את�יצירת�התשתית�שממנה�ניתן
יהיה�לקבל�ולהבנות�.�כך,�בעוד�העולים�הבוגרים�סיגלו�עצמם
למציאות�ומצאו�תעסוקה�בכל�עבודה�מצויה�,�השתלבו�בניהם
במערכות�החינוך�בעיר,�בקיבוץ,�במושב,�או�במוסד�החינוכי.
הזהות�הארץ�ישראלית�החדשה�נבנתה�במהירות�על�בסיס
הזהות�הדמשקאית�כמין�קומה�שניה.�הדור�החדש�שצמח�וחונך�בארץ�ולא�הכיר�את�סוריה,�לא�נותק�ממורשת

הוריו.�הוא�שמע,�הכיר�וחווה�גם�את�המורשת�שהוריו�הביאו�עמם.

Ú„ÈÓÂ†Ú„ÈÏ†‡ÓˆÂ†ÌÈ˘¯Â˘†˘ÂÙÈÁ

רבים�מבני�הדור,�הצברי,�מתעניינים�היום�בשורשיהם�ומבקשים�לחפור�עמוק�יותר.�רבים�מבקשים�להכיר�באופן
שלם�יותר�את�ההווי�המיוחד�של�אותה�קהילה�עתיקת�יומין�שהישוב�היהודי�בה�לא�נפסק�מראשית�ההיסטוריה

היהודית�ועד�ימינו�והם�למעשה�משתייכים�אליה.

כתב�עת�זה�אמור�להוות��אחד�הכלים�שיסייע�בקידום�ההפצה,�הטיפוח�ושימור�המורשת.�אנו�מקווים�שעם�הזמן
יתרחב�וישקף�מגוון�רחב�יותר�ויותר�של�נושאים�ותחומים�של�אותה�מורשת�שאנו�מבקשים�להוריש�לבאים

אחרינו�ושישתלב�באוצרות�העם�כולו.

ÌÈË˜†ÌÈ¯ÂÙÒ†≠†ÌÈÏÂ„‚†ÌÈ˘ÚÓ

אנו�רואים�בזה�תחילת�הדרך,�ניצנים�ראשונים,�שיכתבו�על�ידי�יוצאי�דמשק�ועל�ידי�מי�שהיה�וחווה�בעצמו�את
חיי�הקהילה�היהודית�שם.�משום�כך�אנו�קוראים�לביטאון�"מכאן�ומשאם".�אנו�מקווים�שביטאון�ראשון�זה�יעודד
רבים�נוספים�להביא�מזיכרונותיהם�כדי�לשמר�ולהנחיל�-�לדורות�הבאים�את�המורשת�היפה�של�יהדות�דמשק.
-�אחרי�ככלות�הכל�הזמן�קצר�והמלאכה�מרובה,�להספיק�"לפני�שיפחת�הדור",�לאסוף�את�המוצגים,�את

התמונות,�את�המסמכים�ולהעלות�על�הכתב�חויות,�סיפורים�וזכרונות.

האחים�לבית�שמאי:�מימין�גמליאל�(ג'אמיל)�במרכז
-�יוסף,�ומשמאל�-�חנה.�דמשק�1905.

ארכיון�התצלומים,�בית�התפוצות,�תל-אביב.�באדיבות
סיליה�מרלון�אטיאס,�רמת-גן.
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דמשק�הינה�אחת�הערים�העתיקות�והגדולות�בין�ערי
�בפרט. �התיכון �המזרח �וערי �בכלל �הקדום העולם

לדמשק�מספר�שמות:�בערבית:�-�דימשק,�אל-שאם
בעברית�דמשק�בצרפתית�דאמאס�ובאנגלית�דאמאסקוס.

בתנ"כ�היא�מופיעה�בשלושה�שמות:�דמשק�(ד'�בפתח)
דמשק�(ד'�בשוא)�דרמשק�(ד'�בשוא�וריש�בפתח)�ויש
הקובעים�שגם�הערך�ארם-דמשק�מתייחס�לעיר�דמשק

הנדונה.

דמשק�בשמותיה�השונים�מופיעה�לאורך�כל�התנ"כ�37
פעמים�(במלכים�א'�י"א��24מופיעה�פעמיים)�דרמשק
מופיעה��4פעמים,�ארם-דמשק��4פעמים�ארם�דרמשק
�אחת. �פעם �בשוא) �עם �(ד' �ודמשק �פעמים שתי

היא�מופיעה�החל�מבראשית��י"ד��15"ויחלק�עליהם�לילה
הוא�ועבדיו�ויכם�וירדפם�עד-חובה�אשר�משמאל�לדמשק
"ועד�שיר�השירים�ז'�5,"...אפך�כמגדל�הלבנון�צופה�פני

דמשק".

�הערך �את �גם �בחשבון �הלוקחים �לאלה �נצטרף אם
ארם-דמשק�ודרמשק�כמתייחסים�לדמשק�של�היום�נגיע
עד�לסוף�התנ"כ:�דברי�הימים�ב'�כח'��23"ויזבח�לאלופי
דרמשק�המכים�בו�ויאמר�כי�אלוהי�מלכי-ארם�הם�מעזרים
�להכשילו �היו �והם �ויעזרוני �אזבח �להם אותם

ולכל-ישראל".

המלך�דוד�כבש�את�דמשק�כנאמר�ב:�(שמואל�ב'�ח'�5,
6,)�"ותבוא�ארם�דמשק�לעזור�להדר�עזר�מלך�צובא�ויך

דוד�בארם�עשרים-ושנים�אלף�איש:�וישם�דוד�ניצבים
בארם�דמשק�ותהי�ארם�לדוד�לעבדים�נושאי�מנחה�וישע
�את�דוד�בכל�אשר�ילך".�ובמלכים�א'�י"א��24"ויקבץ
עליו�אנשים�ויהיו�שר-הגדוד�בהרג�דוד�אותם�וילכו�דמשק

וישבו�בה�וימלכו�בדמשק".

מאז�כיבוש�דוד�ועד�סוף�המאה�העשרים�ישבו�יהודים
בדמשק,�ללא�הפסקה.

®™Î¢˙·†˜˘Ó„
מאת:�משה�שמר
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*)�עיין,�אברהם�אבן-שושן�"קונקורדנציה�חדשה"�כרך�א'�עמודים
514�,503�,502�,207,�בהוצאת�קרית�ספר�בע"מ.�ירושלים.

מהדורה�שלישית�תשמ"ב�(1982).

תפילה�בבית�הכנסת�אל�פרנג',�דמשק�1994,�אוסף�רוברט�ליונס,�ארה"ב/�תצלום�באדיבות�בית�התפוצות,�ארכיון�התצלומים,�תל-אביב.
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דמשק�נחשבת�לעיר�העתיקה�ביותר�בעולם,�המיושבת
ברציפות�משחר�ההיסטוריה.�על�פי�עדויות��מהמילניום
השלישי�לפני�הספירה�דמשק�היתה�כבר�מרכז�ציוויליזציה
�סביבתה. �כל �על �כלכלית �השפעה �ובעלת משגשג

יש�גם�המרחיקים�עדותם�רחוק�יותר�עד�למילניום�השביעי
לפה"ס�בהסתמכם�על�ממצא�ארכיאולוגי�של�לוח�חרס

ועליו�חרותה�המילה�דימאסקי.
אין�עדויות�ממשיות�עד�למילניום�השני�לפה"ס.�העדויות
שאכן�נמצאו�הם�החל�מהמילניום�השני�לפה"ס�מתקופת
האמוראים�ואילך�וכאשר�דמשק�הפכה�לבירתה�החזקה

של�ארם.

במשך�התקופות�ידעה�עליות��ומורדות.�היא�גדלה�וצמחה
סביב�נהר�באראדה�החוצה�אותה�ונווה�המדבר�גוטה.

�החל�מהמאה�השמינית�לפה"ס�מאבדת�דמשק�את
�שנים. �מאות �למשך �הבחינות �מכל �החשוב מעמדה

‰ÈÈÓÂ‡‰

אחרי�ירידת�כוחה�של�ביזנטיון��במחצית�הראשונה�של
המאה�השביעית�לספירה,�שנת��635היתה�נקודת�מפנה
חשובה�בהיסטוריה�של�דמשק.�בחודש�מרץ�של�אותה
שנה,�צבא�מוסלמי�בהנהגתו�ובפיקודו�של�ח'אלד�איבן
�אל-ואליד�שקרא�לעצמו�"סיף�אל-איסלאם"�-�שנע
�רציני �היתה�דמשק�מכשול �ערב �האי צפונה�מחצי
�-�נכנס�לסוריה�וצרף�אותה�לאימפריה להתקדמותו

המוסלמית.

את�דמשק�הוא�היה�צריך�לכבוש�פעמיים.�כי�היא�עמדה
באומץ�מול�התקפות�צבאו�של�אבן�אל-ואליד.�ורק�בפעם
השניה,�אחרי�ששה�חדשי�מצור�וקרבות,�מועצת�האמירים
(העשירים)�ששלטו�בדמשק�התמסרו�ומסרו�את�העיר

למנהיגים�המוסלמים.

מאז�ובמשך�כמאה�שנה�היתה�דמשק�לבירת�האימפריה
המוסלמית�שהשתרעה�מהחוף�האטלנטי�-�ספרד�במערב

ועד�לפרס�והודו�במזרח.

האיסלאם�הביא�לדמשק�תרבות�חדשה,�משטר�כלכלי
וחברתי�חדשים,�צורות�ודרכי�החיים�התנהלו�לפי�חוקי

הקוראן.

�כך �העיר, �תושבי �גם�תנועת�התאסלמות�של החלה
�למיעוט�בקרב�המוסלמים שהיהודים�והנוצרים�הפכו
שנהגו�בהם�בסובלנות�רבה�ונתנו�להמשיך�בחופש�הדת

והפולחן�שלהם.

נוצרים�ומוסלמים�התפללו�זה�לצד�זה�בכנסית�"יוחנן
המטביל"�הסדר�זה�נמשך�עד�שהמושלים�המוסלמים
�המפואר. �אומייה �מסגד �את �עליה �לבנות החליטו

דמשק�עיר�עתיקת�יומין

סוריה�היתה�במהלך�ההיסטוריה�תחת�הרבה�משטרים:
�הפרסים, �הבבלים, �האשורים, �האמורים, החיתים,

הסלג'וקים,�והרומאים.

תמיד�היתה�דמשק�עיר�מרכזית�חשובה:�של�הפרסים,
הפכה�לעיר�יוונית�לאחר�שנכבשה�על�ידי�אלכסנדר
�מרכזית. �רומית �עיר �הפכה �כך �ואחר מוקדון

בזמן�שלטון�הרומאים�נחשבה�דמשק�כמרכז�לתרבות
היוונית�-�רומית�ונחשבה�לאחת�מעשרת�ערי�הדקאפוליס.

�
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È¯ÂËÒÈ‰†¯Èˆ˜˙†¨ÔÓÊ‰†˙¯‰Ó·
מאת:�משה�שמר
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כל�אחד�מארבעה�עשר�הכליפים�האמאויים�ששלטו
בדמשק�תרמו�כל�אחד�את�חלקו�להתפתחותה�ושגשוגה
�בנית �על�ידי �בניית�מסגדים�מי �על�ידי �מי של�העיר:
ארמונות�ובנייני�פאר�ומי�על�ידי�תמיכה�לפיתוח�האמנות,
האומנות�והמדעים.�וכמו�כן�לפיתוח�שיטות�ממשל�ומינהל

ציבורי.

הם�גם�יצאו�מהחומות�והרחיבו�את�גבולותיה�ע"י�בניית
שכונות�ורובעים�חדשים�לשכן�בהם�את�התנועה�הגואה�"מן
הכפר�אל�העיר".�השכונות�שנבנו�היו�ה"שאגור",�ה"מידאן"
�הזה. �החומות �מן �היציאה �מפעל �בין �היו והקאנאואת

ב-��1174נכבשה�דמשק�על�ידי�צלאח�אלדין�אל�איובי
שהכריז�על�עצמו�כעל�"סולטאן�סוריה".

בין�השנים��1516עד��1918שלטו�בסוריה�העות'מאנים
-�התורכים.�בארבע�מאות�שנה�אלה�שלטו�בה�ברוגע

ובפריחה�כלכלית�יחסית.�(תוך�כדי�משטר�קשה�ונוקשה).

בימיהם�היתה�"סוריה�הגדולה"�שנוסף�על�סוריה�של�היום
-�כללו�בה�גם�לבנון�ירדן,�וחלקים�צפוניים�של�ארץ-ישראל.

��1918בתום�מלחמת�העולם�הראשונה�הבריטים ב-
בפיקודו�של�גנרל�אלנבי�"משחררים"�את�דמשק�-�משלטון
העות'מאנים�-�ששלטו��עד�שב-��1920"חבר�העמים"

מעביר�את�השלטון�כ"מנדט"�לצרפתים.

הצרפתים�שלטו�בסוריה�מ-��1920עד��1946שנה�שבה
סוריה�קיבלה�את�עצמאותה.

בשנים��1925�-�1926היה�בסוריה�מרד�ומאבק�גדול
בשלטון�הצרפתי�הם�דיכאו�אותו�לא�שהפציצו�גם�את

דמשק.�אך�תנועת�ההתנגדות�נמשכה.

בשנת��1941הבטיחה�צרפת�עצמאות�לסוריה,�אך�היא
קיימה�את�הבטחתה�רק�ב-�1946.

�

מפת�דמשק�1575,�באדיבות�פרויקט�המחקר�ערים�הסטוריות,�האוניבסרסיטה�העברית�בירושלים,�בית�הספרים�הלאומי
http:historic-cities.huji.ac.il�:והאוניברסיטאי
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ÌÈÓÈÎÁÓ†ÌÈÂ˙†≠†ÌÂÈ‰†‰È¯ÂÒ
שני�נהרות�גדולים�האמנה�והפרפר�מספקים�את�מרבית
צרכי�המים�וההשקאה�של�הארץ�ועליהם�מפתחים�מקורות

אנרגיה�הידרואלקטריים.

ÌÈÈÚ·Ë†ÌÈ·‡˘Ó∫�נפט�(מספיק�לצרכי�האוכלוסיה�+�ייצוא

-�ראה�להלן),�גז�טבעי,�כרום,�מגנזיום,�ברזל,�שיש�וגבס.

‡ÈÒÂÏÎÂ‰†©¥∞∞≥®∫��18,448,752נפש�(כולל�40,000
נפש�ברמת�הגולן).��74%מוסלמים�סונים��16%עאלאוים,

דרוזים�ומוסלמים�אחרים��10%נוצרים.

·ÂÈ˘‡¯†ÌÈ¯Ú˙∫�דמשק�-��2,486,000נפש

חלב�-��2,499,780נפש,�חומס�-��751,000נפש

˙ÌÈÈÁ†˙ÏÁÂ∫��69.5שנים.�(גברים��68.5נשים��71שנה).

˘ÂÏÈ†¯ÂÚÈ„‰∫��29לידות�ל-��1,000נפש.

˘ÂÓ˙†¯ÂÚÈ˙‰∫��5ל-��1,000נפש.

˘Â˜ÂÈ˙†˙˙ÂÓ˙†¯ÂÚÈ˙∫��30.6ל-��1,000נפש.

ÏÎÏÎ‰∫�תוצר�לאומי�גלמי��42מיליארד�דולר.

$2,500�∫˘ÙÏ†‚¢Ó˙

Ï˙‰†‰·Ó¢‚∫†חקלאות��28.5%תעשיה��30%שרותים�42%

Â·Ú†ÁÂÎ„‰∫��4.97מליון�איש�מהם��20%מובטלים.
אוכלוסיה�מתחת�לקו�העוני�20%.

ˆÈ˙˘†‰ÁÈÓ˙∫��2%אינפלציה��20%-�15%.

˘ÌÂÈÎ†ÈÓ˘¯‰†‰Ó∫†הרפובליקה�הערבית�של�סוריה

‰·È¯‰∫�דמשק
‰È˘‡∫�בשאר�אל-אסאד

Ë˘Ó¯∫�רפובליקה�צבאית

ËÙ˘Ó∫†משפט�אזרחי�ומשפט�הקוראן

Â‡ÓˆÚ‰†ÌÂÈ˙∫��17באפריל
˘ÈÏÏÎ†ÁË∫��185,180קמ"ר

Ú˜¯˜†ÁË˘†¨‰ÊÓ∫��184,050קמ"ר

˘ÌÈÓ†ÁË∫��1,130קמ"ר

(יצויין�כי�הסורים�בפרסומים�הסטטיסטיים�הרשמיים�כוללים
עדיין�-�הן�בנתוני�שטחים�והן�בנתוני�אוכלוסין�-�את�רמת
�נפש). 40,000� �אוכלוסין: �קמ"ר 1295� �שטח: הגולן.

‚·ÂÏÂ˙∫�אורך�כולל�של�הגבולות��2,295ק"מ�מהם:�עם
עירק,��605ק"מ�עם�ישראל��76ק"מ�עם�ירדן��375ק"מ

עם�לבנון��375ק"מ,�עם�תורכיה��822ק"מ.

‡˜ÌÈÏ∫�יש�אזורים�עם�אקלים�מדברי�חם,�יובש,�יש
איזורים�של�אקלים�ים�תיכוני,�בחודשים�יוני�יולי�אוגוסט
קיץ�שמשי�בהיר,בחודשים�דצמבר,�ינואר,�פברואר�חורף
גשום�וקר,�ולעתים�שלגים�כולל�בדמשק�הבירה.�עונות

השנה�עם�מעברים�חדים.

‚ÈÙ¯‚Â‡È‰∫�השטח�מדברי,�חוף�ים�קצר�והרים�במערב.

דמשק�עיר�עתיקת�יומין

Courtesy of Damascus On Line - www.damascus - online.com�.כיכר�יוסף�אל-אזמה�בדמשק
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˙˘¯ÂÓ†˙„ÚÂ
˙ÂˆÂÙ˙·Â†ı¯‡·†˜˘Ó„†È‡ˆÂÈ†ÏÎÏ†‰ÈÙ

בכבוד�רב,
ועדת�מורשת

±±

אנו�בעיצומן�של�הפעילויות�הממשיות�להנצחת�מורשת�יהדות�דמשק�ע"י�שני�מפעלים�גדולים�וחשובים:�האחד
הקמת�"בית�מורשת�יהדות�דמשק"�בחולון�(מבנה�גדול�של��2500מ"ר�על�שלושה�דונם)�והוצאת�כתב�עת

שלנו�"מכאן�ומשאם"�שגליונו�הראשון�מוגש�לכם�עתה�ברגשי�כבוד�ובגאווה.

פעילות�הנצחת�המורשת�מחייבת�תוכן�ותכנים�ולא�נוכל�להרשות�לעצמנו�להעמיד�"פיל�לבן"��מבלי�שנמלא
אותו�בתוכן�ובמוצגים.�הנמצאים�כמעט�אצל��כל�משפחה�דמשקאית.

הצלחת�פעולות�אלה�תלויה�בכל�אחד�ואחת�מבני�עדתנו�גדולים�כקטנים�ואנו�קוראים��לכם�בזה�להרתם,�ולעזור
לנו�באיסוף�המוצגים�שיש�ברשותכם�מכל�הסוגים�ומכל�הזמנים�כמו�למשל�(ואלה�רק�דוגמאות):

�  ·‚„ÌÈ„ÁÂÈÓ†ÌÈ∫�קומבז,�אבנט,�תרבוש,�תוב,�תלבושת�אחידה�של�בית�ספר,�כובעים,�מנדיל,�קבקבים�וכו'.

� ˙ÂÂÓ˙∫�מחיי�המשפחה,�העדה,�השכונה,�פולקלור�וחיי�תרבות,�שמחות,�חגים�וכיו"ב.

�  Â„ÂÚ˙Â†ÌÈÎÓÒÓ˙∫�דרכונים,�תעודות�זיהוי,�תעודות�לידה,�קושאנים,�תעודות�בית�ספר,�תעודות�אקדמאיות.

�  ˙˘Â„˜†È˘ÈÓ˘‰∫�טליתות�מיוחדות�(של�ילדים,�של�מבוגרים,�עם�אריגה�או�פיתוחים�מיוחדים)�סידורי�תפילה

עתיקים,�ספרי�דת,�הגדות�לפסח�מיוחדות,�שופרים,�רימונים�וכו'�וכו'.

�  ÂÁ†˙Â„Â·Ú˘˙∫�שהיו�יחודיות�כמעשה�אומן�(נאאש)�ליהודי�דמשק.

�  ÂÈ˙ÂÓÂ‡†„È†˙Â„Â·Ú˙∫�רקמה,�אריגה,�סריגה�וכו'.

�  ÌÈÏÎ∫�כלי�בית,�כלי�מטבח,�כלי�נגינה,�פתיליות,�מואדות,�מנגל,�האואן�(עלי�ומכתש).

�  ËÈÓ†ÈÏÎ‰∫�ציפיות,�וציפות�עם�רקמה�מיוחדת.

�  ÌÈ„ÁÂÈÓ†ÌÈÈ„Ú∫�וכל�דבר�אשר�יש�לו�ערך�מוזיאוני�-�מורשתי.

�  ÌÈ¯ÙÒ∫�ספרי�זכרונות,�ספרי�מסע�ופולקלור,�ספרי�היסטוריה,�יחודיים�על�דמשק�ועל�יהודי�דמשק.�הספרים

עצמם�או�"מראה�מקום"�ופרטים�ביבליוגרפיים�מלאים�עליהם.�כתבות,�מאמרים,�מחקרים�ותקצירי�מחקרים,
עבודות�תואר�ראשון,�שני,�ודוקטור�שנכתבו�בכל�שפה�שהיא�בדמשק,�בארץ,�ובעולם,�עבודות�"שורשים"�של

תלמידי�בית�ספר�וכו'.

שיתוף�הפעולה�שלכם�הוא�חיוני�ביותר�להצלחת�מאמצינו�להנצחת�מורשת�עדתנו.�למילוי�בית�המורשת
בממצאים�בעלי�חשיבות�היסטורית�-�מורשתית.

למי�שיש�חומר�ולמי�שיודע�שקיים�חומר�כל�שהוא�בספריות�או�במוזיאונים,�יתקשר�למשרדי�הארגון�בתל-אביב
באמצעות�פקס��03-6880027ואנו�נתאם�איתו�את�הקשר�בינינו.



‰¯ÈÙÒÏ†˙È¯È˘Ú‰†‰‡Ó‰Ó†˙Â„Ú

במאה�העשירית�לספירה�במסגרת�מסעותיו�במזרח�ביקר
בנימין�מטודלה�גם�אצל�קהילת�יהודי�דמשק�והוא�מספר
שמצא�שם�קהילה�עשירה�ומבוססת�הן�ברוח,�הן�בתרבות
והן�בחומר.�הוא�מתאר�בפרוט�רב�את�בית�הקברות
היהודי�המיוחד,�שם�קבורים�אישים�חשובים�מהמקרא

ומחכמי�התלמוד.

בית�קברות�מיוחד�זה,�הכניסה�אליו�היתה�אסורה�לא�רק
לכוהנים�אלא�לכל�שבטי�ישראל.�דלתותיו�היו�סגורות
ומסוגרות�ונפתחו�רק�יום�אחד�בשנה,�-�בערב�יום�כיפור
בשעות�הבוקר.�אז�הורשו�לבוא�בשעריו�אך�ורק�צאצאי
�לקרוא�"מזמורי הרבנים�והגאונים�הקבורים�שם�כדי
תהילים"�לעילוי�נשמות�קרוביהם�הגדולים�והגאונים.�ואילו

יתר�בני�הקהילה�היהודית�בדמשק�רשאים�היו�להסתכל
על�קברים�אלה�מבחוץ,�מתוך�שני�אשנבים�שהותקנו�על
ידי�וועד�הקהילה�היהודית��בדמשק�במיוחד�למטרה�זו.

אינני�יודע�מה�עלה�בגורלו�של�בית�קברות�מיוחד�זה
היום,�מי,�ואם�בכלל,�פוקד�אותו�היום.�הוא�חלק�מתרבות
העם�היהודי�ויהיה�עלינו�-�או�על�הבאים�אחרינו�-�לטפל,
�זה. �תרבותי �בנכס -� �סוריה �עם �השלום, בבוא

˙ÈÓÂ˙ÂÚ‰†‰È¯ÙÓÈ‡‰†ÈÓÈ·†ÌÈ„Â‰È‰†ÈÈÁ

ÌÈÈ·¯‰†˙Â„ÒÂÓ‰Â†¢È˘‡·†ÌÎÁ‰¢

בימי�האימפריה�העותומנית�ששלטה�באזור�משנת�1516
ועד�לערב�התמוטטותה�במלחמת�העולם�הראשונה,�כלומר
�עמד�בראש�ההירכיה�היהודית�רוחנית כ-��400שנה,
בדמשק�"החכם�באשי"�(בעברית:�ראש�החכמים)��שקיבל
את�סמכותו�בהתאם�לחוקי�המילת�משנת�1865.�הוא�היה
דן�בעניני�אישות,�הלכות,�חרמות�ונידויים�ויוחס�לו�גם
כוחות�מאגיים�לריפוי.�מתחת�ל"חכם�באשי"�כיהנו�הרבנים,
רבני�בית�הדין,�"החכמים-מורים"�ולבסוף�תלמידי�החכמים.

באותם�ימים,�ועד�הקהילה�הורכב�בדרך�כלל,�משבעה
מאמידי�הקהילה,�הם�שבחרו�את�חברי�בית�הדין�הרבני
ואת�ראשי�הקהילה.�העושר�והמעמד�השפיעו�על�המינויים.
חברי�הועד�הורישו,�בדרך�כלל,�את�תפקידיהם�לבניהם.

הקהילה�היהודית�בדמשק�נמנית�עם�הקהילות�היהודיות
העתיקות�ביותר�בעולם�היהודי.

דמשק�נזכרת�בתנ"ך��36פעמים,�לטוב�ולרע.�היא�נזכרת
בתודעת�העם�היהודי�עוד�מימי�אברהם�אבינו�כלומר
לפני�כ-��4000שנה�ומאז�ועד�לשנת��1992לא�פסק
הישוב�היהודי�מלהתקיים�בדמשק.�היום�נותרו�בה�כמה
עשרות�בודדות�של�יהודים,�שרידיה�של�קהילה�מפוארת
שהיתה�ואיננה�עוד.�נותרו�שם�ללא�רב,�ללא�חכם,�ללא
שוחט,�ללא�חזן�ומוהל.�שלוש�תפילות�ביום�ותו�לא.

�

�

נושאים�מרכזיים
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מאת:�השגריר�משה�ששון,�נשיא�התאחדות�יוצאי�סוריה�בישראל
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"החכם�באשי"�מילא�תפקיד�כפול:�הוא�ייצג�את�הקהילה
בפני�השלטונות�והיה�נושא�דבר�השלטון�לבני�הקהילה.
ההוצאות�הכספיות�שהיו�כרוכות�בקיום�המוסדות�הרבניים
והאחרים�של�הקהילה�היהודית�בדמשק�באו�מכספי
שחיטה�כשרה,�תרומות�נדרים�ומהעליות�לתורה.�באותה
תקופה�פעלו�עדיין�בדמשק�חברות�צדקה�דוגמת�"אחיעזר"
�חולים. �וריפוי �צדקה �חסדים, �גמילות �בסתר למתן

ÌÈÈ˘˜Â†ÌÈÚÂÊÚÊÂ†Í‰Ó†¢·‰Ê‰†¯Â˙¢
Í„È‡Ó

כיבוש�סוריה�ולבנון�על�ידי�האימפריה�העותומנית�כאמור

�נפילתו�מהשלטון�של�ג'זאר�פשה,�ועד�לכיבוש�דמשק
על�ידי�איבראהים�שליחו�של�מוחמד�עלי�שליט�מצרים.

¨ÌÈ‰¯·È‡†Ï˘†˙ÂÏ·ÂÒ†Ï˘†˙ÂÈÈ„Ó
ÌÈ¯Á‡†¢˙ÂÒÁ†È·¢Â†ÌÈ„Â‰È‰†ÈÙÏÎ

אותו�איברהים�מפסיק�את�שנות�הזעזועים�השלטוניים
בדמשק�על�ידי�נקיטת�מדיניות�שונה�בתכלית�מזו�של
ג'אזר�פשה,�לא�מדיניות�דיקטטורית�ביחוד�כלפי�הלא
מוסלמיים�בסוריה,�אלא�במדיניות�של�סובלנות�כלפי�בני
החסות��הלא�מוסלמים�ובכללם�כלפי�כמה�רבבות�יהודים

שחיו�אז�ברחבי�סוריה.

בשנת��1516הביא�לפריחה�כלכלית�רוחנית�ותרבותית
לקהילות�היהודיות�באזור�ובכללם�לקהילת�דמשק.�"תור
הזהב"�של�יהדות�דמשק�היה�בעת�הנהגת�משפחת�פרחי
שתפסה�עמדות�שלטוניות�בכירות�בממשל�העותומני.�זו
התקופה,��למשל,�בה�החליט�ישראל�ששון,�אבי,�סבו�של
אבי�אליהו�ששון�ז"ל,�לעבור�מבגדד�לדמשק�בשנת�1738.

אולם�כשלושים�שנה�לאחר�מכן,�כלומר�בשנים��1799-
�1832עוברים�דמשק,�ובכלל�זה�על�בני�הקהילה�היהודית,
זעזועים�שלטוניים�בתכיפות�גדולה,�שהתחילו�עם�נסיונות

נפוליון�בונפרט�להשתלט�על�העיר.

איבראהים,�ראה�בקהילות�הלא�מוסלמיות,�כמו�זו�היהודית
בדמשק,�ובשאר�רחבי�סוריה,�גורם�חשוב�לפיתוח�ולפעילות
מסחרית.�הוא�העניק�לבני�החסות�הלא�מוסלמיים,�ובכלל
זה�לקהילת�דמשק,�חופש�בעניני�פולחן,�אפשרות�לשיפוץ
בתי�הכנסת,�חופש�תנועה�ועוד.�פעילות�זו�תשפיע�במהרה
גם�על�פניה�של�הקהילה�היהודית�בדמשק�בסוף�המאה

ה-��19ותחילת�המאה�העשרים.

±∏¥∞†˜˘Ó„†˙ÏÈÏÚ

אולם�ב-��1840התרחשה�בדמשק�עלילת�הדם��הידועה

�

�
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הסופר�יהודה�בורלא,�סופר,�מורה,�מחנך�ומנהל�בית�ספר�בחברת�מורים�ותלמידים,�דמשק�1922.
בתמונה�יושבים�בשורה�האמצעית�מימין�לשמאל:�ב.�בצראוי�מנהיג�"מכבי�הצעיר",�שרה�עטיה,�מורה�בבית�ספר�לבנות

(אמו�של�פרופ'�ישראל�אטקס�מהאוניברסיטה�העברית�בירושלים)�יהודה�בורלא,�עלום�שם,�כאמל�ארזי.

±≥



בה�הואשם�אחד�מבניה�של�הקהילה�היהודית�ברצח
הכומר�הנוצרי�תומאס.�עלילה�זו�העמידה�לרגע�את�יהודי
סוריה�בכלל�ודמשק�במיוחד�במרכז�במת�ההסטוריה
היהודית.�עלילת��דמשק�סימנה��את�ראשית�המעורבות
הפעילה�של�יהודי�המערב�בהתחוללותם�של�שינויים
בקהילות�היהודיות�במזרח�התיכון�שהבולט�בהם�היה

ייסוד�בתי�הספר�של�ה"אליאנס".

˜˘Ó„·†¢Ò‡ÈÏ‡¢‰†˙ÁÈ˙Ù

בשנת��1868פנה�הקונסול�הצרפתי�בדמשק�להנהלת
אליאנס�בפאריס�והציע�לפתוח�בית�ספר�בדמשק.�באותה
שנה�התנגדו��רבני�קהילת�דמשק,�לפתיחת�"האליאנס"
בה,�מחשש�להחלשת�כוחם�בקרב�ילדי�הקהילה.�רק
לאחר�מאבק�ציבורי,�נפתח�בשנת���1880ביה"ס�"אליאנס"

בדמשק.

בשנת��1910החל�האליאנס�לשנות�את�תכניות�ושיטות
חינוכו.�עד�אז�היה�ה"אליאנס"�בית�ספר�אוניברסאלי
פרנקופוני�בעיקר�אולם�מאז��1910החלו�ללמד�ב"אליאנס"
של�דמשק�עברית,�תנ"ך,�תפילות�וכמה�מקצועות�נוספים
�והערבית. �הצרפתית �השפה �לצד �העברית בשפה

לקראת�תבוסת�האימפריה�העותומנית�היתה�הקהילה
�ביותר �הקשים �הכלכליים �המצבים �באחד בדמשק
בהיסטוריה�שלה:�כמחצית�בני�העדה�היו�עניים�גמורים
�המחזרים�אחר�פת�לחם.�העשירים�היו�מעטים�ביותר.
ילין�כותב�עליהם�כך�"הגישה�המזרחית�הביאה�אותם�לא
לחשוב�על�חייהם�הציבוריים��או�על�שיתוף�פעולה�ציבורי
�צדקה". �מעשי �אין �מוסדות, �שם �אין -� כלשהו

לפי�תאוריו�של�אברהם�אלמליח,�בין�השנים:��1912-
�1910חוסל�גם�הנסיון�להקים�תשתית�חינוכחית�עברית
בסיסית�מלאכה�בה�החל�הוא�וחבריו�כאמור�בשנת�1910.

ÒÈÒ·Î†ÌÈÈ¯·Ú‰†¯ÙÒ‰†È˙·†˙ÁÈ˙Ù
Â˙ÂÁ˙Ù˙‰Â†ÈÂÈˆ‰†ÍÂÈÁÏ

�הצעירים��מחוללי�רעיון�עבודת�התחיה�הלאומית�היהודית
בדמשק�פנו�אז�למרכז�המורים�היהודיים�בא"י�בבקשת
הדרכה�לעזרה�רוחנית�וכספית,�אך�אלה�ענו�שאמצעיהם
החומריים�מצומצמים�מאד�ואין�לצערם�ביכולתם�לבוא

לעזרתם.

ההגירה�מדמשק�גאתה�והלכה�באותה�תקופה:�מי�למילאנו,
מי�לאמריקה�הלטינית�ומי�לצפון�אמריקה.�אך�היו�גם
כאלה�שפנו�לארץ�ישראל.�הסיבה�שאבי�למשל,�החליט
לעלות�ארצה�נעוצה�בקשרי�הידידות�ההדוקים�שהתפתחו
בינו�לבין�המשפחות�היהודיות�שהוגלו�מארץ�ישראל�על
��כמשפחות�ילין, �ג'מאל�פשה, ידי�המפקד�העותומני
מיוחס,�אלמליח,�ריבלין�ואחרות�וכן�המורים�שנשלחו
בכל�זאת�מארץ�ישראל�לדמשק�ושהביא�למעשה�לשלוש

תוצאות�חיוביות�חשובות:
��פתיחת�שני�בתי�ספר�עבריים�בדמשק,�אחד�בראשות
�בית�ספר�לבנות �יהודה�בורלא�והשני הסופר�הנודע
בראשותו�של�הפרופ'�יוסף�ריבלין,�וכן�לפתיחת�גן�ילדים
אחד�בו�למדה�ואח"כ�לימדה�אימי�ז"ל�יעל�ועוד�בית�ספר

לשעורי�ערב�למבוגרים.
�ציוניים �נושאים �של �להרצאות �מועדונים �להקמת �

ויהודיים,�להצגות�ולפעולות�ספורט.
��להפיכת�רוב�יהודי�דמשק�לאנשים�שדיברו�עברית�יפה
והיו�לציונים�טובים�והחלו�לעלות�לא"י�בדרכים�בלתי

לגליות.

ÌÂÎÈÒÏ

אני�מציג�-�במקצת�-�את�אבני�הדרך�הנ"ל�-�בתולדות
יהודי�דמשק�כדי�להדגיש�את�מוצאות�שורשינו�-�משום
שניתן�להבנתי�להסיק�מהדברים�-�לפחות�מסקנה�חשובה
�ועליכם אחת�והיא�-�החשיבות�הרבה�המוטלת�עלינו
לעשות�במהרה�להקמת�"בית�מורשת"�ליהדות�דמשק,
סוריה�ולבנון.�אין�המדובר�ב"מוזיאון"�אלא�בבית�חי�ונושם
אליו�יבואו�וממנו�ישאבו�את�היפה�והטוב�שידעו�שם�חלק
מאבותינו�בתקופות�שונות.�שנות�פריחה�רוחנית�וחברתית
וכן�שנות�שפל,�לעתים�קשות�מאוד.�תמיד�הרגשנו�שם,
�את�המשמעות �מוסיף�להרגיש�גם�היום�כאן וחלקנו
העמוקה�באימרה�"ישראל�ערבים�זה�לזה".�ב"ארם�צובא"
-�היא�חלב�-�קמו�בעיקר�גדולי�חכמי�התורה�של�תקופתם
�שמתוכו �הציוני �הדגל �נישא�בעיקר בעוד�שבדמשק
�כמה�וכמה�אישים�חשובים�לישראל�העצמאית קמו
שעתידה�היתה�לקום.�מי�יתן�ויעלה�בידינו�ובידכם�להקים

"בית�מורשת"�חשוב�זה.
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ארגון�יוצאי�דמשק�(סוריה)�בישראל�מכריז�בזה�על�הענקת�מלגות�עידוד�לתלמידי
מחקר�ולחוקרים�בנושאים�על�קהילת�יהודי�דמשק:

˙Â‚ÏÓ
˜˘Ó„†È„Â‰È†˙ÏÈ‰˜†ÏÚ†¯˜ÁÓ†˙Â„Â·ÚÏ

� מלגות�בסך��$�1000(בשקלים)�תוענקנה�לתלמידי�תואר�שני
� מלגות�בסך��$�2500(בשקלים)�תוענקנה�לתלמידי�תואר�שלישי

� מלגה�בסך��$�3000(בשקלים)�תוענקנה�לחוקר�בכיר�שבגמר�עבודת�המחקר�שיעשה�-�שתפורסם�כספר.

∫˙Â‚ÏÓ‰†˙Ï·˜†È‡˙

כל�ההצעות�תעבורנה�שיפוט�של�וועדה�אקדמית
הסטודנטים�הזוכים�יקבלו�מחצית�מסכום�המלגה�עם�זכייתם�ואת�המחצית�השניה�עם�גמר�העבודה�ואישורה

על�ידי�רשויות�האוניברסיטה.
הסטודנטים�הזוכים�יבצעו�עבודה�בהיקף�של��50שעות�לסיוע�בשימור�מורשת�יהדות�דמשק.

החוקר�הבכיר�יקבל�מחצית�מסכום�המלגה�עם�זכייתו�ואת�המחצית�השניה�עם�קבלת�הספר�לפרסום�על
ידי�הוצאה�מדעית.

הבקשה�למלגות�לתואר�שני�ושלישי�תכלול:�עותק�מהצעת�המחקר�מאושרת�בחתימת�רשויות�האוניברסיטה,
תקציר�ההצעה�בהיקף�של�עמוד�אחד,

קורות�חיים�ושני�מכתבי�המלצה�(אחד�מהם�מן�המנחה)

הבקשה�למלגה�לחוקר�בכיר�תכלול:
הצעת�מחקר�(רקע,�מצב�המחקר,�מטרת�המחקר,�רשימה�ביבליוגרפית,�לוח�זמנים�לסיום),�קורות�חיים

ורשימת�פרסומים

הארגון�שומר�לעצמו�את�הזכות�להעניק�את�כל�המלגות�הנ"ל�או�חלקן�או�לא�להעניקן�כלל,�הכל�כפוף
להענות�לקריטריוני�הזכאות�שנקבעו�על-ידי�הנהלת�הארגון.

את�הבקשות�יש�לשלוח�לארגון�יוצאי�דמשק�(סוריה)�בישראל,�רח'�ראש�פינה��3תל-אביב.��66058יש�לציין
על�המעטפה�עבור�מלגות�מחקר�מועד�אחרון�להגשה�31.12.2005

היסטוריה�של�עם�ישראל
ספרות�עברית

ערבית

מוסיקולוגיה
אמנות

פילוסופיה�יהודית

סוציולוגיה
מדעי�המדינה
מזרח�התיכון

וכן�מנהגים�ואורחות�חיים�-�התארגנות�הקהילתית,�החברתית�והציונית�ועוד�נושאי�מורשת�רלבנטיים
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נושאים�מרכזיים
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�משליחותי �שלי �האישיים �הזכרוכות �מן �בזה אביא
המחתרתית�לגולת�יהודי�סוריה,�בשנים�1943�-�1945,
בהיותי�חבר�קיבוץ�מעוז-חיים�בעמק�בית�שאן.�נשלחתי
אז�לדמשק�מטעם�מחלקת�העלייה�של�הסוכנות�היהודית,
ועדת�העלייה�של�הקיבוץ�המאוחד�והמסתערבים�של

הפלמ"ח.

הכשרתי�לשליחות�זו�היתה�תוצאה�של�נסיבות�מקריות
ושילוב�בין�היותי��בעבר�מדריך�בתנועת�"המחנות-העולים",
השתתפותי�בסמינר�הרעיוני�לשליחים�מטעם�הסוכנות
היהודית�בירושלים,�נוכחותי�בקורס�המזורז�לשליחים�של
�סייר�ותיק �והיותי הקיבוץ�המאוחד�בגבעת-השלושה,
ומדריך�לקפא"פ�(קרב�פנים�אל�פנים)�בקורס�הראשון

של�מפקדי�הפלמ"ח,�במשמר�העמק.

על�אף�שתנועת�"החלוץ"�נוסדה�ברוסיה�וברומניה�בשנת
�1881(א'�ליבנה,�תשכ"ח)�והיו�לה�עשרות�סניפים�בגלויות
אירופה�ובארצות-הברית�(ד'�פינס,�1938)�-�סניפה�הראשון
של�תנועת�"החלוץ"�בארצות�הגולה�של�יהודי�ארצות
�נוסד�בדמשק�רק�בשנת �באסיה�ובאפריקה, המזרח,
�1928(ח'�אברהמי,�1�,1989),��47שנים�לאחר�ייסודה

באירופה.

�אם�כך,�מה�היו�הסיבות�שהיהדות�בדמשק�זכתה�במעמד
חשוב�זה�בקרב�עדות�המזרח�וכיצד�קרה�שכ�-�35,000
�ביירות, �חלב, �מהערים�דמשק, �ולבנון, �סוריה יהודי

קאמישלי,�צידון�וחצבייה,�עזבו�את�עריהם�ועלו�ברובם
לארץ-ישראל�עד�ימי�מלחמת�העצמאות�של�המדינה?

Ï‡¯˘È≠ı¯‡Ï†‰È¯ÂÒ†ÔÈ·

באשר�לגבולות�סוריה�וארץ�ישראל�נציין,�שסוריה�ולבנון
היו�תחת�שלטון�תורכי�עד�סוף�מלחמת�העולם�הראשונה.
הן�משתרעות�על�החוף�המזרחי�של�הים�התיכון,�להן
גבולות�ביבשה�עם�תורכיה�בצפון,�עיראק�במזרח,�ירדן
בדרום-מזרח�וארץ�ישראל�בדרום;�ואפשר�להגיע�דרכן
�בהן �כי ולהעפיל�לארץ�בהתאם�לתנאים�הפוליטיים,
מצטלבות�דרכי�הים�והיבשה�של�ארצות�המזרח�התיכון.
בדמשק�הצטלבו�ארבע�הדרכים�הבין-לאומיות�של�ימי
הקדם:�"דרך�הים"�בין�מצרים�לארם-נהריים;�"דרך�המלך"
בהרי�עבר-הירדן�המזרחי,�בואכה�דמשק;�"דרך�הבשמים"
בין�ממלכות�שבא�שבדרום�ערב�לארם-נהריים;�"דרך
�התיכון. �הים �של �המזרחי �לחוף �מסין המשי"

במלחמת�העולם�השנייה�היו�ניגודי�מגמות�בין�בריטניה,
�צרפת�הווישאית, �לבין שנמנתה�עם�"בנות�הברית",
שהשתייכה�למדינות�ה"ציר"�הגרמני.�לכן�שיתפו�הבריטים
את�אנשי�ה"הגנה"�בארץ�בכיבוש�סוריה�ולבנון�מידי
הווישאים�,�והסכימו,�שאנשי�"סולל-בונה"�יבנו�את�שדות
התעופה�ואת�המחנות�של�בנות�הברית�בלבנון�ובסוריה,
כאשר�בסיסם�היה�בביירות.�דריסת�רגל�ציונית�זו�בסוריה
�מהן. �ההעפלה �לפעילות �בסיס �שימשה ובלבנון

�לעצמאות �נגד�הצרפתים�בשנת�1945, המרד�הסורי
סוריה,�האיץ�בהעפלה�של�יהודי�סוריה�ולבנון,�מחשש

מאת:�פרופסור�מנשה�הראל
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פוגרום�ביהודים.�חשש�זה�גבר,�בגלל�ההתנגדות�המשותפת
של�הבריטים�והסורים�לציונות�ולעליית�היהודים,�כאשר

הבריטים�עודדו�את�המרד.

‰È¯ÂÒ†Í¯„†˙È„Â‰È‰†‰ÏÙÚ‰Ï†ÌÈÚÈÓ‰

מוצאם�של�יהודי�סוריה�היה�מעורב,�מיהודי�ארץ�ישראל
ומגולי�ספרד.�מגורשי�ספרד�קיבלו�במאה�ה-��16לספה"נ
חסות�ונתינות�עות'מאנית�והתיישבו��ברחבי�האימפריה
�שביוון, �בסלוניקי �בארצות�ובערים�שונות: התורכית,
באיסטנבול�ובאיזמיר�שבתורכיה�והגיעו�דרך�חלב�ודמשק
לצפת.�יהודי�ספרד�הקימו�אז�בצפת�את�תעשיית�האריגה
של�הצמר,�הגדולה�באימפריה�התורכית,�והעיר�היתה�אז
הגדולה�בארץ�באוכלוסייתה�(ש'�אביצור�1969).�על�כך
למדים�אנו�משמות�המשפחה�הספרדיים�של�חלק�מיהודי

סוריה�ולבנון.

יהדות�סוריה�היתה�דתית�ומסורתית,�מתוך�זיקה�לציון�-
ארץ�ישראל�-�בתפילה�ובערגה.�זיקתם�של�יהודי�סוריה
לארץ�ישראל�נבעה�מהקירבה�הגיאוגרפית�ביניהן,�כאשר

�היתה�הארץ�כפופה �התורכי �השלטון בימי
לפחות�של�דמשק�וצידון,�והיתה�אז�לשון

ערבית�משותפת�לבני�שתי�הארצות.

�ליהדות�ארצות�אירופה, בהשוואה
שבהן�שימשה�היידיש�לשון�המחנכת
ליהדות�ולגיבוש�חיי�הקהילה�היהודית,
�שבארצות �המזרח �עדות ביהדות
אפריקה�ואסיה�שימשה�העברית�מנוף

לחינוך�יהודי�וציוני.�העברית�היתה�להן
�ליהדות �לזיקה �ומכוונת �מלכדת לשון

ולציונות�ומחנכת�לעלייה�לציון,�כיוון�שהיתה
שפת�המקרא�והתפילה.

ההפלייה�לרעה�שהפלו�שלטונות�המנדט�הצרפתי�את
יהודי�סוריה�ולבנון,�באי�מתן�תפקידים�בכירים�בממשל
ובמשטרה,�וההפגנות�האנטי-ציוניות�ביום�הכרזת�בלפור,
חיזקו�את�הזיקה�של�יהודי�סוריה�ולבנון�לארץ,�לעלות
אליה�ולהגשים�בה�את�הציונות.�במרכז�פעילות�זו�עמדו

אז�תנועות�הנוער�הציוניות.

ı¯‡Ï†ÔÂ·ÏÓÂ†‰È¯ÂÒÓ†‰ÏÙÚ‰‰
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לפי�ח'�אברהמי�(ח'�אברהמי,�2,1989),�הבסיס�להפעלת
תנועות�הנוער�הציוניות�הונח�בתחילה�בהקמת�תנועת
"המכבי"�בשנת�1917,�וביתר�מרץ�ועוצמה�עם�ייסוד�תנועת
�כתנועה�ראשונה�בכל "החלוץ"�בשנת��1928בדמשק,
ארצות�המזרח�התיכון,��11שנה�לאחר�פתיחת�בית�הספר

העברי�הראשון�בעיר.
הבסיס�להגשמת�החזון�הציוני�הושתת�עם�ייסוד�תנועה

"החלוץ�הצעיר"�בדמשק�בשנת�1931.

היא�מציינת�שיוסף�לוי�מקיבוץ�נען�ורעייתו�טהורה,�היו
השליחים�הראשונים�של�הקיבוץ�המאוחד�בדמשק,�אליה
הגיעו�ב-�1931�-�1932.�בשנת��1933ביקרו�בדמשק
יו"ר�הוועד�הלאומי�יצחק�בן�צבי�והמשורר�ח"נ�ביאליק.
בין�המניעים�להצלחת�"החלוץ"�בחינוך�ובעלייה�לארץ,
היו�בתי�היתומים�והאלמנות�מימי�מלחמת�העולם�הראשונה,
דלת�העם�שנתקבצה�במיוחד�בדמשק,�והחינוך�העברי

והלאומי�שניתן�בבית�הספר�היהודי.

לפי�מחקרה�של�ח'�אברהמי,�ילדים�בני�שתים-עשרה
עבדו�בדמשק�לקיומם��12�-�14שעות�ביום.�לפיכך,�עד
שנת��1935עלו�מקהילת�דמשק�לארץ��1550עולים,
מאוכלוסיה�שמנתה��6,000תושבים�-�משמע.��25%מיהודי
דמשק.�בחלב�היו�אז��20,000יהודים�והיתה�בה�פעילות
�ובבית�הספר�של�"כל�ישראל�חברים" ציונית�מעטה,
�תלמידים. 1,800� �אז �למדו �שבחלב (אליאנס"

עוד�היא�מציינת,�שעולים�יהודים�מאירופה,�שלא�קיבלו
סרטיפיקטים�מממשלת�המנדט�הבריטי�לעלות�לארץ,
קיבלו�ויזות�כניסה�לסוריה�בשנת�1933.�עולים
�חברי �לארץ�ישראל�על�ידי אלה�הוברחו
"החלוץ",�או�על�ידי�מבריחים�לא-אמינים.

�ולבנון �סוריה �יהודי �של תשוקתם
להעפיל�לארץ�היא�תוצאה�של�המניעים
היהודיים�והציוניים,�פועל�יוצא�מהתנאים
�המדיניים,�ובעיקר�מסקנה�מן�החינוך
שהושקע�בהם�על�ידי�מוסדות��החינוך
�בתנועות�הנוער�הציוניות של�הארץ,
והחלוציות,�ובזכות�"המוסד"�לעלייה�ב',
שהמובילים�בו�היו�שאול�אביגור�מקבוצת
כנרת,�דווידקה�נמרי�מקיבוץ�אשדות�יעקב�ויאני

אבידוב�ממושב�נהלל�ועוד.

לפי�מחקרי�ד'�סילורה�(תשמ"ח,�1),�בשנת��1933הגיעו
מאות�רבות�של�פליטים�יהודיים�לביירות,�רובם�מגרמניה.
ממשלת�לבנון�העלימה�עין�והתנהגה�בהוגנות�כלפיהם.
ואולם,�המעבר�מביירות�לארץ�ישראל�היה�כרוך�בעינויים
�קשים�לעולים,�כי�הסרסורים�שהבריחו�את�העולים�בעזרת
�ניצלו�את�העולים�באכזריות.�הם�סחטו�מהם ערבים,
כספים�רבים,�והותירו�אותם�בלילה�לנפשם�מעבר�לגבול
�ספר�הארץ �בהראותם�להם�את�אורות�ישובי הארץ,
ממרחק,�וחלקם�נפלו�לידי�המשטרה�הבריטית.�ד'�נמרי
ציין�(תשמ"ח),�שהעלייה�מסוריה,�מעיראק�ומתורכיה,
ממרחק��1,000קילומטרים,�היתה�מסוכנת�יותר�מעלייה
מאותו�מרחק�בים;�אולם�היא�גם�היתה�קלה�יותר,�כי
תמורת�כסף�מועט�נעשתה�עבודה�גדולה,�והגענו�אפילו
בשנים��1942ואילך�להעלאת��700איש�לחודש�לארץ.
הוא�מציין,�שלאחרונה�נערמו�קשיים,�שהם:�השמירה
בגבול�סוריה�ולבנון�הוגברה�והעונשים�למבריחים�נעשו
קשים�יותר.�חוסר�אנשים�שלנו,�מן�הארץ,�המתאימים
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לתפקידים�המגוונים�בסוריה�-�היה�משווע.�ובכל�זאת,
הזרימה�של�העולים�מסוריה�ומלבנון�לארץ�בשנת�1946

היתה��60�-�80נפש�לחודש.

‰ÏÙÚ‰Ï†ÌÈÚÈÓ‰Â†ÌÈÓ¯Â‚‰†ÂÈ‰†‰Ó
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�מתן �ואי �הארץ �חופי �על �הבריטי �הימי � ההסגר
סרטיפיקטים�ליהודי�ארצות�ערב�לעלייה�לארץ,�אף�הם

גרמו�לחיפוש�דרכי�יבשה�לארץ.

� היה�הסגר�יבשתי�יעיל�על�ידי�חיל�הספר�של�ממשלת
המנדט�הבריטי,�ששמר�על�גבולות�הארץ�גם�נגד�מעפילים
�מארצות�המזרח.�המפקדה�של�פלוגת�חיל�הספר�שבגליל
�כמאל �הדרוזי �המייג'ור �בפיקוד �בראש�פינה, ישבה
אל-כאנג'�(בנו�של�אסיערבק�ראש�העיירה�מג'דל�שמס).

� עד�שנת��1942הסתייעו�עולי�סוריה�ולבנון�במבריחי
גבול�סוריים��ומקומיים.�העולים�הגיעו�אז�למשקי�הגליל
שדודים�בידי�מורי�הדרך,�בנותיהם�אנוסות�והיו�גם�מקרים

של�רצח�העולים.�משנת��1942ואילך�התמסדה
�איש �בראשות�עקיבא�פינשטיין ההעפלה,

ראש�פינה�האגדי�וחברי�חוליות�הפלמ"ח,
שהובילו�לארץ�אלפי�עולים.

� גולת�הכותרת�של�ההעפלה�היתה
עליית��1,350ילדים�בהברחה�מסוריה
�שהסתמכה �בשנת�1945, ומלבנון
בעיקר�על�חוליות�הפלמ"ח.�אלה�עלו
למשקי�ההתיישבות�העובדת�ומאות

רבות�הלכו�לערי�הארץ.

øÌÈÏÂÚ‰†ÂÏÚ†ÌÈÎ¯„†ÂÏ‡·Â†„ˆÈÎ

היו�נתיבי�עלייה�שונים.�יהודי�פרס�ועיראק�העפילו�דרך
העיירה�קמישלי�בצפון�שבה�ישבו�יהודים�מקומיים.�בגבול
�ואילו�יהודי�תורכיה�ואירופה תורכיה�וסמוך�לעיראק.
הבריחו�את�הגבול�דרך�גזיאנטפ�שבצפון�חלב;�ויהודי
סוריה�ולבנון,�מהערים�דמשק,�חלב,�ביירות�וקמישלי,
העפילו�(חוץ�מהעפלה�בנתיבי�הים)�בשמונה�דרכים�שונות
לאורך�גבולות�הארץ�עם�ממלכת�ירדן,�סוריה�ולבנון.
נתיבי�שבע�דרכים�מהן�הגיעו�לקיבוצים,�שנרתמו�יותר
מכל�חברה�אחרת�בארץ�לקליטת�העלייה,�ונתיב�אחד
��והרי�הנתיבות�שהושתתו�על הגיע�למושבה�מטולה.
מסילות�קדומות�מימי�המקרא�ובית�שני,�ואתרי�היעד,

מדרום�לצפון:
� דמשק�-�שיך�מסכין�-�פיק�-�עין�גב.

� דמשק�-�קוניטרה�-�דרדרה�-�חולתה.
� דמשק�-�קוניטרה�-�כפר�סולד�(סעיף�מהנ"ל).

� ביירות�-�מרג'�עיון�-�באנייאס�-��קיבוץ�דן.
� ביירות�-�מרג'�עיון�-�דיר�מאמיס�-�כפר�קילה�-�כפר�גלעדי.

� ביירות�-�מרג'�עיון�-�מטולה.
� ביירות�-�צור�-�בנת�אל�ג'בייל�-�חניתה.

מעשי�ההעפלה�האלה�נסתייעו�ונתבצעו�בסיוע�היחידה
היהודית�של�נהגי��המשאיות�והטרקטורים�של�הצבא
הבריטי,�בחסות�"סולל�בונה"�וחברות�קבלניות�יהודיות
אחרות,�ובהובלת�חוליות�הפלמ"ח�ומחלקת�המסתערבים.

„„‚·Ó†¢ıÂÏÁ‰¢†È¯·Á†˙ÈÈÏÚ

עליית�חברי�תנועת�"החלוץ"�והעולים�האחרים�מעיראק
�ניצל�את לארץ�נתאפשרה,�כאשר�המוסד�לעלייה�ב'
נוכחות�הצבא�הבריטי�בעיראק,�שבו�שירתו�גם�חיילים
�בשנת��1942נוסדה�תנועת�החלוץ �הארץ. יהודים�מן
בבגדד,�על�ידי�אנצו�סרני,�שמריה�גוטמן,�עזרא�כדורי,
ואחרים,�חברי�הקיבוץ�המאוחד.�(ראוי�לציין,�שחלוצת
השליחים�לארצות�המזרח�התיכון�בשנים��1943�-�5היתה
קבוצת�החוגים�מעוז-חיים,�של�הקיבוץ�המאוחד,�שממנה
נשלחו�אז�חמישה�שליחים;�שאולה�ליאור�לביירות,�מנשה
הראל�לדמשק,�עזרא�כדורי�ומלכה�רופא�לבגדד; ונפתלי

פרח�לטהרן).

בתחילה�הגיעו�עולי�עיראק�ללבנון�בקיץ,�עם�דרכוניהם,
באמתלה�של�"קיט�בהר�הלבנון".�משם�העלו
אותם�אנשינו�לארץ,�עם�מבריחים�מקומיים.
�שאין �נוכח �העיראקי �הממשל כאשר
"הקייטנים"�היהודיים�חוזרים�לבגדד,
הטיל�על�כל�"קייטן"�יהודי�הפקדה�של
�שוות �(שהיו �עיראקיות �לירות 500
�לשובו �כערבות �סטרלינג) ללירות
מהקייטנה�לבגדד.�הסכום�הגבוה�הזה
�דרך �בעיראק�חיפשו �שאנשינו גרם,
לעקוף�גזירה�זו,�וכך�היה.�אנשי�"המוסד"
�מתושבים�עיראקיים�מוסלמים�את קנו
�המקורית �התמונה �את �תלשו דרכוניהם,
מהדרכון�והוסיפו�לדרכון�את�תמונת�העולה�היהודי.
מעשה�זה�נעשה�בסיוע�משתפי�פעולה�מוסלמים�מאנשי
משרד�הפנים�בבגדד,�שהחתימו�את�תמונת�העולה�היהודי
בדרכון�בחותמת�של�משרד�הפנים,�תמורת�שוחד.�בסוף
�ראשונים �וחברות �חברים �שבעה �נשלחו 1943� שנת
מ"החלוץ"�עם�דרכונים�מזויפים�לדמשק.�משם�הם�נשלחו
עם�מבריחים�סוריים�לארץ�דרך�קוניטרה�ונתפסו�בה.�הם
נשפטו�בעיירה�זו�ונידונו�בה�לחודש�מאסר�ולחזרה�לבגדד.
כשלון�זה�היה�עלול�להמיט�אסון�על�תנועת"החלוץ"�בבגדד.
שחרור�האסירים�מכלא�קוניטרה�נעשה�על�ידי�משפט
חוזר�ומבוים�של�אנשינו�בדמשק,�לאחר�שיחוד�מושל
המחוז,�ששיחד�את�השופט�המחוזי�בקוניטרה,�שזיכה�את
העולים�האסירים.�בו�ביום�הגיעו�האסירים�העולים�לדמשק,
ובאותו�ערב�יצאתי�עם�קומנדקאר�צבאי,�שנהג�בו�חייל
שלנו�בשם�יצחק�גוטמן,�ממושב�מרחביה.�נסענו�דרך
קוניטרה�דרומה-מזרחה�עד�מאהל�בדווי,�מצפון-מערב
לגשר�בנות�יעקב.�שם�צריכים�היו�אנשי�חוליית�הפלמ"ח
מן�הארץ�לחכות�לנו,�כדי�לקבל�את�העולים�ולהובילם
לארץ�דרך�קבוצת�חולתה.�החולייה�לא�הגיעה�למקום
המצופה,�ואז�יצאתי��איתם�בגפי��לדרדרה�שממזרח�לאגם
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�ברועים�בדויים�שהתנכלו �בדרך�נתקלנו החולה�דאז.
לעולים;�התחמקנו�מהם�ונמלטנו.�בדרכנו�לדרדרה�שמענו
שרודפים�אחרינו�ונצמדנו�לקרקע,�עד�שחלפו�לידינו�מבלי
שהרגישו�בנו.�בדרדרה�התברר�לנו�ש"הרודפים"�אחרינו
היו�אנשי�חוליות�הפלמ"ח�שהחמצנו�אותה,�בראשות�משה

יאבו�מקבוצת�חולתה.

˜˘Ó„Ï†‰¯ÊÁÂ

החזרה�שלי�לדמשק�בדרך�בלתי�לגלית�היתה�בעייתית,
והיא�נעשתה�בטיול�שערכתי�עם�חברי�חולתה�לפיסגת
החרמון,�ברשיון�מושל�קוניטרה�שהיה�חברו�של�משה
יאבו.�הצטרף�אלינו�משה�ממרוד,�חבר�"המכבי"�מדמשק
שביקר�את�קרוביו�בארץ.�בהגיענו�לפסגת�החרמון�נפרדנו
מאנשי�חולתה�שנהנו�מהטיול�ואנחנו�הגענו�ליעדנו.�מן
החרמון�ירדנו,�ממרוד�ואנוכי,�לכפר�הדרוזי-סורי�ערנה,

השוכן�למרגלות�החרמון�ממזרח,�וכאן�נתקלנו�בהפתעה
בשוטר�גבול�סורי.�ממרוד�פנה�אליו�להפתעתו�באמתלה
שהגענו�מדמשק�במונית,�והננו�מחפשים�את�בית�המוכתר
של�הכפר,�כדי�לשכור�ממנו�בית�לקייטנה�בעבור�חניכי
"החלוץ"�שהצגנו�אותם�כצופים.�בדרך�זו�הצלחנו�במשימתנו
הכפולה�-�גם�להתחמק�מן�השוטר�וגם�שכרנו�בית�לקייטנה
לאותו�קיץ.�וכך�נולד�הרעיון�לקיים�במחנה�קיץ�זה�בערנה,

סמינר�למדריכים�(כפי�שנתאר�להלן).
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�היה�בארבעה�תחומים�וכיוונים; הייחוד�בפעילות�שלנו
הדרכה�ב-�4תנועות�נוער�והוראה�בבית�הספר�אליאנס;
ארגון�ה"הגנה",�ארגון�סמינר�למדריכים�במחנה�מקומי;

קורס�בטחוני�וסמינר�רעיוני�בארץ.
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תנועת�"החלוץ"�בדמשק�היתה�בת�טיפוחו�ופרי�מסירותו
הבלתי�נלאית�של�אליהו�כהן�ז"ל,�חבר�קיבוץ�חולתה.�אליהו
גדל�בתנועה�בדמשק�מאז�שנת��1929וגידל�את�חניכיה
לתפארה,�לסירוגין�עד�שנת��1945(י'�פלס,�תשנ"א).�כל
עבודת�"החלוץ"�הושתתה�על�נסיונו�העשיר�והרב-גוני�של
אליהו�כהן,�בסיוע�פעיל�ומסור�של�יאיר�חילו�ז"ל,�שהשקיע
את�רכושו�והקריב�את�נפשו�למען�"החלוץ".�א'�כהן�היה
בין�מייסדי�תנועת�"החלוץ�הצעיר"�בשנת�1931.�הוא�חזר
מהארץ�לשליחות�בדמשק�בשנים�1941�-�1945,�שהיו
�ומלבנון. �מסוריה �לארץ �הגדולה �העלייה שנות

בהגיעי�לדמשק�במחתרת,�דרך�לא�דרך,�בשנת�1943,
נפגשתי�עם�שלוש�תנועות�נוער�פעילות:�(1)�"המכבי",�בה
נערים�ובחורים�משכילים�בני�המעמד�הבינוני�מגיל�16
ומעלה,�שעסקו�בפעילות�ספורטיבית�מעטה,�בלימוד�עברית
(כאשר�רובם�ידעו�את�הלשון)�ובתולדות�הציונות.�תרומתי
לקבוצה�זו�היתה�בשני�תחומים:�הרצאות�על�תולדות�הארץ
ובסיורים�בסוריה�ובלבנון.�ראוי�לציין�שבמשך�כל�שנות

הפעילות�של�"המכבי"�ו"החלוץ"�לא�נתקיימו�אצלם
סיורים�רגליים.�מאחר�שתחום�התמחותי�היתה

אז�הסיירות,�האמנתי�(ועדיין�הריני�בטוח),
שהקושי�של�ההליכה�ברגל�והטיפוס�על
�הארץ �הרים�והסיירות�בחבלי שיאי
ובנופיה�הנזכרים�במקרא�ובמקורות
חיצוניים,�מחשלים�את�הגוף�ומחזקים
את�האמונה�היהודית�והציונית,�ולכן
�חניכי �עם �סיורים �לבצע השתדלתי

בתנועות�הנוער�בדמשק.�על�אף�שדמשק
משתרעת�על�מרחבי�מישור,�שגובהו�690

מטר�מעל�פני�הים�ונשפכים�אליו�הנהרות
אמנה�ופרפר,�והיא�נמצאת�לרגלי�הר�קסיון�שהוא

חלק�מן�העיר�מערבה�-�אף�לא�אחד�מיהודי�דמשק�וצעיריה
הטריח�עצמו�לטפס�על�ההר�שגובה�שיאו�1,120מטר�מעל
פני�הים.�בשבוע�הראשון�להגיעי�לדמשק,�עוד�טרם�שנקבעה
זהותי�החדשה,�טיפסתי�על�הר�קסיון�מדי�יום�והתבודדתי
בשיאו,�עד�שנקבעו�זהותי�המושאלת�ושמי�הבדוי.�הסיור
הראשון�שתיכננתי�בעבור�חניכי�"המכבי"�היה�להם�הפתעה

גמורה.
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מדמשק�נסענו�באוטובוס�לכפר�בורזה,�מרחק��12קילומטר
צפונית-מערבית�לעיר.�ביקרנו�בכפר�והלכנו�משם�ברגל
בחזרה�להר�קסיון�וטיפסנו�לפסגתו�מצד�מערב.�כאשר
הגענו�לשיאו�נתגלתה�לעינינו�לפתע�דמשק�במלוא�יופיה
-�מחזה�מרהיב�ומרנין�של�כל�חלקי�העיר�כבמעוף�ציפור.
תיארתי�משם�את�חלקי�העיר�העתיקה,�כאשר�הנהר
ברדה�(אמנה)�חוצה�אותה,�שווקיה�ושכונותיה,�ממסגד
האומאיי�הגדול�והצריח�שלו,�הרובע�היהודי�ובית�הספר
�נשכחת�לאלה �חוויה�בלתי �היתה�זו אליאנס�במרכזו.

שאבותיהם�והם�נולדו�בעיר�עתיקה�זו,�ולא�חלמו�לצפות
עליה�מן�המרומים�הסמוכים�כל�כך.

בסיור�השני�עם�חברי�"המכבי",�נסענו�באוטובוס�לבעל-בק
אשר�בבקעת�הלבנון,�וביקרנו�את�המקדש�הכנעני�ואת
המקדשים�הרומיים�העתיקים�והמפוארים�ביותר�בכל
סוריה�וארץ�ישראל�ומן�המרשימים�בעולם.�כאן�היתה
קהילה�יהודית�בימי�הביניים,�ששכנה�על�הדרך�הראשית
שבבקעה�וקישרה�את�יהודי�ארם-צובה�(חלב)�עם�יהודי

ארץ-ישראל.

בסיור�השלישי�נסענו�באוטובוס�מדמשק�מזרחה,�בעקבות
פיתולי�נהר�אמנה�(מלכים�ב',�ה,�יב),�שהוא�אותו�נהר
ברדה�החוצה�את�דמשק�ומשקה�אותה�ואת�אדמתה.
הנהר�נשפך�אז�לאגם�ולביצות�עטייבה�על�שם�הכפר
שעל�שפתו,�מרחק��32קילומטר�מדמשק.�בדרך�לביצות
האלה�ובמרחק�רב�מהן�שאלתי�את�נהג�האוטובוס,�מה
שם�הישוב�הגדול�והסמוך�לכפר�עטייבה?�הנהג�ענה,
שהמבנים�הסמוכים�לכפר�אינם�ישוב�אלא�בית�קברות
של�הכפר�עטייבה,�וכי�התמותה�מהקדחת�היתה�כה�רבה
בו,�ששטח�בית�הקברת�גדול�משטח�הכפר.
זו�היתה�הזדמנות�פז�להשוות�באוזני�החניכים
בין�ביצות�עטייבה�העזובה�והדלה,�לבין
�מסביב �שלנו �החולה �בקעת ישובי
חימתה�ועמק�יזרעאל�שהיה�זרוע�ביצות
ממאירות�לפני�ההתישבות�הציונית,
�הפורחים �הישובים �הם שהיום
�בארץ. �הכפרים �בין והמשגשגים
בסיורים�אלה�ניתנה�לחניכי�"המכבי"
אפשרות�בלתי�אמצעית�לחוות�את�חיי
הכפר�ולצפות��על�מראות�הטבע,�ולהשוות
אותם�לישובים�ולנופים��של�הארץ�שנתחדשו
עם�ההתיישבות�הציונית.�היה�זה�גירוי�חינוכי�ורגשי�לעלות

לארץ�ולהתיישב�בה.

הסיור�הרגלי�הראשון�היה�לכפר�ג'ובר,�מרחק�כשלושה
קילומטרים�מצפוןו-מזרח�לדמשק.�המקום�היה�אתר
לעלייה�לרגל�של�היהודים�מסוריה�ומארם�נהריים.�כאן
היה�ישוב�יהודי�עוד�בימי�הביניים�ונמשך�עד�הימים�ההם,
ובגלל�לחץ�הערבים�הסורים�עברו�יהודיו�לדמשק.�בכפר
�בשם קיים�בית�כנסת�עתיק�על�שם�אלישע�הנביא,
"כנישתא�דבי��גובר",�שלפי�המסורת�משח�כאן�אליהו
הנביא�את�חזאל�למלך�על�ארם.�בבית�הכנסת�היו��ספרי
תורה�עתיקים�הידועים�בשם�"כתרים".�היו�בו�נברשות
בדולח�ונחושת�מעשה�ידי�אמן,�פרוכות�רקומות�כסף
וזהב,�שטיחים�עתיקים�וכיסויי�מושבים�מסביב.�סיור�רגלי
זה�לנערים�שומרי�מסורת,�אל�מקום�היסטורי�מקודש
והמאורע�שהתרחש�בו�ונזכר�בתנ"ך,�היה�לחווייה�מרשימה
לנערים�ולנערות.�הסיור�השני�נערך�באוטובוס�מערבה
לדמשק,�בעיירה�זבדאני�ולמקורות�מי�נהר�אמנה�(ברדה)
של�דמשק,�מרחק��45ק"מ�מן�העיר.�חווית�הסיור�בחיק
הטבע�של�הרי�מול�הלבנון,�והביקור�במקורות�נהר�אמנה
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הרובע�היהודי�בדמשק,�סוריה�1994,
אוסף�רוברט�ליונס,�ארה"ב/�תצלום

באדיבות�בית�התפוצות,�ארכיון
התצלומים,�תל-אביב.
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המרווים�את�נאת�דמשק,�עשו�רושם�עז�על�החניכים.

˙ÈˆÂÏÁ†˙ÈÂÈˆ‰†˙ÂÏÈÚÙ‰

התנועה�החשובה�שבה�מיקדנו�את�פעילותנו�היתה�תנועת
"החלוץ�הצעיר",�שרוב�חניכיה�היו�בני��12�-�16שהיו
נערים�ונערות�עובדים�בעיקר.�בנוסף�על�הפעילות�החינוכית
הרגילה�של�קבוצות�ללימוד�עברית,�הכרת�מפעלי�התנועה
הציונית�החלוצית�ותולדות�ארץ-ישראל,�ופעילות�חברתית,
שירה�וריקודים�-�קיימנו�טיולים�שני�סיורים�וסמינר�רעיוני

בערנה.

מאחר�שלתנועת�"המכבי"�הצטרפו�צעירים�משכילים
מגיל��16ומעלה��ובתנועת�"החלוץ"�היו�בעיקר�בני�דלת
העם,�החלטנו�לארגן�את�תלמידי�בית�הספר�אליאנס,
שבו�למדו�נערים�ונערות�עד�גיל�14.�לשם�כך�נפגשתי
עם�מנהל�ביה"ס�אליאנס,�יהודי�מצפון�אפריקה,�והצעתי
לו�את�שירותי�כמורה.�לעברית�ולספורט,�ואת�משכורתי
תרמתי�להנהלת�בית�הספר.�חדירתי�לביה"ס�הזה�והוראתי

�מעמד�מיוחד �לי בהתעמלות�ובספורט�הקנו
בקרב�התלמידים,�כי�זו�היתה�להם�הפעם

�בביה"ס, �בספורט �שעסקו הראשונה
מקצוע�חביב�מאוד�על�תלמידים.�כעבור
זמן�מה�הצעתי�למנהל�ביה"ס�להקים
תנועת�צופים�במסגרת�ביה"ס,�שבה
�בצופיות�ובמחנאות�ובגידול יעסקו
ירקות�בחצר�ביה"ס,�והמנהל�הסכים.
ו ז � ם י י ח � קקת שו � ת ו ל י ע בפ

"עבודת-אדמה",�משכנו�את�תלמידי
ביה"ס�לתנועת�"החלוץ".�נערים�ונערות

אלה�העלו�את�רמת�ההשכלה�של�חניכינו
�גרעין�חשוב�לארגון�הסמינר�הרעיוני ב"חלוץ"�והיו

בכפר�ערנה.
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מבין�שלוש�הערים�החשובות�בסוריה�ובלבנון,�שבהן�היה
ריכוז�יהודי�גדול�נתברכה�ביירות�שבה�נתרכזו�חיילינו
מארץ�ישראל,�ששירתו�בצבא�הבריטי,�וסייעו�לפעילות
ה"הגנה"�בעיר.�בדמשק�היתה�תשתית�דלה�לפעילות
ב"הגנה"�,�שהוקמה��על�ידי�ירוחם�כהן�ז"ל,�איש�הפלמ"ח
ומפקד�המחלקה�הערבית�(י'�כהן�1984),�ונמשכה�אחר
כך�על�ידי.�בחלב�לא�היה�כל�בסיס�וגרעין�קודם�ל"הגנה".
התעוררות�ה"הגנה"�בערים�אלה�החלה�ביתר�שאת�עם
�בעידוד �הסורים�במנדט�הצרפתי הכרזת�המרד�של

הבריטים,�בשנת�1945.

מצב�היהודים�בביירות�היה�אידיאלי�בזמן�המרד�בצרפתים,
כאשר�היה�חשש�לפוגרום�ביהודים.�הטרקטוריסטים
היהודים�במדים�ובנשק�בריטי�שוטטו�בגטו�היהודי�בעיר
ביוזמת�יאני�אבידוב.�עובדה�זו�הצילה�את�יהודי�ביירות
מפוגרום.�לעומת�זאת,�מצב�יהדות�דמשק�היה�אז�חמור

ביותר.�ראשית,�משום�שכל�הנשק�שעמד�לרשות�ה"הגנה"
בעיר�מנה��20רימונים�ו-��4אקדחים,�וזה�להגנת�הגטו�בן
למעלה�מ-��5,000תושבים.�בימי�המרד�נרצח�מר�י'
פרנקו,�מורה�יהודי�בביה"ס�אליאנס,�כאשר�שוטט�ברחוב
מחוץ�לגטו�היהודי.�חששנו�אז�מפוגרום�סורי�ביהודי�העיר.
אילתרתי�הגנה�מחתרתית�בלילות,�על�ידי�חסימת�דרכי
הכניסה�לגטו�ברהיטים,�למניעת�פלישה�לילית�של�אזרחים
סורים.�ארגנתי�את�הקצבים�היהודים�עם�סכיניהם.�קבעתי
�חברי �"המכבי". את�המפקדה�של�ה"הגנה"�במועדון
�ללא�נשק, �בלילות�בסמטאות�הגטו, ה"הגנה"�שוטטו
ושמרו�על�קשר�עם�המפקדה.�הגטו�היהודי�היה�סמוך
לגטו�הארמני�(כך�גם�בחלב�ובירושלים).�גם�הארמנים
חששו�מפוגרום,�אפילו�יותר�מן�היהודים,�כי�כנוצרים�היו
חשודים�בסיוע�לצרפתים.�באחד�הלילות�נתקלו�חברינו
בשומרים�הארמניים.�הלכנו�בעקבותיהם�והגענו�עד�מפקדתם
וניהלנו�איתם�משא�ומתן�על�הגנה�משותפת,�אך�מנהיגיהם,
שחששו�משיתוף�פעולה�איתנו,�הבטיחו�שבשעת�חירום

יקיימו�פעילות�ארמנית-יהודית�משותפת.
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כשבועיים�לאחר�פרוץ�המרד�בצרפתים
הכריז�הממשל�הסורי�על�עוצר�בדרכים.
�הוראה לאחר�סיום�העוצר�קיבלתי
מיאני�אבידוב,�מביירות,�לנסוע�לחלב
�נסעתי �ה"הגנה". �את �בה ולארגן
באוטובוס�הראשון,�שדמה�לקופסת
סרדינים�ונדחסו�בו�כ-��35נוסעים,
מדמשק�לחלב�במשך��11שעות.�נעצרנו
כמה��פעמים�בדרך�לביקורת,�והנוצרים
המעטים�שבין�הנוסעים�הורדו�מהאוטובוס
ונעצרו.�היתה�לי�תעודת�זהות�דמשקאית,�כיהודי
מקומי,�ונשאלתי�למטרת�נסיעתי�לחלב.�אמרתי:�"נוסע
�נוכחתי,�שתשובתי�שהיתה�בעניינים�שבינו לארוסתי".
לבינה�היא�טבו�לקושיות,�וכך�ניצלתי�מחקירה�לאורך�כל
הדרך.�בהגיעי�לחלב�שכרתי�כרכרה�ונסעתי�לגטו,�שם
נפגשתי�עם�אנשינו.�שליחינו�ארגנו�לי�את�חברי�"המכבי".
בתחילה�אימנתי�אותם�בקפא"פ�כי�לא�היה�להם�נשק
חם.�בינתיים�נפגשתי�עם�אנשי�ועד�הקהילה,�כדי�לשכנע
אותם�לקנות�כלי�נשק�להגנתם.�מר�נחמד�מהקהילה�טען
שהם�ואבות�אבותיהם�חיים�בשלום�עם�הערבים,�ואם
אלמד�את�בניהם�שימוש�בכלי�זין�הם�ימסרוני�לסרטה
ג'נרל�(הבולשת).�הודעתי�להם,�שאם�כך�-�ה"הגנה"�'תדאג'
�מחניכי �ביקשתי �על�ראשי. �מהם�כשידי �ויצאתי להם,
ב"המכבי"�לקנות�אקדחים,�שעלו�אז�כ-��250לירות�סוריות
כל�אחד.�לאימון�הראשון�בנשק�קנו�החניכים�שני�אקדחים,
פרבלוס�וברטה.�פירקתי�את�ה"פרבלוס"�לגורמים�לעיניהם,
והרכבתיו�תוך�דקה,�ואז�העיר�אחד�החניכים:�"הדה�ברכב
דבאבה"�-�הלה�ירכיב�טנק.�לאושרנו�לא�נעשה�נסיון
לטבח�ביהודים�בחלב�ולאחר�כחודש�חזרתי�לדמשק.
בינתיים�נפלה�בארץ�החלטה�לקיים�קורס�צבאי�וסמינר
�וחלב. �ביירות �מדמשק, �"המכבי" �לחברי רעיוני
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המחנה�של�הסמינר�הוקם�בבית�ששכרנו�בכפר�הדרוזי
ערנה,�לרגלי�החרמון�מזרחה,�בגובה��1380מטר�מעל�פני
הים,�בחבל�מקסים�ביופיו.�לדברי�הכפריים,�מעל�לכפר
נבעו��360מעיינות�מהחרמון,�כמספר�ימות�השנה,�ושפעו
�יובלו�של�נהר�אעווג',�שהוא��נהר�פרפר לנחל�ערנה,
המקראי.�בסמינר�השתתפו��21נערים,�ללא�בנות,�והיתה
�(המדריכים) �שאנו �הוריהם�חששו �כי בעיה�לארגנם,
מתכוונים�להבריחם�לארץ.�בכפר�הדרוזי�ידעו�שזה�מחנה
צופים,�כי�הקמנו�אוהלים�ועסקנו�במחנאות�ובכל�בוקר
�ושרנו�את�ההמנון�הסורי.�את הנפנו�את�הדגל�הסורי
מאכלינו�בישלו�שתי�נשים�מדמשק,�שאחת�מהן�היתה
אמו�של�א'�כהן.�הרחצה�נעשתה�בפלגי�המים�של�נחל

ערנה�כי�לא�היו�מים�זורמים�בבית.

בסמינר�הרצה�שמואל�סבוראי��מעין�חרוד,�שהיה�אז
�החינוך�והתרבות�של�היחידה�הצבאית�היהודית קצין

בבירות,�על�תולדות�הציונות.�כן�למדו�על�תולדות
ההתיישבות�היהודית�בארץ�ישראל,�עברית

�ובסיורים. �במחנאות �ועסקנו ושירה,
הסמינר�נמשך��18ימים�ביולי�-�אוגוסט
1944,�והוא�היה�שיאה�של�פעילותנו
בתנועת�"החלוץ",�ותוצאה�של�עבודה
חינוכית�פוריה�בדמשק.�בפרק�זמן�זה
קיימנו�שני�סיורים�רגליים,�לימודיים
וחינוכיים,�יוצאי�דופן�בתולדות�"החלוץ"

בסוריה.

סיור�אחד�היה�אל�גבולות�הארץ�בגולן,�מעל
לעמק�החולה,�כדי�לעורר�ערגה�לארץ.�הלכנו�מערנה

דרומה�לבית-ג'אן�ומשם�למג'דל�שמס�ולבירכת�רם.
בעיירה�התארחנו�בלילה�בביתו�של�המוכתר�אסעד�בק
אל�כאנג',�(שבנו,�המייג'ור�כמאל�אל�כאנג',�היה�מפקד
פלוגה�בחיל�הספר�הערבי�בצפון�ארץ�ישראל,�שבסיסה
בראש-פינה).�נתכבדנו�בארוחת�ערב�קלה�ובלינה�על
מחצלות�באולם�האורחים�של�המוכתר.�למחרת�ביקרנו
במצודת�נמרוד�ומשם�צפינו�על�ישובי�עמק�החולה�ושוחחנו
על�תולדותיהם�של�הישובים.�ההתרגשות�בקרב�הנערים
שראו�את�הארץ�'מנגד'�היתה�נסערת,�וכמה�מהם�ביקשו
לבקר�בקיבוצי�הספר.�חזרנו�לערנה�ברגל,�כאשר�המטען
הרעיוני�של�החניכים�התעשר�והתגוון�וחלום�העלייה�לארץ

נראה�בר�הגשמה.

הסיור�השני�נערך�בסיום�הסמינר�בערנה,�וכלל�העפלה
לפסגת�החרמון,�ששיאו�בקצה�אל-ענתר�בגובה�2,814
מטר�מעל�פני�הים.�ההפתעה�והחוויה�המיוחדות�בסיור
זה�היו,�כאשר�שמואל�סבוראי�הביא�מביירות�למחנה
בערנה�את�השחקן�אהרן�מסקין�מ"הבימה"�ורעייתו�סימה
�יחידת�התובלה �בפני �שהופיעו ואת�הסופר�חיים�הזז,
היהודית�בביירות,�כדי�שיצטרפו�לסיור�לפסגת�החרמון.

טיפסנו�על�ההר,�חזינו�בעשרות�המבועים�הטבעים�במדרונו
�לשיא�ההר�המושלג,�שבה�נבנה�מקדש�לבעל והגענו
חרמון�(שופטים,�ג,�ג).�כאן�חווינו�שתי�חוויות�יוצאות�דופן:
האחת,�תצפית�מופלאה�להרי�הלבנון�במערב,�להרי�הבשן
במזרח,�לדמשק�בצפון�ולהרי�הגליל�הארץ�ישראלי�בדרום,
�שוב�את�"מנגד�תראה�את�הארץ" כאשר�הנערים�חוו
(דברים,�לב,�נכ);�והשנייה,�הקור�העז�בפסגת�החרמון�הבריח
אותנו�למערה,�ושם�זכו�להופעה�מופלאה,�כאשר�מסקין,
בקול�הבאס�העמוק�שלו�החודר�ללב,�ורעייתו�סימה�בסופרן
העדין�שלה�ליוותה�את�בעלה�בכינור�-�שרו�שירים�ישראליים
ורוסיים,�ואנחנו�הנערים�מצטרפים�אליהם�לשירה�בלתי
נשכחת.�ברננה�ירדנו�מהר�החרמון�לכפר�ערנה,�ואורחינו

האמנים�חזרו�לביירות.
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לאור�הפעילות�האינטנסיבית�שלנו�בקרב�תנועות�הנוער
הציוניות�בדמשק,�בחלב�ובביירות,�ועקב�המרד�הסורי
בצרפתים,�היה�חשש�רציני�שהסורים�יפעילו�טרור�נגד
�בארץ �המוסדות�שלנו �החליטו �לכן היהודים.
לקיים�קורס�בטחוני�וסמינר�רעיוני�בארץ,
�הקורס �"המכבי". �מתנועת לנבחרים
והסמינר�התקיימו�במקוה�ישראל,�בסוף
אוגוסט�ובראשית�ספטמבר�של�שנת
1945.�לשם�כך�היה�הכרח�להעלות
�לגלית, �בלתי �לארץ �החניכים את
�לאחר �וללבנון �לסוריה ולהחזירם
�את �וכך�היה. הקורס�באותה�דרך,
הסמינר�הרעיוני�ריכזתי�אנוכי�מטעם
השליחים�ואת�הקורס�הבטחוני�ארגן�ששון
נוביק�(נבו),�איש�הפלמ"ח�וחבר�המושבה

מצפה�שבגליל�התחתון.

הצלחת�הסמינר�והקורס�בארץ�היתה�כה�גדולה,�שחניכי
מפעל�זה�חזרו�לעריהם�בתודעה�ברורה�ואיתנה�שיש�להציל
את�גולת�יהודי�סוריה�ולבנון,�בעיקר�לאחר�שואת�אירופה.
הם�פעלו�בעריהם�בעבודה�חינוכית�ואימנו�את�חניכיהם
�ועסקו�בהעלאת�נערים�ונערות�לארץ בקפא"פ�ובנשק,
באינטנסיביות�רבה.�ההצלחה�היתה�כה�רבה,�שבשנים
�1945�-�1946עלו�לארץ�במחתרת��1,350נערים�ונערות
ועד�מלחמת�העצמאות�עלו�רוב�יהודי�דמשק,�חלב�וביירות.

אחד�ה'משלוחים'�האלה,�של�הורים�וילדים�מסוריה,�נתפס
בגבול�לבנון�על�ידי�המשטרה,�והאנשים�הובלו�למאסר.
ההורים�ישבו�במאסר�והילדים�נמסרו�לאנשי�הקהילה
היהודית�בביירות.�י'�אבידוב�החליט�להעלות�את�הילדים
לארץ,�כדי�לאלץ�את�ההורים�לעלות�לארץ�אחריהם,
לאחר�שישוחררו�מן�המאסר.�חמישים�הילדים�נשלחו
במשאית�של�יחידת�התובלה�היהודית,�בראשות�עקיבא
פינשטיין�ובהשתתפותי,�דרך�מרג'�עיון�ובאניאס.�בהגיענו
לבאניאס�נוכחנו�שחוליית�הפלמ"ח�לא�הגיעה�לקראתנו,
ובדיעבד�נודע�לנו�שהם�נאסרו�בדרכם�אלינו�על�ידי�לגיון
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חיל�הספר.�נאלצנו�ללכת�עם�הילדים�לקיבוץ�דן,�כאשר
עקיבא�צועד�בראש�ואנוכי�במאסף.�לאחר�הליכה�רבה
בשדות�נתקלנו�בחשכה�בחיל�הספר.�עקיבא�זעק�בשאגה
משפט�שאין�לו�מובן,�ואנשי�חיל�הספר�הקפיצו�את�בריחי
רוביהם.�עקיבא�הודיע�לי�שעלינו�להסתלק�מן�השטח
בשני�ראשים.�אחרי�עקיבא�המנוסה�והמוביל�צעדו�5
ילדים,�ואיתי�הטירון�בהובלת�עולים,�נשארו��45ילדים.
נסוגותי�לאחור�מחשש�היתקלות�באש�חיילי�חיל�הספר.
השארתי�את�הילדים�והילדות�בשדה,�והלכתי�בגפי�בכיוון
תל�דן,�כדי�להזעיק�תגבורת.�(תל�דן�היה�מקום�מפקדת
חיל�הספר,�שאנשיו�נמלטו�לאחר�שאגת�ע'�פינשטיין,�כי
שיערו�כנראה�שבאה�תגבורת�יהודית�להציל�את�חוליית
הפלמ"ח�שנתפסה�על�ידם�קודם�לכן).�מתל�דן�הגעתי
�אנשי �בקול�ועקיבא�ענה�לי. �קראתי לגדר�קיבוץ�דן,
הקיבוץ�לא�הסכימו�לסייע�לנו�להביא�את�הילדים�מהשדה
שמעבר�למשק,�בטענה�שאינם�מעוניינים�להסתבך�עם
לגיון�חיל�הספר.�עקיבא�נסע�לכפר�גלעדי�,�ונפגש�עם
נחום�הורביץ.�הם�באו�במשאית�מכוסה�בברזנט,�ובאשמורת
הבוקר�אספו�את�הילדים�מבית�איכר�בגבול�בניאס,
ששיתף�פעולה�איתנו,�ואליו�הגיעו�הילדים�בצפותם�לבואי
לשוא.�כך�תמה�פרשת�הילדים�המטורטרים,�שנפגשו�עם
הוריהם�בארץ�לאחר�תום�מאסרם�של�אלה�בלבנון.

ÌÂÎÈÒ

הרצון�העז�של�יהודי�הגולה�לעלות�לארץ�בכל�התקופות,
נבע�בעוצמה�רבה,�ששום�כוח�בעולם�לא�יכול�היה�לעמוד
בפניו:�היתה�בהם�תשוקה�עזה�לחיות�בארץ�אבות�ואמונה
שלמה�שארץ�ישראל�היא�מולדת�היהודים.�תעצומות
נפש�אלו�הגנוזות�בעם�ישראל,�גברו�על�האיסור�שהוטל
על�ידי�ממשלת�המנדט�הבריטי�על�עלייה�יהודית�המונית
לארץ,�ועל�הגזירה�שנכפתה�על�יהודי�ארצות�המזרח
התיכון�ויהודי�ברית-המועצות,�שלא�לצאת�מארצותיהם

כדי�לעלות�לארץ�ישראל.

התרומה�הפיסית,�המעשית�והכספית�של�מוסדות�הישוב
בארץ,�בשיתוף�פעולה�הדוק�עם�חברי�תנועות�"החלוץ"
ו"המכבי"�בדמשק,�בביירות�ובחלב,�היא�שגרמה�לכך,
�גורם�מגשר�בין שלא�זו�בלבד�שיהודי�סוריה�שימשו
העולים�מאירופה�לארץ�ישראל,�אלא�שהיתה�גם�עלייה
והעפלה�המונית�לארץ�של�רוב�יהודי�סוריה�ולבנון�עצמם.

ד'�סילוורה�(תשמ"ח,�3)�מציין,�שסטטיסטיקה�שנערכה
הוכיחה,�שהעלייה�וההעפלה�לארץ�ישראל�הוגשמה�על
ידי�היהודים�בארצות�המזרח�התיכון�יותר�מקהילות�יהודיות
אחרות�בעולם,�מאז�שנת��1882עד�שנת��1948וגם�לאחר
ייסוד�המדינה.�חשוב�להדגיש,�שלפי�ש'�אביגור�(תשמ"ח),
משנת��1934ועד�ייסוד�המדינה�הלכו�בדרך�ההעפלה
ארצה��115,000עולים�(כולל�עצורי�מחנות�קפריסין).
לעומת�אלה,�מסוריה�ומלבנון�עלו�לארץ��35,000עולים
ומעפילים,�כפי�שהזכרתי�לעיל,�משמע�ש-��30%מכלל

המעפילים�היו�יהודי�סוריה.

ההצלחה�המיוחדת�במינה�של�ההעפלה�היהודית�בתולדות
�היתה�בזכות�התופעה�המזהירה�של הציונות�בסוריה,
�רגילים �אישים�בלתי �של �התמסרות�וחזון התנדבות,
ומוסדות�נועזים.�ארבעת�האישים�הדגולים�היו:�אליהו�כהן
ויאיר�חילו,�כמנהיגים�חינוכיים�של�תנועת�"החלוץ";�עקיבא
פינשטיין,�איש�המעשה�והמעוף,�ההתמדה�והתושייה,�ואבי
מובילי�השיירות�של�המעפילים;�יאני�אבידוב,�שהיה�בעל
�דמיון�מופתי�והמתניע�התוסס�בארגון�המעפילים.�כולם

הלכו�לעולמם�וזכרם�לברכה.

ושלושה�מוסדות�חלוציים�ראויים�לזיכרון�ולציון:�המוסד
לעלייה�ב',�בראשות�שאול�אביגור�ז"ל;�המסתערבים
�הספר�בגליל, �ושמונה�ישובי והחוליות�של�הפלמ"ח;

המתנחלים�בגבולות�ארץ-ישראל.
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1969,�עמ'�1-28.
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----------,�(2)�שם.

�העותומאני, �השלטו �ארץ�ישראל�ויישובה�בימי �י', �צבי, בן
ירושלים�תשט"ו,�עמ'�169-170.

האנציקלופדיה�העברית,�כ"ח,�הערך,�משפחת��פרחי,�ירושלים
תשל"ו,�עמ'�184.
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�'לארגן�הגנה�ברובע�היהודי',�הגנה�יהודית �(נוביק),�ש', נבו
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נמרי,�ד',�'ההעפלה�-�סיכונים�וסיכויים',�עליה�ב'�1934-1948,

שם,�שם,�עמ'�113.
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.1938� �תל-אביב �המהפכה, �בכור �"החלוץ" �ד', פינס,
פלס,�י'�(עורך),�חלוץ�ומדריך�-�לדמותו�של�אליהו�כהן,�חולתה

תשנ"א,�עמ'�1-95.
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ביאליק,�ירושלים��1963,�עמ'�426.

שטיינהורן-חילוואני,�אסתר,�דמשק�עירי,�פרקי�זכרונות,�ר'�מס,
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עד�סוף�מלחמת��העולם�הראשונה�היתה�סוריה�תחת
שלטון�תורכיה�העותומנית.�במלחמת��העולם�הראשונה
חברה�תורכיה�לגרמניה,�אוסטריה�ובנות�בריתן�כנגד
צרפת�אנגליה�רוסיה�ואיטליה.�תורכיה�נקטה�בצעדים
קשים�ביותר�כנגד�תושבי�הממלכה�נתיני�המדינות�שאיתם
�היא�נלחמה.�הצעדים�כללו�הגליה�בחוסר�כל�לאנטוליה,
הפקעה�והחרמת�רכוש,�מאסר�ונגישות�אחרות�בעילות
קלושות�וכו'.�היות�ורבים�מיהודי�סוריה�היו�נתינים�של
אותן�מדינות,�הם�סבלו�מאוד�מהיחס�הנ"ל.�המחשבות
�המתאימה. �להזדמנות �חיכו �הגירה �על שלהם

Í¯„†ÏÎ·†ı¯‡Ï†˙ÂÏÚÏ

פרוק��האימפריה�העותומנית��עם�תום�מלחמת�העולם
הראשונה�היה�כרוך�בהשתלטות�בכוח�של�אנגליה�על
סוריה�ולאחר�מכן�של�צרפת�שקבלה�מנדט�רשמי�לניהולה.
הזעזועים�הנזכרים�לעיל�הגבירו�את�חוסר�הבטחון�מחד,
�באותן�שנים�רבים ורצון�ההגירה�של�יהודים�מאידך.
מיהודי�סוריה�היגרו�לאמריקה�הלטינית�ולארץ�ישראל.
ההגבלות�שהטילה�ממשלת�בריטניה�על�עלית�יהודים
לארץ�ישראל�בסוף�שנות�העשרים�של�המאה�הקודמת
והמשבר�הכלכלי�העולמי,�האטו�את�הגירת�יהודי�סוריה.
אולם�התפתחות�היישוב�בארץ�ישראל�העצים�את�רצונם
�דרך. �בכל �והמריצם�לעלות�לארץ �סוריה �יהודי של

Ì‰È¯Á‡Â†‰È˘‰†ÌÏÂÚ‰†˙ÓÁÏÓ†ÈÓÈ

במהלך�מלחמת�העולם�השניה�חלה�התגברות�של�הרגשות
הלאומיים��של�ערביי�סוריה.�בד�בבד�עם�היחלשותה�של
צרפת�שלהלכה�שלטה�שם.�בראשית�המלחמה,�השלטון
הצרפתי�בסוריה�תמך�בבנות�הברית,�עבר�לתמוך�בגרמניה
הנאצית�בהמשך,�ולאחר�מכן�בעזרת�כוחות�בריטיים�ושל
הישוב�היהודי�בארץ�הוחזר�השלטון�בסוריה�לידי�צרפת

החופשית�בראשות�שרל�דה-גול.
נחיתות�מעמדם�של�היהודים�בהשוואה�למוסלמים�מעוגן

מאת:�אליהו�חסון

באיסלאם�(אהל�אל-ד'מה)�והשנאה�כלפיהם�מושרשת
עמוק�באוכלוסיה.�יהודים�רבים�לא�הרשו�לעצמם�לעבור
בשכונות�מוסלמית�מסוימות,�גם�כשאלו��גבלו�בשכונה
היהודית.�לעתים�כשיצאו�הילדים�בתום�הלימודים�מבית
הספר�"אליאנס"�הם�התכבדו�במטר�אבנים,�קללות�וקריאות:
יהודי,�יהודי.�יהודי�היה�מנוע�מקבלת�משרה�בשרות�הציבורי.
לקראת�סוף�מלחמת�העולם�השניה,�פרץ�-�בדמשק�-
מרד�מזוין�שנמשך�מספר�ימים�בו�נפלו�אלפי�קורבנות.
במהלכו�המון�מוסת�ניסה�לפרוץ�ללא�הצלחה�לשכונת
היהודים.�החששות�מפני�הבאות�הניעו�גם�את�הספקנים
לחשוב�על�עליה.�מחשבות�אלו�גברו�לאחר�שבאותם�ימים
נעשה�לינץ�במורי�מר�י.�פרנקו�ז"ל�אשר�נקרע�לגזרים

ע"י�ההמון�לעיני�בנו�בן�ה-�10.

˙Â¯¯ÂÚ˙‰Ï†Ì¯Â‚Î†‰¢Ú†Â˜¯Ù†¯Ó†Áˆ¯
ı¯‡Ï†‰ÈÏÚÏ†ÔÂˆ¯Â†˙ÈÂÈˆ

�יווני�בעל�נתינות�צרפתית מר�פרנקו�היה�מורה�יהודי
שלימד�בביה"ס�אליאנס�בדמשק.�הוא�גר�מספר�שנים
בצידון�שבלבנון,�משם�נשלח�להורות�בדמשק.�בהעדרו
של�מנהל�ביה"ס�באותם�ימים�קשים,�היה�מר�פרנקו
המנהל�בפועל.�לאחר�רגיעה�יחסית�במרידה�המזוינת,�זומן
מר�פרנקו�למשרד�החינוך�לקבלת�הנחיות�לפתיחת�ביה"ס.
בדרכו�לשם�נעשה�בו�הלינץ'�בנוכחות�חיילים�בריטיים
בסביבה�שהגיעה�על�מנת�להפריד,�כביכול,�בין�הערבים
�לזהות. �היה �ניתן �לא �בנו �עדות �ללא לצרפתים.
�הרצח�האכזרי�חולל�כאמור�זעזוע�כה�עמוק�עד�כי�רוב
�לא"י. �לעלות �יוכלו �מתי �עצמם �שאלו היהודים

במאה�העשרים�היתה�המאה�שבה�עלו�-�מרבית�יהודי
סוריה,�ובכלל�זה�יהודי�דמשק,�-�לארץ�ישראל.�משנת
�1934ועד�לקום�המדינה�עלו�לארץ�ישראל��35,000יהודים
מסוריה.�בשנים�1992�-�1996,�כאשר�נפתחו�שוב�דלתות
�מסוריה סוריה�ונתאפשר�ליהודים�להגר�משם�היגרו
לארה"ב�כאלפיים�יהודים�וכאלפיים�עלו�ישראל.�בסוריה
�לא. �ותו �יהודים �רק�כמה�עשרות �היום�2005 נותרו

נושאים�מרכזיים

·¯˜·†˙ÈÓÂ‡Ï‰†˙Â¯¯ÂÚ˙‰Ï†Ú˜¯
˜˘Ó„·†ÌÈ„Â‰È‰Â†ÌÈÓÏÒÂÓ‰
ÌÈ¯˘Ú‰†‰‡Ó·†ÌÏÂÚ†˙ÂÓÁÏÓ†È˙˘†ÔÈ·
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ת ו של השתל � ל ע
התעלומה�והמחלוקת
בנושא�זה�מספר�מנהל
�העם �אחד ספריית
�יוחנן והביביליוגרף
ארנון�ברשימתו�"ביקור
�שפירסם בדמשק"
�אחרונות" ב"ידיעות
ביום�24.7.1970.�דברי
ארנון�נשענים�על�עדות
�יוצא �של ראשונה
דמשק,�יוסף�אברהם
�נכח �כי �שטען אשר,
�של�ביאליק בביקורו
�שנת �בקיץ בדמשק
�1932או�1933,�ואף�תיאר�בפרוטרוט�את�מהלך�הביקור
ושלביו.�משה�אונגרפלד,�מנהל�בית�ביאליק�אז,�שלל�את
רעיון�הביקור�הזה�מכל�וכל,�והגדיר�אותו�"בדותה�נחמדה

ותו�לא".

גם�לאחר�שפירסם�יהודה�גברא,�מיוצאי�דמשק,�את
רשימתו�"ביאליק�בדמשק"�("מעריב"�20.2.1976)�שבה
סיפר�גם�הוא�כעד�ראייה�על�פרטי�הפרטים�של�ביקורו
של�ביאליק�בדמשק�בקיץ��1931-�לא�נסוג�אונגרפלד
מעמדתו�באשר�למה�שהוא�כינה�"ביקורו�המדומה�של
ביאליק�בדמשק".�בין�היתר�טען�אונגרפלד�שבתאריך
�ולכל שנקב�גברא�לביקור�שהה�המשורר�באירופה,

התיאור�המדומה�אין�רגליים.

והנה�כרטיס�ביקור�קטן,�אשר�נתגלה�לאחרונה�בארכיון
בית�ביאליק,�מוציא�את�הנושא�הזה�מכלל�ספק�ומאשר
את�קיומו�של�הביקור�תוך�ציון�מדוייק�של�מועדו.
�רשום�בערבית �נמצא �הכרטיס �של �האחד בצידו

נושאים�מרכזיים

ובצרפתית�"יוסף�אצלאן�פרחי"�בצרוף�המילה�"דמשק"
�רשומה �השני �בצידו �ואילו (בצרפתית�"דאמאס"),
בעברית�ההקדשה�לביאליק,�שהיתה�צמודה�במקור
�ההקדשה: �לשון �וזו �לו. �שהוענק �ערך �יקר לספר

ÂÏ†ÁÏÂ˘†È‰†ÆÆ‡†Æ˜ÈÏ‡È·†ÆÆÁ†¯Ó†„·Î‰†Â¯¯Â˘Ó†ß·ÎÏ¢
‰˙Ó·†‰˘†≥±∂†ÈÙÏÓ†ÒÙ„˘†‰·Â˘˙‰†˙¯‚‡†¯ÙÒ‰†˙‡
Æ≤∞ÆµÆ±π≥≥¸†‚¢ˆ¯˙†¯ÈÈ‡†„¢Î†ÌÂÈ·†˜˘Ó„·†Â¯Â˜È·†¯ÎÊÏ
„Â·Î‰†ÏÎ·†È‰Â†ÆÂÊ‰††˙¯ÎÊÓ‰†˙‡†ÈÓÓ†Ï·˜È˘†‰ÂÂ˜‡

Æ¢ÈÁ¯Ù†ÛÒÂÈ†ÌÂÏ˘Â

ואכן,�יוסף�פרחי,�נשיא�העדה�היהודית�בדמשק,�מככב
כדמות�מרכזית�במעמד�הביקור�שתיאר�יוחנן�ארנון�מפי
יוסף�אברהם�אשר.�ביאליק�מתארח�בביתו�של�פרחי,�וזה
מברכו�בערבית�ובעברית�תוך�שהוא�דורש�את�שמו�של
המשורר�הלאומי:�"שמך�חיים�-�בגימטריה�חכם,�וראשי
תיבות�שמך�ח.נ.ב.�פירושם�-�חכם,�נבון�(ארנון,�ביקור

בדמשק,�שם).

הצלבת�העדויות�היא�אפוא�מושלמת.�לא�נותר�אלא�לגשת
לארון�הספרים�של�המשורר�ולצרף�אל�הספר�"אגרת
התשובה"�של�רבי�יונה�גרונדי�את�כרטיס�ההקדשה�של
יוסף�פרחי,�שהיה�מנותק�מהספר�כמה�עשרות�שנים.�על
ערכו�הנדיר�של�הספר�שהודפס�בקראקא�בשנת�שע"ז

(1617)�נוסף�עתה�גם�משקל�עדות�זו.

�לראשונה�במסגרת�מאמרי �שהודפסו �דבריי עד�כאן
"מחוקר�סוד�ובלש�ועד�משורר�הולנדי�נרצח:�ביאליק
�"הארץ" �וספרות, �(תרבות �הקדשות�מקורביו" בראי
21.12.2004),�ושם�הם�חותמים�מחרוזת�מדגמית�של
חמש�עשרה�הקדשות�שחיברו�אישים,�מחוגים�שונים
ומגוונים,�שהתכבדו�להעניק�למשורר�הלאומי�מספריהם.

Ï˘†Â¯Â˜È·†˙ÓÂÏÚ˙Ï†ÌÈÂ¯˙Ù
˜˘Ó„·†˜ÈÏ‡È·

מאת:�שמואל�אבנרי
מנהל�ארכיון�בית�ביאליק

�ביאליק, �ח.נ. המשורר�הלאומי
�ביאליק �בית �ארכיון באדיבות

תל-אביב.

גילויה�של�הקדשה�שכתב�יוסף�פרחי�על�כרטיס�הביקור�שלו�בצמוד�לספר�עתיק�שהעניק�לביאליק,
מאפשר�סוף�סוף�להכריע�באופן�נחרץ�בשאלה:�האם�אכן�ביקר�המשורר�הלאומי�בדמשק�ומתי.
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בעקבות�הדברים�האמורים�הוסיף�ותרם�גם�ד"ר�יוסי
לאטי�דברי�עדות�מרגשים�על�ביקורו�זה�של�ביאליק
בדמשק,�כפי�שמסר�לו�אביו�ד"ר�ניסים�לאטי�אשר�פגש
את�המשורר�ואף�שוחח�איתו�בהיותו�תלמיד�בן��16("על
ביאליק�בדמשק",�תרבות�וספרות,�"הארץ"�4.2.2005).

בין�היתר�מספר�ניסים�לאטי,�שבאותו�מעמד�הוא�הפגיש
את�ביאליק�עם�מורו�לעברית�מאיר�גולדשמיד.�ואכן,�על
פי�מה�ששמע�וסיפר�לי�פרופ'�שמואל�גולדשמיד�(בנו
של�המורה)�דבק�אביו�בביאליק�במשך�כל�אותו�ביקור
ואף�הדריך�אותו�בסיוריו�באתרים�היהודיים�שבדמשק
וכן�במוקדי�תרבות�מקומיים,
�של �המוזיאון �זאת בכלל
דמשק�על�אוצרותיו�הנדירים
�החפירות �ממצאי (בתוכם
�של �העתיק �הכנסת בבית
דורא-אירופוס,�שעניינו�ודאי
את�המשורר).�מאחר�שמוצאו
�היה �גולדשמיד �מאיר של
�ביאליק �של �לידתו מחוז
�להם �הילכו באוקראינה,
�בחוצות �והמורה המשורר
�מגלגלים �כשהם דמשק
�היידיש... �בשפת שיחה

�מתקשים �הזיכרון מעומק
�לקבוע �העדות מוסרי
�המועד �את במסמרות
המדוייק�של�הביקור.�ניסים
לאטי�משער�שהביקור�נערך
ב-1932,�יהודה�גברא�מסופק
אם�היה�הדבר�בשנת�1930
�ויוסף ,1931� �בשנת או
אברהם�אשר�מתלבט�בין
�1932לבין�1933.�אמנם�אין
�אפשרות �הסף �על לשלול
שלפיה�ביקר�ביאליק�בדמשק
יותר�מאשר�פעם�אחת,�אך

�אגרת �הספר �שער מימין:
התשובה�שהעניק�יוסף�אצלאן
פרחי�לביאליק�בליווי�הקדשה.
באדיבות�ארכיון�בית�ביאליק,

תל-אביב.

למטה:�כרטיס�הביקור�(משני
צדיו)�של�יוסף�אצלאן�פרחי,
משמאל�ההקדשה.�באדיבות
ארכיון�בית�ביאליק,�תל-אביב.
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דומני�שכל�העדויות�האמורות�מכוונות�אל�אותו�ביקור�בן
כשלושה�ימים�ששיאו�בשבת�כ"ד�באייר�תרצ"ג�(�20במאי
�פרחי. �יוסף �של �ההקדשה �בכרטיס �כמצויין (1933

�נותרת�בכל�זאת�עוד�שאלה:�מה�חיפש ולאחר�הכל,
ביאליק�בדמשק?�מטבעו�לא�אהב�המשורר�להתנתק
מביתו�ולהטלטל�בדרכים,�ולכל�יציאה�מרוחקת�שלו�היה
חייב�להיות�מניע.�כך�לדוגמא,�נסע�ביאליק�בשנת�1926
לארצות�הברית�בשליחות�קרן�היסוד,�הוא�חזר�ונסע
לגרמניה,�לאוסטריה�ולצ'כיה�לצרכים�רפואיים.�ובשנת
�1931ביקר�בעשרות�ערים�במזרח�אירופה�במאמץ�להפיץ
�דמשק�אינה�רחוקה �אמנם� שם�את�הספר�העברי.
מתל-אביב�כשאר�מחוזות�חו"ל,�והגעה�אליה�לא�היתה
כרוכה�בטורח�מעין�זה�שנלווה�אל�נסיעותיו�של�ביאליק
מעבר�לים�-�ואף�על�פי�כן�מנקרת�השאלה�מה�משך�את

ביאליק�לדמשק?

מאחר�שלא�מצאתי�לפי�שעה�עדויות�חותכות�בשאלה
האמורה�אצביע�על�מה�שדווח�עד�כה�כסיבת�הביקור,
ואנסה�להעריך�כיוונים�אפשריים�אחרים.�יהודה�גברא
מוסר�בשמו�של�ביאליק,�כאילו�נועד�הביקור�בדמשק
לשם�מנוחה�ומפלט�מחגיגות�יום�ההולדת�שהתישו�את
המשורר.�לאורך�שנת��1933אכן�נערכו�בארץ�ישראל
ובתפוצות�עצרות�וחגיגות�רבות�לכבוד�יובלו�ה-��60של
המשורר�הלאומי.�המולה�זו�הכבידה�על�ביאליק�מאוד,
ולרוב�ניסה�כל�דרך�להתחמק�ממנה.�אך�האם�לצורך
כך�נאלץ�לברוח�עד�דמשק?�החסרו�לו�מקומות�מחבוא
בארץ�ישראל?�הדעת�נותנת�שדווקא�בדמשק�צפוי�היה
שבני�הקהילה�המקומית�לא�יחמיצו�את�בואו�של�המשורר
הלאומי,�יבקשו�להרעיף�עליו�חום,�כבוד�ויקר,�ויטלטלוהו
ברוב�אהבה�ממקום�למקום��-�כפי�שאכן�אירע�בביקור
היסטורי�מרגש�זה�שהפעים�את�ליבותיהם�של�ביאליק

ומארחיו�כאחד.

מתיאוריהם�של�יהודה�גברא,�נסים�לאטי�ומאיר�גולדשמיד
עולה�שביאליק�התארח�בדמשק�בגפו,�אך�על�פי�סיפורו
של�יוסף�אברהם�אשר�(המובא�כאמור�אצל�ארנון)�"נילוו
�והסופר�דוד �אברהם�גולדברג �ביאליק�בביקורו, אל
שמעוני".�ייתכן�שמשלחת�בהשתתפותו�של�ביאליק�הגיעה
אל�קהילת�יהודי�דמשק�במטרה�לחזק�את�רוחם�ולהדק
את�זיקתם�לתנועה�הציונית�ולתרבות�העברית�המתרקמת
בארץ�ישראל.�אך�בין�אם�נילוו�אל�המשורר�באירוע�זה
אישים�נוספים�ובין�אם�לאו�-�ניתן�לראות�בביקור�עידוד
מעין�זה�מענה�לפניות�לסיוע�שהופנו�ככל�הנראה�אל
�דמשק. �יהודי �בקהילת �גורמים �ידי �על ביאליק

כך�לדוגמא�כותבים�ניסים�לוזיה�(נשיא�"אגודת�מכבי
��ומשה�לוזיה�(מזכיר�האגודה)�במכתבם�אל דמשק")
ביאליק�מיום�14.3.1929:�"מצב�הנוער�בעירנו�הוא�ירוד
מאוד�כיום�ביחס�ללאומיות�וביחס�ליהדות�בכלל,�אך�אנו
החוג�המצומצם�של��70שבעים�חבר�וחברה�עומדים

כאילו�מחנה�אחד�באמצע,�נכון�לקרוא�לנו�"מחנה�הכיבוש
העברי"...�תקוותנו�רבה�כי�אולי�כבודו�יבוא�לעזרתנו"
(ארכיון�בית�ביאליק,�"אגודת�מכבי�דמשק"�לביאליק

מיום�ב'�באדר�ב'�תרפ"ט).
זאת�ועוד,�ביקורו�של�ביאליק�בדמשק�עשוי�היה�להתשלב
במסגרת��חיפושיו�אחר�כתבי-יד�יהודיים,�פיוטים,�תפילות,
סידורים,�מחזורים�וכיוצא�באלה�ספרים�עתיקים�אשר
התקשרו�לעבודתו�הספרותית�והמחקרית�הענפה�בתחום

האגדה,�השירה�והפיוט.

כמו�כן�יכל�ביאליק�לנסות�לאתר�בביקור�זה�דברי�ספרות
ושירי�עם�מזרחיים�מאוחרים�יותר�שהתקשרו�עם�עבודתו
ב"רשומות",�הבמה�לאנתרופולוגיה�ופולקלור�שאותה�ערך
ערך�עם�עמיתיו�י"ח�רבניצקי�ודרויאנוב.�בהקשר�זה�ראוי
�שביקשה �שבהתאם�לפרוגרמה�של�"רשומות", לציין,
להקצות�חלק�מרכזי�יותר�לחומר�על�יהודי�ארצות�המזרח
(בתוכם�במפורש�סוריה)�פירסם�ביאליק�את�מאמרם�רחב
היריעה��של�אליעזר�ויוסף�יואל�ריבלין�"לקורות�היהודים
בדמשק"�("רשומות"�כרך�רביעי,��1925עמ'�119�-�77).

בארכיון�בית�ביאליק�נמצאות�איגרות�ששלח�ביאליק
לאישים�ולמוסדות�יהודיים�במערב�ובמזרח�כאחד,�ובהן
�לשגר�אליו �יד�עתיקים�או �כתבי בקשות�להעתיק�לו
�והן �ל"רשומות" �הן �אותו חומרים�ספרותיים�שישרתו
�היה למפעל�הכינוס�הגדול�של�"הספר�העברי"�שבו

משוקע�ראשו�ורובו�בעשור�האחרון�לחייו.

על�מגעים�מוקדמים�בין�ביאליק�ליהודי�דמשק�בנידון�זה
מעיד�מכתב�שנשלח�אל�המשורר�על-ידי�נסים�לוזיה�ונתן
�הם�מזכירים�את �דמשק"�שבו �מ"אגודת�מכבי לאטי
הבטחתם�לשלוח�לביאליק�על�פי�דרישתו�מחזור�תפילה
וספר�פיוטים�ספרדיים,�ובתוך�כך�מבקשים�ממנו�לשגר
אליהם�"חומר�ספרותי�עברי�ארץ-ישראלי"�עבור�הדור
הצעיר�בדמשק.�(שם,�"אגודת�מכבי�דמשק"�לביאליק

מיום�ח'�בניסן�תרפ"ז��7.4.1927).

כחודש�לאחר�מכן�מודה�ביאליק�לנכבדים�האמורים�על
קבלת�חומר�ספרותי�ששלחו�אליו�ומודיעם�"ציוויתי�לשלוח
לכם�את�ספר�"כלילה�ודמנה"�וכן�מחברות�ו"דברי�סופרים".
מקווה�אני�כי�הדברים�האלה�ינעמו�לכם�למקרא.�היו
ברוכים".�(שם,�ביאליק�ל"אגודת�מכבי�דמשק"�6.5.1927).

קשרי�המכתבים�וחילופי�החומרים�הספרותיים�בין�ביאליק
ליהודי�דמשק�יכולים�להחשב�כפרוזדור�לביקורו�העתידי
של�ביאליק�בעיר�זו�בשנת��1933-�ביקור�שאכן�היה�היה,
אך�עד�כה�טרם�מצא�ביטוי�בשום�ביוגרפיה�שנכתבה�על

המשורר�הלאומי.

המערכת�תקבל�בשמחה�ובתודה�כל�עדות�נוספת
שתאיר�מאיזה�שהוא�צד�על�ביקורו�של�ביאליק

בדמשק�ועל�נסיבותיו.
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העליה�מדמשק�והקליטה�הראשונית

‰Ó„˜‰

לא�אחת�נשמעות�טרוניות�ו/או�תרעומת�על�האופן�שבו
התייחסה�מדינת�ישראל�לעולים�מצפון�אפריקה,�-�הובלתם
באוניות�דחוסות,�ריסוסם�בדי.�די.�טי.�יישובם�במחנות
�וכו'. �פיתוח �באזורי �ו/או �תנאים �בתת עולים

מסקנת�הרוטנים�שיחס�זה�הינו�עדות�לקיפוח�ולאפליה
�יתברר �לעיל, �להיכנס�לסוגיה �מבלי עדתית�מכוונת.
מהתיאור�להלן,�שהעלייה�בתקופת�טרום�המדינה�היתה
כרוכה�במאמץ�ובהקרבה�כבירים�מצד�העולים�והקולטים
כאחד�וכן,�שעליתם�וקליטתם�של�העולים�לאחר�קום
המדינה�היוותה�שיפור�גדול�לעומת�התקופה�שקדמה�לה.

‰ÈÈÏÚ‰

דודי�אח�של�אבי�היה�הראשון�לעלות�ארצה�עוד�בשנות
השלושים.�קשיי�הקליטה�שלו�בארץ�ישראל�לא�ריפו�את
ידיו�ולא�הרתיעו�גם�את�אבי�מלחפש�דרך�ולהביא�את�כל
המשפחה�שלנו�ארצה.�ב-��1944נוצרה�הזדמנות�בעקבות
הפשרה�של�כ-��1,000סרטיפיקטים�להעלאת�ילדים
מסוריה.�בזכות�פעילותם�הקהילתית�של�אבי�ואימי�בקרב
יהודי�דמשק�הוכנסו�שתי�אחיותי�הבכירות�לרשימת�הזוכים
באשרות�העלייה.�בקיץ�אותה�שנה�באה�מונית�הביתה
שלקחה�אותן�היישר,�לכפר�הילדים�מאיר�שפייה�שליד
זיכרון�יעקב�הבכירה�היתה�בת��15והצעירה�יותר�בת�13
שנים.�הפרידה�היתה�קשה�על�כל�הצדדים�ובפרט�להורי.

הוצאת�בנות�ובנים�מחיק�המשפחה�בסוריה�באותו�הזמן
�דבר�שלא�יעשה�ואולם נחשבה�כדבר�קשה�מנשוא.
הדוגמה�האישית�שאבי�ואימי�ראו�חובה�לעצמם�להראות
לשאר�היהודים,�והאמונה�שהעתיד�שלהן�יהיה�טוב�יותר

סיפורים�קטנים�מעשים�גדולים

בארץ�ישראל�מאידך�חיזק�אותם�בעשיית�הצעד�המהפכני
ללא�חרטה�בלב.

למרות�היותן�בשפייה�בחברת�צעירים�וצעירות�מדמשק,
הגעגועים�של�אחיותי�לבית�בדמשק�היו�עזים�וגרמו�בבית
לבכי�למקרא�כל�מכתב�שהגיע�מהן.�הגעגועים�לא�נחלשו
עם�הזמן�אלא�הלכו�וגברו.�הם�אפילו�הגדילו�את�נחישותו

של�אבי�להעלות�את�כל�המשפחה.

הידיעות�על�השואה�באירופה�הלכו�ורבו,�המתח�הפוליטי
בסוריה�שתואר�לעיל,�ביססו�את�הרצון�של�אבי�לפעול
ויהי�מה�למימוש�רצון�העלייה,�למרות�המכשולים�שנראו
בלתי�עבירים�בהיותו�מטופל�בארבעה�ילדים�קטנים,�בשל
אחריותו�לאח�ואחות�מבוגרים�חסרי�יכולת�השתכרות
ושהיו�סמוכים�על�שולחננו,�ובשל�חוסר�האפשרות�לקבל
אשרת�הגירה�מממשלת�המנדט�הבריטי�לארץ�ישראל.

�לקונסוליה�הבריטית �עם�אבי בראשית��1945הלכתי
לבקש�אשרה.�הוא�מילא�את�הבקשות��הנדרשות�בעוד
שאני�התבקשתי�להעתיק�חלק�מהן.�לאחר�שהוגשו�לפקיד
המתאים�בקונסוליה,�הלכנו�למשרד�של�שתדלן�שאמור
לסייע�בהשגת�האשרה�המיוחלת.�למקרא�העתקי�הבקשה,
השתדלן�אמר�שינסה�את�כוחו�ללא�סיכוי�ממשי.�המירב
�מבני �לאחד �תייר �אשרת �להשיג �לעשות�הוא שיוכל
המשפחה�הבוגרים.�בלב�כבד�חזרנו�הביתה.�התשובה
השלילית�אכן��הגיעה�והיא�כללה�סירוב�מוחלט,�אפילו
אשרה�לבקר�את�אחיותי�בארץ�על�ידי�אחד�ההורים�לא
ניתן�אישור,�למרות�שאחיותי�קיבלו�אשרת�הגירה�כחוק
שנה�קודם�לכן.�חוסר�המוצא�נראה�בלתי�ניתן�לפתרון.

�הצהריים�לאחר�קריאת�המשניות�בבית בשבת�אחרי

‰ÈÏÚ‰†¯ÂÙÈÒ
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הכנסת�הפרטי�שלנו�בדמשק,�(בסוף�מאי��1945לאחר
�ז"ל�מר �כנגד�צרפת�ורציחתו�של�מורי המרד�המזוין
פרנקו)�יצאתי�לשחק��עם�אחי�ברחבת�ג'אמע�אל�אחמר
שליד�ביתנו,�כעבור�זמן�מה�יצאה�אמי�לקרוא�לנו�לחזור
מהר�הביתה.�כשנכנסנו�פגשנו�בחור�כבן�19-20,�מוכר
לנו�מארגון�החלוץ�של�דמשק.�הוא�לא�היה�מבאי�ביתנו.
הוא�עמד�בשקט�לידי�אימי�שבינתיים�קראה�גם�לאבי.
אמי�אמרה�לנו�שעלינו�להתלבש�מהר�בבגדינו�היפים
ביותר�כי�האיש�בא�לקחת�אותנו�לארץ�ישראל.�הייתה
התרגשות�עצורה�בקרב�כל�הנוכחים.�לא�שאלנו�שאלות
מיותרות.�הבנו�שאסור�לנו�לספר�על�כך�לאיש�וגם�לא
�בחליפות �התלבשנו להיפרד�מיתר�האחים�והאחיות.
היחידות�שהיו�לנו.�נפרדנו�בנשיקות�מאבא�ואמא.�איש
לא�בכה�ולא�נראה�דמעות�בזוית�העין.�כולם�הרגישו�שזה
הצעד�הנכון.�הבחור�יצא�לדרכו�בנפרד.�קבענו�פגישה
�מזרח �"באב�תומה"�מצפון �מרוחק�אחרי �ציבורי בגן
לשכונה�היהודית.�למרות�שטרם�מלאו�לי��11שנים�ואחי
היה�בן��12חצי�התמצאנו�היטב�בדמשק�והיינו�מורגלים
בלהסתובב�לבד�בעיר.�באותו�יום�דודי�התלווה�אלינו
למקום�המפגש.�בדרך�הוא�קנה�לנו�מעט�אגסים�ופירות
�בכיסים. �שמנו �ויתרם �אכלנו �חלקם נוספים.

הגן�אליו�הגענו�היה�לאורך�אחת�משלוחות�נהר�הברדה
�ולו�היו�מפלים�רבים. שמשקה�את�דמשק�וסביבותיה,
לאורך�גדות�הנהר�היו�מפעלי�בורסקאות�שזיהמו�את�הנהר
ועשו�את�המקום�לבלתי�אטרקטיבי.�דבר�ששירת�את
�אותנו �עזב �דודי �למפגש �הבחור �כשהופיע מטרתינו.
�הבחור. �לקראת ו �הלכנ ו �ואנחנ ות בדיסקרטי

השעה�היתה�קרובה�לבין�הערביים,�זמן�מתאים�לסיום
ביקור�בגן�ציבורי.�(נוהג�בילוי�מקובל�בדמשק�באותם�ימים).

לבחור�היה�זוג�אופנים�הוא�הרכיב�אותי�מלפנים�ואת�אחי
מאחור.�נסענו�איתו�לכיוון��רובע�הקצאע,�משם�דרך
שארע�בגדאד�שהיה�אחד�הרחובות�היפים�והרחבים�של
דמשק�ומשם�עד�למקום�לא�מוכר�בסביבות�שדה�התעופה
אל-מזה.�הנסיעה�ארכה�זמן�והחל�להחשיך.�המקום�היה
�בסביבה. �זמן �נפש�חיה�לא�הסתובבה�באותו שומם,
התבקשנו�לרדת�מהאופנים�ולהתחיל�להתקדם�לאורך
הכביש.�הבחור�המשיך�לאיטו�קדימה�עם�אופניו�במרחק
ניכר�לפנינו.�למרות�היותנו�בקשר�עין�איתו�בפעם�הראשונה
תקפה�אותנו�חרדה,�להיות�לבד�במקום�שמעולם�לא
היינו�בו,�ללא�סיבה�ראויה�או�מתקבלת�על�הדעת,�מבלי
שידענו�משהו�לגבי�ההמשך�ומי�אמור�לקחת�אחריות
עלינו.�עברו�דקות�מעטות�נעצרה�לידינו�משאית�צבאית
בריטית�זעירה,�מתוכה�קפצו�שני�חיילים�אחד�מכל�צד,
הם�מלמלו�משהו�בערבית�דמשקאית.�בהרף�עין,�כל
אחד�תפש�אחד�מאיתנו�וזרק�אל�ארגז�המשאית�שהיה
מכוסה�בברזנט.�אני�נפלתי�על�נער�ששכב�ליד�דלת�ארגז
המשאית.�הנער�בקושי�השמיע�יבבת�כאב.�המשאית
�על�הרצפה היתה�עמוסה�בצעירים�וצעירות�ששכבו
בשקט.�התבקשנו�למצוא�מקום�לשכב�בו�בדומה�לכל

�האחרונים�לעלות�על�המשאית, �היות�והיינו האחרים.
המקום�היחיד�שנותר�לי�היה�על�שרשרת�הגרירה�שהיתה
מקופלת�בפינה�הקדמית�שמאלית�ליד�אחד�מפתחי
האוורור.�למרות�הסבל�הרב�שבשכיבה�שעות�מרובות
על�אותה�שרשרת�התנחמתי�באפשרות�שהיתה�לי�לעקוב

אחר�מהלך�הנסיעה.

לימים�התברר�לנו�שהמשאית�לא�היתה�צבאית�והחיילים
היו�מתחזים�שהצטיידו�במגוון�תעודות�מזויפות.�הם�היו
חברי�ההגנה�מארץ�ישראל�שניצלו�למען�העליה�הבלתי
לגאלית,�את�הסיוע�שממשלת�הוד�מלכותה�נתנה�למורדים

ואשר�התקבל�בזרועות�פתוחות�בסוריה.

המשאית�שמה�פעמיה�לבקעת�הלבנון.�בגבול�סוריה�לבנון
ברגע�שהזקיפים�בגבול�ראו�משאית�בריטית�הצדיעו
ופתחו�את�המחסום�ללא�שום�ביקורת�או�בדיקה�של
תעודות.�משם�פנתה�המשאית�לכוון�מטולה�לשם�הגיעה
לאחר�חצות�הלילה.�היא�נעצרה�על�ידי�הזקיף�במחסום
לצרכי�בקורת.�הוצגו�מסמכים�ואחד�החיילים�הלך�לדבר
עם�האחראי�שנתן�את�אישור�המעבר�ללא�ביקורת�של
תכולת�הארגז.�היא�המשיכה�בדרכה�עד�אחרי�מעין�ברוך.
שם�היא�נכנסה�לתוך�שדה�מרוחק�ו"פרקה�את�כל
תכולתה"�בסך�הכל��19צעירים�וצעירות.�המבוגר�מבינינו
היה�בן��19והצעירה�ביותר�בת�9.�הירידה�מהמשאית�לא
היתה�קלה�כלל�ועיקר.�מרבית�הצעירים�ישנו�ולא�הבינו
מה�קורה�איתנו.�חלק�בכו�כשהוסבר�שנמצאים�בארץ
�הבריטים. �מפני �לחשוש �עלינו �ושמעתה ישראל,

נצטווינו�ללכת�בשורה�עורפית�צמודה�ללא�רווחים.�המזל
שהירח�האיר�בבהירות�יחסית.�למרות�שראשית�הדרך
היתה�בשדה�חרוש�איש�לא�נפל�ולא�נפגע�מקשיי�ההליכה
הלילית.�הלכנו�כשעתיים�ברציפות.�הגענו�לגדר�תיל�עמדו
שם�שני�בחורים�שהעבירו�אותנו�לצד�השני�שלה.�משם
�הובילו�אותנו�לחדר בתוך�דקות�הגענו�לדיר�כבשים.
העובדים�בדיר�ואמרו�לנו�לשהות�שם�בלי�לצאת�לשום
מקום�עד�שיבואו�לקרוא�לנו.�עד�אז�לא�אכלנו�ולא�שתינו
דבר.�היה�שם�ברז�מים�ממנו�ניתן�היה�לשתות.�עברנו
את�הלילה�בשינה�עמוקה�על�רצפת�החדר�בדיר�ללא
�השבת. �צהרי �ארוחת �מאז �ממש, �של אוכל

למחרת�בבוקר�הגיע�אוטובוס�שאמור�היה�להביאנו�לחיפה.
הוגשו�לנו�לחם�ריבה�ותה�חלש�ומתוק�עד�כדי�הקאה.�חלק
החל�לרטון�על�קבלת�הפנים�הלא�חמימה�שזכינו�לה.�אחרים
תלו�את�הקולר�באשכנזים�שמורגלים�בטעם�שונה�משלנו.
הרוב�התנחם�במימרה�שגאולת�הארץ�נקנית�ביסורים.

נלקחנו�לשני�אוהלים�גדולים�בין�העצים�שהיו�שם�שמיכות
צבאיות�וכדי�חלב�מלאי�מים.�הוסבר�לנו�שמפאת�העדרו
של�האיש�"שלנו"�בביקורת�המכס�בראש�פינה�שם�כולם
נדרשים�להציג�תעודות�זהות�לא�תהיה�אפשרות�לעבור
עד�שיבוא.�שהינו�שם�שלושה�ימים�מהפחות�נעימים�.
הימים�היו�ימי�חמסין�קשים.�המים�היו�פושרים�בטעם
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של�שאריות�חלב.�שאר�האוכל�היה�לזרה.�אורז�בלי�מלח
�איש�לא�היה�מסוגל�לאוכלו, �בצק�לבן. שנראה�כמו
חצילים�במיונז�ללא�מלח�וללא�לימון.�גבינה�לבנה�תוצרת
עצמית�בטעם�של�גיר�ועוד�כהנה�וכהנה.�אולם�הקשיים
מכל�הלילות�-�יללות�תנים.�ללא�הפסק�שלעתים�הפחידו
אותי�עד�מוות�כי�לא�אני�ולא�הגדולים�ממני�ידעו�מה
הם.�התהלכו�אגדות�על�צבועים�שנדדו�בשטח�ומהפנטים
אנשים�וטורפים�אותם.�לא�היו�שרותים�ובודאי�שלא�היתה
אפשרות�להתרחץ.�לא�היה�אתנו�אף�מבוגר�ואף�שומר

שינסוך�בנו�בטחון�וכח.

שכנעתי�את�עצמי�שכך�מתחשלים�בארץ�ישראל,�וכך
גם�נדע�להתגבר�על�קשיים�אמיתיים�שכן�אלה�הם�בגדר

קשיים�חולפים.

כעבור�שלושה�ימים�הגיע�האוטובוס�המיוחל�שהוציא
אותנו�מהפרדס�והסיע�אותנו�לכיוון�חיפה.�בטרם�הגיענו
לצ'ק�פוסט�שם�היתה�נקודת�ביקורת�בריטית,�הופנינו
לקיבוץ�יגור.�שכן�שוב�האיש�הידידותי�בביקורת�לא�היה

הארץ�המובטחת�איננה�אלא�מקסם�שווא�של�קשיים
בלתי�פוסקים?�הגיע�היום�המיוחל.

נסענו�באוטובוס�לחיפה�לבית�העולים�בבת�גלים.�שם
אורגנה�לנו�מקלחת�חמה�ניתנו�לנו�גם�בגדים�נקיים.�לאחר
יותר�משבוע�שלא�ישנו�כלל�על�מיטה�ניתנו�לנו�"מיטות
סוכנות"�עם�סדינים�נקיים�ולבנים.�התחלנו�לאכול�ארוחות
מסודרות�ליד�שולחן�עם�צלחות�וכלי�אוכל,�חדר�האוכל
היה�אומנם�המוני�אבל�סביר.�המגורים�היו�בקסרקטין
לשעבר�של�הצבא�הבריטי.�אולמות�השינה�היו�באורך
של�כעשרים�מטר�כל�אחד.�המיטות�היו�מסודרות�לרוחב
האולם�בשלוש�שורות.�ישנו�שם�יחד�משפחות�שלמות.
צעירים�וזקנים�תינוקות�וילדים�מכל�הגילים,�נשים�וגברים,
הרעש�היה�לעתים�ללא�נשוא.�כולם�התנחמו�שזה�לתקופה

קצרה�בלבד.

בבית�העולים,�הקבוצה�שיצאה�ממשמר�הים�התפרקה.
נשארנו�חמישה�ילדים�בלבד�-�שלושה�בנים�ושתי�ילדות
צעירות.�לא�ידענו�מי�האחראי�עלינו�ומה�יהיה�איתנו.
באחד�הימים�שם�צפיתי�בנערים�משחקים�כדורגל,�לפתע
פגע�בי�בעין�כדור�מלא�בוץ�שנבעט�בחוזקה.�שטפתי�את
העין�היטב�אך�ללא�הועיל.�היא�האדימה�מאד�והתנפחה
עד�כדי�שלא�יכולתי�לראותה�בה.�מאחר�והיה�אז�יום

ששי�אחה"צ�המרפאה�היתה�סגורה.

ביום�ראשון�נקראנו�כל�החמישה�למשרד�שם�המתין�לנו
גבר�צעיר.�כשראה�את�עיני�הנפוחה�שטרם�זכתה�לטיפול,
נבהל.�הרגעתי�אותו�שהנפיחות�כבר�בת�יומיים�ואני�מרגיש
שיפור.�חששתי�שזה�ידחה�את�העברתנו�לאכסניית�קבע.
הוא�לקח�אותנו�באוטובוס�למקום�שליד�בית�ההסתדרות
בהדר�הכרמל.�הובאנו�לאולם�שהיה�הומה�מעולים�חדשים
צעירים,�וממספר�רב�של�עסקנים�שישבו�על�הבמה�ליד
�התנהל �זמן �פרק �מדי �בניירת. �מלאים שולחנות
בין�העסקנים�דיון�ובעקבותיו�נעמד�מישהו�על�הבמה
וקרא�מהנייר�רשימה�של�שמות.�זיתוני,�אטאש,�גלנטה,
בעבור,�לבוא�לכאן�להתרכז�יחד.�אתם�הולכים�עם�האיש
הזה�לעין�חרוד,�היו�מצביעים�על�האיש.�כשהאיש�הצליח
�התנהל�לעתים�מו"מ�חוזר �את�החבורה�סביבו, לרכז
לתוספת�אנשים�לרשימה�או,�להחלפת�זה�או�אחר�שלדעתו
לא�התאימו�למסגרת�המיועדת.�לעתים�חסרו�אנשים�שהיו
ברשימות�ולא�הגיעו�מסיבות�שונות-מחלה,�נסיעה�לקרובי
משפחה�או�הזנחה�מצד�האנשים�שהיו�אמורים�להביא

את�העולים.

המעמד�נראה�כמו�שוק�שהסחורה�בו�היא�של�עולים
צעירים.�כעבור�כשעה�הגיע�תורינו.�נותרנו�כל�החמישה
יחד:�חסון�נתן�ואליהו,�חיים�ארזי,�אחיותיו�רחל�ופרידה.
חיים�ארזי�היה�בן�כיתתי�בדמשק�דבר�שהקל�מעט�על
חרדת�ההסתגלות�למקום�החדש.�כולנו�יועדנו�לקבוצת
גניגר�שבעמק�יזרעאל�שעד�אז�טרם�קלטה�עולה�כלשהו

מארץ�מוסלמית.

שם.�נאלצנו�לבלות�חצי�יום�ולילה�במחסן�של�הנגריה
�וספסלים. �שולחנות �הרבה �היו �במחסן �היישוב. של
�הזריזים �מתפרקים�לפלאטות�ורגלים. השולחנות�היו
מבינינו�הורידו�את�הפלאטות�ומיהרו�לישון�עליהן.�הפחות
זריזים�נאלצו�להסתפק�בספסלים.�מדי�פעם�נשמע�בום
כאשר�אחד�הנמים�על�הספסלים�היה�נופל�לבדו�או�יחד
עם�הספסל�על�הריצפה.�למרבה�המזל�איש�לא�נפגע.
בהשואה�לאוהלים�השינה�והאוכל�שם�היו��כמו�של�מלון
�5כוכבים.�שם�הפרידו�מאיתנו�את�היותר�מבוגרים.�נותרנו
אנחנו�הצעירים�שטרם�היינו�לבני�מצווה.�בשל�הקושי
לעבור�את�הביקורת�בדרך�לחיפה�הועברנו�לאיזור�חולות
הנעמן�במקום�שנקרא�אז�משמר�הים,�לימים�קיבוץ�אפק.

שהינו�שם�בשלושה�צריפים�ירוקים�בלב�החולות�ללא
שבילים�ללא�כביש�גישה�וללא�מים�זורמים.�היו�איתנו
שתי�מדריכות�שעשו�כמיטב�יכולתן�לחבב�עלינו�את�שירי
ארץ�ישראל�וללמדינו�עברית�בסיסית�ללא�לוח,�גיר�ו/או
נייר�-�לימוד�משמיעה�בלבד.�עבר�עלינו�שבוע�קשה:�לא
החלפנו�בגדים,�לא�התרחצנו�ולא�ידענו�לאן�פנינו�מועדות
(המשך�בגליון�הבא)ומה�יהיה�איתנו.�הספק�והגעגועים�החלו�לכרסם�שמא
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העליה�מדמשק�והקליטה�הראשונית

בשנת�1945,�היה�ברור�לכל,�כי�סילוק�הצבא�הצרפתי
מסוריה�והכרזת�עצמאות�מדינית,�הם�רק�שאלה�של�זמן.
�ידי �על �שנתמכו �תוך�מאבקם�של�הסורים, בהדרגה,
הבריטים,�הועבר�השלטון�הלכה�למעשה�לידי�ממשל�סורי.

�וגאו, �היהודים�הלכו רגשות�האיבה�של�הסורים�כלפי
ההתנגדות�לציונות�היתה�מכנה�משותף�למדיניות�הבריטית,
�הדבר �את �לנצל �ידעו �הבריטים �הסורית. וללאומנות
במלחמתם�בפעילות�הציונית�בסוריה.�היהודים�חשו�ביתר
שאת�כי�הקרקע�בוערת�מתחת�לרגליהם,�והסכנה�אורבת

להם.

�לארץ "החלוץ"�תנועה�ציונית�שעשרות�מחבריה�עלו
בעלייה�בלתי�לגלית�שמה�לה�למטרה�לארגן�נוער�יהודי
�דמשקאי�לעלייה�לארץ�ישראל.�יותר�ויותר�משפחות
נענו�לפתרון�הציוני�והבינו�שגם�אם�אין�אפשרות�לעליית
המשפחה�כולה,�יש�להציל�בינתיים�את�הילדים�ולשלוח
אותם�לארץ�במהירות�האפשרית.�פעילי�ה"חלוץ"�עברו
�פעילות �ישראל, �ארץ �שכללה�הרצאות�על הכשרה,
חברתית,�והרעיון�הציוני.�בתום�תקופת�ההכשרה�ב"הגנה"
ועם�שובם�לסוריה,�הוטלה�עליהם�המשימה�לארגן�את
הנוער,�ולשכנע�את�ההורים�לשלוח�את�ילדיהם�לארץ

ישראל,�באמונה�שיעלו�בעיקבותם.

�חיילים�ארץ �שרתו �בו �צבאי �דמשק�היה�מחנה ליד
ישראליים�בתור�נהגים.�פעמים�אחדות�בשבוע,�הנהגים
הסיעו�במשאיות�חיילים�בריטים�לחופשת�ערב�ולבילוי
בדמשק.�הם�היו�מגיעים�העירה�לפנות�ערב,�ומחזירים

אותם�בחצות.

בין�לבין�פעילי�תנועת�"החלוץ"�ואנשי�"ההגנה"�בארץ,
עיבדו�תוכנית�לפיה,��לאחר�שהנהג�הוריד�את�החיילים
הבריטים�בעיר,�ייסע�לנקודת�איסוף�שנקבעה�מראש,
�הילדים�יעלו שם�תחכה�קבוצת�ילדים�(כ-��50ילד).
למשאית�שתכוסה�היטב�בברזנט.�הנהג�יסיע�אותם�עד
נקודה�מסוימת�בגבול�הארץ,�שם�תפגוש�בהם�חוליה�של
סיירי�הפלמ"ח�ותוביל�אותם�לפנים�הארץ�למקום�מבטחים.
הנהג�ייסוב�ויחזור�לדמשק�יאסוף�את�החיילים�שלו�וישוב
למחנהו.�אנשי�ה"הגנה"��דאגו�לגייס�את�הנהגים�הישראלים

למשימה�זו,�ולקשרם�עם�פעילי�תנועת�ה"חלוץ"�בדמשק.

להורים�היו�עקרונות�ברזל�בחינוכם�של�ילדיהם:�הקפדה
על�מצוות�תורת�ישראל,�וחינוך��לאהבת�ישראל�וארץ

ישראל.

יאיר�חילו,�משה��ממרוד,�מנחם�לוזיה,�ואחרים,�מפעילי
תנועת�ה"חלוץ"�נפגשו�עם�הילדים�בבית�ספר�על�מנת
לדובבם�ולשכנעם��לעלות�לארץ�ישראל.�כאשר�קבלו
את�הסכמתם�ניגשו�לשכנע��את�ההורים�לשלוח,�ארצה,
את�ילדיהם�תחילה�-�בתקוה�שבעיקבותם�יעלו�גם�ההורים.

כאשר�אני�מעלה�על�הכתב�את�הזיכרונות,�אני�תוהה
משתומם�ונפעם,�מהיכן�לקחו�הורינו�את�הכוח�להתגבר,
ולקבל�החלטה�קשה�להיפרד�מילדיהם�הקטנים.�לשלוח
אותם�למקום�שאינם�מכירים,�מי�יקבל�אותם,�מי�ידאג
לכלכלתם�ולחינוכם,�מה�יעלה�בגורלם�אם�הצבא�הסורי

�יגלה�ויעצור�אותם.

הצלת�הילדים�מפני�הסורים�הזועמים,�רגשות�האיבה
�על �גברו �היהודים�ואהבת�ארץ�ישראל, שלהם�כלפי
�אותם�להסכים�להפרד�מהילדים �והמריצו החששות.
ולשלוח�אותם�ארצה�אל�הבלתי�נודע,�בין�הילדים�הללו
היינו�אחי�יוסף�(10)�ואני�יצחק�(8)�לבית�משפחת�לוז.

ב-��5.4.45לקחו�אותנו�המלווים�למקום�המפגש�מבלי
שנפרדנו�לשלום�מההורים,�על�מנת�לא�לעורר�חשדות
בין�השכנים.�בשעה��17.00הגיעה�משאית�צבאית,�עליה
עלינו�כ-��50ילדים�קטנים�בני��7עד��14נפרדים�לשלוח
ומתרחקים�מחיינו�הקודמים.�המלווים�ביקשו�מאיתנו
להיות�בדומיה�מוחלטת,�שמא�המשמרות�של�הצבא
הסורי�יגלו�אותנו.�כיסו�את�המשאית�בברזנט�שהסתיר
אותנו��מעיני�כל.�הנסיעה�ארכה�כמה�שעות,�שלילד�קטן

נראו�כנצח.

בשעת�לילה�הגענו�לנקודה�מסוימת�ברמת�הגולן�,�שם
המתינה�חוליה�של�סיירי�הפלמ"ח�להוביל�אותנו�לפנים
הארץ.�המלווים�בחרו�לעקוף�את�השבילים�הקבועים,
מחשש�התנפלות�שודדים,�או�התקלות�עוינת.�אחי�יוסף

מאת:�יצחק�לוז

Ï‡¯˘È†ı¯‡Ï†‰È¯ÂÒ†È„ÏÈ†˙ÈÈÏÚ

≥≤



אחז�בידי�חזק�שלא�אלך�לאיבוד.�הלכנו�בטור�עורפי�ובדומיה
מוחלטת.�נתיב�ההליכה�היה�קשה�למעבר.�בין�סלעי�בזלת,
וקוצי�קיפודן,�ההליכה�ארכה�שעות�אחדות�בחושך,�ללא
מזון�ושתייה.�נשרטנו�ברגליים,�ילדים�החליקו��בין�הסלעים
�עלינו. �להשפיע �החלו �העייפות�הרעב�והצמא, ונחבלו,

בהגיענו�לקיבוץ�חולתה,�קבלנו�שתייה�ופרוסת�לחם�עם
ריבה.�התאוששנו,�החלפנו�את�הבגדים�לבגדי�חקי,�ויצאנו
לשיט�בסירות�כדי�לחצות�את�עמק�החולה�לכיוון�ראש
פינה.�הגענו�למועדון�בית�העם,�ישנו�כשעה,�ועם�שחר
�בחיפה. �היהודית �לסוכנות �באוטובוסים נסענו

גם�בתחום�ארץ�ישראל,�איים�עלינו�קו�הגבול,�שדרכו
חייבים�היינו�לחמוק,�מהצפון�למרכז�הארץ.�דרך�מחסומים
של�שוטרים�בריטים,�שתפקידם�היה�למנוע�כניסה�בלתי
לגלית.�באחד�המחסומים�גילו�אותנו�ונלקחנו�למעצר�בהר

כנען.�הודות�לטיפולו�של�הרב�זילבר�מצפת,�השתחררנו.
כשהגענו�לסוכנות�היהודית�בחיפה,�לא�הבנו�מה�רוצים
מאיתנו.�זכור�לי�איך�הקפדתי�להחזיק�כל�הזמן�ובכל�כוחי
את�ידו�של�אחי.�נציגי�הסוכנות�פיזרו�אותנו�בין�הקיבוצים
�נפרדנו �הייתה�הפעם�הראשונה�שאנו �וזו והמושבים,

מהחברים�שאיתם�הגענו�מסוריה.

אותנו�שיבצו�במושב�בית�יוסף,�שבעמק�בית�שאן.�למושב
הגענו�כ-��20ילד.�כאן�במושב,�אף�על�פי�שאחי�החזיק
אותי�חזק�על�מנת�שלא�יפרידו�בינינו,�הסבירו�לנו�בתנועות
ידיים�ובהרבה�סבלנות�כי�חייבים�להיפרד�ושאני�ואחי
נראה�זה�את�זה�בכל�יום,�רק�שלא�נישן�ביחד.�נשלחתי
למשפחת�ישראלי,�יוסף�למשפחת�לבקוביץ,�ועם�הזמן
התברר�לנו�כי�הגענו�לבית�חם�ואוהב.�בסוף�שנת�1946,
ברכיבה�ממשוכת�על�חמורים,�הגיעו�הורי�עם�האחים
�השנתיים. �בת �ומרים �ז"ל �אליהו �אברהם, הקטנים,

האחים�לוז�המחבר�יצחק�(הקטן)�מזל�ויוסף.�דמשק�1941,�באדיבות�יצחק�לוז,�חולון.
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העליה�מדמשק�והקליטה�הראשונית

מאת:�נתן�חסון

˙Â¯Ú˙‰Â†¨ÌÈ˘„Á†ÌÈÎ¯Ú†¨˙˘¯ÂÓ

האנשים�תבעו�מעצמם�ולא�תבעו�מאחרים,�תבעו�מעצמם
ולא�תבעו�לעצמם.

ÌÈÏÂÚ‰†ÔÈ·†ÂÁ‡†Ì‚

עליתי�ארצה�ב-��1945יחד�עם��אחי�אליהו�כשנה�לאחר
עלייתן�של�שתי�אחיותי,�מרים�ולאה.�אליהו��היה�בן�11
ולי,�"המבוגר",�טרם�מלאו�13.�מרים�ולאה�נשלחו�למוסד
עליית�הנוער�מאיר�שפייה�ושולבו�בחברת�נוער��דמשקאית.
אליהו�ואני�נשלחנו�לחברת�הילדים�בקיבוץ�גניגר.�כך,
בעוד�שלמרים�ולאה�היה�יתרון�הביתיות�הודות�להשתייכות
למסגרת�חברת�נוער�מוכרת,�לנו�היו�תנאים�עדיפים�של

חברת�ילדי�הקיבוץ.

ההורים�וארבעה�אחים�נשארו�בדמשק�מתוך�כוונה�לעלות
�התוכנית �המזל �לרוע �אחרינו. �קצר �זמן �תוך ארצה
השתבשה�לא�יצאה�לפועל�והמשפחה�נשארה�מפורדת
במשך��17שנים,�עד�לסוף�1962.�במהלך�השנים�נולדו

ÌÈ¯Á‡Ó†ÂÚ·˙†‡ÏÂ†ÌÓˆÚÓ†ÂÚ·˙

יהודי�דמשק�נקלטו�בארץ�והשתלבו�בה�ללא�רעש,�בלי
טענות�ומענות.�בשקט�ובצנעה�פילס�איש�איש�את�דרכו
בחברה�ובכלכלה�הארץ�ישראלית�והפך�מהר�מאד�מנקלט
לקולט.�גם�אלה�שהתקשו�לא�עשו�פומבי�לבעיותיהם,
התמודדו�בשקט�עם�הקשיים�עד�שהשתלבו�והתאזרחו.

לא�קל�לאדם�להינתק�מסביבתו�הטבעית��וקשה�שבעתיים
להינתק�מסביבה�שמרנית�ומסורתית,�דוגמת�זו�של�קהילת
דמשק,�כדי�להתערות�בחברה�דינאמית�מאד�שאפיינה

את�הישוב�בארץ.

המעבר�חייב�שינוי�קצב,�שינוי�עיסוק,�לימוד�שפה,�אימוץ
מערכת��אחרת�של�יחסי�אנוש,�מושגי�תרבות�שונים
ועוד.�למרות�זאת�הקשיים�לא�פרצו�החוצה�כי�עז�היה
הרצון�לממש�את�משאת�הנפש�היהודית�להתיישב�בציון

ולהשתלב�בעשייה�הארץ�ישראלית.
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�מילה�היתה�מילה�בלי �באלוהים. �בתורה�או הוריהם,
שבועות�ובלי�אלות.�נעים�בהחלט�היה�להשתייך�לחברה
ערכית�זו.�יחד�עם�זאת,�ולמרות�ההתערות�בקיבוץ,�מעולם
לא�התכחשנו�למקור�מחצבתנו�ולערכים�שספגנו�בבית
ובקהילה�.�שמרנו�על�המבטא�המזרחי�הקלאסי,�השתמשנו
בעיתוי�המתאים�בביטויים�דמשקאים�וסיפורי�דמשק�היו
מוכרים�היטב�לחברה.�אהבנו�להשמיע�אותם�והילדים
ואף�המבוגרים�אהבו�מאד�לשמוע�אותם.�היה�על�מה

לספר.

ÌÏÂÎ†˙ÁÂÂ¯Ï†‰ÁÙ˘Ó‰†„ÂÁÈ‡

כשהמשפחה�בדמשק�הצליחה�סוף�סוף�לברוח�מסוריה
ולעלות�ארצה�אחרי��17שנות�ניתוק,�היו�לנו,�לחבורה
הישראלית,�חששות�מפני�המפגש�המחודש.�אנחנו�השתנינו
מאד�והפכנו�לישראלים,�לא�ידענו�באיזה�כיוון�הם�התפתחו.
האם�נמצא�שפה�משותפת?�האם��הקשר�המשפחתי
החזק�יוסיף�להתקיים?�איך�נחזור�למושגים�ולהוויה�שעזבנו
�17שנים�קודם�לכן?�שום�דבר�לא�נראה�כמובן�מאליו.
אך,�כבמטה�קסם�למרות�המרחק,�למרות�העדר�הקשר
השוטף,�עם�המפגש�הסתבר�לנו�שאין�מרחק�בין�שני
הצדדים,�הקרבה�והדמיון�היו�אמיתיים�ולא�מדומים�וקשרי
המשפחה�נשארו�חמים�כשם�שהיו.�הרגשנו�עצמנו�כענפים
של�אותו�גזע.�בני�המשפחה�שעלו�זה�עתה�היו�מוכנים
�חבורת לכל�מאמץ�כדי�להשתלב�בארץ�בעוד�שאנו,
�נוצרה �שנדרש. �סיוע �לכל �בשמחה �נענינו הקולטים,
האפשרות�לחדש�ולרענן�את�המורשת�הזכורה�לטוב.�חזרו
מטעמים��אהובים,�עלה�ההווי�הייחודי,�השפה�התרעננה,

החגים�חדשו�פניהם�ועוד.

שם�שני�אחים�נוספים�שלא�היכרנו�עד�לעלייתם�ארצה.

¯‚È‚†ıÂ·È˜·†‰ËÈÏ˜‰

הגענו�לקיבוץ�גניגר�ביום�חמסין�קשה�לבושים�בחליפות
צמר�אנגלי.�החום�היה�בלתי�נסבל.�נתקבלנו��בחמימות
רבה.�אחרי�שתייה�קרה,�מקלחת�צוננת�ולבישת�בגדים
קלילים�הרגשנו�טוב�יותר.�נפלנו�לתוך�עולם�חדש,�מוזר
ומרתק.�תוך�זמן�קצר�גילינו�שילדי�הקיבוץ�אינם�דתיים.
�אולם, �בתחילה. �משמחת �לא �הפתעה �היתה זאת
כשהתבררה�לנו�גם�איכותה�של�אותה�חברה,�שמחנו
להשתייך�אליה�ולא�חיפשנו�לעצמנו�סביבה�דתית.�פה
ושם�היו�לנו�שיחות�עם�ילדים�בעניני�אמונה,�אולם�מעולם
לא�חרגו�שיחות�אלה�מתחום�הדיון�הידידותי�הכן.�הם
רצו�להבין�אותנו�ולנו�היה�עניין�להבין�אותם.�איש�לא
�כלשהי �בדרך �לפגוע �או �את�אמונתנו, �לערער ניסה
בדתיותנו.�כמובן�נדרש�זמן�להתקרבות�-�שבועות�ואפילו

חודשים,�לא�שנים.

חברי�הקיבוץ��היו�חילוניים�להוציא�חבורה�קטנה�של
שומרי�מסורת�שנהגו�להתפלל�במועדים�ונמנעו�מאכילת
בשר�לא�כשר.�לא�הצטרפנו�אליהם,�אך�הפכנו�לצמחונים
כמותם.�גם�השתדלנו�לשמור�את�השבת�כמיטב�יכולתנו.
עם�הזמן�גברה�השפעת�הסביבה�והפכנו�מיוצאי�דמשק
לבני�קיבוץ�בלב�ונפש.�התפנית�התפתחה�לאורך�זמן�ולא
�מודעת. �בלתי �היתה �בחלקה �אחת. �בבת התרחשה

חיי�הקיבוץ�היו�שונים�בתכלית�מאלה�שהורגלנו�אליהם
�המסגרת �היתה �חסרה �ובראשונה �בראש בדמשק.
המשפחתית.�כך�למשל�כשבני�הקיבוץ�הלכו�לבתי�הוריהם
נותרנו�בדרך�כלל�עם�עצמנו.�למרות�הבדידות�בשעות
אלו,�לא�רצינו�כנהוג�להתקשר�למשפחה�מאמצת.�לא
הרגשנו�כל�צורך�בתחליף,�טוב�ככל�שיהיה,�למשפחתנו.
העדפנו�לבחור�בעצמנו�את�החברה�הרצויה�לנו�ולגוון�את
קשרינו�עם�חברי�הקיבוץ.�פה�ושם�הצטרפנו�לבני�המשק
כשהלכו�להוריהם,�אך�בדרך�כלל�היינו�חופשים�לעצמנו

בשעות�ביקור�אלה.

‰Â˘†˙ÈÎ¯Ú†‰¯·Á†ÌÚ†˘‚ÙÓ‰

¢Ì‡˘Ó¢†ÂÈÎ¯ÚÂ†ÂÈ‚‰Ó†˙‡†‰˙È˘˘

עצמאות�ילדי�הקיבוץ�ויחסם�אל�המבוגרים�היו�בלי�ספק
מאפייני�התנהגות�שלא�פעם�הדהימו�אותנו.�לא�היתה
בהם�יראת�הכבוד�למבוגרים�שכל�כך�הוחדרה�בנו
בדמשק.�הילדים�חשו�עצמם�שווי�זכויות�למבוגרים�והם
ביטאו�זאת�בכל�מעמד�ובכל�מצב.�הם�היו�ישירים,�כנים
ובוטים�מאד.�לא�נהגו�לשקר�ולא�נהגו�להישבע�בחיי

היום,�הרצון�לחזור�ולשאוב�ממורשת�יהדות��דמשק

חוזר�ומתעורר,�הן�כעניין�אישי�והן�כדי�לנכס�מורשת

זו�לדור�ההמשך�וכדי�לשלבה�במגוון�אוצרות�העם

כולו.�הקשר�החם�בין�בני�משפחה,�יחסי�הקרבה

וההזדהות�בין��חברי�הקהילה,�גינוני�התרבות,�ההווי

�כל�אלה�אסור�שיאבדו. ואפילו�השפה�הייחודית,

לשימורם�דרושים�אמצעים,�דרושים�מכורים�לעניין,

דרוש�זמן�ובעיקר�דרוש�שיתוף�פעולה�ורצון�טוב

מכולנו.�ביטאון�זה�צריך�לשמש�אחד�הכלים�לקידום

שימור�המורשת.
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העליה�מדמשק�והקליטה�הראשונית

מאת:�יוסף�ריקה

¢ÌÈ˙È‡†˙¯˘Î‰¢

חברי�איציק�נשרי�כתב�על�חברת�הנוער�של�תל-יוסף,
שאליה�הוא�השתייך,�ואילו�אני�אתמקד�בזו�של�שפיה,
�לארץ-ישראל. �עלייתה �וברקע �השתייכתי, שאליה

בשנים��1944�-�1945היתה�עליה�מסיבית�של�צעירים
ובני�נוער�מדמשק�לארץ�ישראל.�מיעוטם�עלה�בדרך
לגאלית�באמצעות�דרכונים�סוריים�ואשרות�כניסה�לארץ
�לגאלית�-�דרך�הברחת �בדרך�בלתי �הרוב�עלו ואילו

הגבולות.

רוב�הנערים�והנערות�נקלטו�בארץ,�על-ידי�עליית�הנוער
�במוסדות�שונים, �ונוער �ילדים �חברות במסגרת�של

בהתיישבות�העובדת�ובעיקר�בקיבוצים.

חברות�נוער�אלה�עברו�מסלול�דומה�מאז�העלייה�לארץ
ועד�הקמת�המדינה,�הגיוס�לפלמ"ח�ולצה"ל�ערב�מלחמת
השיחרור�ובמלחמת�השיחרור,�והשיחרור�בתום�המלחמה.
לכן,�מצאתי�לנכון�להביא�להלן�את�סיפורה�של�חברת
הנוער�שלי,�שהפכה�בהמשך�דרכה,�ל"הכשרת�איתנים",
ושהיא,�למעשה,�גם�סיפורן�של�חברות�נוער�דמשקאיות

אחרות.

ı¯‡Ï†‰ÈÏÚ‰†·¯Ú†‰¯ÈÂ‡‰

הימים�ימי�מלחמת�העולם�השנייה.�בשנת��1941כוחות
בריטיים�וצרפתיים�של�צבא�צרפת�החופשית�פלשו
לסוריה�ושחררו�אותה�מהשלטון�הצרפתי�שהיה�נאמן

לממשלת�וישי�בצרפת�ולגנרל�פטאן.

חיילים�יהודים�מארץ-ישראל�הגיעו�לדמשק�במסגרת
הצבא�הבריטי.�הם�יצרו�קשרים�עם�הקהילה�היהודית
במקום�ונוצר�מגע�קרוב�ושוטף�בינם�לבין�בני�הנוער
והצעירים.�המגע�הזה�עודד�והגביר�את�השאיפה�לעלייה
לארץ�-�שאיפה,�אשר�במידה�זו�או�אחרת,�תמיד�הייתה
קיימת�בקרב�צעירים�אלה�-�והם�החלו�לממשה.�קצב
העלייה��לארץ�גבר�מיום�ליום�עד�שלבש�אופי�של�בריחה
גדולה�(יחסית�כמובן),�חלקה�מאורגנת�וחלקה�יוזמות

אינדיבידואליות.

רבים�מהחיילים�הארץ-ישראלים�שימשו�כנהגי�משאיות
צבאיות.�הם�נסעו�בקביעות�מהארץ�לסוריה�וחזרה�והדבר
אפשר�להם�ליטול�חלק�פעיל�בהברחת�הצעירים�לארץ.
העלייה�הבלתי-לגאלית��מדמשק�אורגנה�על-ידי�ראשי
�מארץ-ישראל. �שליחים �ועל-ידי �החלוץ תנועת

יחידה�מיוחדת�של�הפלמ"ח�עסקה�בקבלת�העולים�סמוך
לגבול�ובהברחתם��פנימה�אל�תוך�הארץ.

סיפורה�של�העלייה�הבלתי-לגאלית�מסוריה�תועד�בסרט
"בין�גבולות�בהרים",�שהפיקה�עמותת�אהלי�פלמ"ח�בסוף

שנות�ה-�90.

חברי�הקבוצה�שהתחנכה�בשפיה�הגיעו�לארץ,�חלקם
�באמצעות �חוקית, �בדרך �וחלקם �הבריחה בדרך
"סרטיפיקטים"�(אישורי�כניסה�לארץ),�שהונפקו�על-ידי

ממשלת�המנדט�בלחץ�הסוכנות�היהודית.

"הכשרת�איתנים"�נוצרה�ממיזוגן�של�שתי�חברות�נוער:�האחת�של�ילדי�הארץ�שהתחנכה�בקיבוץ�תל-יוסף,
והשנייה�של�נוער�עולה�מסוריה�(דמשק),�שהתחנכה�בכפר�הילדים�"מאיר-שפיה".
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כך�החל�סיפור�עלייתנו:�ב-��1943הגיעו�לביקור�בקהילה
היהודית�בדמשק�יצחק�בן-צבי�(לימים�נשיאה�השני�של
מדינת-ישראל)�ורעייתו�רחל�ינאית�בן-צבי�-�שניהם�מראשי
הישוב�היהודי�בארץ.�רחל�ינאית�ביקרה�בבית-הספר
"אליאנס"�בו�למדו�רוב�ילדי�הקהילה.�היא�נכנסה�לכיתה
שלי�ולאחר�שיחה�קצרה�עימנו�שאלה:�מי�רוצה�לעלות

לארץ-ישראל?

ללא�היסוס,�ומבלי�שמישהו�נתן�אות�כלשהו,�כל�התלמידים
קמו�על�רגליהם.�רחל�ינאית�הביעה�קורת�רוח�מהתגובה
הספונטאנית�שלנו�והבטיחה�לעשות�הכל�כדי�להביא
אותנו�לארץ.�רחל�ינאית�עברה�מכיתה�לכיתה�ובכולן
�חוויה. �אותה �את �וחוותה �תשובה �אותה �את קיבלה

רחל�ינאית�קיימה�את�הבטחתה:�בדצמבר��1943נתקבלו
הסרטיפיקטים�הראשונים�וקבוצת�בנות�ראשונה�עלתה
�עליית�הנוער�למשק�הפועלות ארצה�ונשלחה�על-ידי

בפתח�תקווה.

כעבור�זמן�קצר�הגיע�מספר�נוסף�של�סרטיפקטים
וקבוצה�-�הפעם�של�נערים�בלבד,�ואני�ביניהם�-�עלתה
ארצה�וחצתה�את�הגבול�בראש-הניקרה�ביום�7.3.44.
הקבוצה�נשלחה�על-ידי�עליית�הנוער�לכפר�הילדים
מאיר�שפיה,�אך�זאת�לא�לפני�שהנרייטה�סולד�באה
במיוחד�מירושלים�לחיפה�כדי�לפגוש�אותנו�ולשוחח

עימנו.

ביוני��1944הגיעה�לשפיה�קבוצת�הבנות�הראשונה,�שאף
הן�עלו�לארץ�באמצעות�סרטיפקטים,�דרך�ראש�הניקרה.
בין�בנות�אלו�היו�שתי�האחיות�מרים�ולאה�חסון,�אשר
בביתן�התארח�הזוג�יצחק�ורחל�ינאית�בן-צבי�במשך�ימי
שהותם�בדמשק.�לחברת�הנוער�בשפיה�הצטרפו�נערים
�העלייה �במסגרת �לארץ �שעלו �נוספים, ונערות

הבלתי-לגאלית.

כך,�חברת�הנוער�שלנו�בשפיה�הלכה�וגדלה�במספר�אך
מספר�הבנות�בה�היה�עדיין�קטן.�לכן,�פנינו�לקבוצת
�לעבור�לשפיה �להן הבנות�שבמשק�הפועלות�והצענו
�הנהלת�משק�הפועלות �הסכימו, �הן ולהצטרף�אלינו.
�עליית�הנוער�אישרה�והבנות�עברו�לשפיה. הסכימה,

Á¢ÓÏÙÏ†ÒÂÈ‚‰

סיימנו�את�מסגרת�עליית�הנוער�בשפיה�באוקטובר�1946
ועברנו�לקיבוץ�אפיקים�להמשך�המסלול�ולקראת�הגיוס
לפלמ"ח.�לאפיקים�הגענו�יום�או�יומיים�לפני�עלייתם

לקרקע�של��11הישובים�בנגב.
באותו�ערב�ערך�הקיבוץ�מסיבת�פרידה�גדולה�להכשרה
�זו. �במסגרת �(חצרים) �לקלטה �שעלתה המגויסת

È˙Ï·‰†‰ÈÏÚÏ†·Á¯†ÌÂ˜Ó†Â˘„˜‰†‰Ê†ÂÈÏ‚·

Ì˙ËÈÏ˜†ÈÏ·ÁÂ†¯ÚÂÂ†ÌÈ„ÏÈ†Ï˘†˙ÈÏ‡‚Ï

Æ˙„·ÂÚ‰†˙Â·˘ÈÈ˙‰·†˙ÈÂ˘‡¯‰

ÌÂ˜Ó†˙Â·Â¯˜‰†˙Â¯·ÂÁ·†˘È„˜‰Ï†ÌÈ„Ú˙Ó†Â‡

˙Â·˘ÈÈ˙‰·†¯ÚÂ‰Â†ÌÈ„ÏÈ‰†˙ËÈÏ˜†È‡˘ÂÏ
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באותה�תקופה�גם�חברת�הנוער�מתל-יוסף�עמדה,
כמונו,�לפני�גיוס�לפלמ"ח,�וכמונו,�חיפשה�להתאחד�עם
הכשרה�נוספת�בטרם�הגיוס.�כך�מצאנו�זה�את�זה,
ושתי�הקבוצות�התאחדו�בחודש�נובמבר��1946ואימצו
את�השם�"הכשרת�איתנים".�להכשרה�שלנו�הצטרפה
קבוצה�נוספת�של�ילידי�הארץ�יוצאי�הסתדרות�הנוער
�והיינו �לפלמ"ח �התגייסנו 1947� �ובראשית העובד,

להכשרה�מגויסת�בקיבוץ�אפיקים.

¯Â¯Á˘‰†˙ÓÁÏÓ·†¢ÌÈ˙È‡†˙¯˘Î‰¢

בעת�שהיינו�בשירות�פעיל�בפלמ"ח,�קיבלה�עצרת�האומות
המאוחדות�את�החלטתה��מיום�כ”ט�בנובמבר��1947על
הקמת�שתי�מדינות�בארץ�ישראל:�מדינה�יהודית�ומדינה
ערבית.�למחרת�ההחלטה,�פתחו�הערבים�במלחמת�חורמה
�ובכללן �ויחידות�הפלמ"ח, �בארץ, נגד�הישוב�היהודי
ההכשרה�שלנו,�היו�הכוח�הצבאי�היחידי�כמעט�שעמד
מולם�באותה�עת.�כך,�הייתה�לנו�הזכות�ליטול�-�במסגרת
הגדוד�השלישי�וחטיבת�"יפתח"�-�חלק�אינטנסיבי�מאוד
הן�בפעילות�המלחמתית�שלפני�הכרזת�העצמאות�(כגון:
ליווי�שיירות,�הגנה�על�ישובים,�שחרור�ישובים�נצורים,
פשיטות�על�בסיסי�אויב�ועוד),�והן�בפעולות�ובמבצעים
הצבאיים�הגדולים�בהם�הייתה�מעורבת�החטיבה�ואשר
התרחשו��אחרי�הכרזת��העצמאות�ועד�הניצחון�הסופי
(מבצע�"יפתח",�מבצע�"דני",�מבצע�"יואב",�אבטחת

משלטים�ופעולות�רבות�אחרות).

המלחמה�הסתיימה�וב-��16.5.49השתחררנו�מצבא�הגנה
לישראל.
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העליה�מדמשק�והקליטה�הראשונית

מאת:�חנה�בוקעי�-�לוי�(חסנה�באעי)

השנה�1946,�שני�שליחים�מהארץ�(שאינני�זוכרת�את
שמותיהם)�היו�אוספים�ילדים�קטנים�באחד�מבתי�הכנסת
ל"פעילות�תרבותית�ציונית"�שהמטרה�הסופית�היתה
להעלותם�ארצה�מוקדם�ככל�האפשר�(המצב�הפוליטי
בסוריה�בכלל�ובדמשק�בפרט�הלך�ורע,��וכמו-כן�מצבם
�ליום). �מיום �קשה �ונעשה �הלך �דמשק �יהודי של

�היה: �אותנו �שלימדו �זוכרת �שאני �השירים אחד
איברה�וחיאטה�ודבוס
בדנא�נספר�ללקיבוץ

הייתי�ילדה�בת�שבע,�שובבה�מאוד.�אילצתי�את�אבי
להסכים�שאצטרף�לפעילות�הזאת�של�הילדים�בבית
הכנסת.�פעם,�בבקרו�בפעילות�הקבוצה�נתבקש�להסכים
ולחתום�שיצרפו�אותי�לעליה�לארץ.�אני�התלהבתי�מאוד
מרעיון�העליה�ולחצתי�עליו�חזק�כדי�שיסכים�ויחתום�-
והוא�במריו.�המשיך�להתנגד.�המשכתי�ללחוץ,�ואז��כדי
לרצות�אותי�ושאניח�לו�הוא�קרץ�למארגנים�שהוא�יחתום
"כאילו"�כי�למען�האמת�הוא�לא�רצה�לשלוח�אותו�לארץ

עם�כל�האחרים.

והנה�ביום�בהיר�אחד,�באו�שני�בחורים�(השליחים�מהארץ)
עברו�מבית�לבית�וללא�כל�הודעה�מוקדמת�לקחו�את
הילדים�שהוריהם�הסכימו�וחתמו�-�קודם�לכן�-�שיועלו
לארץ.�כמובן�שהם�לא�פסחו�על�ביתי�ולקחו�גם�אותי.
(כנראה�לא�התחשבו�ו/או�שכחו�את�הקריצה�שקדמה
לחתימתו�של�אבי.�כי�מבחינתם�היתה�בידיהם�הסכמה

חתומה�על�ידו�בקשר�אלי.

בבואם�לביתנו,�אבי�לא�היה�בבית,�הוא�היה�בעבודתו�-
בסוק�אל�סנאניה�-�מקום�רחוק�משכונת��היהודים�(חארת
אל�יהוד)�וקשר�טלפוני�לא�היה�אז.�וכך�יצא�שבלית�ברירה
ובחוסר�אונים�מוחלט�הכינה�אותי�אמי�לנסיעה:�הלבישה
�לדרך. �כצידה �וגבינה �בפיתה �אותי �צידה אותי,

אמי�הפצירה�בי�שאלך�למקום�עבודתו�להפרד�ממנו.
אולם�סרבתי�גם�מן�הטעם�שמא�אאחר�להצטרף�לכל
הקבוצה�וגם�מהסיבה�שהוא�עלול�להוציא�לפועל�את
התנגדותו�(שכזכור�לגביו�חתימתו�היתה�פיקטיבית�-�ולגבי
השליחים�התייחסו�אליה�ברצינות)�ולעצור�בעדי�מלממש

את�העליה�לארץ.

ולמרבה�הצער�נאלצתי�לצאת�לדרך�-�ללא�ידיעתו�-�ללא
ברכתו�של�אבי.

�למקום�המפגש�(שהיה לאחר�שכל�הילדים�התקבצו
מוסתר�וסודי)�התחלנו�כולנו�ללכת�בטור�אחד�אחרי�השני.
(כמו�בסיפור�"החלילן�מהמלין")�בראש�הלכו�שני�המדריכים
ואחריהם�כל�הילדים�שנצטוו�ללכת�בדומיה�מוחלטת.

כך�צעדנו�עד�שהגענו�לבית�הקברות�היהודי�שהיה�במקום
מבודד�ומחוץ�לשכונה�והמתנו�שם�בשקט�מוחלט�כאשר
מדי�פעם�מצווים�עלינו�המדריכים�להיות�בשקט�אחרת
יהרגו�אותנו�הערבים.�(כך�הפחידו�אותנו�יותר�משפחדנו).

עם�רדת�החשיכה�הגיעה�משאית,�במהירות�רבה�העלו�-
זרקו�אותנו�לתוכה,�סגרו�את�הברזנט�והיינו�בחושך�מוחלט.
המשאית�נסעה�כברת�דרך�ופתאום�נעצרה.�פתחו�את
הברזנט�ואמרו�לנו�שמצטערים�המשאית�התקלקלה�ועלינו

להתחיל�ללכת�ברגל.

כמו�כל�הקבוצות�האחרות�שעלו�בצורה�בלתי�לגלית�זו
ובנתיבים�דומים.�בדרך�לא�דרך,�בין�סלעים�וטרשים�בין
קוצים�ודרדר�כאשר�הגחליליות�עפות�סביב�סביב�(כי
ההליכה�היתה�תמיד�בלילה)�וייללות�התנים�שלא�היינו

מורגלים�להם�הפחידו�אותנו�מאוד.

לפתע�משום�מקום�הגיחה�קבוצת�ערבים,�ראשיהם�עטופי
כפיות�רק�עיניהם�היו�גלויות.�היות�והייתי�האחרונה�בשורה
לפני�המדריך�ניסה�אחד�הערבים�לחטוף�אותי.�ילדה�אחת
גדולה�ממני�שהיתה�לפני�בשורה�היתה�ערה�לנעשה,
העירה�תשומת�לב�של�המדריך�ובהתערבותו�התקיפה

ניצלתי�מידי�החוטף�הערבי.

כשהפציע�השחר�הגענו�לאיזה�מעיין�(שאינני�זוכרת�את
שמו)�ושם�נצטווינו�לשכב�על�הארץ�בשקט�מוחלט�כדי

שלא�נתגלה�אחרת�יהרגו�את�כולנו.

מאפיסת�כוחות�נרדמו�כולם.�התעוררנו�לקול�צעקותיהם
של�הערבים�שהגיחו�שוב�ודרשו�כופר,�דמי�שתיקה�ולקחו
מכל�הילדות�את�עדיי�הזהב�שהיו�להם,�צמידים,�עגילים,

שרשרות�וכו'.

Ú·˘≠˙·†‰„ÏÈ†Ï˘†‰È˙ÂÂ¯ÎÊÓ
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לאחר�שעזבו�אותנו�לנפשנו,�המשכנו�ללכת,�ואז�לפתע
באו�שלושה�חיילים�בריטים�רכובים�על�סוסים�ועם�רוביהם

מכוונים�לעברנו.

הרמנו�ידיים,�אחד�הילדים�רץ�והתחבא�מאחורי�סלע.�ירו
�באויר�והילד�הצטרף�לקבוצת�הילדים�כולה. לעברו

הבריטים�הובילו�אותנו�לבית�מעצר�שבו�היו�כלואים
גברים�ונשים�ערביים.�היינו�שם�לילה�אחד�עד�שבא�אדם
�היינו�ללא �וכנראה�פדה�אותנו�ושחרר�אותנו. עם�זקן
המדריכים�שלוו�אותנו�מדמשק�עד�בית�הסוהר.�הם

פשוט�ברחו.

שוב�כמו�כל�יתר�הקבוצות,�הדרך�לחולתא�בים�החולה,
משם�לצפת�שם�קיבלנו�את�ארוחת�הערב�הנורמלית
הראשונה�-�מאז�עזבנו�את�דמשק�לפני�שלושה�ימים�-
אותה�אכלנו�בשקיקה�רבה�מרוב�עייפות�ורעב.�משם
לסוכנות�היהודית�בחיפה,�אחרי�קבלת�בגדים�ונעלים,
למחנה�אוהלים�בגבעות�זייד,�שם�למדנו�את�השיר�"אנו

באנו�ארצה�לבנות�ולהבנות�בה".

®±±†Ô·†È‡†ÈÏÂ‡©†˘Ú„Á‡†Ô·‡†‡‡†ÔÎÓÈ

כעבור�חודש�ששהינו�במחנה�האוהלים�בגבעות�זייד�העלו
�אנו �לאן �בוקר�אחד�לאוטובוס�-�מבלי�שידענו אותנו
מוסעים�-�במטרה�לפזר�אותנו�בקיבוצים�ובמושבים.
האוטובוס�נעצר�לראשונה�בבלפוריה,�כדי�להוריד�שם

חלק�מהילדים�("המבוגרים�שבינינו").
�יצחק �יושבת�באוטובוס�לפתע�ראיתי�את�אחי בעודי
(שהיה�בן�15)�שעלה�לארץ�לפני�חודשיים�וזה�היה�בשבילי,

הפתעה,�נס,�חלום.
רציתי�לרדת�מהאוטובוס�והתחלתי�לצעוק�"הדא�אכי"
"בדי�אכי"�(זה�אחי,�אני�רוצה�את�אחי).�לי�לא�נתנו�לרדת

ולו�לא�איפשרו�לעלות.
האוטובוס�התחיל�לנסוע�מבלי�שיכולתי�ליצור�כל�מגע
�זו. �את �זה �שראינו �העובדה �מלבד �אחי �עם כלשהו
�ושום�דבר�לא�עזר �וצרחתי �וצעקתי כל�הדרך�בכיתי

(כנראה�שהמלווים�היו�מורגלים�לתופעה).

הגענו�למרחביה�ומתברר�שהייתי�מיועדת�לשם.�יחד�עם
קבוצת�ילדים�בגילאי��7�-�9שנים�בערך.�המושבניקים
שבאו�לקראתנו�לקבל�אותנו,�ציפו�לבואם�של�נערים�גדולים
�אותנו �כשראו �למשקיהם. �ממשי �עבודה" �"כוח בתור
הזאטוטים,�זבי�חוטם,�רזים,�חוורים�מתלאות�ורעבים�קיבלו
�אותנו. �לקבל �תקיפה �התנגדות �וגילו �קרות" "רגלים

האחראי�המבוגר�שהוביל�אותנו�עבר�מילד�לילד�ולחש�לו
שכאשר�ישאל�לגילו�שיאמר�"ימכן�אנא�אבן�אחדעש"�אולי
אני�בן�אחד�עשרה.�המושבניקים�שהאמינו�שאכן�אנחנו�בני
אחד�עשרה�ורק�בגלל�תלאות�הדרך�אנו�נראים�כבני�שבע,
התרצו�וקיבלו�אותנו�לביתם.�לא�לפני�שנערכה�הגרלה
ועפ"י�בחירת�המושבניקים�מי�שרצה�בן�ומי�שרצה�בת.

ואני�ממשיכה�לצרוח�"בדי�אכי"�ומסרבת�ללכת�למשפחה
שזכתה�בי�בהגרלה.ראו�שאין�מנוס�ואין�ברירה.�לקחו
סוס�ועגלה�,�נסעו�לבלפוריה�הביאו�לי�את�אחי�-�מפגישה
זו�הוא�נרגע�ואני�נרגעתי.�למרבה�המזל�(הרי�החלוקה
למשפחות�היתה�עפ"י�הגרלה)�צורפתי�למשפחת�קורש.
שהיתה�לי�עד�היום�משפחה�אמיתית.�היתה�לי�למשפחה
אוהבת�וחמה.�שבאו�לידי�ביטוי�שהקשרים�בינינו�נמשכים

עד�עצם�היום�הזה.

לא�אסיים�חיבור�זה�לפני�שאספר�שלא�רק�ששינו�לי�את
�לחנה. �מחסנה �השם. �את �גם �לי �שינו �אלא הגיל
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חגים�ומועדים

מאת:�אברהם�חסון

‰È¯ÂÒ·†Ë·˘·†Â¢Ë†È‚‰Ó

סוריה�קרובה�מאוד�לארץ�ישראל�חלקים�ממנה�נחשבו
כחלק�מארץ�ישראל�ובהם�לא�חגגו�יום�טוב�של�גלויות.

המקובלים�של�צפת�נתנו��לט"ו�בשבט�צביון�רוחני�מיוחד
בכוונה�ליצור�קשר�חזק�בין�עם�ישראל�לארצו.�הקשר
בין�יהודי�צפת�לבין�יהודי�סוריה�היה�קשר�הדוק�וחלק
מהרבנים�שלמדו�בצפת�כיהנו�בדמשק�או�בארם�צובה
(חלב).�לכן�המנהגים�בדמשק�ובארץ�ישראל�היו�בדרך
. �והמועדים) �החגים �(לכל �מאוד �דומים כלל

ט"ו�בשבט�נחשב�אצל�יהודי�דמשק�חג�מיוחד�מאוד
שנחגג�בצורה�משפחתית�מאוד.�בליל�החג�המשפחה
התאספה�ביחד�לארוחת�ערב�חלבית�חגיגית��המסודרת
על�טהרת�הצמחים.�בסיום�הארוחה,�נערך�שולחן�מלא
�השתדלו �מאפה. �פיצוחים�ודברי �ירקות, �פירות, מיני
להרבות�במספר�המינים�שהוגשו�על�השולחן.�מספר
הקסם�היה�שלושים�מיני�פרי�וירקות�צמחי�מאכל.�ישנם
סיפורים�שאחד�העשירים�היו�לו��101מינים�על�שולחן
�מיכאל). �הגימטריה�של�המלאך: �(זו �בשבט�שלו ט"ו

Ë·˘·†Â¢Ë†¯„Ò

למעשה�בערב�ט"ו�בשבט�נערך�מעין�סדר,�מטרת�מנהל
הסדר�היתה�שהנוכחים�יברכו�על�כמה�שיותר�מינים
הנמצאים�על�השולחן.�לכן,�הוא�ביקש�מכל�אחד�לטעום
תחילה�סוג�פרי�שונה�כדי�להגיד�את�הברכה�עליו.�וככה
�של�מאפה �ראשון �תחילה�מברכים�על�סוג זה�הלך,
ומברכים�בורא�מיני�מזונות,�סועד�אחר,�מברך�על�הסוג
הבא�וכו'.�לאחר�מכן�מברכים�בורא�פרי�העץ�על�אחד
מהפירות,�מישהו�אחר�מברך�על�סוג�אחר,�וכו'.�לאחר
מכן�מברכים�בורא�פרי�האדמה�על�ירקות�או�על�בוטנים
או�על�בננה�או....�לאחר�מכן�מברכים�על�היין�בורא�פרי

הגפן�ואח"כ�לוקחים�יין�מסוג�אחר�ומברכים�הטוב�והמטיב.
כאשר�מסיימים�את�האוכל�מברכים�ברכה�אחרונה�על
�ישראל. �את�ארץ �לברך �כדי �ורחבה..... �חמדה ארץ

אחד�הקוריוזים�של�החג�היה�האגדה�שהמבוגרים�סיפרו
לילדים.�היות�וט"ו�בשבט�הוא�ראש�השנה�לאילנות,�כל�העצים
�ובדיוק�בחצות�הם�משתחווים�אפיים�ארצה. מתפללים,
כילדים,�כולנו�רצינו�להישאר�לראות�זאת,�אך�בדרך�כלל
נרדמנו�הרבה�לפני�חצות�ולא�זכינו�לראות�את�הפלא�הזה
אפילו�פעם�אחת.�למחרת,�ילדי�בתי�הספר�לא�למדו,�הם
נהנו�מחופשת�חג.�כל�ילד�קיבל�מאימו�מה�שנקרא�"שקית
ט"ו�בשבט".�זו�שקית�שהכילה��סוגי�פירות�שונים,�יבשים
וטריים.�הילדים�הסתובבו�ושיחקו�אחד�עם�השני�תוך�כדי

אכילת�הפירות.

ÌÈ·‰Â‡‰†‚Á

הדבר�הנוסף�והיפה�בחג�זה�היה�קשור�לאוהבים.�כל
�זר בחור�שהיה�מאורס�לבחורה,�היה�שולח�לארוסתו
פרחים��ולפעמים�גם�מתנה�משמחת�כמו�טבעת�או�צמיד.
בדרך�כלל�המחותנים�היו�מזמינים�את�הבחור�לסעוד
איתם�את�סעודת�החג�וליהנות�מחברת�אהובתו�באותו
הערב.�יש�לזכור�ששם�התרבות�המוסלמית�שלטה�ולא
�לבדם. �ביחד �יבלו �ובחורות �שבחורים �נהוג היה

חג�זה�היה�אהוב�מאוד�על�הגדולים�ועל�הקטנים.�הגברים
נהנו�לעשות�קניות�של�כמה�שיותר�מיני�פירות.�הנשים
אהבו�להראות�את�כוחן�בבישול�ובאפייה�והילדים�נהנו
לאכול�דברים�מיוחדים�ולשמוע�סיפורים�יפים�מהמבוגרים.

חג�שמח�לאילנות,�חג�שמח�לארץ�ישראל.�מי�יתן�ונזכה
�ופורחת. �ירוקה �ולראותה �הארץ �את לבנות

¥∞

�

�



לכבוד�החג�הקרב�ובא,�קנו�המשפחות�פירות�יבשים:
דבלים,�תמרים,�משמשים,�פיצוחים,�דברי�מתיקה�אחרים,

והאמהות�היו�אופות�עוגיות.

אבל�מה�שהם�קנו�לא�היה,�לכאורה,�לעצמם.�אבל�הם
לא�נשארו�חלילה�ללא�צרכי�החג�הללו�כפי�שיסופר�להלן:

בתחילת�חודש�שבט,�היו�הילדים�מכינים��מבד,�שקית

Ë·˘·†Â¢Ë†̇ ÂÂˆÓÎ†¢˙È„„‰†‰¯ÊÚ¢
מאת:�חנה�בוקעי�-�לוי�(חסנה�באעי)

ארוכה�וצרה,�מתחילים�"לחזר�על�הפתחים"�לקבל�מתנות
לחג�ט"ו�בשבט.�המתנות�היו�על�פי�רוב;�כאמור�פירות
יבשים�למיניהם�פיצוחים�ודברי�מאפה.�-�שהיו�ניתנים

ברוחב�יד�ובנפש�חפצה.

וכך�יצא�שההורים�נתנו�מתנות�לילדים�והילדים�שלהם
מילאו�את�אותו�חסר�במצרכי�החג.�בחזקת�קיום�מצוות

"עזרה�הדדית".

˙ÂÈÏÏˆ‰†ÔÂ¯Ë‡È˙

"משנכנס�אדר�מרבין�בשמחה"�וכדי�לקיים�מצווה�זו,�היו
כבר�מראשית�חודש�אדר�מאלתרים�-�במרכז�השכונה

-�מעין�תיאטרון.
העמידו�כסאות�שנאספו�מבתי�הסביבה�הקרובה�למקום
הארוע,�לפניהם�מתחו�בין�שני�עמודים�סדין�לבן,�שמאחוריו
עמדו�שני�שחקנים,�מאחוריהם�"תאורה�מפנסי�נפט�כדי
להטיל�צלליות�שחורות�-�על�הסדין�-�של�דמויות�שונות
באמצעות�ידיהם�ואצבעותיהם:�דמויות�מצחיקות,�דמויות
מפחידות,�חיות�למיניהן,�תוך�כדי�כך�סיפרו�סיפורים:
סיפורים�מצחיקים,�סיפורים�מפחידים�ובדיחות.�סיפורי
אלף�לילה�ולילה,�סיפורים�על�ג'חה�(הלוא�הוא�ג'וחא)�ועוד.

כך�זה�נמשך�ערב�ערב�עד�חלוף�החג.
יצויין�כי�אף�על�פי�שפעילות�זאת�הינה�תחת�כיפת�השמים,

מאת:�מואיז�מכללתי

¢ÏÈ˘ÈÏÂÙ¢‰Â†˙ÂÈÏÏˆ‰†ÔÂ¯Ë‡È˙
®Ê‡ÂÈÚÂ†ÊÂ˜‡¯‡˜©

במזג�אויר�קר�של�חודש�אדר,�שבלשון�המעטה�אינו
מתאים�ל"תיאטרון�חוצות",�נהרו�אליו�האנשים�על�נשיהם
�רבה. �והשמחה -� �החג �בשמחת �להשתתף וטפם

¢ÏÈ˘ÈÏÂÙ¢‰

�ליצור �הילדים �נהגו �החג �בהתקרב �בשנה �שנה מדי
"פולישינל"�(ליצן�בצרפתית)�היה�זה�ליצן�-�מיוחד�במינו
-�עשוי�מחמישה�חלקי�גוף�"מבריסטול�עבה"�צבועים
כהלכה:�(שני�זרועות,�שתי�רגליים,�גוף�מרכזי�(בטן,�ראש
וכובע�חרוט).�החלקים�היו�מחוברים�ביניהם�ע"י�חוטים
(מהצד�האחורי�של�"הפולישינל")�שעל�ידי��משיכתם�היו
מרקידים�אותו�בהתאמה�לסיפורים�ולשירים�לשמחתם
של�המפעילים�והזאטוטים�הסובבים�אותם�בכל�מקום

והשמחה�רבה.

ÆÌÈ‰ÂÏ‡‰†È¯Ú†ÔÈ·†‰ÓÈÚ†¯˙ÂÈ‰Â†‰ÙÈ†¯˙ÂÈ‰†¯ÈÚ‰†‡È‰†˜˘Ó„¢
¢ÆÆÆ¯ËÓÂÏÈ˜†¯˘Ú†ÌÈ˘†Í¯Â‡Ï†˙ÂÈÏ‚ÈÒ‰†˜ÓÚÏ†ÌÈÓ¯ÂÊ†‰È˙Â¯‰
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חגים�ומועדים

אני�מביא�סיפור�על�אחד�החגים�היפים�בדמשק�שהשמחה
היתה�שורה�בכל�בית�וברחוב�-�חג�הפורים,�שאין�בו
כמעט�נושא�דתי�ושהיה�קשור�לעם�ישראל.�אני�מתאר
את�אירועי�החג�כפי�שהוא�נחוג�באזור�המגורים�שבו�גרתי
שקראו�לו�"תאלת�קדיש"�שם�נחוג�החג�ברוב�פאר�הדר.
אוירת��פורים�הורגשה�בשכונה�כבר�שבועיים,�לפני�החג.
ההכנות�בחנויות�לממכר�צעצועים,�ומסכות�היו�בשיאם.
בכל�רחוב�הילדים�הכינו�ואספו�עצים�לשרוף�את�דמותו
של�המן.�מול�הבית�שבו�גרנו�היהנ�שטח�ריק,�חפרנו�בור
בעומק�מטר�וברוחב�שני�מטרים.�ילדי�הרחוב�גבו�"מס
המן"�מכל�רוכל�שעבר�ברחוב.�הרוכלים�מכרו�עצים,
נפט,�קני�קמבוס�באורך�שני�מטרים�למאפיות.�מי�שלא
שילם�לא�הורשה�לעבור�ברחוב,�כמו-כן�אספו�עצים
מחצרות�הבתים�ואנחנו�איכסנו�עד�ליל�פורים.�בערב�החג
הכנסנו�את�כל�העצים�לבור�ובאמצע�העמדנו�עץ�גבוה
ועליו�שלט�ובו�כתוב�המן�הרשע.�כל�ילד�קבל�חבילת

קני�קמבוס�שקראו�לו�"משעל"�(לפיד).
בערב�לאחר�קריאת�המגילה�בבית�הכנסת�יצאו�הגברים,
הנשים�והילדים�והתאספו�סביב�הבית�ואדם�מבוגר�הדליק
את�המדורה�וכולם�קראו�בקולי�קולות�שישרף�המן�יחד
עם�כל�שונאי�ישראל�וכולם�ענו�בקול�גדול�"אמן",�היו
�חצות. �עד �למדורה �מסביב �ורוקדים �עראק שותים

˜˘Ó„·†ÌÈ¯ÂÙ†‚Á
מאת:�יוסף�קלש

בחג�פורים�שנחוג�בחודש�אדר�שרר�קור�עז�וירדו�שלגים.
היו�זמנים�שהיה�קשה�ללכת�לעבודה�ולבתי�הספר�היה
זה�חודש�קר�מאוד.�הגברים�הלכו�לעבודתם�בשווקים
לבושים�בגדים�חמים.�הילדים�שהלכו�לבית�הספר�חזרו
��הגברים�חזרו �בשעה�חמש�כבר�החשיך. מוקדם�כי
מעבודתם�עם�סל�מלא�מאכלים�ופירות�שקנו�בדרכם
הביתה��והילדים�היו�סקרנים�לראות�מה�הביא�אבא.

�מתאספים�באחד �הבית�היו �בני לאחר�ארוחת�הערב,
החדרים�הגדולים�שהיו�בבית.�באותו�חדר�הניחו�על�הרצפה
מחצלות�ועליהם�שטיחים.�היו�מקומות�מיוחדים�ששימשו
לישיבה�של�כריות�מלאות�בצמר,�אחרים�היו�קונים�עור
כבש�עם�הצמר�שהיה�מחמם�מאוד�את�היושב�עליו.

˜˘Ó„·†¯„‡†˘„ÂÁ†˙ÂÏÈÏ
מאת:�יוסף�קלש

חימום�הבית�בחורף�אז�-�לא�היו�מזגנים�-�אלא�בכל�בית
היה�מנגל�עגול�עשוי�נחושת.�היו�ממלאים�אותו�בפחם.
מדליקים�אותו�בחוץ�עד�שהיה�מלא�גחלים�אדומים�ומכניסים
אותו�לחדר,�ומכינים�קומקום�לקפה,�קומקום�תה�או�קינמון
ומביאים�צלחות�עמוסות�בתמרים�ובתאנים�יבשים�באגוזים
ובפיצוחים.�המבוגרים�עישנו�נרגילה�ואחד�מהם�שהיה
מומחה�לספר�סיפורים�מתוך�סיפורי�אלף�לילה�ולילה.
הסיפורים�היו�על�מלכים�מימי�קדם�ונסיכים�או�בת�מלך
יפה�שחיפשו�עבורה�חתן.�הסיפורים�סופרו�בהמשכים
ואנחנו�הילדים�הקשבנו�והמתנו�לשמוע�את�סוף�הסיפור
אבל,�המספר�תמיד�הפסיק�אותו�בנקודה�שיש�בה�מתח
ואמר�המשך�מחר.�הלכנו�לישון�בתקוה�לשמוע�למחרת
�אדר. �חודש �לילות �עברו �כך �הסיפור, המשך

בחג�פורים�ובשושן�פורים�שנחוג�בדמשק,�הגברים�לא
עבדו�והנשים�הכינו�שני�סוגי�עוגיות�"מעמול"�עשוי�מסולת
ומקמח�ו"גרייבה"�ו"קראביג'"�מלאים�באגוזים.�הם�מילאו

מגשים�ושלחו�אותם�למאפיות.
רחובות�השכונה�המו�בני�אדם�משעות�הצהריים�עד�הערב,
היה�דוחק�גדול�והיה�קשה�לעבור�ברחוב.�הילדים�זרקו
כל�מיני�חזיזים,�הגדולים�היו�ממלאים�בחתיכת�בד�אבנים
קטנים�עם�חומר�נפץ�והיו�זורקים�את�זה�וזה�היה�נשמע

כמו�פצצה.
היו�כאלה�שלבשו�תחפושות�ומסיכות.�האנשים�שתו�ורקדו
�"עואמה", �מכרו �של�יעקב�חילוואני �בחנותו עד�חצות.
"בקלוואה",�"מעמול",�ו-"מבלבאל"�ודברי�ממתקים�שונים
ומאפיית�נח�המפורסמת�בשכונה�היתה�מול�חנותו�של
�ממתקים. �מיני �וכל �פיתות �אפו �שם חילוואני,
היו�שאירגנו�משחקי�קוביות�והגרלות�ואחרים�ערכו�נשפים,
ולפעמים�הביאו�לשכונה�לונה-פארק,�השמחה�נמשכה
�סעודות�משופעות�במאכלים יומיים.�המשפחות�קיימו
מיוחדים�לחג�הפורים,�והשתיה�היתה�כדת�וכדין,�"עד�דלא
ידע".�בחג�הזה�היו�באים�יהודים�רבים�מחאלב�וביירות
ומערים�אחרות�לשמוח�איתנו�והשלטונות�שמרו�על�כל
הכניסות�של�השכונה�היהודית�שלא�יכנסו�זרים�העלולים

לפגוע�בחג�פורים.
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ביום�ראשון�כ'�באייר�תשס"ה�-��29.5.2005בשעה��19:00יתקיים

˜˘Ó„†˙Â„‰È†˙˘¯ÂÓ†ÏÚ†ÒÎ

בחסות�כב'�ראש�העיר�חולון�מר�מוטי�ששון

במשכן�לתרבות�ולאמנות�ע"ש�שטיינברג�בחולון,�רח'�גבעת�התחמושת��21קרית�שרת.

∞∞∫π±†≠†∞∞∫∏±�התכנסות�למפגשי�רעים�במבואה�של�המשכן

∞∞∫ÁÈ˙Ù†±π‰∫�כב'�השגריר�משה�ששון,�נשיא�התאחדות�יוצאי�סוריה�בישראל

·¯ÂÎ˙∫�כב'�ראש�העיר�חולון,�מר�מוטי�ששון

���������������������������כב'�הרב�הראשי�ליהודי�סוריה�הרב�אברהם�חמרה.

‰¯ˆ‡Â˙∫�אירגוני�היהודים�מדמשק�לדורותיהם�-�האיחוד�-�הקמת�בית�המורשת�בחולון�ותכניות

לעתיד�מרצה�-�מר�יהושע�קלש�יו"ר�הארגון.

על�אליהו�ששון�ז"ל�(השגריר�והשר�בישראל)�ממחוללי�התנועה�הציונית�בדמשק�ומוביל�מערכת
היחסים�עם�העולם�הערבי�-�מרצה�מר�רן�ירון,�חוקר�ומחבר�הביוגרפיה�על�אליהו�ששון.

בשליחות�הסוכנות�היהודית,�הקיבוץ�המאוחד�ומסתערבי�הפלמ”ח�בדמשק�-
מרצה�פרופסור�מנשה�הראל.

המסורת�המוזיקלית�של�יהדות�דמשק�(בלווי�הדגמות)�-
מרצה�פרופסור�אמנון�שילוח

הכניסה�עם�הזמנות�אישיות�בלבד�-�נא�לדייק

מנחה�הכנס�משה�שמר
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מאת:�חנה�בוקעי�-�לוי�(חסנה�באעי)

Ú·˘≠˙·†‰„ÏÈ†Ï˘†‰È˙ÂÂ¯ÎÊÓ

זה�היה�באחד�מחודשי�החורף,�בחודש�כסלו�או�טבת
1942,�לאחר�חג�החנוכה,�אופייני�ליום�סגרירי�וקר,�בג'מע
�בדמשק. �היהודי �הרובע �כונה �כך �אחמר, אל

רוח�עזה�התדפקה�וטלטלה�בזעף,�כל�אשר�נקרה�בדרכה.
פתיתי�שלג�דמויי�צמר�גפן�אוורירי,�החלו�לצנוח�ולהיערם
בכל.�השלג�עיגל�את�פינותיו�החדות�של�משקוף�החלון
וייצר�דמוי�חלון�אליפטי�אשר�חלקו�התחתון�רחב�ועבה
יותר.�עמדנו�ליד�החלון�הבטנו�דרכו�בפליאה�ובהשתאות.
הזכוכית�הזיעה�וכוסתה�באדים,�עליהם�נהגנו�לצייר�ולריב
על�התור�של�מי�לצייר�על�החלון,�ריב��שבדרך�כלל�היה
מתלהם�ומסתיים�בצעקות�ומכות....�אמא�תגידי�לו�הוא
קלקל�לי�את�הציור.�יבבה�אחותי�הקטנה�בקול�מתפנק.
לא�נכון,�התרסתי�לעברה�זו�את�שמקשקשת�סתם....

תזוזו�כבר�כולכם�מהחלון�ובואו�מיד�לכאן!�קראה�אמא
לעברנו,�הפנינו�מבטינו�לעברה�של�אמא,�אשר�ישבה
כרעה�על�כיסא�נמוך�מאוד,�קלוע�בקש�ולידה�ועל�ברכיה

שמיכה�עבה.

ירדנו�איפה�מהחלון�והתיישבנו�ליד�אמא�במעגל,�סביב
הקדרה�הרוחשת�בגחלים�לוחשות�אדומות,�הקדרה�עשויה
מחמר�בעיבוד�גס�ועליה�מונח�סיר�(אידרה)�מהביל,�המדיף
ריח�של�מעודה�של�יום�השישי.�התיישבנו�במעגל�סביב
�על�השטיח�העבה �על�כסאות�נמוכים�ומי �מי הקדרה,
(סיג'דה),�כשאני�לימינה�של�אמא�ואחותי�לשמאלה�ועל
ברכיה�אחותי�התינוקת,�ארוזה�וחנוטה�כפותה�בידיה�ורגליה,
מבלי�יכולת�להניע�איבר�(כך�חיתלו�אותנו�אז�שיהיו�לנו
ידיים�ורגלים�ישרים)וכך�כל�המשפחה�אבא�אחותי�הגדולה
אלגרה,�האחיות�הקטנות�ממני�לוסי,�לולה�וליזה�השלימה
�כולנו. �של �הברכיים �על �הונחה �השמיכה המעגל.

חמימות�נעימה�התפשטה�בכל�גופינו.

סיפורים�ומעשיות�מבית�אבא
˜˘Ó„Ó†≠†¢Ì‡˘¢Ó†‡·‡†˙È·Ó†˙ÂÂ¯ÎÊÂ†ÌÈ¯ÂÙÈÒ†‡È·†‰Ê†¯Â„Ó·

®‰¯„˜©†‰„‡ÂÓ≠Ï‡†·È·Ò†ÌÈÈÁ‰
מאת:�מאיר�בוקעי

לגמנו�חלב�עיזים�שמן�וחם�שהיה�מביא�לנו�החלבן�ורבנו
על�הקרום�(האישטה)�שאבא�היה�מערבב�עם�דבש�או
סוכר.�אכלנו�לחם�עם�חמאה�(זיבדה),�-�מעדן�מלכים
ממש.�הניח�ערמונים�(קסטנה)�על�האזורים�הלוהטים�של
המואדה,�שהשמיעו�קולות�נפץ�נעים�בהתבקעם.�אבא
נהג�לקלפן�בידיו,�לגלגלן�במהירות�מיד�ליד�שמא�יכוה
מהחום�והיה�מגיש�לנו�לפי�התור,�לאחר�שוידא�כי�התקררו
מעט,�סעדנו�את�ליבנו�והתענגנו�על�הערמונים,�תאנים,
�ואטייף. �כנפה �מסוכרות, �הדר �קליפות�פרי תמרים,

אבא�נהג�לספר�לנו�סיפורים��דמיוניים,�סיפורים�מפחידים,
על�השד,�על�יצר�טוב�ויצר�רע,�והכי�הרבה�לספר�על....
ארץ�ישראל�(פלסטין)�ואנחנו�שתינו�בצמא�מסיפוריו�שביד
אומן�הצליח�אבא,�לרתק�אותנו�ליד�הקדרה�החמה,�לאורך
�נקפא. �פן �וחלילה �ממנה�חס �נסור �ובלבד�שלא זמן
ובסיפורים�על�ארץ�ישראל,�הפלגנו�כיד�הדמיון�המזרחי,
הטובה�עלינו�והגענו�למחוזות�יפים��ומרתקים,�ירושלים,
נופה�אבניה�הרריה�קדושתה,�החומות,�בית�המקדש,�קבר
רחל,�חיפה�יפה�(יפו)�וככל�שהסיפורים�התמשכו,�כך
�בה. �ולבא �ישראל �את �לראות �סקרנותנו גברה

‰ÎÏÂ†ÂÎÏ†˙·˘†˙‡¯˜Ï

בערב,�לאחר�שאמא�קרצפה�את�כולנו�וחפפה�את�ראשינו
היטב�בסבון�כביסה,�שצרב�לנו�בעניים�וצעקותינו�ושוועתנו
היו�ברמה,�אך�ללא�הועיל.�היינו�יוצאים�ורודים�מהחפיפה
ומסורקים�בקפידה.�אמי�הכינה�וערכה�את�השולחן,�אשר
מתחתיו,�במרכזו,�מונחת��אותה�מואדה,�פרסה�פרוכת
שכיסתה�את�הלחם,�צלוחית�מלח�ליד,�כוס�יין�לקידוש
מלאה�על�גדותיה�מונחת�על�תחתית�(כי�תמיד�כשמקדשים
מרעידים�-�משום�מה�-�את�היד�הנושאת�את�הכוס�ותמיד
�חפופים�מסורקים �רחוצים, �כולנו �היין) �נשפך תמיד
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מבושמים,�עטויי�פיג'מות�-�כן�גם�אבא�-�מתחיל�הקידוש
בשירה�של�"שלום�עליכם�מלאכי�השלום",�וכו'....�"יום
השישי�ויכולו�השמיים"....�אוירת�קדושה�ויראה�מסביב,
המוציא�לחם....�שנזרק�לכל�אחד�טבול�במלח�והסעודה
מתחילה,�סיר�מהביל�במרכז�השולחן�ואמא�מנצחת�על
�עוף�ובשר�עוברים�מצלחת�של�אבא �חלקי החלוקה,
לצלחת�של�אמא�ומשם�לצלחת�שלי�וחוזר�חלילה,�כל
אחד�מוותר�מחלקו,�לטובת�האחר�באם�לא�עמדת�על

המשמר,�תתמלא�צלחתך�מיד....

ושוב,�חוזרים�לאותם�הסיפורים�ושוב�מגיעים�לאותם
מחוזות�של�פלסטין�אליה�ערגנו�והשתוקקנו�עד�אשר�אנו

נרדמנו�ושינה�עמוקה�נופלת�עלינו.

ÏÚ†˙ÂÓÂÏÁÂ†˙„ÁÂÈÓ†‰ÈÂÂÁÎ†‰È˘‰
Ï‡¯˘È†ı¯‡

ובשינה,�כולנו�שרועים�על�מזרונים�מצמר�ש"המנג’ד"�כך
נקרא�הרפד�-�שניפח�אותם�-�אותו�היו�מזמינים��לבית
בכל�שנה,�והיה�מפרק�את�כל�שמיכות�אליחיף�הצמר�ואת
המזרונים�ועורם�את��הצמר�לערימה�אחת�גדולה�ובעזרת
מוט�ארוך�אליו�היה�קשור�חוט�פלדה�מתוח�בין�שני�קצותיו
�היה�מקפיץ�את�הצמר�ומנפח�אותו,�בתום של�המוט,
עבודתו�של�המנג’ד,�הערימה�היתה�גדולה�עוד�יותר.�היה
שב�וממלא�את�המזרונים�והשמיכות�באותו�הצמר�הנקי
�וקלות. �אווריריות �מאוד �נפוחים �היו �והם ומהנופח

�היתה�בשיטת�ראש�ורגלים�"רוס השינה�המשותפת,
וריג’לן",�חויה�בלתי�נשכחת�כשלעצמה.�כאשר�אחד�זז

בשנתו,�כולם�זזים�איתו.�כאשר�אחד�מושך�את�השמיכה,
האחר�מושך�אותה�בחזררה,�אמא�נהגה�לקפל�לנו�את
�מתחת �הקור �יחדור �שמא �לרגלים �מתחת השמיכה
לשמיכה....�את�החדרים�חיממה�-�"הסוביה"��מיכל�הסקה

שהיה�מפיץ�חום�נעים�מלווה�בריח�עשן.
אבא�נהג�לכבותו�מדי�לילה�למרות�רטינותיה�של�אימי.....

¢Â¯·˘¢Â†ÌÂÏÁ‰

ובשינה�איש�איש�ושנתו�וחלומותיו�....�ובחלומי�אני�עולה
לארץ�ישראל,�מנשק�אדמתה�ומגשים�אותו�חלום�אשר
חוזר�אלי�תדיר�באותה�השנה,�נוגע�באבניה,�נושם�את
�מריח�את�פרחיה �המחכים�של�ארץ�ישראל, אוירה�
ומתרפק�על�הסיפורים�של�אבא.....�האומנם�התגשם
החלום?....�פחדתי�להתעורר�ולחזור�לאותו�החדר,�לאותה

הגלות,�ככתוב�“בשל�חטאנו�גלינו”.

˙È·‰†Ï˘†ÌÈÈÁ‰†ÊÎ¯Ó†‰„‡ÂÓ¢‰

כך�החיים�שלנו,�התנהלו�סביב�אלמואדה�שהיתה�מרכז
לגיבוש�משפחתי,�תרבותי�וחומר�מלכד,�את�השיעורים
הכנו�לידה,�שינון�ודקלום�החומר,�שהתבקשנו�ללמוד
�לפניך”�“שמע�ישראל”�הכל�נעשה �“מודה�אני בע”פ,
�התפילות �האכילה, והתנהל�בסביבתה�של�המואדה,
הברכות�הכל�הכל.�אכן�המואדה�בימות�החורף�הקרים
היותה�מרכז�החיים�של�הבית,�המואדה�גיבשה�את�התא
המשפחתי�החם.�אלו�היו�החיים�דאז�-�ילדות�עשירה
בחוויות�חום,�אהבה�וערגה�והכל�והכל�בעטיה�של�המואדה
�לאותם �כמה�אני�משתוקק�לאותם�הימים, ומסביבה,
�עוד. �תשוב �שלא �תקופה �הבית, �לאותו הסיפורים

גן�הילדים�של�הקהילה�היהודית�בדמשק�עם�הגננת�רחל�מזרחי-בניהו-אג'מי.�סוריה�1915.
ארכיון�התצלומים,�בית�התפוצות,�תל-אביב.�באדיבות�סיליה�מכלון�אטיאס,�רמת-גן.
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סיפורים�ומעשיות�מבית�אבא

למחרת�יום�השבת,�אבי�הקדים�וניסה�להעירני,�לקום
וללכת�איתו�לבית�הכנסת,�נסיתי�למחות�על�העוול�להעיר
�כל�מחאותי, �אך�לא�עזרו �העמוקה, �משנתו ילד�קטן
נאלצתי�איפה�לקום�ולהפרד�בצער�רב�מהחום�הנעים,
שעטף�אותי�מתחת�לשמיכה�ולצאת�לקור�הנורא,�והמרגיז
הוא�שאחיותי�נשארות�וממשיכות�בשנתן�,�מבלי�לאפשר
לי�להרגיזן�ביקיצתן�ולזרוק�עליהן�כריות,�כך�נגזר�גורלי
המר,�להיות�בן,�החייב�בעול�מצוות,�לצאת�ממשכבו
החם,�לתפילת�שחרית�של�יום�השבת,�ועוד�בתפילה,�אני

"מודה"�שלא�עשני�אישה.

אבא�דאג�להלבישני�ממיטב�בגדי,�סביב�צוארי�כרך�צעיף
ואחר�עטף�את�אוזני,�נטלתי�את�(הקורצ'ה)�התיק�עם
הטלית�וצעדנו�לכיוון�בית�הכנסת,�לתפילת�שחרית�של

שבת�וחלילה�וחס,�אם�נאחר�או�נפסיד,�חלק
מהתפילה.

�דהויים, �קשישים �קהל �הכנסת, בבית
הסוקרים�את�הבאים�בו�מעבר�למשקפיים
�עטופים�בטליתות�ומתנדנדים כבדות,
בקצב�הזמירות,�לא�הבנתי�מה�אני�עושה
בתוך�חבורה�זו,�הדבר�היה�לי�לזר,�הן�בשל

פער�הגילים�והן�בגלל�היותי�בודד,�אף�אחד
מחברי�לא�היה�שם...

עיני�תרו�וחיפשו�את�חכם�יוסף�אולי�יראה�אותי�ואזכה
לנקודות�זכות�אצלו,�היתה�לו�דמות�מגית�חזקה�והפיל
חיתתו�על�כל�ילד��העומד�בטווח�הושטת�יד,�במקומו
ראיתי�את�חכם�עזור�(זה�שמל�אותי)�טיפוס�חביב�חייכן
וסלחן,�אך�ממנו�לא�תבוא�לי�הישועה,�רציתי�לראות�את

חכם�יוסף�אך�לא�ראיתיו.

לכן�הרהבתי�עוז�ולקראת�סיום�תפילת�המוסף,�לאחר
שהוחזרו�ספרי�התורה�להיכל,�בתפילת�השמונה�עשר,
אבא�היה�שקוע�בתפילה,�חמקתי�ויצאתי�מבית�הכנסת,

לשחק�עם�כמה�חברים�שהגיעו�באיחור.

התפילה�הסתיימה�וקהל�המתפללים�יצא�מבית�הכנסת,
הבחנתי�באבי�שצעד�כאשר�ארשת�עצבות�על�פניו,�הבנתי

כי�הוא�כועס�עלי,�ניגש�אלי�ושאל,�לא�יכולת?�היה�מאוד
קשה�להשאר�עד�תום�התפילה?�היית�חייב�לצאת?...�כל
גמגומי�היו�חיורים�מול�טענותיו�של�אבי...�שידע�ליסרני
מצפונית�על�"חטאים"�אלו�והיה�מחדיר�לי�את�אשר�יחכה

לי�מידי�שמיים�ביום�הדין...

הגענו�הביתה,�השולחן�עם�המזאט�ערוך,�אבי�קידש�ושר
-�אך�המועקה�שרתה�באויר,�לפתע�חייך�אלי�אבי�ובעיניו
ניצת�דוק�של�שמחה,�כאילו�מצא�זה�עתה�אוצר�בלום,
פתרון�בעיה�כאובה...קרא�לי�הושיבני�על�ברכיו�ושאל,
האם�אתה�רוצה�שחכם�(הרבי)�יוסף�יאהב�אותך�מחר

בבית�הספר?

�(מאחר�והחכם�היה�לפחד�ולמורא �לו, �עניתי בודאי
בקרב�כל�הילדים�כי�הירבה�להפליא�במכותיו
�קלה �"עבירה" �כל �על �ורגלינו �ידינו על
כחמורה)�ובכן�אמר�לי�אבי,�מחר�כשיבוא
החכם,�תיגש�אליו�ותאמר�לו�כך:�"ריבי
ריבי�(הכוונה�לרבי,�רבי),�עשרה�מכות,

על�רגלי"�אמר�אבי.

שיננתי�דקלום�זה�כהלכה,�מבלי�להבין�את
תוכנו,�בלילה�נדדה�שנתי,�ציפיתי�ליום�המחר,
יום�א'�שיפציע,�השכמתי�קום�בחשק�רב,�שלא
כמנהגי�מימים�ימימה,�נשקתי�לאימי�והלכתי�בשקיקה
רבה�לאליאנס,�(כך�נקרא�ביה"ס�בו�למדנו�היהודים),
בדימיוני�כבר�ראיתי�את�החכם,�מלטף�את�ראשי�בחיבה

ונותן�לי�ברכה...

הגיעה�השעה�המיוחלת,�החכם�נכנס�לכיתה,�הצבעתי
לעברו�וביקשתי�למסור�לו�ההודעה,�החכם�קרא�לי�לגשת
�היום?�שאל �מה�תחדש�לנו �הלם�בחוזקה, �ליבי אליו,
החכם...�עמדתי�מולו,�עיני�בורקות�מאושר�ודיקלמתי�לו,
ריבי�ריבי�אמר�אבי�(כאן�עיניו�התרחבו�בסקרנות),�עשרה
מכות,�על�רגלי,�לא�עברה�שניה�והחכם�התכופף�לעברי
"בקידה"�תפס�בקרסול�רגלי�ושמט�אותי�בתנופה�עזה
לרצפה,�נעל�את�רגלי�בשתי�ידיו�חלץ�לי�הנעל�והפליא
מכותיו�עם�מקלו�המוקצע�מלוטש�ומצופה�פוליטורה
חומה,�הכאב�היה�עז�ברגלי,�הבושה,�ההשפלה,�האכזבה

Â˘ÂÚÂ†‡ËÁ‰
מאת:�מאיר�בוקעי
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-�ממעשהו�הבלתי�צפוי�זה,�הותירו�אותי�נטוש�על�רצפה
קרה�כואב�ומושפל�עד�עפר,�נאלצתי�לגרור�את�עצמי,
בכוחות�הנפש�האחרונים,�לכיוון�ספסל�הלימודים,�כאשר,
הנני�מדדה�על�רגלי�האחת,�לא�יכולתי�לנעול�הנעל�מרוב
כאבים,�נאלצתי�להישאר�כך,�תוך�כדי�התפילה:�"מודה
אני�לפניך"...�והדמעות�ניגרות,�עיני�ילד�עברי�העוסק
בתורה,�מה�אמרתי�לרב?�אולי�טעיתי�בדקלום,�והדמעות
זולגות�ואני�חייב�להמשיך�ולהתנדנד�ולדקלם�עם�כולם,
והצבע�מלווה�את�הכתוב�בספר,�הדמעות�זולגות�והכתוב
מטשטש,�והכאב�צורב�והחכם�מתקרב�לבדוק�אם�האצבע
�מסמנת�את�המילה�הנכונה... נמצאת�במקום�הנכון

לא�הבנתי�על�מה�אני�צריך�להודות�לפניך�מלך�חי�וקיים,
מה�חטאי�ומה�פשעי?�ומה�גם�לאחר�המכות�היה�עלי
לנשק�את�ידו�של�החכם�במחווה�תודה�על�החינוך�הטוב

והמטיב�שלו...

הגעתי�הביתה�צולע�וכואב,�אמי�שחשה�במצוקתי�ליטפה
אותי�ברוך�וברחמים,�נתנה�לי�חיבוק�תומך�ומעודד.�אך
ההשפלה,�אבוי�לי,�איכה�אשא�אותה,�כיצד�עלי�לרצות
את�החכם�ולהסיר�את�כעסו�ממני�כבימים�עברו�כפי
שהיה�בעבר,�מהלל�ומשבח�אותי�על�הישגי�והתמדתי.

בערב�שב�אבי�הביתה�וכהרגלו�הביא�לנו�ממתקים.�לא
רצתי�לקראתו,�הן�בגלל�הכאבים�ברגלי�והן�בשל�הכעס
הצורב,�שנצבר�בי�בשל�אותה�מכשלה�שהכשיל�אותי,
אבי�קרא�לי�לגשת�אליו,�הושיבני�על�ברכיו,�ליטף�שער
ראשי�ואמר:�תפילת�מוסף�של�יום�השבת,�היא�תפילה
חשובה,�כנראה,�אמר�אבי,�אלוהים�ראה�את�מעשי�הנלוז
והורה�לחכם�להענישני�על�כך,�כי�"לאלוהים�אין�מקלות"
(פתגם�שהמציא�אבי)�הפתגם�המקורי:�(אל�עסאיה�מניג'ינה)
. ן �החשבו �עמי �לעשות �בחכם �השתמש ולכן

מאותו�יום�המר�והנמהר,�החלטתי�ללמוד�עברית�ולהביא
�שאנו �כדי �המבוגרים, את�השפה�הסודית�בה�דברו
�תוך�תקופה�קצרה �וראה�זה�פלא, �לא�נבין הקטנים,
המורים�ציינו�לשבח�את�ידיעותי�בעברית�וקבלתי�מדליה

על�השגי�זה,�אכן�"מעז�יצא�מתוק".

�העזתי �יום�הדין, מקץ�תקופה�של�כחודשיים�מאותו
להצביע�שוב�בחן,�לעבר�החכם�(שלא�ידע�כי�למדתי
עברית�זה�מכבר),�קרא�לי�לבוא�ולהתקרב�אליו,�מה
�לבצבץ �החל �בסקרנות�והמקל �שאל עוללת�הפעם?
משרוולו,�עמדתי�על�מקומי�ודקלמתי�לו�כך:�"ריבי,�ריבי,

אמר�אבי,�ברכות�רבות,�על�ראשי".

החכם�עמד�נדהם,�קרב�אלי�בתנועה�מאיימת,�לרגע�ליבי
החסיר�פעימה�אולי�הוא�קלט�את�התרמית�שלי?�אך�לא,
חיוך�רחב�שלא�ראינו�כמותו�אף�פעם,�האיר�את�פניו,
ארשת�פניו�הנוקשה�התחלפה�לזוהר,�הושיט�ידו,�הניחה
על�ראשי�וברכני:�יברככך�ה'�וישמרך...�תוך�כדי�הברכה,

טלטל�את�ידו�על�ראשי�בקצב�הברכה,�כל�אותה�העת
עמדתי�ופני�לכיתה,�וקרצתי�לחברי,�בקריצה�ממזרית�ראו
איך�עבדתי�עליו,�כנראה�ראה�הרב�את�קריצותי�או�קלט
מתגובות�הגיחוך�של�חברי�כי�הולך�שולל�בידי�ינוקא�זה.
סיים�את��ברכתו,�נשקתי�(כמקובל)�לידו,�לא�עברה�שניה
�לכוד �הקרה �הרצפה �על �שוב �שכוב �עצמי ומצאתי
כבמלחצים�בין�רגליו�של�החכם�שהפליא�מכותיו�בי.�ככה
ייעשה�לאיש,�ליוה�את�מכותיו,�כאשר�כל�הברה�-�מכה,
אשר�לא�הלך�בדרך�הישר...ו"בתמאלז"�(עושה�צחוק)
מרבו�ועטרת�ראשו,�ככה�יעשה�לאיש�וקינח�בעוד�מכה,
כשעמדתי�על�רגלי�האחת,�אחזתי�בידו�ונשקתי�לה�(כמנהג
כל�ילד�המקבל�טיפול�כזה)�הכאב�היה�הפעם�צורב�יותר,
זחלתי�למקום�מושבי,�הבנתי�כי�מעללי�יגרמו�לאווירה
קשה�ועכורה,�עד�אשר�יתרצה�החכם,�אצטרך�להתאמץ

ולהשקיע�רבות.

חזרתי�הביתה,�הסיפור�שלי�התפשט�ברובע�היהודי�כמו
אש�בשדה�קוצים,�לא�ידעתי�אנא�אני�בא,�מה�ייעשה�בי,

איך�יגיב�אבא�ואבוי�לבושה.

אבי�חזר�הביתה,�לא�ניכר�על�פניו�כי�הוא�יודע�מהתקרית,
רצתי�(רגלי�כאבה�מאוד)�בצליעה�לעברו�לתת�את�החיבוק
המסורתי,�אבי�הניף�אותי�לגובה�והחל�לקפוץ�יחד�איתי
"בשמחה"�רגלי�כאבה�בכל�קפיצה,�לא�ידעתי�את�נפשי,
לספר�לו�או�אולי�לשתוק,�אך�אבי�כנראה�ידע,�כי�בחוכמתו
הרבה�לא�הוכיחני,�על�מעשי�רק�קיפצנו�יחדיו,�על�מנת
שאחוש�בכאב�ואבין�כי�הוא�יודע�על�הכל,�(יש�לו�ציפור
�הפעם �המבוגרים�לאמר), �הכל�כך�נהגו המספרת�לו
הושיבני�על�ברכיו�והסביר�לי�כי�המעשה�שעשיתי�הוא
חמור�אך�הוא�מברך�אותי�על�כך�שלמדתי�עברית,�ואמר
כי�מרגע�זה�ואילך�אתה�שייך�לגדולים,�(ואני�רק�בן�7
שנים),�לכן�מחר�תבוא�לחכם�כמו�גדול�ותביא�לו�מתת,
ממתקים,�ודברי�מאפה�שאמא�תכין�ותאמר�לו,�ריבי,
ריבי...�לא,�לא,�לא�אומר�לו�דבר�פחדתי�ממלכודת�נוספת,
אך�אבי�הרגיעני�כי�יבוא�איתי�לביה"ס�וביחד�נערוך�את

"הסולחה"...

ואכן��למחרת��באתי�עם�אבי�לחכם,�הגשתי�לו�את�כל
דברי�המאפה,�שאימי�טרחה�להכינם�במשך�כמעט�כל
הלילה,�פתח�חכם�יוסף�את�החבילה�הגיש�לי�כעכה�(כעך)

וביקש�כי�אברך,�לפני�האכילה.

ברוך�אתה�ה'...�בורא�פרי�העץ,�לא�עברה�שניה�ומצאתי
עצמי�שוכב�על�הרצפה�כפות�בין�רגליו�במלקחיים�עזות
וסופג�על�רגלי�השניה�עוד�מכות,�בראשי�חשבתי�כי�אבי
�טעיתי �אני �כי �אך�מיד�הבנתי, �תעלול, �שוב, �לי הכין

בברכה...

מאותו�היום�הדרתי�רגלי,�מלהתקרב�לחכם�יוסף,�כי
לעולם�אין�לדעת�מתי�יחרה�אפו�וקצפו�יעלה,�"כי�לקח
טוב�נתתי�לכם,�תורתי�אל�תעזובו"�הדהד�באוזני�הפסוק.
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החימוץ,�(שבפינו�נקרא�עכשיו�חומוס)�הווה�מרכיב�בסיסי,
חשוב�ומזין�בתפריט�יהודי�דמשק.

משום�כך,�המאכלים�שהיו�מכינים�מגרגירי�החומוס�היוו
�דומינטטיים�בהרכבת בדרך�כלל�כמנה�עיקרית�והיו

התפריט,�כמעט,�לאורך�כל�השבוע.

היו�צורות�בישול�שונות,�אופני�הכנה�ועיבוד�שונים�זה
מזה:�תבשילים�מגרגרים�שלמים,�תבשילים�מגרגירים
מקולפים�(כפי�שיובאו�להלן)�עם�בשר,�עם�כנפי�עוף,�בלי
בשר,�חימוץ�(חומוס)�טחון�עם�טחינה�וצנוברים�ומתובל,
כמו-כן�כתוספת�למילויי�אורז�(בקוסא�מחשי�צמחוני�-

שנקרא�"קוסא�מנספה)�ועוד�ועוד.

החימוץ�(החומוס)�היה,�כאמור,�מוכן�ומוגש�כמנה�עיקרית
-�בלעדית�-�לכל�בני�המשפחה�או�כארוחת�בוקר,�או
כארוחת�צהרים�או�כארוחת�ערב.�(או�עם�פיתה�או�עם

או�עם�אורז:�תלוי�באיזה�תבשיל�מדובר).

≠†¯˜Â·†˙ÁÂ¯‡†®ÌÏ˘©†ıÂÓÈÁ†˜¯Ó†Æ·
¢‰ÈÈ‡Ò˙¢†Â‡†¢‰˙Ù¢

באחד�משערי�השכונה�היהודית,�על�יד�"האישלה",�מחוץ
לתחומה,�היתה�חנות�קטנטנה�שבה�ערבי�אחד�(לא�זכור
לי�שמו�במדוייק�אולי�"אל-אשאר")�היה�-�בבוקרי�החורף
הקרים�-�מכין�ומוכר�-�מרק�חימוץ�(חומוס)�לארוחת�הבוקר.

היה�משכים�קום�שם�גרגרי�חימוץ�(חומוס)�-�שהושרו
במים�מהיום�הקודם�-�בחבית�גדולה�ומבשל�בה�את

מאכלים�ומטעמים�ממטבחה�של�אמא

�היתה�כל �-�זו הגרגרים�הזהובים�עד�שהם�מתרככים.
מלאכתו�-�את�העיבוד�והתיבול�עשתה�אם�המשפחה�בבית.
את�החבית�הוא�היה�שם�על�גחלים�גדולות�שנתנו�חום

חזק�מהבערת�בולי�עץ�גדולים.

�הגרגרים וכך�לפנות�בוקר�עם�זריחת�החמה�כבר�היו
מבושלים�ומוכנים�למכירה.�גברים�או�נערים�"משכונת
היהודים"�(חארת�אל�יהוד)�היו�יוצאים�אליו�עם�סירים�ריקים
וקונים�להם�את�התבשיל�החם�והמהביל�בכמות�מספקת
לכל�בני�המשפחה.�שבבוא�הגברים�/�הנערים�חזרה�הביתה
�הבוקר. �לארוחת �כבר �מוכנים �המשפחה �בני �כל היו

האם�היתה�מתבלת�את�התבשיל�במלח,�מי�לימון�ושמן
�מלאכת�התיבול�שנעשתה�לעיניהם�של�הילדים זית.
הכמהים�להתחיל�לאכול�אבל�ממתינים�להעכרת�מי
התבשיל�שהפכה�את�המים�של�המרק�ללבנים�-�כי�מיץ
לימון�ושמן�זית�ומי�תבשיל�החימוץ�(החומוס)�הופכים
�או�אפרפר�-�לשמחתם�של�הילדים�(מעין לצבע�לבן

הוקוס�פוקוס).

מי�שיכול�-�מבחינה�כלכלית�-�היה�מוסיף�לתיבול�גם
טחינה.�אכן�ארוחת�בוקר�טעימה,�משמחת�ומשביעה

אותך�עד�הצהרים.

Ï˘†˙ÂÂ˘†˙Â‡Ò¯È‚†Â‡·ÂÈ†ÔÏ‰Ï†Æ‚
Æ®ÒÂÓÂÁ©†ıÂÓÈÁ†ÈÏÈ˘·˙

�זול הגירסה�הבסיסית�ה"יכני"�נחשבה�מאכל�פשוט,
לעניים.�ומי�שהפרוטה�מצויה�בידו�"שיפר"�את�ה"יכני"
כפי�יכולתו�בתוספת�של�ריאות�כבש,�ריאות�של�בקר,

כנפי�עוף,�עצמות,�קציצות�בשר�ובשר.

ÏÂÊÂ†ÈÒÈÒ·†ÏÎ‡ÓÎ†®ÒÂÓÂÁ‰©†ıÂÓÈÁ‰
≠†˜˘Ó„†È„Â‰È†ËÈ¯Ù˙·†≠

מאת:�מואיז�מכללתי

¥∏

�
�

�



ÈÎÈ†Æ„

�ששי. �מאכל�שהיה�מיועד�לארוחת�צהרים�בימי זהו
היות�ובאותם�זמנים�בהעדר�אמצעי�קירור�והקפאה.�יום
חמישי�היה�היום�שבו�הקצבים�היו�שוחטים�את�הבקר
והצאן�לצרכי�השבת�הקרבה�ובאה.�כי�בשר�היו�אוכלים
רק�בליל�שבת�וביום�השבת�בלבד�-�ביום�ראשון�אכלו
משאריות�השבת�ובימים�ב'�-�ה'�היו�מאכלי�קטניות,
פסטות,�ירקות,�ביצים�ועוד.�יצויין�כי�לכל�יום�נועד�אוכל
קבוע�למשל�-�ביום�ג'�יום�הכביסה,�בישולי�מרק�שעועית

ואורז�או�מג'אדארה.
ביום�חמישי�אחה"צ�היו�רצים�הגברים�לקצבים�כדי�לקנות
את�הבשר�לשבת�וכתוספת�להספיק�ולזכות�לקנות�את
הקרביים�טחול,�לב,לצליה�על�המנגל�ביום�ה'�בערב,�ואת
הריאות�לתבשיל�היכני��ואת�המעיים�כדי�למלאם�לחמין
לשבת.�והיו�גם�כאלה�שקנו�גם�את�הקיבה,�להכין�ממנה
מטעם�לא�נורמלי�"הכרשה".�ועל�כך�בחוברות�הבאות.

¢‰È¯·ÒÎ¢†≠†ß·†‰Ò¯È‚

כמו�בגירסה�הבסיסית�אבל�מוסיפים�ריאות�בקר�או
ריאות�כבש,�חתוכים�לקוביות.

ß‚†‰Ò¯È‚

כמו�בגירסה�א'�אבל�מוסיפים�עצמות�מח,�או�עצמות
ברך�(במקום�הריאות).

ומי�שהפרוטה�היתה�מצויה�בידו�היה�משפר�את�התבשיל
ומבשל�את:

ß„†‰Ò¯È‚

כמו�בגירסה�א'�הבסיסית�או�גירסה�ג'�אבל�מוסיפים
לאמור�בגירסה�ג'�גם�בשר�בקר,�או�בשר�כבש�חתוך

לריבועים.

ß‰†‰Ò¯È‚

כמו�בגירסה�א'�אבל�במקום�בשר�מלא�הוסיפו�קציצות
בשר.

¢‰·Â˜¢†˙ÙÒÂ‰†≠†˙Â‡Ò¯È‚‰†ÏÎÏ†Æ‰
ÌÈËË˜

לכל�הגירסאות,�כדי�להפוך�את�התבשיל�ליותר�חגיגי
ו"עשיר"�יש�שהוסיפו�"קובה"�קטנים,�לא�מטוגנים,�לבשל

יחד�עם�יתר�מרכיבי�התבשיל.
יש�מי�שמילא�את�ה"קובה"�הקטנים�כמו�ה"קובה"�הגדולים
עם�מלית�של�בשר�קצוץ,�בצל,�צנוברים,�פלפל�שחור
ומלח.�ויש�מי�שמילא��את�ה"קובה"�הקטנים�עם�ריבועי

שומן�כבש�קטנים�-�וזה�טעים!!

È˘È‡†ÈÂ„ÈÂ†ÆÂ

עד�שבגרתי�והתחלתי�-�גם�אני�-��לבשל�בעצמי�למשפחתי,
לילדי,�לנכדי,�שמאוד�אוהבים�מאכלים�דמשקאיים�בכלל
ומאכלי�חימוץ�(חומוס)��כאלה�בפרט.�עד�שלא�התנסיתי
ולא�ידעתי�כמה�זמן,�כוח�וסבלנות�דרושים�על�מנת�לקלף
�תארו �כי כמות�גדולה�של�גרגרים�הקטנטנים�הללו.
לעצמכם�את�הכמות�הדרושה�להאכיל�ביכני�-�כמנה
עיקרית�-�משפחה�ממוצעת�בת��8נפשות.�ועל�כך�הערכתי
המלאה�לכל�האמהות�הדמשקאיות�בכלל�ולאמי�צוריה

ע"ה�בפרט.

ÌÈÏÎ‡ÓÏ†ÌÈÂÎ˙Ó·†‰·¯†˙ÂÈÈÚ˙‰†¯·Î†˘È

Æ˜˘Ó„Ó†ÌÈÓÚËÓÂ

È¯ÂÙÈÒÂ†ÌÈÂÎ˙Ó†ÂÏ†ÁÂÏ˘Ï†ÌÈ˘˜·˙Ó†ÌÎ‰

Æ¢Ì‡˘¢†ÌÈ‚Â‰†ÂÈ‰˘†‰ÈÙ‡Â†ÏÂ˘È·

‰„Â˙

˙Î¯ÚÓ‰

החומרים�הדרושים�לתבשיל�הבסיסי:�גרגרי�חימוץ�(חומוס),
בצל,�פלפל,�מלח�ושמן�זית.

ß‡†‰Ò¯È‚

גירסה�בסיסית,�היא�טעימה,�יכולה�לעמוד�בפני�עצמה:
�1ק"ג�חומוס,��2בצלים�בינוניים,�מלח,�פלפל,�שמן�זית.

∫‰Î‰‰†ÔÙÂ‡

משרים�את�החומוס�למשך�לילה�שלם�לפחות.�עד�שאפשר
ע"י�לחיצה�בין�האגודל�והאמה�הגרגר�יתקלף�-�מקלפים
את�החומוס.�-�ומשאירים�ללא�הקליפה.�אז�היו�מקלפים
אותם�אחד�אחד�-�עם�הזמן�השתכללו�להכניס�כמות
קטנה�של�חימוץ�(חומוס)�אחרי�השריה�לשקית�ניילון
ולהעביר�עליהם�באמצעות�מערוך�או�בקבוק�או�לחבוט
�כבד. �בסיר �עליהם �ללחוץ �או �בפטיש�שניצל. בהם
בסיר�גדול�מכניסים�את�החימוץ�(החומוס)�המקולף�-
קלות�-,�בצל�גדול�חתוך�לרבעים�מרתיחים�למשך�שעה,
�לא�התרכך בודקים�אם�החומוס�התרכך�ואם�עדיין
ממשיכים�בבישול�עד�שיתרכך�(כי�לכל�סוג�של�חימוץ
(חומוס),�זמן�אחר�לבישולו).�כיום�אפשר�גם�לבשל�בסיר
�הגרגרים. �בסוג �תלוי �דקות 45� �או 30� �במשך לחץ
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מסמכים�ותעודות

דף�מפנקס�הנימולים�שנימולו�בדמשק,�נכתב�על�המוהל�כב'�הרב�עזור�מסלתון��שמל�את�אליהו�בן
סלים�לאטי�באדיבות�אליהו�(אלי)�לוי�חולון.
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דרכון�סורי�של�משפחת
כבאז�מדמשק�1942,
האב�חיים,�האם�זהיה,
הבנים�(משמאל�לימין)

יוסף,�פרג',�סלים,
וצובחי.

באדיבותם�של�שלמה
ויאיר�דגן�מחיפה�-�הלוא

הם�סלים�וצבחי.

שלמי�תודות
יבואו�על�התודה�והברכה

מר�יהושע�קלש,�יו"ר�הארגון�וחברי�ועדת�מורשת,�על�האמון�הרב�שנתנו�בי�ועל�התמיכה�והעזרה�שנתנו�לי.
לצוריה�שמר,�על�העזרה�והעצות�ביחס�למבנה,�לאיסוף�התמונות,�בנית��הלוגו�והשם�של�כתב�עת�זה.

לשרה�שמאי,�המזכירה�בעלת�הסבלנות�והסובלנות�הרבים�על�המקצועיות�ועל�הזמן�הרב�שהשקיעה�-�יחד�איתי�-
בעבודת�ההקלדה�והמזכירות.

לכל�הכותבים,�המרואיינים�ולכל�אלה�שעזרו�באיסוף�החומר,�המיסמכים,�התעודות�והתמונות.
למשפחות�דגן�כבאז�מחיפה,�לבית�התפוצות�בתל-אביב,�לבית�הספרים�הלאומי�האוניברסיטאי�בירושלים,�למנהל�ארכיון

בית�ביאליק�בתל-אביב,�ולמר�ירון�רן�ממודיעין.
ולאייל,�רויטל�והילית�מ"עיצובים"�באור�יהודה.

בהוקרה�ובהכרת�תודה
משה�שמר

˙ÈÏ‚Ï†‰ÈÏÚ†Ì‚†‰˙È‰Â




