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התאים  ולא  עבדות  לחיי  הורגל  ישראל.  הוא  לארץ  נכנס 
לחיי חרות בארצו. אפילו משה רבנו לא זכה  להכנס לארץ 
ורק ראה אותה מרחוק. משום כך, מלכתחילה סיפור יציאת 
 מצריים הועבר על ידי אלה שלא חוו אותו, שלא היו עבדים 
במצרים ולא יצאו  ממנה. המספרים על יציאת מצרים כאלו 
חוו אותה בעצמם. לעומתם אנו בני  הדור שחווה את גלות 
האסלאם, את גרוש קהילותינו וברובנו גם עלינו ארצה,  עשינו 
רבות לבניינה ונבנינו בכור ההיתוך שלה. מתוקף חווייתנו את 
ראויים  אנו  הרכוש,  והלאמת  הגרוש  את  האפליה  והביזוי, 
להעביר את סיפור יציאת  מצרים שלנו לכלל ישראל ולעולם 
אנחנו  האסלאם  והיום  בארצות  ונחותים  מבוזים  היינו  כולו. 

חופשים וגאים כעם בארצו, שהותך מ-70 גלויות. 
יד להשכחת תולדות קהילותינו תחת שילטון  אל לנו לתת 
לא  זה  עבר  אם  רכושם.  לגירושם  ולהחרמת  האסלאם, 
ייחקר, יסופר ויכתב, הוא ישכח. כבר עתה  קמו אלה שזוכרים 
שאכלו  והבצלים  השומים  את  הבשר,  סיר  את  בגעגועים 
הביזוי,  הרצח,  הפוגרומים,  בעיניהם  האסלאם.   בגלויות 
לא  והעוולות שהיו מנת חלקנו,  ההשפלה, החרמת  הרכוש 
המדינה.  הציונות  והקמת  בשל  נגרמו  או  נבראו,  ולא  היו 
של  שסבלם  להיווכח  כדי  העבר  בלימוד  להעמיק  עליהם 
 אבותינו ואבות אבותיהם החל עם ראשית הכיבוש המוסלמי, 
דורות רבים לפני  התעוררות הציונות הפוליטית וההתיישבות 
והמיסים  הביזוי  הרדיפות,  הכפיה,  מקור  ישראל.  בארץ 
ידי הציונות  וההתיישבות  ולא נגרם על  המיוחדים היה דתי 
בארץ. העינויים, הגבלת חופש התנועה, ואובדן הרכוש, נבעו 
 ממניעים פוליטיים של השלטונות ולא מפעולות ההתיישבות 
שדרשו  היו  הרכוש,  בהחרמת  היה  להם  די  לא  בארץ. 

מהמגורשים גם לשלם עבור הזכות לעזוב  את ארצם. 
 בסוריה, הנשיא חאפז אסד הפך את היהודים לבני ערובה 
בידיו. הוא ציפה  לרווח מדיני מהשליטה ומהפגיעות "ביהודים 
שלו" אך השיג את ההפך. סבלם  היה כה גדול שרבים ניסו 
להמלט מלפיתתו בכוחות עצמם למרות הסיכונים  האיומים. 
מר ונמהר היה גורלם של אלו שנתפסו. הם נשדדו, נאנסו 

דבר המערכת
יצא  ודור חייב אדם לראות את עצמו כאלו הוא   "בכל דור 
ממצרים". עליו לזכור  ולהזכיר את שעבוד בני ישראל במצרים 
ואת הניסים והנפלאות של "יציאת  מצרים". לנו, יוצאי ארצות 
גרוש  והחרמת   - נוספת  "יציאת מצריים"  הייתה  האסלאם, 
רכוש של כ-900,000 נפש - שגם אותה עלינו לזכור ולספר 
לבל  תשכח. לכל אחד מאתנו סיפור אישי ולכולנו גם סיפור 

קולקטיבי שטרם נחקר  דיו ועדיין לא נכתב. 
קהילות שחיו בארצות מזרח הים התיכון ודרומו, דורות לפני 
הכיבוש המוסלמי.  הפכו, בארצות מושבם, לאזרחים סוג ב', 
מבוזים ובני חסות השליט לאחר אותו  כיבוש. חסות השליט 
 - ונוצרים  יהודים  על  שהוטל  מעיק,  מיסים  בנטל  נקנתה 
  "הד'ימים" - על פי חוקי הח'ליף עומר. את גובה המס, קבע 
השליט כראות עיניו.  רק בסוף המאה ה-19 וראשית המאה 
ה-20, זכו אותן קהילות בהקלות  ובזכויות אזרח בעקבות לחץ 

מעצמות המערב על השלטונות העות'מנים.   
עלינו לחקור ולספר את קורותיהן של קהילותינו תחת שלטון 
האסלאם. אל לנו  לדלג על פרק זה בחיי העם כדי שייזכר. 
לפיצוי  תביעות  לא  העלו  ישראל  מדוע ממשלות  ברור  לא 
היהודים שגורשו, או נאלצו להימלט ורכושם הוחרם  והולאם. 
שכן הגרוש לא נסמך על מעשיהם של אותם יהודים אלא 
כן, אותן מדינות  יתר על  על חשבון  פוליטי של השלטונות. 
מישראל,  לפיצויים  הפליטים  הפלסטינים  בתביעת  תמכו 
נגד  רכושם, למרות שהם הם שפתחו  במלחמה  על אבדן 
והובסו. הפליטים הפלסטינים גם  ישראל מיד עם הקמתה 

לא  גורשו. 
קודש  עבודת  עושה  טריגנו  שמואל  פרופ'  זה  בהקשר 
במאמציו לעורר את  עניין הקהילה הבינלאומית, האקדמיה, 
ממשלת ישראל וממשלות המערב  באפליית היהודים תחת 
לאחרונה  הוא  רכושם.  והחרמת  גירושם  האסלאם,  שילטון 
ערך את הספר "סוף היהדות בארצות האסלאם" שבו כינס 
במדינות  היהודיות  הקהילות  של  על  קורותיהם  מחקרים 

המוסלמיות. 
 דור יציאת מצרים, בימי משה רבנו, נספה כולו במדבר ולא 
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את  לשחרר  אסד,  את  אילץ  בינלאומי  רק  לחץ  ונרצחו. 
שארית הקהילה בסוריה, אותו חבל  ארץ שקהילותינו ישבו 

בו קרוב ל-2000 שנה לפני הכיבוש המוסלמי.
אנא חברים, כתבו את סיפוריכם האישיים והקהילתיים כדי 
שישמרו. כתב העת   "מכאן ומשאם" ואתר האינטרנט החדש 
בישראל"  )סוריה(  יוצאי  דמשק  "ארגון   misham.org.il  של 
בית  התפוצות,  הלאומית,  הספרייה  גם  בפניכם.  פתוחים 
אינם  הם  בפנינו.  והספריות המקומיות פתוחים  המוזיאונים 
גופים  זרים לנו, אנו שותפים מלאים בהם ומה שימצא בהם, 

יהיה פתוח בפני כל  מתעניין. הוא ישמר, ייזכר ולא ישכח.  

עדכונים שוטפים: אסיפה כללית

פסח כשר וחג שמח

ארגון יוצאי דמשק בישראל
מברך את בני קהילת יוצאי דמשק בישראל 

ובתפוצות ואת כל בית ישראל
בברכת

תמונה מתוך הגדה של פסח של ארתור שיק, הוצאת מסדה-אלומות

את  זו  בחוברת  מביאים  אנו  בסוריה,  לקורותינו  בהקשר 
מתרוקנות  ולבנון  "סוריה  ירון  הראל  פרופ'  של  מאמרו 
בארצות  האסלאם"  היהדות  "סוף  הספר  מתוך  מיהודיהן", 
את  המרכז  ספר  טריגנו.  שמואל  פרופ'  של  בעריכתו 
לנישול  והאסמכתאות שהובילו בסופו של דבר   התהליכים 

הקהילות היהודיות  ולגרושן מהמרחב המוסלמי כולו. 
נמצא בחוברת זו גם את תמצית מחקרו של ד"ר אריה כהן, 
וההגנה בסוריה  ורב שיח "ההעפלה  על ההעפלה  מסוריה 
סיפורים  גם  נמצא  טבנקין"  וכמובן  "יד  מארכיון  ובלבנון" 

ואירועים של יוצאי קהילותינו. 

ב-12 לדצמבר 2018 קיימנו אסיפה כללית, ולשמחתנו הרבה, 
למרות הגשם העז והקור  הנורא, הגיעו מוזמנים רבים. 

בשנה  עשינו  מה  לבאים  לדווח  היתה  הכינוס  תכנית 
נשא  הערב  הבאות.  במהלך  לשנים  ותכניותינו  האחרונה, 
דברים יו"ר הארגון, מר יהושע קלש, מר אליהו חסון ז"ל הציג 
את  המאזן, ד"ר מירב בלס דברה על ההתקדמות בהקמת 

הוצג  ולבסוף  המורשת,  בית 
הסרט  שבימה והפיקה מרים 

ברון על עליית אלף הילדים. 
היתה  אמורה  הכינוס  תכנית 
לכלול הצבעה לוועד הארגון 
היא  אך  המשנה,  ולוועדות 
שנכחו  מאחר  לא  התקיימה 

פחות מהנדרש בתקנון. 
מי  לכל  מאוד  מודים  אנו 
למרות  והגיע  שהתאמץ 
ומקוים  הגרוע,  האויר  מזג 
שבשנת 2019  יצטרפו לגרעין 
כדי  נוספים  חברים  הפעיל 

שנוכל להוציא לפועל את בית המורשת המתוכנן. 
שאו ברכה!!!  
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אליהו חסון ז"ל

דרך  כברת  יחד  הלכנו  הסיימי.  תאומי   - מאד  הקרוב  הקרוב,  אחי  אליהו, 
ארוכה ושיתפנו פעולה באין ספור משימות משפחתיות, חברתיות ואחרות. 
וחברינו  המשפחה  בני  בפי  שגור  היה  ואליהו  נתן  המילים  צמד  כך  משום 

הרבים. 
הצטיין  אליהו  בדמשק,  כילד 
תחומי  ומקוריות.  יצירתיות  ביוזמה, 
הוא  עולם.  חובקי  היו  התעניינותו 
הרפה  ולא  שאלות  לשאול  הרבה 
היתה  אז  כבר  תשובות.  שקיבל  עד 
יעדים  להשיג  אמביציה  לאליהו 
תאמו  לא  הם  בתחילה  שאפתניים, 
את  הבין  הזמן  עם  אך  יכולותיו,  את 
השותפים  את  לגייס  ולמד  מגבלותיו 

הנדרשים למימוש שאיפותיו.
היה לאליהו מבער אחורי חזק שדחף 
אותו קדימה בכוח סילוני. כשנדרשה 
התמדה, היה לו כושר סבילות ואורך 
נשימה של רץ מרתוני וכשצריך היה, 
הוא ידע גם להיות אצן מהיר שמסוגל 

לגייס את כל כולו למאמץ אינטנסיבי עד לקו הגמר. המרץ שלו היה בלתי 
נדלה ואתגר בודד לרוב לא סיפק אותו. תמיד התמודד סימולטנית עם מגוון 

פרויקטים בעבודה, במשפחה ובחברה. 
ב-1945 עלינו יחד ארצה, בלי ההורים כשאליהו היה רק בן 10.5. חרף גילו 
הצעיר, עמד בכבוד בכל הנדרש להשתלבות בעולמו החדש. רבים אחרים 
קשים  משברים  עברו  דומים,  בתנאים  ארצה  שעלו  ממנו,  וגדולים  בגילו 
האתגרים  עם  להתמודד  הצליח  שיניים,  חרק  אליהו  הקליטה.  בתהליך 
ולא היקשה על סביבתו ועל ההורים שנשארו בדמשק. הוא הבין היטב את 
האילוצים ואת הנדרש ממנו: למד היטב, עבד היטב ואפילו ויתר על תחליף 

הורים במסגרת משפחה מאמצת.
ילדי קיבוץ  עד כמה התערה אליהו בקיבוץ אביא דוגמא מאפיינת: כאשר 
את  ממלא  שאינו  על  הקיבוצי  הנוער  נגד  פומבי  משפט  עריכת  יזמו  גבע 
תפקידיו החברתיים והלאומיים, ילדי קיבוץ גניגר בחרו באליהו כסנגור באותו 
משפט. מול עלילות הקטגור מגבע, היה זה אליהו, העולה מדמשק, שהגן 

בלהט על הנוער הקיבוצי ולא אחד מבני הקיבוץ.
הכללי  הביטחון  לשרות  התגייסנו  בגניגר  הספר  בבית  לימודינו  סיום  עם 
ושרתנו יחד באגף המבצעים. לאחר תום השרות חזרנו לקיבוץ ואליהו הוצב 
במהירות  בעבודה  התמחה  כדרכו,  הקיבוץ.  של  המטעים  בענף  לעבודה 

וביסודיות.

ב-1957 נשלף אליהו מהמטעים ונשלח מטעם המוסד למרוקו, שבה פעל 
במחתרת במשך שנתיים וחצי. את הסכמתו לצאת לשליחות התנה אליהו 
בהבטחה מפי איסר הראל עצמו, ראש המוסד דאז, שיעשה כל שביכלתו 
שנים,  כ-5  כעבור  רק  מומשה  ההבטחה  מדמשק.  משפחתנו  את  לחלץ 
של  ההדוק  הפיקוח  בגלל  ב-1962 

המשטר על יהודי סוריה. 
למדנו  הקיבוץ,  את  שעזבנו  לאחר 
העברית  באוניברסיטה  כלכלה  יחד 
המחקר  במחלקת  עבדנו  מה  וזמן 
תואר  השלים  אליהו  ישראל.  בבנק 
שני בהצטיינות באוניברסיטה העברית 
הדוקטוראט.  השלמת  סף  על  ועמד 
מפתה  משרה  לו  הוצעה  אז  אך 
בחוף השנהב, כיועץ ראשי של חברה 
מרכז  לפיתוח  ענקית  ממשלתית 
המדינה. נוכחתי בהשפעתו המרשימה 
שם כשנשכרתי על ידי חברת אייזנברג 
בתחום  פרויקט  היתכנות  לבדיקת 
היה  אליהו  חברה.  אותה  של  הזכיון 

שם ממש נערץ ושרת באותו תפקיד למעלה מ-5 שנים.
בין תפקידיו בארץ, אליהו כתב את פרק החקלאות בדוח בנק ישראל, היה 
ראש אגף התכנון במשרד התחבורה ובהמשך גם מנכ"ל המשרד. באל על 
לאומי  בנק  מנכ"ל  היה  לאומי  ובבנק  המסחרי  התכנון  מחלקת  מנהל  היה 
צרפת. תוך כדי עבודתו הראשית, אליהו לימד באוניברסיטת תל-אביב והיה 

מוכן לקבל על עצמו נטל נוסף.
לאורך  וחברות  קרבה  ושמר  בקלות  התרועע  חם,  לב  בעל  היה  אליהו 
של  ומסירותו  לאהבתו  מאודו.  ובכל  נפשו  בכל  אהב  משפחתו  את  שנים. 
אליהו לבני המשפחה לא היה גבול. את כל כולו השקיע בילדיו ולאחר מכן 

בנכדיו-מעריציו.
למרות עומס העבודה ושאר הפעילויות שאליהו נטל על עצמו, הוא הקפיד 
סקי  חופשת  נטל  שנה  מדי  מצויין.  גופני  כושר  על  ושמר  פיסי  תרגול  על 
לא  הוא  נהדרים,  סקי  ימי   3 לאחר  הפעם  מאושר.  ממנה  וחזר  מאתגרת 

התעורר משנתו וחזר אלינו בארון.
כואב, כואב מאד להפרד ממך, אליהו. שנינו קיווינו שעוד נזכה להמשיך יחד 
עוד שנים רבות. כמה סמליים היו חייך שנולדת ב-9 באב, בעת קריאת "נחמו 

נחמו עמי" וסיימת אותם בפורים.
אליהו יקירי, היית לי אח קרוב ותחסר מאד, מאד לי ולכולנו. 

היה שלום אחי הצמוד.       נתן ללא אליהו.

הספד מפי אחיו ד"ר נתן חסון 27.3.2019

אליהו חסון במפגש עולי סוריה בבר אילן, 2015 פברואר )צילום: ראובן קסטרו(
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קטעים ממאמרו של פרופ' ירון הראל מתוך הספר "סוף היהדות בארצות האסלאם"
בעריכת פרופ' שמואל טריגנו 

תהליך עזיבת היהודים את סוריה ולבנון שונה תכלית שינוי 
מן התהליך שהתרחש בגלויות אחרות  ברחבי המזרח התיכון. 
ההתנתקות של יהודי סוריה ולבנון מארצותיהם הייתה רב - 

שלבית  ומתמשכת.  
כבר  החלה  מסוריה  היהודים  הגירת   - הראשון  השלב 
סיבות  בשל  התשע-עשרה  המאה  של  האחרון  בשליש 
הפוליטי  למאבק  קשר  כל  עדיין  להם  היה  ומניעים  שלא 
בארץ  ישראל  הציונית  התנועה  שאיפות  בין  עקוב-הדמים 
חבל  באותו  הערבית  הלאומית  התנועה  שאיפות  לבין 
ומתמשכת  תופעה  קבועה  הייתה  מסוריה  ההגירה  ארץ. 
החברה  את  אלא  היהודית,  הקהילה  את  רק  לא  שאפיינה 
הסורית כולה, והיהודים  השתלבו בזרם של מהגרים נוצרים 
ומוסלמים שביקשו לחפש את עתידם בעולם החדש מעבר 
ביירות  נמל  שימש  ארוכות  שנים  במשך  זו  לים.  מבחינה 

כשער היציאה של המהגרים אל יבשת אמריקה.
 השלב השני של ההגירה החל ב- 1909, לאחר הכרזת חוק 
הגיוס העות'מני, בהגירה של מאות  צעירים יהודים מסוריה 
ולבנון אל מחוץ לטריטוריה העות'מנית כדי להתחמק מגיוס 

לצבא הטורקי.
 השלב השלישי החל לאחר מלחמת העולם הראשונה עם 
חדירת הפעילות הציונית לקהילות  היהודיות ונמשך לאורך 
של  עצמאותה  לקבלת  עד  והארבעים  השלושים  שנות 
סוריה. בשלב זה  הפכה ארץ ישראל לאחד מיעדי ההגירה 

המועדפים.
השלב הרביעי נמשך עד לשנות התשעים  ובמהלכו ברחו 

והוברחו היהודים מסוריה ולבנון.
השלב החמישי והאחרון החל בשנת 1992 ונמשך  זמן קצר 

שבמהלכו עזבו אחרוני היהודים את סוריה ולבנון.  

מבוא
היישוב היהודי בחבל הארץ המכונה סוריה, ובכלל זה לבנון, 
הוא עתיק יומין. שורשי היישוב  היהודי בגלות הסמוכה ביותר 
לארץ ישראל מגיעים לימי קדם, ונראה כי נמשכו ברציפות 

עד  שאחרוני יהודי סוריה יצאו ממנה. במרוצת הדורות ידע 
פרישתו  תושביו  ובאופי  במספר  וירידות  עליות  זה  יישוב 
מגולי  והצטרפותן של משפחות  הגעתן  עם  האזור.  ברחבי 
התפתחותן  הגיעה  בסוריה,  הקהילות  היהודיות  אל  ספרד 
הרוחנית והכלכלית של הקהילות המארחות לדרגת שגשוג 
 גבוהה. השגשוג נמשך במהלך כל המאה השש-עשרה עת 
הים התיכון,  אזורי האגן המזרחי  של  סוריה, כשאר  נכנסה 

תחת השלטון העות'מני.  

של  הגדולות  בעריה  החברתי  המבנה 
סוריה היה מורכב מעשרות קבוצות דתיות, 
מוסלמי- רוב  לצד  ולשוניות  שונות.  אתניות 
דתיות  מיעוט  קבוצות  שתי  התקיימו  סוני 
שהתפצלו  לקבוצות  גדולות  לא-מוסלמיות 

קטנות יותר בעלות אפיונים מיוחדים. 

יהודי  סוריה,  נמצאו  שבה  החברתית  הסיטואציה  כלומר, 
שונה  זו  מבחינה  הייתה  בלבנט,  נוספות  לקהילות  בדומה 
מזו של יהודי אירופה. האחרונים  חיו כמיעוט שנשלט על ידי 
רוב נוצרי בלבד. לעומת זאת, באזורים שירשה האימפריה 
אוכלוסייה  פלח  ישב  הביזנטית  האימפריה  העות'מנית  מן 
נוצרי לא קטן שהיה לדידם של היהודים קבוצת  התייחסות 
היה  הלבנון  באזור  כן,  על  יתר  המוסלמי.  הרוב  על  נוספת 
רוב נוצרי במשך מאות שנים.  בין שתי קבוצות המשנה הללו 
נאותים  יחסים  התשע-עשרה  המאה  לראשית  עד  שררו 
מיוסדים על  התעלמות הדדית כמעט מוחלטת. אבל קנאה 
ביהודים על רקע כלכלה, שלובתה על ידי אנשי דת  קתולים 
שהגיעו מאירופה, הצמיחה שנאה שהונחלה גם לאוכלוסייה 
הנוצרית המקומית. בכך, הונחה  התשתית לשינוי ולתחילתם 
לבין  הנוצרית  האוכלוסייה  בין  המתוחים  היחסים  של 
לאורך המאה התשע-עשרה,  בסוריה  האוכלוסייה  היהודית 

שהגיעו לשיאם בעלילת דמשק בשנת 1840.  

ההדרה, סוריה ולבנון
מתרוקנות מיהודיהן
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וארגון ערבים חגיגיים לציון "תאריכים ציוניים", כגון כ'  בתמוז, 
יום פטירתו של בנימין זאב )תאודור( הרצל.  

הארצישראלי  ההגירה  ועד  פניית  בעקבות 
שפעל בדמשק לוועד החינוך הארצישראלי 
הספר  בתי  את  חסותו  האחרון  תחת  נטל 
בעיר והתחייב לטפל בהם כשם שהוא מטפל 

בבתי הספר בארץ ישראל.

 הגולים ניצלו את השפעתם גם לשידוד מערכות קהילתיות 
שפעילותן נפגשה בשנות המלחמה, כמו  המערכות לגביית 
חברות  של  מחדש  וכינונן  הקהילה  כספי  ולניהול  מיסים 

הצדקה והחסד.  

פעילותם של הגולים הוכתרה בהצלחה, ותוכיח השפעתם 
הניכרת של המוסדות הציוניים על  הקהילה אחרי המלחמה. 
ישראל  לארץ  שחזרו  הארצישראליים  הגולים  כן,  על  יתר 
המשיכו לדאוג  ליהודי סוריה אחרי המלחמה. הם הפנו את 
מאמציהם להבטחת השפעתו של הרעיון הלאומי  בקהילת 
להוסיף  הציוניים  המוסדות  ולשכנע  אחד,  מצד  דמשק 
ולתמוך בקהילה זו מצד אחר. ועד  הצירים קיבל על עצמו 
לטפל בקהילת דמשק כחלק מטיפולו ביישוב היהודי בארץ 
חברו  גורמים  מספר  מוגמרת.  וכעובדה  ישראל,  כ"ירושה", 
לתפישה זו. כיוון שקהילת דמשק הייתה הקהילה  הסמוכה 
כקהילה  רבה  חשיבות  לה  הוענקה  ישראל,  לארץ  ביותר 
המהווה פוטנציאל לעלייה  ולתמיכה במפעל הציוני ממקום 
עשוי  הקהילה  של  המוסתערבי  אופייה  מזו,  יתרה  מושבה. 

היה  לסייע בבניית קשרים עם הערבית תושבי הארץ.  

לארץ  הגולים  חזרת  לאחר  גם  כאמור, 
הוסיפו  הם  המלחמה,  תום  עם  ישראל 
לראות בקהילת דמשק  חלק בלתי נפרד מן 

הקהילות הארצישראליות.

כך קרה, שתכנון שנת הלימודים תרע"ט )1919(  בבתי הספר 
העבריים בדמשק נעשתה על ידי ועד החינוך הארצישראלי 
עוד  נוצרו  אלה  ספר  בתי  ישיבתו  בדמשק.  סיום  לקראת 
קודם למלחמת העולם הראשונה והתפתחו במהלכה. אחד 
 הצעדים היה הקמת ועדת חינוך מקומית המורכבת מאישים 
בדמשק.  ארצישראליים  שעבדו  חינוך  ומאנשי  מקומיים 
היהודי  של  ואופיו  דמותו  שינוי  הייתה  החינוכית  המשימה 
בארץ  החדש"  "הישוב  הדגם  שעיצב  פי  על  הדמשקאי, 
השאיפה  עמדה  החינוכית  התכנית  שבבסיס  כיוון  ישראל. 
הלאומית-עברית-ציונית,  ההזדהות  יסודות  דור  על  לגדל 

במחצית השנייה של המאה התשע-עשרה ישבו בסוריה לא 
יותר מעשרים אלף יהודים. המיעוט  הנוצרי נאמד בארבעים 
אלף נפש בתוך אוכלוסיית הרוב המוסלמי שמנתה כרבע 
המוסלמים  בין  היחסים  של  המשפטי  נפש.  ההסדר  מיליון 
השמונה-עשרה  היה  המאה  לשלהי  עד  וליהודים  לנוצרים 
למיעוטים  הוענקו  ובמסגרתו  הצדדים  שני  על  מקובל 
המיעוט  ומוסכם.  קבוצות  מוגדר  ומעמד  זכויות  הדתיים 
בניהול  מאוד  רחבה  ומאוטונומיה  מסובלנות  נהנו  הללו 
ענייניהן הפנימיים. תמורת  תשלום מס חסות וקבלת מספר 
חוקים והגבלות אשר באו לחדד את נחיתותם של הנוצרים 
את  לבחור  אלו  קבוצות  יכלו  למוסלמים,  והיהודים  ביחס 
הנהגתן ללא מעורבות של השלטונות, לארגן מערכת  גביית 
מיסים עצמאית, מוסדות שיפוט דתיים בלתי תלויים, לייסד 
כמעט  הפנימיים  את  חייהן  ולנהל  עצמאית  חינוך  מערכת 
ללא מעורבות חיצונית. כמו כל מסגרת קהילתית-דתית, גם 
הקהילה היהודית  התנהלה בכפוף לסמכותה של האישיות 
הנהגה  פעלה  הרב  של  לצידו  הבכירה-הרב.  הדתית 
 ציבורית- בדרך כלל שבעה פרנסים - שנבחרו או מונו משום 
בקהילה.  הממון  או  לאצולת  היחס  לאצולת  שייכים  היותם 
ההנהגה הציבורית ובראשה הרב קיבלה אפוא את הסמכות 
השלטונות  של  המעשית  ההכרה  הכפייה  שהעניקה  וכוח 
את  שהעדיפו  העות'מנים,  השלטונות  הקהילה.  בראשי 
 המגע עם קבוצות ולא עם היחיד, חיזקו את המנהיגים של 
וקיוו להשיג בדרך זו  שקט ורגיעה ברחבי  קבוצות המיעוט 

האימפריה.  

השלב השלישי: בין שתי מלחמות העולם
שחיו  יהודיות  משפחות  עשרות  הגלו  או  גירשו  הטורקים 
בסוריה עשרות שנים אך היו נתינים של  מדינות אויב, ורובן 
לא חזרו עוד לסוריה. לעומת זאת, במהלך המלחמה הגיעו 
לדמשק מגורשי ארץ  ישראל, ביניהם אחדים מראשי היישוב 
ומראשי מערכת החינוך הארצישראלית. שהייתם של גולים 
 אלה בדמשק חשפה את קהילת יהודי דמשק אל הציונות. 
גולי  של  התמקדה  פעילותם  עיקריים  תחומים  בשלושה 
מחדש  וארגון  חינוך,  פילנתרופיה,  בדמשק:  ישראל  ארץ 
לב  הפנו את תשומת  הגולים  מוסדות הקהילה.  ראשי  של 
המוסדות הציוניים להידרדרותה של קהילת דמשק במהלך 
משאבים  והקצאת  קרנות  של  הקמת  ועודדו   המלחמה 
החינוכית- תרבותית  פעילותם  לקהילה.  ייחודים  כספיים 
הקהילה  של  הפורמלי  החינוך  במסגרת  הן  הגולים,  של 
השפה  להנחלת  הלא-פורמלי,  כוונה  החינוך  במסגרת  והן 
שיעורי  כללה  הפעילות  הלאומי.  הרעיון  ולהפצת  העברית 
מחזות,  העלאת  פומביות,  הרצאות  הקמת  ספרייה,  ערב, 
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הותרו שני קווי פעולה עיקריים:
בבית  יוכשרו  אשר  מקומיים,  של  מחנכים  מאגר  יצירת  א. 
שליחותם  את  למלא  ויחזרו  בירושלים  למורים  מדרש 

 החינוכית בעיר מולדתם.
ב. יבוא מורים ומנהלים ארץ ישראלים. ואכן אלה, בראשותם 
של יהודה  בורלא ויוסף ריבלין, הגיעו לדמשק בשלהי טבת 
ועל  התקוות  זו  קבוצה  של  חשיבותה  על   .)1919( תרע"ט 
שנתלו בה ניתן ללמוד מהשם שניתן לה: "גדוד עברי חדש". 
הוראה  היו  המורים  הארצישראליים  של  והתפקיד  הייעוד 
והקניית השכלה לצד ניהול וארגון הפעילות הציונית ברמה 

הקהילתית.  

הפעילות הציונית בחלב הייתה מינורית יותר, ואולם בקהילה 
הפעילות  וביירות,  התעשרה  דמשק  בקהילות  כמו  זו, 
תנועות  של  ופעילותן  היווסדן  עם  השנים  במשך  הציונית 
נוער וספורט. בין  האגודות הרבות שקמו בקהילות אלה היו 
המכבי  המכבי,  בית"ר,  התקווה,  התחייה,  קדימה,  התנועות 
 הצעיר, הפועל, החלוץ, הצופים ארגון חלוצים דתיים, הצבי, 

אגודת צעירי אחים, אגודת צעירים  עבריים ועוד.  
 )1920-1918( פיצל  האמיר  שלטון  תחת  הציונית,  הפעילות 
ואחר כך במהלך שנות השלטון  המנדטורי הצרפתי בסוריה 
ובאגודות  ובלבנון, התמקדה כאמור בבתי הספר העבריים 
יהודי הקהילות  ותנועות  הנוער הציוניות. מעבר לכך, תרמו 
קרן  הגאולה,  כגון  לקרנות  ישראל  לארץ  ביותר  הסמוכות 
במפעל  מבוטל  לא  חלק  ונטלו  היסוד,  וקרן  הקיימת  הקרן 
פעלו  לא  הלאומיים  פי  שהמוסדות  על  אף  הציוני.  השקל 
של  לייסודן  או  רחבה  חינוכית-לאומית  תשתית  להנחת 
הציונית  התודעה  בסוריה,  לשכות  ציוניות-ארצישראליות 
אלה  הלכה  בשנים  וגברה.  הלכה  הנידונות  בקהילות 
ונתהוותה הקהילה היהודית השלישית בסוריה, היא קהילת 
 1926 בשנת  זו  עיר  שהחלו  בבניית  הצרפתים,  קאמישלי. 
נציבין,  העיר  יהודי  את  ובכללם  דתיים  מיעוטים  עודדו 
העיר  ואכן,  בקאמישלי.  ולהתיישב  להגר  ועיירות  הסמוכות 
הזו משכה אליה החל מסוף שנות העשרים כ-   5000 פליטים 
שמרה  זו  קהילה  ומנציבין.  מדיאר-בקיר  ממארדין,  יהודית 
ליצירת  דרכים  וחיפשה  הדתי  והלאומי  צביוני  על  בקנאות 
קשר עם היישוב העברי המתחדש בארץ ישראל. כל אותה 
העת  הוסיפה ההגירה למלא תפקיד דומיננטי בחיי היהודים 

בסוריה.  
קהילת ביירות המשיכה לקלוט מהגרים. בשנים 1944-1932 
שלטונות  יהודים.  מ-  1500  למעלה  ללבנון  מסוריה  היגרו 
בשנות  הערימו  קצרה,  תקופה  למעט  הצרפתי,  המנדט 
לים  מעבר  אל  יהודים  יציאת  על  העשרים מכשולים  רבים 
וכן על מעברם לארץ ישראל שהייתה תחת שלטון המנדט 

 הבריטי. אבל באותה העת החלה ארצות הברית להגביל את 
מספר המהגרים שקבלו אישורי כניסה  ועל כן, פנו היהודים 
אל דרום אמריקה ואל ארץ ישראל. הקרבה לארץ ישראל 
היישוב  מוסדות  בניית  והליך  העקירה  אליה,  את  הקלה 
בקהילות  הציונית  והפעילות  בלפור,  הצהרת  בעקבות 
חוללו  עלייה במספר המהגרים שבחרו בה כיעד. בה בעת, 
המנדט  הצרפתי,  שלטון  תחת  היהודים  של  מצבם  הוטב 
מה שהקטין את קצב ההגירה בשנים אלו. תנועת ההגירה 
הואצה עם הרעת המצב הכלכלי  בסוריה ובלבנון במחצית 
התחושות  התגברות  ועם  השלושים  שנות  של  הראשונה 
בתנועה  שראתה  הערבית  האוכלוסייה  האנטי-ציוניות  של 
הציונית היהודית אויב לשאיפות הלאומיות הערביות  בארץ 
ישראל  בארץ  הכלכלי  המצב  שיפור  זאת,  לעומת  ישראל. 
בשנים  להגירה.  ליעד  מרכזי  אותה  הפך  תקופה,  באותה 
1936-1932 עלו מסוריה לארץ ישראל 2868 יהודית. ראוי לציין 
כי יוזמת  העלייה הייתה מקומית ללא כל סיוע. לא זו בלבד 
בכלל  להעפלה  עזרו  לא  הציוניים  המוסדות  אלו  שבשנים 
מסוריה, הם אפילו לא עודדו אותה. למרות דרישות ובקשות 
ליהודי סוריה  ונשנות מצד מנהיגי  הקהילות, הוקצו  חוזרות 
רישיונות עלייה )סרטיפיקטים( בודדים בלבד. תפקיד מכריע 
בארגון  העלייה וההעפלה באותן שנים היה לתנועת החלוץ 
בדמשק. על כל פנים, המאורעות שפרצו בארץ  בשנת 1936 
עד להשתלטות  העולים, שנמשכה  לירידה במספר  הביאו 
המחודשת של צרפת  החופשית על סוריה ולבנון ביוני 1941. 
עם זאת ראוי לציין כי עד אמצע שנות השלושים שוב עלה 

 מספרם של המהגרים אל מעבר לים.  
בשנות מלחמת העולם השנייה התחולל גידול ניכר במספר 
המהגרים אשר בחרו בארץ ישראל כיעד  הגירה. לגידול זה 
יש מספר הסברים. ראוי לזכור, כי הנתיבים אל מעבר לים 
החזרת  עם  למעבר.  חסומים  גם  ובדרך  כלל  מסוכנים  היו 
השליטה של צרפת החופשית בסוריה ובלבנון, חודש הקשר 

 בינן לבין ארץ ישראל.

כמו כן התגברה מאוד פעילותו של המוסד 
לעלייה ב'- הזרוע של ארגון  ההגנה שארגנה 
הארצישראלי  היישוב  הנהגת  מטעם 
ישראל-  לארץ  והעלייה  ההעפלה  את 
כי  נשכח  בל  סוריה.  יהודי  בהעלאתם  של 
התמעטה  השנייה  העולם  מלחמת  במהלך 
החלו  כן  על  מאירופה.  אשר  העלייה  מאוד 
מן  בעלייה  יותר  לטפל  הציוניים  המוסדות 

המאגר היהודי במזרח התיכון. 
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הנאצית  התעמולה  השפעת  מאוד  גברה  בשנים  אלה 
המופתי  של  ההסתה  בעקבות  בעיקר  ובלבנון,  בסוריה 
של  המתערער  ביטחונם  חוסיני.  אל  אמין  חאג'   הירושלמי 
יהודי המזרח התיכון, בצד רצון להשלים  את המחסור שנוצר 
בידיים עובדות בארץ ישראל והשאיפה לחזק את המעמד 
הפוליטי של הנהגת  היישוב, הרחיבו את פעילות ההעפלה 
שהוכשרו  שליחים  נשלחו  סוריה  אל  ומלבנון.  מסוריה 
בסמינר  הכנה כדי לארגן את הנוער היהודי, לספק לו חינוך 
פי  המספרים  על  ישראל.  לארץ  לעלייה  אותו  ולהכין  ציוני 
הרשמיים בשנים 1947-1942 עלו לארץ ישראל מסוריה ולבנון 
5286 יהודים. בהקשר  זה, ראוי לציין שלוש נקודות. ראשית, 
מספרים אלה הם כרבע מאוכלוסיית הקהילות הללו ערב 
 מלחמת העולם השנייה. שנית, מספר העולים מביירות היה 
גם  כי  דומה  מחלב  ומדמשק.  העולם  למספר  יחסית  קטן 
אליה  שעקרו  יהודים  אלא  היו  לא  מביירות  מהעולים  חלק 

קודם לכן מחלב  ומדמשק. יתר על כן,

בשנת  העלאתם  גם  כלולה  אלו  במספרים 
נוער  במסגרת  ובני  ילדים   1350 של   1945
הוברחו  אלה  ילדים  האלף".  "עליית  תכנית 
ב'  לעלייה  המוסד  שליחי  ידי  על  לארץ 

בהסכמת  הוריהם.

הסכמת ההורים לא ניתנה אך ורק מתוך אהבת ציון, אלא 
בסוריה  הפנימי  המצב  הפוליטי  התערערות  בשל  בעיקר 
היהודים  ותפיסת   1945 במאי  הצרפתים  סילוק  לקראת 
כמשתפי פעולה עם  השלטון הזר. ההחרפה במצב הביטחוני 
מוסת  ערבי  המון  כאשר   ,1945 בנובמבר  לשיאה  הגיעה 
 התנפל על יהודי העיר טריפולי שבצפון לבנון בפרעות אלה 
נהרגו ארבעה-עשר יהודים. הנשארים  בחרו לעזוב את העיר 
לווה  הצרפתים  סילוק  טריפולי.  קהילת  על  הקץ  בא  וכך 
ישראל חברים  בסגירה זמנית של  מוסדות החינוך של כל 
הלימודים  לתוכנית  הקהילתיים  החינוך  מוסדות  ובהכפפת 
שהוסיף  הכלכלי  למצב  בנוסף  אלו,  תנאים   הסורית. 
להתדרדר, שכנעו הורים רבים להפקיד את  בניהם ובנותיהם 

בידי שליחי ההגנה כדי לקחתם לארץ ישראל.  

השלב הרביעי: סוריה ולבנון העצמאיות
הפעילות  מנגנון  התפורר  השנייה,  העולם  מלחמת  לאחר 
את  הפנו  מוסדות  היישוב  בסוריה.  ב'  לעלייה  המוסד  של 
זאת,  עם  באירופה.  הפליטה  שארית  להצלת  מאמציהם 
זרם העולים היהודים  שהוסיפו לחדור לארץ למרות ההסגר 
הבריטי על הגבולות לא חדל. למעלה מאלף יהודים העפילו 

 בשנים 1947-1946 בכוחות עצמם לארץ ישראל.  

נקודת המפנה שעצרה לזמן מה את ההעפלה 
הכרזת  לאחר  התחוללה  ולבנון  מסוריה 
המאוחדות  האומות  של  העצרת  הכללית 
מדינה  הקמת  על   1947 בנובמבר  בכ"ט 

יהודית על חלק משטחה  של ארץ ישראל.

אם במשך שנים ארוכות חשו יהודי סוריה שהם בין הפטיש 
לבין  הערבית  הלאומית  התנועה  בין  שאיפות  דהיינו  לסדן, 
ואילך  האו"ם  שמהכרזת  הרי  הציונית,  התנועה  שאיפות 
הם  מצאו עצמם בתווך בין מולדתם הסורית לבין מולדתם 
האו"ם,  לאחר  החלטת  יומיים  ואמנם  ההיסטורית.  היהודית 
התנפל המון ערבי מוסת על השכונות היהודיות בערי סוריה, 
באותו  ביהודים.  לנקמה  וקרא  קריאות  כנסת  בתי  הצית 
הלילה ברחו לביירות יהודים רבים מחלב ומדמשק, בעיקר 
בעלי  יכולת ומעמד בקהילה. חלקם, כמו למשל רחמו נחמד 
היהודי  בפרלמנט  כנציג  בעבר  שימש  חלב  קהילת  ראש 
מעבר  אחרים  ליעדים  לחייהם  חשש  בשל  המשיכו  הסורי, 
לים. רחמו נחמד הואשם עוד  קודם לכן על ידי השלטונות 
בסיוע לרשת הברחת יהודים שעסקו בארגון עלייה חשאית 
לארץ  ישראל. האווירה האנטי יהודית לובתה על ידי החלטות 
הממשלה לאסור על יהודים לרכוש נכסי  דלא ניידי ולפטר 
את כל היהודים שעבדו במוסדות ממשלתיים. פעולות אלה 
לוו גם במעצרים של  מאות יהודים. בעקבות פלישת צבאות 
בין  הגבולות  נסגרו  קמה,  עתה  שזה  למדינה  ערב  ארצות 
יהודי  ואילך, הפכו  ומאותה העת  ולבנון,   ישראל לבין סוריה 
חשודים  לבני  ערובה,  אחרת  או  זו  במידה  אלה  ארצות 
הסטודנטים  סולקו  למשל  כך  הציונית.  למדינה  בנאמנות 
הדבר  נכון  בביירות.  מהאוניברסיטה  האמריקאית  היהודים 
ששלטונות לבנון אף הטילו הגבלות על היהודים, מנעו בכל 

זאת  ניסיון פגיעה פיזית ביהודים.

השלטונות  החליטו  זאת,  לעומת  בסוריה 
צווים  ידי  היהודי  על  הרכוש  על  להשתלט 
כל  הוקפאו   ,1949 שנת  בראשית  מיוחדים. 
הרכוש  וכל  בבנקים  היהודים  החסכונות 
מנהליים  צווים  גם  הוצאו  נרשם.   היהודי 
שהגבילו את חופש התנועה של יהודי סוריה. 

נאסר  נפש,  כאלף  עת  באותה  שמנו  יהודי  קאמישלי,  על 
נגדע מטה  לחמם  ובכך  1950 לעסוק בחקלאות  בפברואר 
העיקרי. התדרדרות המצב הביאה לכך שיותר ויותר יהודים 
הייתה  המידית  סוריה.  התוצאה  גבולות  את  לצאת  ביקשו 
היהודים  בשל  בביירות  היהודית  האוכלוסייה  של  גידול 



11גליון 29  // ערב חג הפסח תשע”ט - אפריל 2019

שעקרו אליה  מסוריה, אך גם מעיראק. בשנת 1950 מנו יהודי 
לבנון כעשרת אלפים נפש, אולם מחציתם היו  יהודים סורים 
שברחו מדמשק ומחלב לאחר הקמת מדינת ישראל. עקב 
כך, בראשית שנות  החמישים נותרו בחלב כ- 2,200 יהודים 

ובדמשק כ- 3,500 יהודים.  
יצרו  מגוונת,  אוכלוסייה  בעלת  במדינה  שחיו  לבנון,  יהודי 
קשרים אמיצים עם מיעוטים אחרים,  ובעיקר עם הנוצרים. 
על  נוצריות  פלנגות  שמרו  העצמאות  מלחמת  במהלך 
בביירות.  בעקבות המלחמה החלה החמרת  היהודי  הרובע 
מה במצבם של היהודים. מוסדות יהודים נסגרו בשל החשד 
כי הם   "ציונים". כך למשל קבוצת מכבי הוצאה מחוץ לחוק 
פוטרו  ממוסדות  יהודים  פקידים  לכלא.  הושלך  ונשיאה 
הפליטים  לשיקום  כספים  מהם  ונסחטו  שונים  ממשלתיים 
פליטים  אלף  קרוב  למאתיים  של  שהייתם  הפלשתינים. 
נגד  עוינת  אווירה  של  לגיבושה  מעט  לא  תרמה  שכאלה 
 ,1952 לשנת  עד  זאת,  עם  ולערעור  ביטחונם.  לבנון  יהודי 
פתוחה  הייתה  לצרפת  קרבתה  שבשל  לבנון,  נחשבה 
לאזרחיה  ושווה  הוגן  יחס  המעניקה  כמדינה  יותר  למערב, 
היהודים. הדיווחים על הדרדרות מצבם של  יהודי סוריה ועל 
נקיטת צעדים אלימים נגדם עוררו את הפעולות הראשונות 
יוצאי  זה של  להצלתם במדינת  ישראל. לפעילותם בנושא 
שדרש  העולמי  היהודי  הקונגרס  גם  הצטרף  ולבנון  סוריה 
 מהאו"ם בפברואר 1948 להקים ועדת חקירה לבירור היחס 
וארגוני סיוע  האלים כלפי היהודים במדינות ערב.  מוסדות 
כגון הג'וינט, החלו להעביר כספי סיוע לקהילות. בדצמבר 
1948 הוקמה  הליגה הבינלאומית להצלת יהודי ערב שמאותה 
ועל  גופים  ישראל  על ממשלת  לחץ  להפעיל  החלה  העת 
לעזרת  להיחלץ  האדום,  הצלב  כמו  נוספים,  בינלאומיים 
יהודי סוריה ולבנון. נציגי ישראל  בוועדות שביתת הנשק לא 
של  מצבם  את  שיבהיר  סוריה  עם  להסכם  להגיע  הצליחו 
יהודי ארץ זו.  לעומת זאת, הסכימו שלטונות לבנון להסדיר 
יהודים  או  הנובעות ממעברם של  הבעיות  את פתרונן של 

ערבים מלבנון לארץ ישראל.  

בית  אל  רימונים  נזרקו   1949 באוגוסט  ב-5 
הדמים  קציר  בדמשק.  אלמנשה  הכנסת 
ושלושים  הרוגים  יהודים  שלושה- עשר  מנה 
יוצאי  את  זעזע  זה  אירוע  פצועים.  ושניים 
סוריה בארץ והם החלו  לוחצים על ממשלת 
לסייע  כדי  האמצעים  בכל  לפעול  ישראל 

ליהודי סוריה.
ובינלאומיים,  יהודים  רבים,  פעלו  גופים  שנים  לאורך  מאז, 
חופש  ולמען הענקת  סוריה  יהודי  למען הטבת מצבם של 

בין  בכך.  שתחפוצנה  יהודיות  למשפחות  יציאה  מסוריה 
גם  הסוכנות  ישראל  ממשלת  מלבד  נמנו  הללו  הגופים 
ראשי  הג'וינט,  ארגון  העולמי,  היהודי  הקונגרס  היהודית, 
יצחק שלום  ובראשם  בארצות  הברית  סוריה  יוצאי  קהילת 
שעמד בראש החברה לסיוע ליהודי המזרח התיכון שסייעו 
במשלוח  סכומי כסף גדולים ומצרכים שונים כגון מצות ויין 
כאחיהם  היו  במצוקה  לא  אמנם  לבנון  יהודי  סוריה.  ליהודי 
בסוריה אך גם הם קיבלו תמיכה כספים קבועה. חברה זו 

סייעה גם במימון צורכי  החינוך והדת. 

העצמאות  מלחמת  לאחר  השנים  לאורך 
)1948(, הלך מצבם של יהודי סוריה והחמיר. 
בדמשק  נותרו כ-3,500 יהודים במצב כלכלי 
גרוע שהדרדר גם בשל החקיקה הרשמית 
של הממשלה  הסורית. באפריל 1950 אושר 
את  להחרים  לשלטונות  שאפשר  החוק 

רכושם של יהודים שיעזבו את  סוריה. 
היתרי היציאה ללבנון בלבד ניתנו לתקופה מוגבלת בלבד 
ההצקות  גבוהה.  ערבות  כספית  הפקיד  שהיוצא  ובתנאי 
היומיומיות הלכו וגברו לאחר שפליטים פלשתינים התיישבו 
המלחמה  אחרי  ליהודים.  והתנכלו  היהודי  בדמשק  ברובע 
וקאמישלי  חלב  דמשק,  יהודי  לבתי  אלה  פליטים  פלשו 
 שברחו מסוריה, בזזו והחרימו את הרכוש שהותירו אחריהם 
היהודים: אדמות, חנויות וציוד כבד  שהיהודים לא יכלו למכור 
הערבים  הפליטים  וייאסרו.  שיתגלו  מחשש  בריחתם  לפני 
כתמורה  היהודים  של  הנטוש  הרכוש  מהסורים  את  קיבלו 

לרכוש ש"נגזל" מהם בארץ ישראל. 

מצבם של יהודי לבנון היה טוב יותר אולם גם שם לא שררה 
1950  הושלכה פצצה לבית הספר  שלווה מוחלטת. בינואר 
שלאחר  בשנים  בביירות.  חברים  ישראל  כל  חברת  של 
שעבדו  יהודים  לפטר  הלבנונית  הוסיפה  הממשלה  מכן 
הם  כי  החשד  בשל  יהודי  נוער  ארגוני  ולפרק  במשרדיה, 
לעומת  צבאית.  ולהכשרה  ציוני  לחינוך  כחממה   משמשים 
ומחירות  כמעט  מלא  תנועה  מחופש  היהודים  נהנו  זאת, 

מלאה לפתח את עסקיהם המסחריים.  
על הנהגות הקהילות בסוריה ולבנון, שהורכבה בדרך כלל 
משבעה חברים בכל קהילה, הוטלה  המשימה לאפשר את 
היהודים למרות לחץ  קיומם של החיים הקהילתיים  המשך 
השלטונות והחברה  הסובבת. בתי הכנסת, בתי הספר של 
כל ישראל חברים, תלמודי התורה ומוסדות הצדקה ושירותי 
זה  במצב  גם  אחרת.  או  זו  במידה  לתפקד  הוסיפו   הדת 
שררו סכסוכים פנים-קהילתיים ולא פעם  הואשמה ההנהגה 
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חיי  המשיכו  בביירות  לתועלתה.  המצב  ובניצול  בשחיתות 
הקהילה להתנהל  כסדרם.  

בתקופת האיחוד הסורי-מצרי בשנים 1961-1958 חלו עליות 
ומורדות ביחס השלטונות ליהודים.  אמנם הממשלה הסורית 
גבוה  תשלום  תמורת  יהודים  של  יציאה  בתחילה  אפשרה 
של "דמי מסע",  והעברת רכושם לידי הממשלה. אולם רבים 
חלה  החמרה  כן,  כמו  זה.  סכום  לשלם  יכלו  לא  מהיהודים 
גדולה במצבם של יהודי קאמישלי ורבים מיהודי העיר עקרו 
אף  תרם  והתדרדר,  הכללי,  שהלך  הכלכלי  המצב  לחלב. 
הוא להגברת סבלם של יהודי סוריה בתוך שאר התושבים. 
בלבנון  הורגשה במידה מעטה השפעת האיחוד הסורי-מצרי 
והסורים  לערער  המצרים  של  ניסיונם  במסגרת  זאת  וגם 
את המסגרת הלבנונית הפרו-מערבית. בדרך כלל הוסיפו 
11,000 יהודי ביירות, שרובם  התגוררו ברובע ואדי אבו ג'מיל, 

להנות מחיים שלווים יחסית.  

צבאית  הפיכה  בסוריה  הייתה   1961 בספטמבר  ב-28 
שבעקבותיה חלה הקלה במצבם של יהודי  סוריה. כך, למשל, 
לזמן קצר בוטלו הגבלות התנועה בתוך סוריה אולם לאחר 
כשנה שוב חזרו  ההגבלות השונות, המעצרים וההתנכלויות, 
בשנת   1965  חלה  במצב  גדולה  החמרה  השלטונות.  מצד 
בעיקר אחרי תפיסתו של המרגל הישראלי אלי כהן. האווירה 
להם  וההתנכלויות  עוינת מאוד  ליהודים  נעשתה  הציבורית 

גברו.  

כל אותן שנים הוסיפו ארגונים כמו הג'וינט 
והיא"ס לסייע ליהודי סוריה על ידי העברת 
לארצות  כניסה  אשרות  כספים  והשגת 
לאפשר  ניסיונות  החלו  במקביל  הברית. 
את יציאתם של יהודי סוריה  לישראל. לשם 
והסוכנות  הישראלי  החוץ  משרד  פעלו  כך 
ארגונים  עם  בתיאום  כלל  בדרך  היהודית, 

 של יוצאי סוריה ולבנון בישראל. 
הצלב  דוגמת  בינלאומיים  לגופים  פנייה  כללה  זו  פעילות 
האדום  ולמדינות ידידותיות כדי שיסייעו בכל דרך אפשרית 
ליהודים בסוריה לקיים חיים נורמליים ככל  האפשר. ברחבי 
יהודי ערב  ועדות שונות שפעלו להצלת  העולם הוקמו גם 
מאז  השנים  אורך  לכל  סוריה.  במקביל,  יהודי  זה  ובכלל 
ההעפלה  ניסיונות  נפסקו  לא  ישראל  מדינת  של  הקמתה 
של יהודי  סוריה. ההעפלה, שמאחוריה עמדו בתחילה המוסד 
לעלייה ב' ואחר כך המחלקה המדינית של  הסוכנות וזרועות 
ישראל, נעשתה ברובה המכריע דרך הגבול  המודיעין של 
בניגוד  ישראל-סוריה.  מגבול  פחות  שמור  שהיה  הלבנוני 

לעבר, שבו נתנו ליהודי סוריה אישורי עלייה במשורה, הגדילו 
 עכשיו מדינת ישראל והסוכנות היהודית את העלייה מסוריה 
מכסות  של  כפופה  למגבלות  שאיננה  הצלה"  כ"עליית 
עולים כפי שהיה נהוג לעולים מארצות אחרות. מאות יהודים 
באמצעות  יבשתית  בדרך  ומשם  מסוריה  ללבנון  הוברחו 
מבריחים לבנוניים אל תוך גבולות ישראל. דרך  אלטרנטיבית 
הייתה דרך הים מנמלי ביירות, צור או צידון אל ספינות של 
ישראל.  חיל הים הישראלי  שהעבירו את המעפילים לחופי 
יהודייה, שולה  ריכזה אישה  את פעילות ההברחה בביירות 
ועקרה  בירושלים  שגדלה  ארגנטינה  ילידת   קישיק-כהן, 
לביירות עקב נישואיה לסוחר יהודי לבנוני.  ציר הברחות נוסף 
נפתח בגדול סוריה-טורקיה בעקבות הסכמים חשאיים בין 
ישראל לטורקיה.  יהודים שהוברחו בדרך זו הועברו בטיסות 
השנים   1962-1955  בתקופת  אחרים.  ליעדים  או  לישראל 

הגיעו למדינת ישראל כ-2,500 יהודים ילידי סוריה. 

הימים  ששת  במלחמת  הסורית  התבוסה 
ביוני 1967 החמירה את מצבם של היהודים 
סורים  חיילים  של  לוויות  שנותרו  בסוריה. 
להפגנות  התפתחו  פלשתינים  ומחבלים 
פעם  שהסתיימו  לא  אנטי-יהודיות 
הספר  לבתי  היהודי.  ברובע  בהתפרעויות 
היהודים מונו באותה העת מנהלים מוסלמים. 
 תנועת יהודים ברחבי סוריה נאסרה לחלוטין, 
רבים  יהודים  חודשו.  לא  נהיגה  ורישיונות 
פוטרו  מעבודתם כדי לפנות מקומות עבודה 
הגולן.  מרמת  שברחו  סורים  לאזרחים 
מעבודתם  יהודים  פוטרו  ורוקחים  רופאים 
יהודים  חנויות  ובעלי  ממשלתיות  במסגרות 
לא יכלו למכור מתוצרתם לחיילים,  שוטרים 

ועובדי מדינה.
מינון  על  מבוקרת  בצורה  הקפידו  השלטונות  זאת,  עם 
ההתנכלות הציבורית  ליהודים וחיילים ושוטרים סיפקו הגנה 

לרבעים היהודיים בחגים יהודים ובשעות סכנה. 
גברה  הימים  ששת  מלחמת  שלאחר  בשנים  זאת,  לעומת 
החיים  והתעצמות  תנאי  הרעת  מסוריה.  העלייה  מאוד 
ההזדהות עם מדינת ישראל הביאה לישראל בשנים -1970

1967 יהודים שהגיעו אליה  בדרכים כאלה ואחרות.  
מפנה  נקודת  מציינת  הימים  ששת  מלחמת  פנים,  כל  על 
העת  שמנו  באותה  לבנון  יהודי  של  ובתחושתם  במעמדם 
חשש  ונוצר  התרבו  כלפיהם  האלימות  גילויי  נפש.  כ-6,000 
התוצאה  בלבנון.  יהודיים  של  חיים  הקיום  להמשך  אמיתי 
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פחות  תוך  ללבנון.  מחוץ  אל  מואצת  יהודית  הגירה  הייתה 
משנה  הצטמצם מספר היהודים ל-3,000, ועד ראשית שנות 
השבעים נותרו 2,000 בלבד. רוב המהגרים  היגרו אל הקהילות 
הלבנוניות שמעבר לים ומיעוטם בחרו במדינת ישראל כיעד 
חטיפת  ביניהם  יהודים,  של  ורצח  מעשי  חטיפה  להגירה. 
ראש הקהילה ד"ר אלברט אליה ב-6 בספטמבר 1971, היו 
הפנימי  הפוליטי  המצב  זו.  להגירה  העיקריים  הגורמים   בין 
והתדרדר בעקבות  המאבקים הבין עדתיים,  בלבנון שהלך 
לבנון  יהודי  של  ההגירה  הכלכלי.  במצב  להרעה  גם  גרם 
הואצה ובין השנים   1982-1971 התמעט מספרם של היהודים 
הקהילה.  מבני  מאות  כמה  רק  בביירות  נותרו  אשר  עד 
 מלחמת האזרחים בשנים 1977-1975 שלוותה בפלישתם של 
תהליך  את  היהודי  הגבירה  הרובע  אל  פלשתינים  פליטים 
ההגירה, כך שבפרקי זמן מסוימים נותרו בשכונה היהודית 
כמאה משפחות  בלבד ועוד כמה עשרות התגוררו בשכונות 

מעורבות.  
כמה  ועוד  בלבד  יהודים   450 בביירות  נותרו   1978 בשנת 
עשרות בעיירות הקייט שבסביבה כמו  בחמדון ועליי. מספרם 

הלך ופחת גם בגלל מעשי רצח לא מעטים. 

בין השנים 1980-1979 נרצחו  שלושים יהודים. 
כניסת צה"ל ללבנון בעת מבצע שלום הגליל 
באביב-קיץ 1982 סייעה למשפחות  יהודיות 
אחדות לעלות לישראל. עם נסיעת הכוחות 
יהודים.  כ-500  בביירות  נותרו  הישראלים 
 במהלך השנים הבאות ידעה הקהילה הקטנה 
הזו חטיפות רבות, בעיקר של אישים בכירים 

בקהילה,  שרובם נרצחו בסופו של דבר.  

מרכז  את  השיעי שמיקם  חיזבאללה  ארגון  התחזקותו של 
היהודים.  על  חיי  כבד  צל  הטילה  היהודי  ברובע  פעילותו 
באמצע שנת 1985 נותרו בלבנון כמאה יהודים בלבד ובשנת 
1999 נשארו רק  שישים איש, שחיו ברובם באזורים הנוצריים 

של העיר ללא יכולת קיום חיי קהילה.  
1970 תפש חאפז אל אסד את השלטון בסוריה  בנובמבר 
מאוד  הורע  של  היהודים  מצבם  צבאית.  הפיכה  בעקבות 
אלו  פעולות  אונס.  ומעשי  התעללויות  מעצרים,  בעקבות 
שבוצעו על ידי  השלטונות נועדו לעצור את בריחת היהודים 
מסוריה. במקביל נמשכו כל ההגבלות שהוטלו על  היהודים 
ניתן ליהודים  יותר כאשר  זו התרככה מאוחר  בעבר. גישה 
יום  מלחמת  יותר.  כלכלית  רחבה  לפעילות  יחסי  חופש 
צומצמו  ושוב  זו  מגמה  קטעה   1973 באוקטובר  הכיפורים 
זכויות האזרח  של היהודים. קווי הטלפון שלהם נותקו, נאסר 

עליהם להחזיק מקלטי רדיו ולקיים קשר מכתבים אל  מחוץ 
בצעירים  הסורים  הביטחון  אנשי  של  ההתעללויות  לסוריה. 
ציונית,  לפעילות  בשל  חשד  שנעצרו  יהודים  ובצעירות 
כל  כמו  סוריה  יהדות  מסוריה.  לברוח  הלחץ  את  הגבירו 
העולם היהודי זועזעו  במארס 1974 עם היוודע דבר האונס 
שהיו  מבריחים  ידי  על  יהודיות  צעירות  ארבע  של  והרצח 

 אמורים להובילן מדמשק ללבנון.  

ארגונים ישראלים ובינלאומיים שונים שפעלו 
סוריה  יהודי  של  מצבם  להטבת  השנים  כל 
הוקמה   1971 בשנת  בצורה.  נתקלו  בחומה 
יהודי  למען  הציבורית  המועצה  בישראל 
ארצות ערב שנטלה  לידיה את עיקר הטיפול 
גם  שונים,  גורמים  בשל  אך  סוריה  ביהודי 
גם  הארגון  פירות.  נשאה  לא  פעולתה 
יוצאי ארצות ערב שהוקם  העולמי ליהודים 

בנובמבר 1975 התגייס לפעילות זו.
בקנדה  החלה באותה העת פעולתה של הוועדה הלאומית 
פלד- קאר  ג'ודי  של  בראשותה  ערב  ארצות  יהודי  למען 
שהקים  כספים  קרן  בעזרת  שהתמסרה,  קנדית,  )יהודייה 
בעלה ובסיוע הקונגרס של יהודי  קנדה, לעניין הצלת יהודי 
ספרים  בהעברת  ראשון,  בשלב  סייעה,  הוועדה  סוריה(. 
וחפצי קודש  ליהודי סוריה. לאחר מכן שלחה הוועדה סיוע 
לעצורים ועזרה להוצאת יהודים מסוריה. בשלבים  הראשונים 
הוצאו יהודים שהיו להם בעיות "חריגות". עם הזמן "נקנתה" 
שלמות.  משפחות  של  ואף  רווקות  יהודיות  של  יציאתן  גם 
במהלך השנים סייעה ג'ודי פלד-קאר להוצאתן של עשרות 
בין היתר באמצעות "השאתן"  רווקות רבות,  ושל   משפחות 
לרווקים יהודים בקנדה ובארצות  הברית. עזר לה בעניין זה 
קנדה  שגרירות  צוות  את  שהנחה  הקנדי  ההגירה  משרד 
המילוט  בעניין  אליו.  המגיעים  לסייע  ליהודים  בדמשק 
ובעניינים נוספים עמדה ג'ודי פלד-קאר בקשרים עם הרב 
אנשי  עם  דמשק,  קהילת  בראש  שעמד  חמרה   אברהם 
המוסד, ועם אנשי הסוכנות היהודית ומשרד  החוץ בקנדה 

ובישראל.  

אזרחיה  מצב  את  להיטיב  סוריה  על  הבינלאומי  הלחץ 
זה  לחץ  הלך  וגבר.  מהארץ  לצאת  להם  ולהתיר  היהודים 
חאפז  הנשיא  של  הבטחתו  עם   1977 בשנת  לשיאו  הגיע 
אל אסד לנשיא ארצות  הברית ג'ימי קרטר כי יתיר לנשים 
צעירים  של  בריחתם  להינשא.  כדי  מסוריה  לצאת  יהודיות 
הקהילה  של  הדמוגרפי  המאזן  את  ערערה  רבים  מסוריה 
היהודית וצעירות רבות נותרו ללא בני זוג. בעיה  הומניטרית 
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לאחר פגישת חאפז אל אסד בינואר 1994  עם נשיא ארצות 
את  גם  להוציא  ליהודים  הותר  קלינטון. הפעם  ביל  הברית 
וקאמישלי  חלב  התרוקנו  שנת   1994  אמצע  עד  רכושם. 
יציאתם,  הותרה  מאז  סוריה  את  יצאו  הכל  בסך  מיהודיהן. 
למעלה  מארבעת אלפים יהודים. אמנם, נתיב היציאה היה 
כך למדינת  ישראל  עלו אחר  אך כחציים  לארצות הברית, 

בעיקר כדי להתאחד עם בני משפחותיהם. בדמשק נותרו 
בעלי  או  קשישים  בלבד,  רובם  יהודים  למאה  חמישים  בין 

עסקים משגשגים שלא רצו לעזוב את עסקיהם.  

הרב  דמשק,  יהודי  של  הראשי  הרב  עזב   1994 באוקטובר 
לישראל.  עם  משפחתו  והגיע  סוריה  את  חמרה,  ישראל 
הגעתו סימלה את סופו של המאבק למען יהודי סוריה ושל 
תהליך ההגירה  הארוך והמתמשך שהחל במחצית השנייה 
המאה  של  סיפה  על  והסתיים  התשע-עשרה  המאה  של 
מתושביהן  התרוקנו  ולבנון  שסוריה  בעת  ואחת,   העשרים 

היהודים. 

זו אפשרה לג'ימי קרטר לחלץ את ההבטחה הנזכרת מנשיא 
סוריה, אולם הלה התיר  בסופו של דבר רק לארבע-עשרה 

נשים לצאת את גבולותיה של סוריה.  

השלב החמישי - היציאה האחרונה
וחמישים  כמאה  לישראל  הגיעו  התשעים  שנות  בראשית 

הלך  עת  אותה  כל  מסוריה.  יהודים 
סוריה.  על  הבינלאומי  וגבר  הלחץ 
הבינלאומיים  הכוחות  ביחסי  תמורות 
לרבות התפוררותה של ברית  המועצות 
יצרו  הראשונה,  המפרץ  ומלחמת 
חאפז  את  לשכנע  חדשות  הזדמנויות 
לצאת  סוריה  להניח  ליהודי  אסד  אל 
נשיא  על  האמריקאי  הלחץ  מארצו. 
סוריה בכל נושא זכויות האדם גבר אף 
הוא.  הארגונים היהודים השונים שפעלו 
במשך השנים למען יהודי סוריה, ובכלל 
קהילות  העולים  של  ארגוני  גם  זה 
אלה במדינת ישראל, הפעילו לחץ על 
גלוי  למאבק  לצאת  ישראל  ממשלת 
הבינלאומי  הלחץ  יהודי  סוריה.  למען 

אל  חאפז  הנשיא  הודיע   1992 אפריל  ובאמצע  פרי  נשא 
אסד כי יתיר את  יציאתם החופשית של יהודי סוריה. באותה 
העת היו בדמשק כ-4,100 יהודים, בחלב כ-400  ובקאמישלי 
כ-100 איש. היתר היציאה ליהודים לווה במגבלות שחלו על 
כל אזרח שביקש לצאת  מסוריה למטרות תיירות, וכללו בין 
היתר איסור על הוצאת רכוש ומטבע מעבר לסכום שנקבע 
הציוני"  "האויב  במדינה  ביקור  כל  גם  שנאסר  מובן   בחוק. 

בישראל. בגל הראשון לפני ראש השנה  תשנ"ג )1992(, יצאו 
כ-2,800 יהודים מסוריה אל ארצות הברית.  

היציאה עד שהותרה שנית  בסוף אותה שנה שוב נאסרה 

יהודי דמשק עולים לארץ בשנת 1994
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הקהילה בדמשק
אליעזר פסח: 

אדבר בקיצור נמרץ על הקהילה הדמשקאית, שחייתי בה 
33 שנים לפני בואי ארצה. 

למעלה  דעתי,  לפי  היו,  הראשונה  העולם  מלחמת  לפני 
ומסוגרת  סגורה  אז  השכונה  היתה  נפש.  אלף  מעשרים 
ורק יהודים גרו בה. היו בה כארבעה או חמישה בתי כנסת 
 גדולים ומספר גדול יותר של בתי כנסת קטנים שקראו להם 
"בתי מדרש" או בקיצור   "מדרש", אשר כל משפחה בעלת 

אמצעים עשתה לה בתוך ביתה או קרוב אליו. 

מתאספים  היו  האלה  הכנסת  בבתי 
ומתפללים, בפרט בשבת, תשעים אחוז מבני 
יחידים  רק  נעדרו  הקהילה  הדמשקאית. 
שהיה עליהם להישאר בביתם מסיבה זו או 

אחרת. 
בית ספר "אליאנס" היה מחולק לשני חלקים נפרדים - אחד 
כי  עצמו,  ועד  קהילה שמינה את  היה  לבנות.  ואחד  לבנים 
אף פעם לא היו בחירות כמו שאנו מכירים פה בארץ. בעלי 
 שם התאספו וקראו לעצמם "ועד הקהילה". הם היו בוחרים 
וענייניה. כל משפחה  והם ניהלו  את הקהילה  יו"ר  מביניהם 
נדרשה לשלם מס, בהתאם למצבה הכלכלי על פי   "עריכה", 
שאנשי הועד קבעו. הרבנים עשו את תפקידם בשקט וקיבלו 

את המגיע להם.  הייתה להם ולוועד השפעה על כל ענייני 
הדת. במשך 33 שנות חיי בקהילה לא שמעתי  שבקהילה היו 

אי פעם גירושים בין בעל לאשתו. לא היה דבר כזה!  
משותפים  בתים  בתוך  היו  המגורים  דירות  רוב  פי  על 
למשפחות אחדות. במרכז הבית היתה  חצר פתוחה לשמים 
בריכה  היתה  בצידה  או  החצר  במרכז  דירות.  היו  וסביבה 
קטנה  שזרמו בה מים יום ולילה. בדירות הגדולות גרו לעיתים 
משפחות אחדות. רק מתי מספר  בעלי אמצעים קנו לעצמם 

דירה וגרו בה לבדם. 
רוב האנשים בקהילה היו אנשי עבודה, בעלי מלאכה, אנשי 
יזמים  עצמאיים, סוחרים קטנים וגדולים. כל  מקצוע שונים, 

מה שהיה דרוש לאדם היה יכול למצוא בתוך  השכונה.  
כך היו פני הדברים עד המלחמה העולמית הראשונה. שינוי 
לשכונה  הגיעו  כשבמהלך  המלחמה  התרחש  משמעותי 
מספר לא קטן של יהודים, שנקראו אז 'פלסטינים'. התורכים 
 גרשו אותם מתל אביב ומירושלים וממקומות אחרים בארץ. 
חלק מהם הוגלה למצרים  וחלק לדמשק, לשכונה היהודית. 
ד"ר  ריבלין,  עפרון,  ד"ר  קריגר,  ד"ר  ילין,  דוד  היו  ביניהם 
פעילים  היו  הגולים  ידועים.  שם  בעלי  ועוד  בורלא  הסופר 
מאד והתחילו להרצות  בפני אנשי הקהילה על יהדות, ציונות, 
התיישבות, חלוציות וכן הלאה. התחילה  התעוררות. הם פתחו 
בתי ספר עבריים, אחד לבנות שמנהלו היה ד"ר יוסף ריבלין, 
ובית  ספר לבנים, שמנהלו היה יהודה בורלא. כך לימדו את 
בני הנוער והפיחו בו רוח חדשה,  שלא היתה מוכרת לו קודם 
לכן. עד אז לא ידענו מהי "ציונות" וכל השאלה הזו הייתה 
 רחוקה מאתנו מאוד מאוד. אך כש"הפלסטינים" הבהירו את 
משמעותה, הנוער הדמשקאי  קיבל אותה ברצון. למדנו את 
ידענו את העברית של  השפה העברית המודרנית. עד אז 
העברית  את  בקלות  קלטנו  התפללנו.  כולנו  כי   התפילה, 

המודרנית.  
פעם עשינו הצגה בעברית -"מכירת יוסף", 
שהיתה  בהצגה  לחזות  באה  הקהילה  כל 

מוצלחת  ומעניינת. 

באדיבות יד טבנקין

רב שיח: "ההעפלה וההגנה
בסוריה ובלבנון"  
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בין שני היסודות, חיכוכים תרבותיים  וחברתיים, אבל במשך 
זה  )אגב,  המוסתערבים  של  הדדית  הפריה  הייתה  הזמן 
מונח  שהפלמ"ח לא חידש אותו אלא שלקח אותו מן המצוי( 
ספניולי.   - היסוד  הספרדי  בעלי  ה"פרנקוס",  אותם  ובין 
אגב, שמות משפחה יבהירו את ההרכבים האלה - לניאדו 

וסילברה מול  ספרא, וידה ועזרא. 
לה  הייתה  שתמיד  קהילה  זו  הייתה   – השני  המאפיין 
לוויינים  שנה  מסתובבים  ממאה  למעלה  משלה.  תפוצה 
האם  מקהילת  קטנות  שאינן  קהילות  חלב:  קהילת  סביב 
ושומרות על האופי  בחלב עצמה,  קהילות חלביות ששמרו 
החלבי, על המודעות החלבית, שגיבשו לעצמן  את האיתנות 
התבוללות  מפני  מוגנים  גם  הם  כלומר,  החלבית,  היהודית 
שכבר  הוא,  המיוחד  חלבי.  יהודי  המיוחד  של  הדבק  בגלל 
זה  התחיל  כאלה,  קהילות  להיות  התחילו  שנה  מאה  לפני 
במנצ'סטר ובמילנו, ונמשך בארצות מעבר לים – במקסיקו 
חלבי  יהודי  כל  על  הברית.  בפנמה  ובארצות  ובארגניטנה, 
זו  יהודים חלבים בקהילות חלביות  בעולם.  היו כמה  בחלב 
אינה תופעה שהתפתחה רק לאחר חורבן הקהילה, אלא כך 
היה גם כשהקהילה  הייתה בשגשוגה. למעלה ממאה שנה 
קיימים "הלווינים" – הקהילות החלביות בעולם כולו,  עם קשר 
קהילת  עם  ומסחר  חיתון  קשרי  ועם  וחברתי  כלכלי  חזק, 
יותר ולא  האם. זה מאפיין שמוצאים  דוגמתו במידה קטנה 
במידה כל כך דומיננטית בקהילות אחרות. אני מדבר על זה 

 בלשון הווה ולא בלשון עבר כי זה קיים עדיין. 

אלף  כחמישה עשר  היו  בחלב  כאשר  השיא,  בתקופת  גם 
יהודים, נדמה לי )זה לא בדוק עד  הסוף( שמעולם לא עברה 
אלף  עשר  חמישה  של  הזעום  המספר  את  חלב  קהילת 
יהודים.  אבל סביב לחמישה עשר אלף אלה היו כמה פעמים 
חמישה עשר אלף במקומות אחרים.  כמובן, אפשר למצוא 

קשר בין המרכיב הראשון לשני וזה ילך ויתפתח. 

– שהיה בקהילה הזו מפגש של שלוש- המאפיין השלישי 
ארבע תרבויות. לא מפגש חיצוני,  אלא מפגש פנימי, מפרה, 
לכל  תרומה  גם  אלא  ספיגה  רק  לא  הייתה  כאשר  עמוק, 
הערבית,  התרבות  העברית,  התרבות   – התרבויות  האלה 
לשכוח,  התרבות  שנוטים  ומה  הצרפתית,  התרבות 
התרבות  את  קצת  ירשה  הצרפתית  התרבות  הספרדית. 
את  מאפיינים  יומיים  יום  זו.  ביטויים  בקהילה  הספרדית 
ו"מרסי  מלאח"  מ"מס  החל  הזאת,  התערובת-תרכובת 
 קתיר" ו"קונסואגרו". אבל אם נלך משמות משפחה לשמות 
פרטיים, ניווכח כי שם  המשפחה הוא יותר לעומק ולמרחק. 
בשמות המשפחה נמצא שמות ספרדים ובשמות  הפרטיים 

יסדנו יחד עם המורים את "מכבי" ומאוחר יותר את "החלוץ", 
"החלוץ הצעיר" ו"מכבי  הצעיר". הייתי אחד ממייסדי "מכבי 
הצעיר". היינו בקשר עם הוועד הארצי של "מכבי"  בירושלים 
לכינוס  "מכבי"  מרכז  ידי  על  הוזמנו  המלחמה  ובסוף 
שלנו  ההורים  אבל  בו,  מאוד  להשתתף  רצינו  בירושלים. 
יצא  שילד  מקובל  היה  לא  הסכימו.  לא  האמהות(  )בעיקר 
 מביתו אל מחוץ לעירו. עם הזמן הצלחנו לשכנע את ההורים 
ויצאנו לכינוס בירושלים.  מכל קצות הארץ התכנסו "מכבים" 
והיו תחרויות. היינו ביניהם וכשעברנו במצעד  ברחובות עם 
הדגל עליו כתוב "מכבי דמשק סוריה" באמת הרגשנו סיפוק 

רב.  
בשנת 1933 משפחתנו עזבה את דמשק ובאנו לארץ. 

קהילת חלב
אמנון שמוש  

אנשי  ויחיד  אחד  בתחום 
חלב מוכנים ומוכרחים לתת 
דמשק  לאנשי  הבכורה  את 
וההגנה.  החלוץ,  ההעפלה   -
אחד  "תחום  מדגיש  אני 
לנו  יש  השאר  בכל  ויחיד". 
ויכוח ארוך ואני  חושב שהוא 
ימשך עוד מאה שנה לפחות. 
אך התבקשתי  להשמיע,  יותר מאשר  לשמוע  באתי  אמנם 
ומצאתי  צובא  קהילת  ארם  של  לדמותה  קווים  לשרטט 

שישה מאפיינים לקהילה יהודית זו. 
חברתיים  יסודות  שני  של  הרכב   – הראשון  המאפיין 
שהשלימו והעשירו זה את זה. העשירו  בכל המשמעות של 
בתרבות  מעורים  שהיו  "המוסתערבים",  יסוד  זה  המילה. 
שבקהילת  השני  היסוד  המזרח.  אנשי  הערבית  המקומית, 
חלב, בהבדל מקהילות מזרחיות אחרות,  הוא שהפך להיות 
לו  שקראו  היסוד  הוא  מספרית,  מבחינה  גם  דומיננטי 
"הפרנקוס", אלה  אותם יהודים מגולי ספרד שלא באו מיד 
כמה  מאות  שבמשך  אלא  בחלב  והתיישבו  הגרוש  לאחר 
שנים ניסו את גורלם בארצות שונות סביב הים התיכון ורק 
במאות ה-17, 18  התחילה נהירה גדולה של אותם "פרנקוס" 
לחלב ולמזרח הים התיכון עות'מאני. עד כדי כך  שבחלב הם 

היוו למעלה ממחצית הקהילה. 
עד  העמיקה  האלה  היסודות  שני  בין  המושלמת  המזיגה 
כדי כך, שכמעט לא תמצאו משפחה  אחת שאינה מעורבת 
משני יסודות אלה. מזיגה זו העשירה את הקהילה המקומית 
חיכוכים  בתחילה  היו  הטבע,  בדרך  אמנם,  מכל  הבחינות. 
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קיצוניות לטובה. אם תפריז אפילו בדבר  הטוב ביותר, כאילו 
הפחתתה בו. זאת תורת המידות של הרמב"ם על רגל אחת, 
שעליה  גדלתי ועליה גדלה הסביבה שלי והיא נר לרגליי גם 
היום. התרחקות מכל פנטיות שהיא, לא  חשוב באיזה כיוון. 
לא הייתה אצלנו פנטיות דתית ובוודאי לא אנטי דתית, לא 

הייתה פנטיות  לשום דבר. 
איפיון,  משום  בהם  שאין  נוספים,  קודים  המאפיינים.  אלה 

אמנה אותם רק בראשי פרקים,  בקצרה: 
ואני  ההלכה",  "בגבולות  הייתה  חלב   – הציונות  לגבי  אחד, 
זו  הייתה סיבה או תירוץ לחכמי  משאיר לכם להחליט אם 
אנחנו בארץ  הן  עליה,  על  "מה אתם מדברים  חלב לאמר 
העם  ופשוטי  ההלכה,  על  הסתמכו  החכמים  אז   ישראל". 
חלב  מאנשי  אחד  פיזית,  כל  שלמעשה,  כך,  על  הסתמכו 
עלה לקבר רבי שמעון בצפת, ירד לטבריה לרבי מאיר בעל 
שהוא  מבלי  במרחצאות  להתרחץ  חמה  ועלה  לאל  הנס 
חשב לרגע שהוא יוצא מארצו. זה היה מעשה  שבכל עונה, 
כך שהקרבה וגבולות ההלכה נתנו הרגשה ותירוץ טוב בידי 
לעלות  בשביל  זה  הציונות  כי  לאמר,  העיר  ורבניה  חכמי 

לארץ ואנחנו כבר יושבים בה. 

נקודה שנייה,

הקרובות,  השכנות,  לערים  חלב  שבין  מה 
שתי האחיות שלה – על דרך  ההשוואה, אם 
דמשק היא סורית ערבית במהותה, וקמישלי 
היא כורדית פרובנציאלית, הרי  חלב הייתה 

קוסמו פוליטית.

ותורכים, שלא נדבר  ופרסים  וארמנים  ישנם דרוזים  בחלב 
והיסוד  הבינלאומיים  והסוחרים  סוריה,  שבתוך  על  עממים 
עם  שלה  והקשר  הקהילה  היהודית,  בתוך  ה"פרנקוס"  של 
פוליטי  קוסמו  אופי  עיצב  זה  כל   – בחו"ל  שלה  התפוצות 
בנסיעות  זרות,  בשפות  ובשליטה  שפות  בריבוי   שהתבטא 
ובפריז  במילנו  את  הגרדרובה  למלא  פוסקות  בלתי 
מאחיותיה.  אותה  שהבדילה  קוסמופוליטיות  ובמנצ'סטר, 
זה  אבל  לאחיותיה,  אותה  שקירבו  דברים  יותר  כמובן,  היו 
הבדיל אותה מהן, קוסמופוליטיות  מובהקת. מצאנו דוגמתה 

גם באלכסנדריה שבמצרים. 
שיש  מי  מובהק,  אוליגרכי  ארגון  מאורגנת  הייתה  הקהילה 
לו כסף, המשפחות העשירות  שולחות את בניהן לנהל את 
זכות בחירה, קיטוב  לו אפילו  אין  לו כסף,  מי שאין  העסק. 
 כלכלי חברתי בין שתי שכונות, אין זה מאפיין חלבי בלבד, 
הרבה מקהילות ישראל במזרח  ובמערב, נמצא שכונה שבה 
נהירה  עם  המבוססים.  היו  בה  ושכונה  העם  דלת  שכנה 

נגלה שכבר הפכו לצרפתיים. אין זה רק שהקהילה ישבה 
פסיבית, ובלעה ועיכלה,  אלא שהקהילה גם תרמה. נמצאו 
בכל  בעתונות,  ובמאמרים  ובשירה  בפיוט  שתרמו  אנשים 
ארבע  בין  החיכוך  אכן  קיבלו.  רק  לא  תרמו  החיים   שטחי 
שמוצאים  הניצוצות  את  אותן  הצית  אלה  גדולות  תרבויות 

בקהילה זו ובבניה, גם בין אלה שהתפזרו במרחקים. 
ובין תורה, בין הסוחרים  – האיזון בין קמח  המרכיב הרביעי 
רק  לא  שהיה  האיזון  זה  חכמים  גדולים.  ותלמידי  הגדולים 
בין  ראו  בקהילה אלא כמעט בכל משפחה. ההורים תמיד 
וכבר מגיל  כיוון,  ולאיזה  יותר  מי מתאים  ובין הבנות   הבנים 
חכם  תלמיד  של  אל  הקריירה  אותו  לכוון  התחילו  שלוש 
באיזה  או  דין  עריכת  או  רפואה  איש  סוחר ממולח, של  או 
שהוא  כיוון אחר. הם ידעו מינקות את הדבר שהפסיכולוגיה 
חייו  בשנות  אדם  מתרחש  של  שעיצובו  מגלה,  המודרנית 
שפסיכולוגים  בלי  בחושים,  זה  את  ידעו  הם  הראשונות. 
הערה  להעיר  רצוי  אולי  וטבלאות...  זה  מחקרים  על  עשו 
היו  שלא  לא  אומר  זה  "מאפיינים",  אומר  כשאני  בסוגרים 
עוד קהילות במזרח או בכלל הקהילות היהודיות שהיה בהן 
"מאפיינים"  אומר  כשאני  אבל  האלה.  מן  המאפיינים  חלק 
ישנה קהילה אחת ויחידה שבה מצויים כל  ששת המאפיינים 
למצוא  תוכלו  המאפיינים  מן  אחד  לכל  כלומר,  האלה. 
במקומות  ואם  בסוריה  אם  חלב,  אחרים  לקהילת  שותפים 
מרוחקים ממנה מאוד. תמצאו למשל, את האיזון  בין קמח 
ובין תורה, ואני חושב שהוא מאפיין יהודי כללי, ועם זאת, אם 
לסמן קהילה אחת  שישנם בה כל ששת המאפיינים אפשר 

לומר שזו היא הקהילה הזאת. 

רק  לא  המשפחה,  המשפחה.  הוא  החמישי  המרכיב 
כמסגרת, אלא כערך, כערך עליון.  המשפחה כמקום שירה, 
ונישואים – הכל בתוך גבולות  תפילה, בילוי, חברה, עסקים 
 המשפחה. המשפחה היא משהו מעבר למסגרת, היא עמוק 
בסולם הערכים. כשהיא מתנגשת  עם ערכים אחרים, היא 
המנצחת. הרשו לי פה הערה כמעט אישית, כאשר אפנה 
גיבור אחד מספריי, כאשר  אתכם אל  מישל עזרא ספרא, 
הייתה אצלו התנגשות בין עתידה של  המשפחה לבין ספר 
שארור  קדוש,  ספר  אותו  על  וחרמות  גניבה  ואיסור  קדוש 
כל מי שנוגע  בו – עתיד המשפחה הכריע. כי זה היה מושג 

"המשפחה מעל הכל". 

עממי  בפתגם  מתמצה  הוא  אולי   – השישי  המאפיין 
ששמעתי מזמן שאוזני נפקחו לשמוע   "יותר מידי הוא אחיו 
של פחות מידי". כשגדלתי הבנתי שזו תורתו של הרמב"ם 
אפילו  קיצוניות,  מכל  מפנטיות,  להימנע  רגל  אחת.  על 
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את הנשים האלה. על כל פנים, אין  מקום לשביעות הרצון 
העצמית שאני פוגש בכל מקום שאני מגיע אליו – עושים, 
מגיעים,  יוצאים, שב בשקט, הרבה יותר טוב לעשות את זה 
בשתיקה, במשך שלושים שנה נשארו   4500 ולא פחתו באיש 
אחד, רק את הגידול הטבעי הצלחנו להוציא. מכאן, זה הגוף 
וזאת  החבורה שיש לה הזכות המלאה, המוסרית והציבורית, 
ושתיקות.  טפטוף  הזאת  של  הכושלת  למדיניות  די  להגיד 

קומו ונעשה. 

מסוריה  ילדים  קליטת 
בשנות ה-40 

מנחם לוזיה )אפיקים(: 
סוריה,  יהודי  אנו,  חלקנו  על  אספר 
בית  חניכי  אנחנו  ארצה.  בהעפלה 
יפה.  ותנועה  ציונית  העברי  הספר 
למורים  זכינו  רצופות  שנים  חמש 
היום  ועד  אותנו  עזבו  הם  נהדרים. 
בתקציב  שקיצצו  יסולח  לאלה  לא 
בתי  את  וסגרו  הציונית  ההנהלה 
רחוב.  כילדי  מה  זמן  15-16  הסתובבנו  בני  אנחנו,  הספר. 
מהרחוב  ילדים  אספנו  בתים,  שכרנו  התעשתנו,  כאשר 
מאוד  ומהר  נוער  תנועת  הקמנו  אותם.  להפעיל   והתחלנו 
הראשונים  הנערים  ארצה.  ששת  עולים  לשלוח  החלטנו 
הגיעו לכפר גלעדי. לא שכחנו גם את הבנות והעלינו ארבע 
אחת  של  אבא  אביב.  לתל  שבועיים  כעבור  בנות  שהגיעו 
מהן, שלא השלים עם עליית בתו, הגיע  ארצה כדי להחזירה 
לדמשק. מחשש שנסתבך עם אותו אב ונזיק לעניין העליה, 
הסתתרתי  עם רעייתי אצל מיכאל אסף. אחרי לבטים רבים, 
פנינו אל הרב בן ציון עוזיאל בתקווה  שיוכל לסייע. הוא לא 
היסס ואמר: "הבאו לי קיבוצניק אני אעשה חתונה והילדה 
תשאר  בארץ". הבחור שהבאנו עבד במעדר עד הצהריים 

ואחר הצהרים היה חתן. 
לפני שנתיים הייתי בנען וראיתי את ארבעת ה"ילדות" שם. 
הן כבר היו סבתות, שלוש מהן  חברות נען ואחת חיה בחולון. 

ידענו שאסור לנו להשאיר בנות בדמשק. 

אותו זמן היתה העפלה מאירופה וממדינות נוספות במזרח 
התיכון, אולם מקומות הקליטה  היו מעטים. עד אז הקיבוצים 
קלטו עולים בוגרים ונוער, אך לא קלטו ילדים ואנחנו  ביקשנו 

להעלות ילדים, בתקווה שימשכו אחריהם את ההורים. 
לעבודה  מחדרי  יצאתי  באפיקים,  מאי  בחודש  לוהט  ביום 
בבננות, והנה, ליד פתח חדרי שבע   "חבילות" שבעה ילדים 

– לא רק בין  ועם קוטביות ביניהן.  ומאבקים  מאחת  לשנייה 
בין  העיר,  חכמי  בין  מאבקים  בעיקר  אלא  השכונות,  שתי 
ובין  אליאנס  סביב  שהתרכזו  המשכילים  בין  עשירי  העיר, 
ובכל.  ובחכמים  המורדים  באוליגרכיה  המרדניים,  הצעירים 
ומאד עירניים. אולי מושפעים מהעירנות  מאבקים תוססים 
של  החלבים בכלל, עיר שיש בה תסיסות חברתיות ופוליטיות 

מאז שהיא מוכרת לנו. 

ואחרון אחרון בדלנות – הן מתוך הרגשת עליונות שנוצרה 
אינטרסים.  מתוך  והן  "לוקל  פטריוטיזם",  הזמן  במשך 
הבדלנות הגיעה עד כדי כך, שיש להינשא רק בתוך  העדה 
ולסחור רק עם אנשי העדה להפקיד כספים רק אצל בנקאי 
"משלנו" וכו'. אנחנו  מוצאים אותה עד היום וכנראה גם עד 

מחר ומחרתיים, גם בקהילות החלביות באשר הן. 
הרשו לי רק הערה אחת לפני סיום דברי, והיא אינה בעניין 
העבר אלא בעניין העתיד: אין  ציבור שיש לו זכות מוסרית 
להשלים  שעלינו  לאמר  פה,  היושב  מהציבור  יותר  גדולה 
הוצאת  את   – בו  התחיל  הזה  שהציבור  מה  את   ובמהירות 
יהודים   4500 מ-  שנה  ומעלה  שלושים  מסוריה,  היהודים 
רק  זה  שעשינו  מה  שכל  דבר,  של  פירושו  בסוריה.  ישנם 
לא  חוטא  בזה  שמסתפק  ומי  הטבעי,  הגידול  להוציא  את 
רק ליהדות סוריה, חוטא לעצמו ולכל עם  ישראל. אנחנו לא 
עושים די. הגיעה העת לעשות והקריאה צריכה לצאת מפה 
מי  "יש על  ו  ואנחנו מטפלים"  "שב בשקט  כי מדיניות  של 

לסמוך" מדיניות זו פשטה את הרגל. 
כי  )אם  להפריד  להציע  רוצה  אני  הקריאה  על  ובנוסף 
מסוכן קצת להפריד( בין הטרגדיה  הגדולה לבין הלוז של 
הטרגדיה: בתוך הטרגדיה של יהודי סוריה שיושבים בבית 
סוהר  מרווח, ישנה הטרגדיה האיומה של אותם ארבע מאות 
וכמה נשים הקבורות בחייהן,  שמעולם לא טעמו טעם של 
אהבה ולא של לידה ולא של נישואין והקמת משפחה, ואין 
להן  שום סיכוי עד יומן האחרון. אין להן שום אפשרות אלא 
אינן  רובן  אבל  להקים  משפחה,  רוצות  הן  אם  להתאסלם, 
מתאסלמות והן אומללות, קבורות בחייהן. בין הטרגדיות של 
עם  ישראל, מקצה אל קצה, מעולם לא הייתה טרגדיה כזאת. 
הראו לי מקום אחד בהיסטוריה  הארוכה של ייסורים וסבל, 
ומשפחה,  לנישואין  יום  יום  וכמהות   40 לגיל  שהגיעו  נשים 
צריך  אני  לכם  לא  מזרחית  אישה  בשביל  משפחה   ומהי 
כאשר  יום,  יום  כדי  לסבול  בחיים  נשארת  רק  היא  לספר. 
במרחק יריקה היא יכולה לגאול את עצמה, ואנחנו יושבים 
מהארץ  יריקה  במרחק  יושב  פיזית,  אני,  במרחק  יריקה. 

הזאת ומהמקומות האלה. 
כל  קודם  ולהציל  להפריד  להיות  צריכה  שההצעה  יתכן 
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אותנו  "שלח  מדמשק.  שבאו  ומפוחדים  בלויים   ,12-13 בני 
את  פגשתי  יותר  מאוחר  כאשר  לי.   אמרו  הם  אליהו  כהן" 
אליהו כהן שאלתי אותו: "השתגעת? איך אתה שולח ילדים 
ערב  כל  אותם?  שלחתי  "אני  תמה  כהן  כאלה?"    קטנים 
במועדון הם שאלו אותי מתי נעלה. לרגע ראשי לא  היה על 

הכתפיים ואמרתי להם "לכו ותעלו", אז הם הלכו ועלו". 
הם יצאו לדרך ותעו. דרכם נמשכה כשבועיים, דרוזים כיוונו 
ומשם  שאמס  למג'דל  דרך  קונייטרה  הגולן,  לרמת  אותם 
אותם  לגרור  ניסו  ואף  כספם  את  שדדו  בדרך  גב.  לעין 
 למשכב זכר, ממש הרסו אותם. קשה היה ליצור אתם קשר 
ולדובב אותם. מעין גב הגיעו  לדגניה בסירת משוטים ומשם 

לאפיקים. 
לוזיה,  כששושנה  באפיקים  נשארו  הילדים  חודשים  שישה 
התמסרו  ומורה  גלבוע  מחנכת  ותחיה  הבגדים,  מחסנאית 

אליהם בלב ובנפש. 

ובכל זאת מה עושים? 
התכנסנו בתל אביב, בבית הפועל ברחוב נחמני וזימנו לשם 
את בן גוריון. הוא לא האמין  למראה עיניו – אתם ילדי סוריה? 
חטפה  "אותי  השיב  בנען,  כבר  שהיה  אוג'ין,  שלום  שאל. 

 דמשקאית, אני תימני".
ואז בן גוריון אמר לנו לבוא לוועד הפועל הציוני ו"נראה מה 
בבית  שלנו  הכנס  את  ממשיכים  למחרת  אתכם".   לעשות 
ויצ"ו ברחוב המלך ג'ורג', ושוב  להזכיר, אנחנו בני 16-17-18 
דנים על גורל הנוער הדמשקאי, על עליתו ארצה וקליטתו. 

ולוי  אביגור  מאירוב  שאול   – יקרים  יהודים  שני  איתנו   ישבו 
שקולניק, הוא לוי אשכול,  שהיה אז מזכיר פועלי תל אביב. 

המזרח,  עדות  ילדי  בפני  "סגורה"  אז  הייתה  הנוער  עליית 
"לפרוץ"  צריכים  היינו  הנוער  מאירופה.  כי עסקה בקליטת 
את סגירת דלתות עליית הנוער בשביל הילדים שהבאנו,  כי 

הילדים הגיעו ולא היה איפה לקלוט אותם. 
נסעתי לירושלים, להנרייטה סולד. נכנסתי אליה בתחבולות 
במהלכה.  ומורדות  עליות  ארוכה,  עם  שיחה  אתה  וקיימתי 
ילדי  ישראל,  הם  הללו  הילדים  כי  לה  לומר  התביישתי  לא 
בין שנולדו בדמשק או בברלין... בפגישה נוכח גם הנס בייט. 
נוספת  בשיחה  בסרוב.  הסתיימה  פגישה  ראשונה  אותה 
הסכימה הנריאטה סולד לבוא להפגש עם הילדים.  בא איתה 
גם הנס בייט. הייתה להם שיחה עם כל ילד בנפרד ואחר 
כך עם כולם יחד. היא  נפרדה מהילדים בבכי והאמינו לי. אני 
עדיין חי את הרגעים האלה כאילו שהם קורים  עכשיו, ואני 
שומע אותה אומרת "גולה, גולה, מה עשית לילדי ישראל"? 
אחר כך הפנתה  את מבטה אלי ואמרה "מנחם, אלה ילדינו. 

עזור לנו בקליטתם". 

עמוד ממחברת לוזיה - מסמך המאגד מידע על כל ילד שהגיע

מי  ילדים.   1350 הגיעו  חודשים   11 במשך 
לביתי  מוזמן  היסטוריה,  לכתוב  שירצה 
מתי  ילד:  כל  בו רשמתי  הספר  את   לראות 
ירדנו  אח"כ  נשלח.  ולאן  הוריו  שם  הגיע, 

מגיל   16-17 עד לגיל 6. 
הנוער.  בעליית  כך  על  לי  שהייתה  השיחה  את  אשכח  לא 
הוזמנתי  לירושלים וגרשון לנדאו, שהיה מנהל עליית הנוער, 
על  החלטנו  ילדים  קטנים?  מביאים  אתם  מה   – עלי  כעס 
וגם ירדתם לגיל  מאתיים וכבר עברתם את הארבע מאות 
עשר! גם הנס  בייט צעק עלי. אך כשיצאתי החוצה הוא בא 
כדי  צעקתי  עליך  "מנחם,  ואמר  כתפי  על  ידו  והניח  אחרי 

לעשות רושם. כל ילד שיגיע ארצה הוא שלנו! 
בהתחלה היה לי קשה גם עם התנועה הקיבוצית, לא רצו 
ידעו מה  טיבם. לא הרגישו למה  לקבל את הילדים כי לא 
הילדים האלה מסוגלים. אבל ברגע שהם הגיעו חטפו אותם. 
לאפיקים,  סע   – אמרו  שהתלבט  למי  אותם.  ממש  חטפו 

למולה זוהר, הוא יסביר לך מי הילדים  הללו. 
תאמינו לי, כאשר אני מספר את הדברים הללו עומדים לנגד 
עיניי המחנות באלונים, גבעת  זייד, משמר הים שהיום הוא 
אפק – בהם ילדים כאלה קטנטנים, שאתמול היו ליד אבא 

 ואמא, ואתה מתרוצץ כדי להעביר אותם למקומות קליטה. 
האושר הגדול שלי בחיים הוא כאשר אני פוגש את "הילדים" 
חשובים,  של  הארץ, בתפקידים  ורוחבה  אורכה  לכל  הללו, 

כלכליים וביטחוניים. הם התאקלמו והתבססו. 
בתוך  להשתלב  באנו  סוריה!  יוצאי  אגודת  לנו  אין  ומעניין, 
בארץ  קהילות  נפרדות. באמת השתלבנו  להיות  ולא  העם 

ישראל, ממש. 
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שמהיום  חילו  יאיר  היו  בדמשק  כתף  שהיטו  המקום  אנשי 
יוסף ממרוד.  הראשון נתן את עצמו לפעולה  וכך גם חברו 
בחלב היו נאג'יד ובבירות – שקורי ועוד רבים מאנשי המקום. 

שליח עליה
משה יאבו )חולתה( 

למעשה העליה הבלתי לגאלית מסוריה ולבנון אף פעם לא 
נפסקה, ואם אני אומר סוריה  ולבנון – אין זה אומר שרק יהודי 
ארצות אלה היו בין העולים לישראל )שאז נקראה  פלסטין(. 
שרצו  ליהודים  מעבר  ארצות  למעשה  ולבנון שמשו  סוריה 
להגיע לארץ ישראל,  לא רק בשביל למות בה. אני זוכר, כי 
ילד היה בית כנסת "כתאב אלדואר" מארח  באופן  בהיותי 
"חמולות"  וטף,  צעירים  זקנים   – שלמות  משפחות  קבוע 
מפרס, מתורכיה, מעיראק  ומכורדיסטן. בראשית שנות ה-30 
היה  בדמשק  שלנו  הבית  מגרמניה.  יהודים  אפילו  הגיעו 
 ליד בית כנסת זה וראיתי את המתרחש בו. נוסיף לכך את 
פעילות "החלוץ" ו "החלוץ  הצעיר" בדמשק שבתוך השכונה 
ונקבל תמונה של אווירה ציונית אוהדת, פחות או  היהודית 
 יותר שנמשכה גם בשנות ה-40. פה המקום להדגיש, כי בלי 
הפעילות המסודרת  והמאורגנת של "החלוץ הצעיר" בתוך 
שנשלח  מחולתה  כהן,  אליהו  )בהדרכת  היהודית  השכונה 
של  מחתרתית  פעילות  מתאפשרת  הייתה  לא  לדמשק( 
עליה מסודרת ומאורגנת  היטב. חובה גם לציין, שמספר ניכר 
מהפעילים בעליה ובהגנת השכונה מפני פורעים  ערבים, היו 
מובן למה מצאתי את עצמי  כן,  "החלוץ הצעיר". על  יוצאי 
בתוך הפעילות  הזאת עוד זמן רב לפני שהמוסדות בארץ 

נרתמו לפעילות מאורגנת. 
לקיבוץ חולתה, הייתה נקודת אחיזה גם בצד המזרחי של 
יום  מדי  ולעיתים  מדי  שבוע  ה.  ר  ד  ר  ד  שנקראת  האגם, 
היו מגיעים עולים לדרדרה שלא ידעו כיצד להמשיך הלאה 
הישובים  רוב  את  גם  אפיינה  זו  תופעה  תוך  הארץ.  אל 
ואיילת  בגליל העליון ובמיוחד כפר גלעדי, דן, דפנה,  עמיר 
השחר. בלי צו או פקודה נרתמתי, כמובן, בהסכמת הקיבוץ 

להעברת העולים  לפנים הארץ. 
ההעברה הייתה כרוכה בקשיים גדולים בגלל שני מכשולים 
עיקריים: האחד, שער גדר  הצפון על הכביש הראשי מטולה-
ראש פינה, שהבריטים היו סוגרים אותו מרדת החשכה עד 
 אור הבוקר. מדי פעם היה קורה שאיחרו לפתוח אותו בזמן ואז 
הייתה מתאספת שיירה  ארוכה בשני הכיוונים עד שהשוטר 
ופותח את השער. המכשול השני  היה מופיע  עם המפתח 
לכן  והמשטרה של ראש פינה עצמה.   היה בתחנת המכס 
נאלצנו לרכז מספר עולים באילת  השחר, ולפי הצורך הייתי 

עלייה ב' 
יוסקה קוסטיקה: 

הערב הזה הוא בשבילנו כמו מגילה 
ויש בה הרבה מכל  שאנחנו פותחים 
חבר וחבר, כי לכל  אחד מטען, חוויות 
לכאן  שבא  מי  כל  משלו.  וסיפורים 
ב',  עליה  במעשים:  וגדוש  מלא  הוא 
 העפלה, הגנה, וציונות. כל אחד ואחד 
מהאנשים שנמצאים כאן נשא בהם, 

עשה בהם, סבל  בהם ונאסר בהם. 
הגענו לקיבוץ כפר גלעדי בשנת 1930. באנו דרך קוניטרה. 
היינו הקבוצה השנייה. כפר  גלעדי היה אז הראשון שקיבל 
והנה עלתה קבוצה שנייה  ולא רצו  את החלוצים מדמשק. 
יוסף  באו  משתאים.  עמדנו  למה?  בקיבוצים.  אותה  לקבל 
בנקובר ואברם שכטר  ואמרו כי כפר גלעדי לא רוצה לקבל 
יותר, ואנחנו כבר שמונה אנשים. בת שבע חייקין באה  מיגור 
החלוצים  שמונה  ואת  בינתיים"  אתכם  אקבל  "אני  ואמרה 
שהגיעו בהעפלה הכניסה  ליגור. היה אז חוסר עבודה משווע 
ובקיבוץ עבדו עשרה מתוך 60 החברים, והיו צריכים  להאכיל 
את כולם, אם עבדו או לא עבדו. בפלוגת העבודה היה אותו 

דבר – עשרה עבדו  מתוך מספר גדול של אנשים. 
שאלתי את יוסף בנקובר – מה קרה? מה הסיפור? מדוע לא 

רוצים אותנו? 

אז יום אחד הוא לקח אותי למסעדה ואמר 
הבעייה?  מה  יודע  אתה  קוסטיקה,   – לי 
סרטיפיקטים.  עם  רשמיים  לא  עולים  אתם 
הסוכנות מקציבה לקליטת עליה ואם אתם 
יכול  לא  הקיבוץ  בלי  סרטיפיקטים  באים 

לקבל עבורכם גרוש. לכן לא רוצים אתכם. 

אז מה עושים? 
בוא ניסע לועד הפועל, אמר בנקובר.  

חיים הלפרין  היו  ושם  לועד הפועל של ההסתדרות  נסענו 
וברדר. העלינו את הבעיה. חיים  אמר – בוא איתי עם האנשים 
למזכירות  הוראה  ניתן  שם  העליה.  ברחוב  העולים  לבית 
 לקבל את העולים, לרשום אותנו כעולים ולאשר להם סידור 
ראשון, כלומר, מיטה, מזרון,  אוהל וכו' וכך נפתור את הבעיה. 
השליחים בסוריה ובלבנון עשו את העבודה. הם הוציאו את 
הילדים מבתיהם, מאימותיהם.  שלמה קוסטיקה יכול לספר 
ארצה,  היתומים  את  והעביר  מלא,  יתומים  בית  הוציא  איך 
רצה  ולא  התנגד  בחלב  בהם  שהחזיק  שהחכם   למרות 
להרפות, כי הוא חי מהם. קיבל לשם  כך הקצבה ממקסיקו. 
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הוא  אמר למנשה  והיגר מסוריה  שעזב מזמן את השכונה 
הראל: מהיום והלאה שמך יהיה אמנון בודה. למחרת ניגש 
יאיר למשרד  הפנים הסורי וכעבור שבוע הייתה לו תעודת 
מנשה  יכול  היה  אז  ורק  מזויפת,  לא  אמיתית,  סורית  זהות 

הראל להסתובב באופן חופשי באשר רצה. 
ורבקלה  מנשה  השליחים  של  בואם  שעם  לאמר  אפשר 
לימוד  כמרכז  ז"ל  יאני  אבידוב  לבירות,  שאולה  לדמשק, 
האחים  ז"ל,  עקיבא  מהמסתערבים:  כמה  וכן  העברית, 
מעבר  העולים  את  שקיבלו  הפלמ"ח  וחוליות   קוסטיקה 
אלה אפשרו  כל   – לפנים  הארץ  העברתם  להמשך  לגבול 
את הגברת העלייה במספרים שלא חלמנו עליהם בעבר. 
וכל זה  במאה אחוז ידיים ישראליות – מהגבול ואל הגבול ע"י 

חוליות לתוך הארץ. 
הייתה לנו גם אפשרות להיעזר ביחידת ההובלה הישראלית 
הביאו  שלהם  ברכב  הבריטי  בדמשק.  בצבא  ששירתה 
חיילים לבלות בעיר. החיילים באמת הלכו לבלות ועל הרכב, 
 בנקודה מסויימת שנקבעה מראש, היו מעמיסים את העולים 
החיילים  את  להסיע  ואחר  כך  הגבול  אל  איתם  ונוסעים 
שבילו בדמשק אל מחנותיהם. כך עבדנו כמעט לילה לילה 
במשך  תקופה ארוכה עד אשר לילה אחד, ואני בדרכי חזרה 
מפורשת  ובפיו  הוראה  קוסטיקה  שלמה  הופיע  לדמשק, 
ומחפשים  שם  "שרוף"  אני  כי  לדמשק  לחזור  שלא  עבורי 
אחרי. כך סיימתי  למעשה את עבודתי בעליה מסוריה ולבנון. 

לגבש קבוצות לעליה
יונה כהן: 

והשתדלתי ככל  נשלחתי כמורה דתי ללמד מקצועות דת 
האפשר להיות מורה טוב. אולם  למעשה, בראש ובראשונה 
דתיים  ילדים  עליית  ולארגן  תנועה,  לגבש  צריך  הייתי 
לא  חלילה,  ילדיהם, שמא,   ממשפחות שחששו לשלוח את 

יתפקרו בארץ.  
בא  הייתי  ומופת.  דוגמא  לי  היו  בדמשק  "החלוץ"  אנשי 
נתבקשתי  אחד  יום  לשמוע  ולהשמיע.  כדי  לביקור  אליהם 
על ידי המדריכים לתת להם שעור בנושא שעניין אותם.  היה 
זה בכ"א בתמוז, יום לוהט שהביאה הרוח המדברית. חיפשנו 
"החלוץ"  של  המדריכים  אחד  יחדיו  ובעצת  לשבת  מקום 
בהסתה  לשנאת  הידוע  המסגד  אומאייה,  למסגד  הלכנו 
שקטות  פינות  עם  מאד  גדול  מקום  בהיותו  אך  ישראל. 
נכנסנו  נעליים,  חלצנו  מחצלות  ושטיחים,  מכוסות  ורצפות 
ושקטה. שוחחתי אתם  בפינה מבודדת  והתיישבנו  למסגד 
 על הרצל ועל ביאליק בליבו של המרכז הגדול להסתה נגד 

היהודים. 

וממנה  המושבה  פינה  לראש  השדות  דרך  אותם  מעביר 
הייתי  שם  בחיפה,  ההסתדרות  לבית  במונית  היינו  נוסעים 
מוסר אותם לחברים יצחק שלום ז"ל  וצימרמן שהיו דואגים 

לפיזורם. וכך כמה פעמים בשבוע. 
באחד הבקרים, אחרי שמסרתי את העולים בבית ההסתדרות 

בחיפה, הלכתי לרחוב החלוץ

שאת  חצבני,  שלמה  החבר  את  ראיתי 
משפחתו הבאתי זה עתה. כולי פליאה איך 
הוא כבר  יודע על כך. אחרי ה"שלום" ו"מה 
עונה:  והוא  לאן?  אותו:  שואל  אני  נשמע" 
כלום.  יודע  לא  עוד  שהוא  לעבודה.  הבנתי 
גיליתי לו ואמרתי שייגש לבית ההסתדרות 
הילדים שהגיעו ממש  ויקח את אשתו  ואת 
עכשיו. הבחור כמעט התעלף לי בידיים ולא 
רצה להאמין. הוא  סיפר כי היה כבר מיואש 
והילדים  אשתו  כי  לדמשק,  לחזור  ורצה 
ניסו כבר פעמיים לעבור  את הגבול, נתפסו 

והוחזרו לדמשק. 
שהיה  המרגש  המפגש  את  לעצמכם  לתאר  יכולים  אתם 

 באותו בוקר. לי זה גרם עידוד רב להמשיך ביתר שאת. 
ואז, בוקר אחד   1944 כך נמשכה העבודה עד תחילת קיץ 
לי  ואומרים  בדיג(  עבדתי  בלילה  )כי  משינה  אותי  מעירים 
מחכים לך על שפת האגם. אני קם ויורד לשפת האגם, ואת 
הכרתי.  שלא  בחור  ועוד  ז"ל  אלון  יגאל  את  אני  רואה?  מי 
"שלום" "שלום" ויושבים על שפת האגם  ומקשקשים. יגאל 
מכיר לי את הבחור שקראו לו עבדו )שמו האמיתי לא ידוע 
הגבול  דרך  אותו  להעביר  היום(  ויגאל מבקש ממני  עד  לי 
לסוריה. קבענו נקודת מפגש על הכביש  הראשי לקוניטרה, 
שם יעבור יגאל עם האוטו, יאסוף אותי ויחזיר אותי הביתה, 
וכך היה.  זאת הייתה הפעם הראשונה שאישיות מהמוסדות 

פנתה אלי לבצע עבודה רשמית כביכול. 
באותו קיץ רבו המקרים שהיה עלי להעביר לסוריה. שליחים 
שהיו צריכים להגיע ליעדים  שונים ולפעולות שונות. אזכיר 
לעיראק,  שהמשיך  חיים  ממעוז  כדורי  עזרה  מהם:  אחדים 
המשיך  הוא  שגם  זוכר(  איני  המשפחה  שם  )את   יחיאל 
לעיראק. מנשה הראל היה צריך  לעבוד כמורה בבית הספר 
בדמשק ותעודות לא היו לו ובלי תעודות לא יכול היה לזוז. 
שאלה  לציין  חשוב  התנועה.  לאנשי  פונים  עושים?  אז  מה 
מהונם.  גם  מאונם  ולפעמים  ולהשקיע  מלעזור  פסקו  לא 
על  לו  וסיפרנו  חילו  יאיר  אל  הראל  מנשה  עם  ניגשתי 
מישהו  נזכר בשם של  יאיר  מנשה,  על  המשימה  שהוטלה 
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לארגן  היא  עבודתם  בחורים  שכל  פה  ויש  עליה  ולעודד 
עליה. יושב פה זאב דיבו )זאב חיסנה( שעזר בשקט הרבה 
אתבייש  אני  ועוד.  הדתי"  ל"חלוץ  וגם  ל"החלוץ"  מאוד  גם 
בפניהם אם אצטרך לפעול נגדם.  ביקשתי מיעקב שיודיע 
ענייני  את  האפשר.  ככל  ילדים  להעלות  הקשר,  דרך  לי 
זאת  הודעתי  שכבר  לו  הבהרתי  בארץ.  הקליטה  שיסדרו 

למשה שפירה. 

בן  ינאית  רחל  )לימים  ינאית  רחל  כשבאה 
צבי( יכולתי בשקט לעזור לה בקשר לחוות 
הלימוד שניהלה, וכן גם לעיינות,  שם הייתה 
השבת  ענייני  שם  כי  ידעתי  פישמן.  עדה 
יגיעו  לא  בוודאי  משם  בסדר.  והכשרות 

מכתבים שהיו מגיעים מכמה קיבוצים. 
 

"אבא אנחנו עובדים בשדה בשבת, אנחנו מולקים תרנגולות 
לתומם  כותבים  היו  הילדים  כך  קומזיצים"  לעשות  כדי 
וההורים היו באים ומראים לי את המכתבים, ואני הייתי אומר 

–  ילדים, מה אפשר לעשות, איך אפשר למנוע זאת מהם... 
היום  ויושב  במקום  שהיה  הרב  אספר:  אחד  דבר  עוד 
בארגנטינה הוא שניסה להפריע לנו.  כאשר הוא שמע שאני 
את  ואמרתי:  שלהם  הקרובים  ועם  התלמידים  עם  דיברתי 
עתידכם  תיבנו בארץ ותנו לילדי בית היתומים לעלות! הוא 
הסית נגדי ופירסם "היזהרו מפני הרב  יונה". היום הוא שולח 

אלי פריסות שלום נלהבות, כאילו שאנחנו ידידים
לי  אמרה  נסי,  אליאנס,  של  המנהלת  קטן.  בסיפור  אסיים 
פתאום "תשמע, שוקרי אל  קוואטלי )מנהיג פוליטי שעתיד 
היה להיבחר לנשיא סוריה( עומד לבקר באליאנס. אין לנו  מי 
שילמד את התלמידים בעת ביקורו. אנא תלמד אתה איזה 
שיר יפה, אבל, דח'ילק, לא  ציונות, רק על פרחים ועל טבע". 
אמרתי לה "אל תדאגי, כך יהיה". לימדתי אותם שיר.  שוקרי 
תוך  ולפתע,  שירים  מיני  כל  לכבודו  שרו  בא,  קוואתלי  את 
קודם  אותם  שלימדתי  אחר  שרו  שיר  הילדים  התלהבותם 
לכן – "קומו נא אחי בלב שמח, קומו ברינה. לא בבכי לא  ולא, 
את ארצנו נבנה...." הוא מחא כפיים והתלהב ואמר "זה שיר 
נפלא". שאל אותי המנהל   "מה זה?" "זה מהתנ"ך". אז שוקרי 
אל קואטלי אמר לי "טוב, אני רוצה שוב לשמוע את  השיר" 

ושרו את זה עוד ועוד. 
פעם הלכתי ברגל לכפר גלעדי עם קבוצת ילדים. כשהגענו 
כיבדו אותנו בתה וריבה וזה  היה נפלא. תעודות הזהות של 
הילדים כבר היו מוכנות, כדי שיוכלו לעבור את ראש פינה. 
באוהל,  שפגשני  פיינשטיין,  עקיבא  אותי  העביר   בחזרה 
הלבנון,  אל  בבוקר  אותי  מוקדם  לקח  הוא  השחר.  באיילת 

היתומים  בית  על  שמעתי  הקהילה  אנשי  עם  במפגשיי 
באים  היו  ההורים  שביקשו  לעלות.  ומשפחות  קבוצות  ועל 
אותי  שואלים  והיו  גרתי,  שבו  הזה  לגטו  לבחסיתה,  בסתר 
אם  כדאי לשלוח את בניהם ארצה. הם ראו בי שליח דתי 
שיכול לסייע בהפניית ילדיהם למוסד  דתי. באותו זמן היו מי 
שטענו שכדאי שאעבור לחלב, מאחר ששם הקהילה דתית 
יותר  מאשר בדמשק ואולי שם אוכל להשפיע יותר מאשר 
מדריכי  אכן,  בהצלחה  רבה.  פעיל  "החלוץ"  בדמשק שבה 
ודחפתי  לימינם  לעמוד  השתדלתי  ואני  חיל  עשו  "החלוץ" 

ואישרתי  שצריך לעלות. 
אספר הפעם משהוו שעד היום לא סיפרתי: 

למשה שפירא ז"ל היה חצי תיק העלייה בהנהלת הסוכנות 
אליהו  בידי  הייתה  היהודית כשהמחצית השנייה של  התיק 
דובקין. יום אחד פועל מסולל בונה הביא לי פתק בכתב ידו 
לקליטת  מקומות  "אין  כתב  הוא  "יונה",  שפירא.  של  משה 
שובצו  שלהם  מתלוננים  שהילדים  בחלב  וההורים  דתיים 
למקומות שאינם דתיים. אנא עכב עלייה של קבוצות ילדים 
מקומות  שאין  להורים  תגיד  יכול.  אתה  אם  ונוער  מחלב 
שבועות.  במשך  שלושה  עשיתי  כך  לבטים  תוך  קליטה". 

כמובן, לא יכולתי לספר זאת לאיש. 
בינתיים הגיע לביקור חבר הנהלת הסוכנות היהודית. קיבלתי 
פתק ובו נאמר כי ב"הוטל  ברון" מחכה לך אדם בשם שרתוק 
משה )משה שרת(. רצתי ל"הוטל ברון" ועליתי אליו. אמרו לי 
לחכות  רגע, כי מישהו הודיע לו שעוד מעט יגיע בחור בשם 
יואל. אז עוד לא ידעתי שזה יואל  ברנד, שבאותו יום נחטף 
ונאסר ע"י הבריטים, בלי שהספיק לעלות אל שרתוק שעדיין 

 חיכה לו. 
לאנשיו  אמר  פנאי,  דקות  כמה  עוד  לו  שיש  נוכח  כשהוא 
תכניסו את המורה שבכניסה.  נכנסתי אל שרתוק והוא שאל 
אותי "מה עם העלייה?" אמרתי לו: פה ישנם בחורים מסורים 
במשאית  ילדים  קבוצת  עלתה  ימים  כמה  לפני   מאוד. 
בריטית נהוגה בידי חיילים במדים.  ילדים נוספים מתכוננים 
בקרוב לעלות. אז הוא אמר "טוב מאוד, אבל דובקין סיפר 
לי  שקיבלת הוראה לעכב עליה. יונה, אני מציע שאתה לא 
לך  מודיע  אני   – לו  ואני  אמרתי  ידיים  לחצנו  זאת".  תעשה 
על  בארץ  שיריבו  עיכוב.  יהיה  לא  לבטים.  כה  בין  לי  שהיו 

סידור  הילדים, זה לא יהיה יותר מענייני. 
בשליחות  הרצוג  הרב  הגיע  שבועיים  שבוע  כעבור  אבל 
גריפיל  בשם  מישהו  יעקב  ועוד  בנו  ועמו  לאירופה  הצלה 
לי  קראו  וגריפיל  יעקב  ישראל.  אגודת  של  ההצלה  מוועד 
משפיע  שאתה  תלונות  נגדך  יש  "שמע,  לי  הצידה  ואמרו 
ומדבר עם הורים שאת ילדיהם שולחים  למקומות לא דתיים. 
אז אמרתי להם ויעקב הרצוג הבין אותי " אני פה כדי לעזור 
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 מתורכיה לא די היה שיצא מתורכיה, הוא צריך היה בהמשך 
סוריה  ובתוך  ממנה.  גם  להחלץ  ובסוף  סוריה  את  לעבור 
אתו.  לתקשר  יודעים  אינם  והמקומיים  תורכית  מדבר  הוא 
לא  כל בית יהודי נפתח לקראתו. הוא זר והם חוששים. לא 
אומרים לך כי אינני מכניס אורחים,  אלא ממציאה עילה כדי 
שתיקח אותו למקום אחר. כך, עד שאתה מביא אותו דרך 
נתקל  הוא  היום.  אתנו  נמצא  ביבי  מרדכי  דמשק  לביירות.  
בבעיה בעיראק כאשר הבאנו לשם יהודים מפרס  שלא ידעו 
עלולים  והיו  פרסית  ידעו  לא  העיראקים  היהודים  ערבית. 

להיתפס ברחוב  העיראקי העוין. 
היו  ובסוריה  בעיראק  והמאורגנת  היפה  החלוצית  התנועה 
נכשלות אם לא היינו פורצים להן  דרכים, אם לא היינו מגלים 
תנועות  להזין  בלי  כי  המכשולים.  על  לגבור  כדי  תושיה 
ארצה  יהודים  בהעלאת  בהצלחות  יהודיות  נוער  ומשפחות 
לרבות  דרכים,  הכרח  לפרוץ  היה  דועכות.  היו  התנועות 

חלופות. 

באמצעות  מעבר.  ארצות  גם  היו  ולבנון  שסוריה  אמרתי 
לדמשק  להביא  וחלב,  הצלחנו  קמישלי  דרך  מבריחים 
מדבר  דרכי  אלה  היו  וגדולות.  קטנות  קבוצות  לביירות  או 
לחצים  היו  בדרכי המדבר.  בנות  להעביר  לא  רצינו  ואנחנו 
בבחורים.  להבריח  רק  לנו  שאסור  ידענו  וגם  חששות,  והיו 
המדבר גם איננו דרך למשפחות עם ילדים. מי שיקרא את 
התיאורים בספרו  של מרדכי ביבי, את תיאורי העולים, את 
הבחורים שעברו את הדרך, את התעוזה והגבורה  במדבר 
הנורא כשכל סלע עלול להסתיר אורב. הברחת אנשים חיים 
איננה פשוטה כמו  הברחת חשיש או זהב. לאדם יש צרכים – 
הוא צריך לשתות ולאכול. הוא צריך לישון,  הוא צריך מסתור 
מהשמש הקופחת ומהלילות הקרים. הוא צריך לעשות את 
צרכיו.  המרחקים היו עצומים ועוד דרך גבול אחד, גבול שני 

וגבול שלישי. 
 1.  החבורה היתה נהדרת: שולה, רבק'לה, ירוחם וששון,  משה 
עדקי וצ'ארלי וכמובן עקיבא, בעל התושייה  והכושר הבלתי 
עם המבריחים,  למשא  ומתן   – לכל  הוא התאים  שלו.  רגיל 
ידע  הוא  העולים.  עם  ולמשא  ומתן  דיפלומטי  ומתן  למשא 
הבלתי  בחושיו  אבן  כל  בעיניים  והכיר  לכל אדם  להסתכל 
הוא  הרי  להסתכן.  ובנכונותו  במסירותו  האישית  רגילים, 
נאסר אין ספור  פעמים, וכאשר נאסר הוא נהפך למלך בית 
הסוהר.  היה לו כשרון בלתי רגיל להוציא ולהכניס מכתבים 

 ולתכנן דרכי בריחה מבית הסוהר. 
 2.  נדרשה כמובן גם נכונות היהודים להסתכן, אתם מבינים 
מה עלול להתרחש אם נמסור בנות לחבר מבריחים? הרי 
כל מבריח וכל  שיח' טוען שהוא שולט בשטח שלו. אבל לכל 

ברגל, ובדרך שרנו "לנרות ולבשמים". את עקיבא לא אשכח, 
 ואם אוכל עוד לכתוב הוא יהיה מי שאספר עליו בהרחבה. 

אסיים בקריאת המנון התנועה של "החלוץ הדתי" בסוריה, 
אשר בסיום השיעור היינו  עומדים ושרים אותו. 

 
לארץ האבות.   

נפרוק מעלינו עול גלות,  נעזוב חיי דלות.   
למולדת עובדת חבריה צועדת קדימה.   

נתיב חדש נסלול לנו חבריה,   
זקופים נצעד במשעול למולדת ובנין.   

התורה יסוד חיינו,  בעבודה נבנה ארצנו.   
עורגת, נכספת, חבריה צועדים קדימה.   

תנו ידכם חברים,  ארצנו לכם קוראת,   
היו אתם בבונים מולדת לעם עובד.   

בתורה נקדש חיינו,  נחדש כקדם ימינו,   
מסוריה למולדת חבריה צועדת קדימה.   

הננו לבנות ולעבוד  
לעלות רוצים כולנו    

בדרכי ההעפלה היבשתיות
יהושע )רבינוביץ( בהרב: 

ההעפלה היבשתית של יהודים מארצות ערב לארץ ישראל 
באירופה  בה  מההעפלה  שעסקנו  כמה  פי  קשה  הייתה 
ואני התנסיתי בשתיהן. ובאשר לשוחד, שבאמצעותו סדרנו 
והצרפתים  הבלגים  כולל  לקבל,  מוכנים  היו  עניינים,  כולם 

והשוודים, כולם. בכך לא היה הבדל בין  מזרח למערב. 
אונייה  ומלאנו  על המכשולים  לאחר שהתגברנו  באירופה    
גמרנו את התפקיד והעולים יצאו  לדרך. לעומת זאת במזרח 
ארב הכישלון על כל צעד. לא היו במזרח מחנות מאורגנים 
של  פליטי השואה שהתפרצו לעלייה. כאן צריך היה להוציא 
מי  אנחנו?  ומי  בתים.  בנות  מתוך  ובייחוד  משפחות  ילדים, 
אני ומי הן רבקלה ושאולה ומשה עדקי שנכנס לבית ואומר 

  "בואו איתי". על סמך מה יתן לו אב את בתו? 
כישלונות  היו  ולנו  בדרך  האורבות  הסכנות  על  ידעו  כולם 
עוד  והעיתונות  כנפיים  מוגזמים,  לו  כישלון עשה  כל  רבים. 
מוסיפה לו נפח. קצין משטרה שתפס מישהו ולא הספקנו 
לשחד  אותו, או שופט שלא הספקנו לסדר, הצמיחו בעצמם 
מפני  סביר  כל  אדם  חושש  בלעדיהם  שגם  אימה  סיפורי 

הסיכונים של הדרך. 

הכרתי את הדבר הזה עוד מעיראק. סוריה ולבנון היו ארצות 
אשר העבירו לא רק אנשים  מתוך תושביהן הן, אלא שימשו 
אנשים  להעלות  דרכים  כשחיפשנו  מעבר.  ארצות  גם 
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ואז המכונית שלו  צבא לבנון היה זקוק לבילוי. דאגנו  לזה. 
 2-3 עבורינו  שעשה  מייג'ור  איזה  שלו  והנהג  פנוייה  הייתה 
נגלות  במשך השבוע. בנגלה השביעית העניין נכשל. ושניהם 
קיבלו את מה שקיבלו. זו רק  דוגמא לדרך הקלה, לנסוע כך 
במהירות רבה, לנבטייה או לסביבות בינת א-ג'ביל,  במכונית 
וילונות  גם  לו  שיש  הלבנוני,  הרמטכ"ל  של  דגלונים  עם 
עושה  והיא  שררה.  לאיש  החלונות,  כיאה  את  שסוגרים 

עבורנו את המעשה הנחמד שביקשנו. 
היו  ובלבנון  בסוריה  לנו  שהיו  הגדולים  האירועים  בתוך 
הגבלות  על  היה  להתגבר  צריך  ארצה.  בכניסה  כישלונות 
הכניסה לארץ ישראל המפוקחת על ידי המשטרה הבריטית 
וחיל הספר.  ידי המשטרה הערבית  וכן על  והצבא  הבריטי, 
מוכתרים שונים הודרכו ע"י הבולשת  הבריטית כדי לעקוב 
פריצת  אחרינו.  עקבה  בילוש  של  שלימה  ומערכת  אחרינו 
כאשר  פשוטה.  היתה  לא  האחרונים  עשרת  הקילומטרים 
יצוץ  מאין  לא  ידענו  האחרון,  המחסום  על  להתגבר  ניסינו 
המשכנו  בתושיות  זאת  בכל  הבאה.  והתקלה  הבא  הקושי 

להעביר את  האנשים. 

פעם הייתה לנו "תקלת ליל שבת".

שישי  ליל  בערב?  שישי  ליום  קוראים  איך 
או ליל  שבת? מוסכם עלינו שזהו ליל שבת. 
יום  הקידוש?  את  פותחים  אנחנו  איך  אבל 
רבים  והארץ....לכן  השמים  ויכולו  השישי  , 
הנכונה  לעברית  כנאמן  היוצרות.  את  הפכו 
הודעתי:   "בליל שבת יוצאים". אנשי החוליה 
ז"ל,  וגרישה  ז"ל  דוידקה  גלעדי,  בכפר 
אנחנו  והנה,  שבת",  זה  כ"מוצאי  את  קראו 
נבטייה  שבין  לסביבה  מגיעים  האנשים  עם 
לבינת א-ג'בייל,  מקום המפגש עם החוליה, 

אך החוליה איננה. 

מה עושים? אין דרך לחזור, היו לנו שבעים  ואחד איש, כולם 
יוצאי עיראק אשר כבר 'ישבו' ואם היו נתפסים, היו מוחזרים 
לקום  אלא  אחרת  דרך  הייתה  לא  נורא.  לעיראק  לגורל 
ולהתקדם. בירור קטן הראה שאיננו רחוקים  מכפר גלעדי, 
שיובילו  כדי  כסף,  יותר  להם  והצענו  למבריחים  קראנו  אז 
אותנו  ל"תחשיבה", שמה של כפר גלעדי בערבית. הולכים 
והדרך קשה מאוד, הגענו לאור יום  וחיל הספר תפש אותנו, 
הקיף את הכביש לרגלי כפר גלעדי. בשבת בבוקר ישנים 
יודע דבר עלינו. ואז המייג'ור  עדיין  בכפר גלעדי ואיש אינו 
הבריטי, המפקד האידיוט הזה, עשה  את שגיאת חייו והתחיל 

נתח  בעסקים,  לפחות  שרוצה  מתחרה  גם  יש  מהם  אחד 
הם  מי  לנו  מגלה  אינו  שהשליט  כמובן  מסוכן.  והמתחרה 
יתהלל  הוא  אמת.  חצי  רק  לנו  הוא  יספר  שלו.  המתחרים 
ויפאר את יכולותיו. ומה שהוא רוצה ומוכן תמיד לקבל  הוא 
יכולותיו  לנו את  יגלה  לא  לעולם  הוא  אין ספק.  בזה  כסף. 
הממשיות, את מגבלותיו. את  אלה עלינו לבחון היטב מבלי 

שנתמהמה כי עלינו להזרים את העולים ובבטחון. 
זמן.  אין סודות לאורך  כי  כל דרך שנפתח עלולה להסתם 
האוכלוסייה  או  ידי  המתחרים, השלטונות  על  נחשפים  הם 
העויינת. בלבאנט לא אוהבים יהודים ושונאים את  הציונות. 
איך בכל זאת מעלים בנות? נשים? הרי אי אפשר להפקירן 
בידי מבריחים. חס  וחלילה שיקרה לנו אסון ממין זה, זה הרס 
שלושים,  כמוני,  בן  לבחור  רשות  אין  עצמינו.  והרס  העלייה 
ישראל  לבת  לקרות  למה שעלול  אחריות  עצמו  על  ליטול 
מודעים  להיות  חיבים  אנו  אך  בארץ אמנם  לוחצים,  בדרך. 
לסכנות ולחולשות אנשי המדבר ויחסם לנשים. הרי  גם את 

הגברים שדדו, והיו לא מעט מקרי בגידה. 

מזוייפות,  לא  אמיתיות,  בחותמות  השתמשנו  כלל  בדרך 
כולם  זה כמובן הוסיף  ביטחון לנושאיהן.  לתעודות השונות. 
אוהבים כסף וניתן היה לקנות את הכל. תמורת כסף אדם 
הקונסולים.  את  שכן  כל  לא  מלכו,  את  אפילו  מוכן  למכור 
בנות  רשמנו  רק  שלם.  מקום,  לכל  ויזה  לקבל  היה  אפשר 
מבלי  בבירות  האמריקאית  באוניברסיטה  ללימודים  רבות 
לכל  חולים  מבתי  אישורים  קיבלנו  שם.  אחת  תלמד  שאף 
מיני מחלות שאפילו את שמן לא ידענו  לקרוא. תקענו שם 
לטיני והעסק דפק מבלי שהאיש הגיע לבית חולים. כך נהגנו 
גם עם  בתי מלון. ניצלנו גם מבצעי תיירות. כי עסקנו בארצות 
התמלאה  ובירות  קנינו  הכל  בשוחד  קריר.  ובלבנון  חמות 
היה  צריך  החופשות  עונת  שנגמרה  אחרי  בדרך.  בעולים 
להתחיל  ללמד ודווקא אז יאני אבידוב נאלץ לעזוב ועקיבא 
מיד  לצאת  מעיראק,  נדרשתי  אחרי שחזרתי  יומיים  נאסר. 
לקלוט  יכלה  לא  שהארץ  לנו  ואומרים  בסוריה  חברינו  אל 
אבל גם  בסוריה ובלבנון התקשו חברינו לקלוט את הזרים. 

מכל כיוון זה לא היה פשוט.  
אחרי  ישראל  לארץ  דרכים  לפרוץ  מנת  על  לשם  יצאנו 
שהיחידות העבריות של הצבא  הבריטי הוזזו לעיראק וכבר 
אי אפשר היה להעזר בהן. נאלצנו שוב להפעיל את הדרכים 

 העצמאיות, כפי שקראנו לדרכים עם המבריחים למיניהם. 
אספר כמה קוריוזים: הברחנו בנות וילדים מלבנון במכונית 
הרמטכ"ל הלבנוני. מכונית  השרד שלו הייתה ואלינט גדולה, 
דגלונים.  עם  מבריקה,  ונוצצת,  אחוריים  רחבת  נהדרת, 
רמטכ"ל  שיהאב,  פואד  התכשיט,  פשוט:  די  הוא   הסיפור 
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הוראה ותחנת שידור 
באלחוט

רבק'לה כשדן )כברי( 
אני רוצה להשלים בכמה נקודות 
מסגרת  בדבריו.  העלה  שיהושע 
היא  בין  סופר  שעליה  התקופה 

אפריל 1944 לאפריל 1946. 
אני ושאולה נשלחנו כשליחות של 
לעליה  והמוסד  המאוחד  הקיבוץ 
ב' לסוריה ולבנון. אני  פעלתי שנה 
וחצי בדמשק כשהכיסוי שלי הוא 
מורה בבית ספר אליאנס, שם לימדתי  עברית ושירה. הקמנו 
השתייכה  למעשה  אשר  צופית,  מעין  נוער,  תנועת  שם 

ל"חלוץ"  שהוקם בדמשק עוד בשנות העשרים והשלושים. 

מדיני  שינוי  הסתמן  כאשר   1945 בשנת 
ממנדט  המעבר  שלב  התחלת  עם  בסוריה 
הבשילה  סורית,  לאומית  צרפתי  לעצמאות 
ההכרה בקרב היהודים וילדיהם שאין מנוס 

 מהעלאת הדור הצעיר ארצה.  
אבידוב  ויאני  אני  שאולה,   ,1945 בשנת  הפסח  בחופשת 
והצענו  אביגדור  אל  שאול  לכנרת  באנו  בארץ.  היינו  ז"ל 
לו שיאשר לנו לנצל את הנהגים הארץ ישראלים ביחידות 
התובלה  של הצבא הבריטי כדי להעביר ארצה מאות ילדים 
בין  היחסים  פן  יפגעו  וחשש  פקפק  שאול  ולבנון.  מסוריה 
הישוב היהודי לשלטונות המנדט הבריטי. אך דוד'קה נמרי 
וגרישה  שפעלו מטעם ה"מוסד לעליה" עודדו אותנו לנסות. 
בנקודה  פלמ"ח,  חיכתה  חוליית  הצליח:  הראשון  הנסיון 
ילדים הוסעו  מזרחית לחולתה למשלוח מדמשק. ארבעים 
גבול  עד  כמעט  קונייטרה  דרך  צבאית  בריטית  במשאית 
הארץ. הנהג, היה יצחק גוטמן, בן מרחביה. המשכנו  ונעזרנו 

בתחבורה הצבאית הזאת עוד חודשים רבים. 

באמת  הצלחנו   1945 של  הקיץ  בחודשי 
לי  נדמה  ילדים,  מאות  מדמשק  להעלות 
טען  עוד  ועקיבא  ל-1500  שמספרם  הגיע 
שמספרם היה גדול יותר וביחד עם ההורים 

כ-7000  נפש.
לעצמאות  זכתה  וסוריה  הצרפתי  המנדט  הסתיים  כאשר 
ואז  הגטו  יהודי  ורדיפות  נגד  פרעות  התחילו  מוחלטת, 
ובאמת  מדמשק.  יהודית  לעליה  גדולה  תסיסה  התחילה 

וכשהבינו  גלעדי  כפר  חברי  את  הזעיק  זה  באוויר.  לירות 
הלכנו  ואנחנו  לקראתנו  הכביש  על  רצו  הם  מה  מתרחש, 
חיל הספר  אנשי  מעורב שבתוכו  גם  עדר  נוצר  לקראתם. 
שנסחף ומתקדם לכפר גלעדי. בזה אחר זה נשרו השוטרים 
הלחוצים.  ושוב המייג'ור הבריטי שלף את אקדח וירה באוויר 
ובלי  אנשים  חששנו  שיהרוג  סביבו.  צפופים  כולם  בעוד 
מחשבה רבה הוא חטף פליק על העורף עם מקל חזרן. הוא 
יותר מדי בירה? או  יצא מפיו. אולי שתה  נשכב מיד  וקצף 
אולי נגרם לו נזק חמור? ליתר ביטחון  האקדח שינה בעלות, 

כי קודם כל חשוב שלא יהיה בידו אקדח לירות בו.  
התקרית הייתה חמורה מכדי שהצבא הבריטי יעבור עליה 
את  ודרשו  כפר  גלעדי  את  הקיפו  האנגלים  בשתיקה. 
לא  שהוא  לנו  שנודע  למרות  הקצין",  של  "הרוצח  הסגרת 
נהרג ואפילו לא  קרה לו כלום. אבל באמתלה זו התפתחה 
כשהכל  נגרם  נוספים  קיבוצים  בהשתתפות  גדולה  תגרה 

בגלל אי ההבנה של "ליל שישי" או "ליל שבת".  
מסודר.  רדיו  קשר  הצריכו  תקלות  ומניעת  העלייה  פיתוח 
היכן נמצא מקום מתאים? מקום  פתוח אך גם מוסווה, שניתן 
להציב בו בבטחון אנטנה לקליטה ולשידור. כמובן לא רצוי 
 להציבו בתוך דירה של משפחה יהודית, כי בכך נסכן לא רק 
את המשפחה המארחת, אלא  גם את כלל היהודים. לכן עם 

קצת חוצפה מצאנו פיתרון שנראה לנו אידיאלי. 

הבריטית  השגרירות  דירה  בבית  שכרנו 
שלהם  היו  קומות  ארבע  ולבנון.  לסוריה 
והקומה העליונה –  שלנו. בתור מה אני אופיע 
לרבק'לה  גרסאות:  שתי  לכך  היו  שם? 
אמרתי שאני אציג אותה  כאחותי, אבל כלפי 
בעל הדירה היא תוצג כאשתי. פער הגילים 
בין גבר בן למעלה  משלושים לבין אישה בת 
זו אפילו  22 הוא סביר מאד בלבנט.  או   18
ואף  ומקובל,  דבר  רגיל  זה  לגבר.  מעלה 
יתכן שזו אשתו השנייה או השלישית. הצבנו 
שם את תחנת השידור  וחיינו בשלום עם כל 
הדיירים, ואפילו הכלבים קיבלו אותנו כבני 

הבית.

באחד החגים  הנוצרים נהגו בבירות לכנס את כל דיירי הבית 
לסעודה משותפת. הצגנו את עצמנו  כארמנים כשבכוונתנו 
הרוצה  הכלל:  עפ"י  באלכסנדריה,  למשפחותינו  לנסוע 

לשקר ירחיק  עדותו וכך פטרנו עצמנו מהחגיגה המיותרת. 
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מכירה  אני  אם  צרפתי,  קצין  איזשהו  גר  בדירה  כאן  אם 
בבוקר.  אותי  כועסת שהם מעירים  עניתי להם שאני   אותו. 
אני מורה שעובדת בבית הספר  ובעוד שעתיים עלי להיות 
בבית הספר והם מפריעים את מנוחתי . אבל הם התעקשו, 
ולתוך החדר שבו היו חלקי המשדר, מוסווים  נכנסו  לדירה 
בארון,  וחיפשו  הם  נכנסו  מוצלחים.  מאוד  סידורים  בתוך 
מתחת למיטה ובמרפסת ולא מצאו שום דבר, ואז הסתלקו 

כלעומת  שבאו. 

ברור שמפגש כזה מפחיד מאד ושאולה זוכרת בוודאי עד 
כמה הייתי חיוורת אותו יום  כשהגעתי לבית הספר. החלטנו 

להעביר את התחנה למקום יותר בטוח ויותר מוסווה. 
המקום שנבחר היה בית השגרירות הבריטית בבירות ברחוב 
עבדול עזיז, רחוב שניצב  לאוניברסיטה האמריקאית. רחוב 
יפה עם בתים יפים ובהחלט איזור טוב להסוואת עסק כזה. 

את  לנו  הרכיב  אלחוט,  טכנאי  קלר,  מנחם  הגיע  מהארץ 
האנטנה וחיבר אותה לתורן של  הדגל הבריטי שהתנוסס על 
1946, תקופת מאבק הישוב  בבריטים.  הגג. זה היה בחורף 
אנחנו, יהושע ואני גרנו לנו לבטח בדירה הנחמדה הזאת. זה 
היה ממש ארמון  ושלוש פעמים ביום המשכתי לשדר לארץ, 
עד שיום בהיר אחד קיבלתי פקודת גירוש,  לעזוב את בירות 
24 שעות. לא הייתה ברירה, עזבנו את בירות לתמנה,  תוך 
עיירה יפה על  כביש בירות דמשק. ישבנו שם על מרפסת 
בית הספר ומסרנו לאלה שנשארו את כל  הנדרש להמשך 

הפעילות. 
אבל זה לא הסוף. בראש הניקרה חיכו לי הבריטים, לקחו 
את הניירת והזמינו אותי אל אדם  בשם מיסטר לאוסון, שהיה 
שבועיים  תוך  כי  לי  הודיעו  בארץ.  הסי.אי.די.  מראשי  אחד 
 אקבל הזמנה לבוא אליו. זה לא היה סימפטי. חששנו שתהיה 
חקירה על נושא המשדר. אבל,  דויד'קה ואנשי הש"י מצאו 
את התיק שלי בסי.אי.די ולמדו ממנו את כל השאלות שאני 
 עתידה להישאל בחקירה, ובאמת, כאשר הוזמנתי לסי.אי.די 
ידעתי לענות על כל השאלות.  ברור שהכחשתי כל עובדה 
רק  נאחזתי  בבירות.  שעשיתי  מה  כל  עם  אותי  הקושרת 
בשתי  עובדות – שהייתי מורה ושאני בת של איכרים מראש 
פינה, אבל אינני חברת קיבוץ,  וסביב זה התנהלה החקירה. 

לבסוף שוחררתי. 
בונדי  רות  של  בספר  זה:  לאוסן  מיסטר  על  משהו  עוד 
בסי.אי.די.  עבד  שאנצו  סירני  מזכירה  היא  סירני,  אנצו  על 
במצרים הוא היה ידיד של לאוסן. זה התברר לי רק עכשיו, 
ומיסטר  לאוסן היה כנראה איזה צאצא של סבתא יהודיה, 
צעירה  אותה  בחורה  אל  טוב  די  יחס  כנראה  לו  כך שהיה 

שבאה אליו עם תיק כל כך נורא, ויצאה בשלום מהחקירה.

ארצה  עלו  הילדים  ובעיקר  דמשק  רוב  יהודי  שנה  באותה 
בדרך זו. 

בסוף 1945 "נשרפתי", כפי שזה נקרא בטרמינולוגיה שלנו, 
ניסינו  נאלצתי לנטוש את דמשק  ועברתי לבירות. גם שם 

להעלות את הילדים באותה השיטה ובאותם הדרכים. 
אציין,  רק  לספר.  לשאולה  אשאיר  מבירות  ההעפלה  על 
שבאותה תקופה, בסוף 1945  ובשנת 1946 הוטל עלי לפעול 

כשדרנית אלחוט בתחנה אשר הקמנו.  
והועברו  בירות  ואת  דמשק  את  עזבו  הבריטים  כשחיילינו 
חשש  והיה  הארץ  קשר  עם  דרכי  ללא  נשארנו  לעיראק, 
השונות  החוליות  ועם  ה"מוסד"  אנשי  עם  הקשר  שללא 
של הפלמ"ח  שחיכו למשלוחים בשלוש נקודות על הגבול: 
ליד חניתה, ליד כפר גלעדי וליד חולתה, לא  נוכל להמשיך 

בפעילות ההעפלה. 

יש לזכור שהיתה זה תקופה קצרה לאחר גמר 
מלחמת העולם השנייה, כאשר בירות הייתה 
 מרכז בין לאומי ידוע של ריגול והברחה. ברור 
שזה לא היה פשוט ואני לא צריכה להסביר 
 עד כמה הפעילות הזו מסוכנת לבחורה בת 
22. המשכתי גם בעבודת ההוראה ולימדתי 
לי  היה  טוב.  כיסוי  היה  זה  תורה.   בתלמוד 
בבירות  והתהלכתי  מורה  הייתי  פספורט, 
לבית  יום  יום  הלכתי  בהחלט.  באופן  חוקי 
הספר עם תיק ועם מחברות ושלוש פעמים 

ביממה  התקשרתי עם הארץ. 

בתחילה הדירה שלנו עם המשדר הייתה אצל יהודי שהיה 
יהודי  בבירות,  את   "פלתורס"  ניהל  הוא  ל"מוסד".  מקורב 
ישראלי, מר לנשטיין, הוא הסכים שאני אגור בדירתו ושם גם 

 הוקמה התחנה הראשונה. 
הבניין הזה היה ממוקם בלב בירות, מה שנקרא היום בירות 
המערבית, לא רחוק מדירתה  של שאולה, ליד מלון נורמנדי. 
עד  כשלושה  לנשטיין  של  בדירה  מעמד  להחזיק  הצלחנו 
יכולנו להקים לגובה אז   ארבעה חודשים. את האנטנה לא 
ידועים  הבלתי  לאחד  הגגות  שלנו  מהדירה  אותה  חיברנו 

בבית ששכן מול הרחוב שבו שכנה התחנה. 
לאחר  אחד,  שבוקר  עד  ובבטחון,  בשקט  די  עבדתי  כאן 
שעת השידור עם הארץ שמעתי  דפיקות על דלת ביתי. מיד 
הכנסתי את כל חלקי המשדר, וזה היה מוסווה היטב. ניגשתי 
 ופתחתי את דלת הדירה. לנשטיין לא היה אז בבירות, הייתי 
לבד בדירה. לפני עמדו  ז'נדרמים לבנוניים והם שאלו אותי 
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המגבלות שהטילה  של  בגינן  התפתחה  ההעפלה  תופעת 
ממשלת המנדאט הבריטי על עלייה היהודים  לארץ ישראל.  
ולבנון, הארצות השכנות מצפון לארץ ישראל,  יהודי סוריה 
כן  בגינן של  לעשות  נאלצו  אל הארץ  לעבור  ביקשו  אשר 
אותן מגבלות, בדרך שהיתה בה עבירה על החוק, בדרך של 
העפלה.   נסיבות העפלתם, ובנייתה של מערכת ההעפלה, 
ואם במסגרות  עצמאיות  ב'"  אם במסגרת "המוסד לעליה 
שמחוץ למוסדות המוכרים ביישוב היהודי בארץ ישראל, הם 

מעניינו של חיבור זה.  
של  רובם  רוב  הימית.  בהעפלה  עוסקים  רבים  מחקרים 
אל  הים  מאירופה,  בנתיבי  הגיעו  )כ-106,000(,  המעפילים 
חופי הארץ, ועליהם נתנו דעתם חוקרים רבים. הפירסומים 
רבים,  נזכרה בכתובים  כי  מן המזרח,  אף  אודות ההעפלה 
בעיקר אלה המתועדים ע"י אנשי "המוסד לעליה ב'", נשאו 
יותר אופי של  זכרונות משנות ה-90, ואחר שהוסרו מגבלות 
לאירגונה  הקשורים  ארכיוניים  תיקים  על  אחדות  פירסום 
 ולפעילות בה, החלו מתפרסמים מחקרים אחדים בנושאים 

הקשורים ליהודי סוריה ולבנון ולאופני  העפלתם.  

הנסיבות  יבהיר  אשר  ומקיף,  יסודי  מחקר  נתבצע  טרם 
להעפלתם של יהודי סוריה ולבנון, יצביע על  שיטות עבודתם 
של שליחי ההעפלה, וינסה לאמת מספרם של יהודי סוריה 
ולבנון אשר העפילו ארצה  בדרך היבשה, או בדרך המשולבת 

היבשתית-ימית, בתקופת השנים 1949-1939.  

המפוזרות  קהילות  במאות  חיו  אשר  היהודים  של  מספרם 
במרחבי ארצות האיסלאם, הגיע, בתקופת  מלחמת העולם 
השניה, לכמליון נפש. בסוריה, אשר כללה עד שנת 1943 גם 
את שטח לבנון, נתרכזו  הקהילות היהודיות בעיקר בארבע 

ערים – דמשק, חלב, קאמישלי וביירות.  
מספרם הכולל של היהודים בסוריה )בשנת 1943(, היה, עפ"י 
כ-28,000  שנה  בסוריה,  באותה  שנערך  האוכלוסין  מיפקד 
סוריה  יהודי  של  מספרם  יורד  בהדרגה,  השנים,  עם  נפש. 

לכ-  מנינם  הגיע  הערכות,  1951,  עפ"י  בשנת  כי  עד  ולבנון 
14,000 נפש. עיקר ההגירה היתה מסוריה. יהודי סוריה היגרו 
אל  הארצות שמעבר לים – לאירופה ולאמריקה. כן היו מהם 
שהיגרו לביירות שבלבנון. חלקם, כ-6,700  איש, העפילו בדרך 
נוסף  הארץ.  אל  במשולב,  והים  היבשה  בדרך  או  היבשה, 

להם העפילו ארצה כ-  900 מיהודי לבנון.  
ליהדות סוריה ולבנון מסורת ארוכת דורות. תנאי חייהם לא 
השלטון  משכניהם  המוסלמים.  משמעותי  באופן  שונים  היו 
נהג בהם בהתאם לנוהגיו כלפי מיעוטים אחרים. בתקופה 
ליחידה  שייכות  התיכון  המזרח  היו  ארצות  עת  העות'מנית, 
מארץ  לעבור  המבקשים  בפני  ניצבו  לא  אחת,  מדינית 
אחת  לשכנתה, בעיות מיוחדות. בתקופת המנדאט הבריטי, 
משנתעצבו הקווים ונתבררו הגבולות, החל  השלטון, בתיאום 
עם הסוכנות היהודית, להסדיר מספריהם של העולים ארצה 

ברשיון.  
מגמה זו של תיאום, נתחלפה לה, בלחץ מאורעות הדמים 
בארץ )1936-1939( ובלחצם של גורמים  בעלי עניין במימשל 
הבריטי, במגמה של הגבלת העלייה, ממיגבלה המתבססת 
על  המתבססת  למיגבלה  הנשיאה  הכלכלי"  "כושר  על 
ב"ספר  פורסמו  המיגבלות  המדינית".  הקליטה  "יכולת 
לבן" ספר  חוקים ותקנות המסדיר, בין היתר, היקפי העלייה 

היהודית אל הארץ.  
מימי פירסומו של ה'ספר הלבן' )מאי 1939(, מתעצם מאבק 
היישוב כנגד חוקי ההגירה של השלטון  הבריטי. מנהיגי היישוב 
ההעפלה.  מעשה  של  העקרוניות  למטרות  ביחס  נחלקו 
חלקם ביכרו לראות בה  כלי מאבק בשלטון המנדאט וכלי 
חלקם  היהודית,  לבעיה  אוהדת  קהל'  'דעת  של  ליצירתה 
האחר ראה  בה משימת הצלה גרידא שיש בה מעשה ציוני 

המוביל לקראת ייסודה של ישות מדינית יהודית. 
מאורעות  בשל  הימיים,  ההעפלה  נתיבי  של  חסימתם  בגין 
היהודי  בארץ  היישוב  עצמו  מצא  העולמית,  המלחמה 
האומה  של  מבנינה  חלק  יהוו  אשר  אנושיים  מקורות  ללא 

המתחדשת.  

ההעפלה היבשתית של 
יהודי סוריה 1941-1939

תקציר ספרו של ד"ר אריה כהן 
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התיכון,  המזרח  לארצות  לשליחים  מיוחד  קורס  היהודית 
וקורסים נוספים  בשנים שלאחר מכן. השליחים לארצות אלו, 
באים בעיקר מן "ההתיישבות המאורגנת" ובמיוחד רב היה 
 חלקם של אנשי 'הקיבוץ המאוחד' במלאכה זו. בד בבד עם 
ההכנות להכשרתם של השליחים, מקיימים  אנשים מיישובי 
הצפון, אנשים להם יכולת תנועה משני צידי הגבול, עבודת 
אחר  ולהתחקות  ארצה  צירי  כניסה  של  לאיתורם  מודיעין 

הרכב הכוחות העושים במשימות השמירה על הגבול. 

יחידה  של  על הקמתה  בהמשך, משהוחלט 
בליווי  היה  שתפקידה  'החוליה',  מיוחדת, 
פנימה,  אל  הארץ  הגבול  מן  המעפילים 
הממוקמת  הפלמ"ח  פלוגת  אף  מתחילה 
הכנה  בעבודת  העליון  הגליל  בצפון-מזרח 
 להכרתם של הצירים שמשני עברי הגבולות 

שבין ארץ-ישראל לסוריה וללבנון.  

הקרקע  פני  אל  עלתה  אלו,  בארצות  השליחות  בעבודת 
הפוליטית  שבין  היריבות  הקהילות,  אנשי  פני  ולנוכח 
שהיה  תופעות  נתלוו  זו  ליריבות  הארצישראלים.  הנציגים 
בהן כדי להפריע באופן ממשי לעבודת  ההעפלה. השליחים 
ולהכשיר  בכללותו  היהודי  היישוב  את  לייצג  אמורים  שהיו 
כלליות,  ציונות  מידה  אמות  בארץ  עפ"י  לחיים  המעפילים 
העדיפו, לא אחת, להסב תכני ההכשרה אל רעיונות התנועה 

הפוליטית  אליה השתייכו הם.  
ובלבנון,  בסוריה  היהודים  בקהילות  המסורתית  המנהיגות 
חשה איום על מעמדה. התרוקנות הדרגתית  של הרובעים 
הקהילה,  מבני  הצעירים  של  ובמיוחד  מתושביהן,  היהודיים 
החשש,  אל  אליו,  זו.  אולם  מנהיגות  של  עיקר חששה  הוא 
נתלוותה מחשבה מטרידה שמא בני הנוער, המיועדים לחיים 
מסורת  הלכות  מקיימות  שאינן  ישתלבו  במסגרות  בארץ, 
הדת. בעניין זה באו בטרוניות אף אל השליח, איש המסורת, 

 אשר פעל בעיר חלב.  

אותותיו.  הוא  אף  נתן  ובלבנון  בסוריה  השלטונות  לחץ 
של  הן  מכיוונם  באה,  אשר  ההעפלה  למעשה  ההתנגדות 
על  השלטונות  ואיסור  הקהילות  מקרב  אחדים  מנהיגים 
אל  העלייה  בה  מרעיונות  שיש  ציונית  פעילות  של  קיומה 
הארץ, חייב את הפעילים לעבודה בתנאי חשאיות ומחתרת. 

מקרים של מלשינות  עלו מעת לעת.  
של  שילובם  בזכות  להתקיים  היה  יכול  ההעפלה  מעשה 
מספר כוחות: המערכת המנהלת, קרי, האנשים  האחראים 
השליחים  השונים,  במרכזיה  ב'  לעליה  המוסד  לפעילות 
החיילים  ההעפלה  המקומיים,  ופעילי  הארצישראליים 

זיקה מסורתית בין יהודי סוריה ולבנון נתקיימה משך הדורות. 
זו היתה זיקה טבעית בין המרכז היהודי  בארץ-הקודש לבין 
קהילות היהודים בגולה. בעת החדשה קיבלה זיקה זו תפנית 
עושים  החלו  בארץ  היישוב  נציגי  מסויימת  כאשר  רעיונית 
בסוריה ובלבנון בעניני חינוך עברי, חינוך חלוצי וחינוך ציוני.  

היהודיות  הקהילות  עצמן  מצאו  המסורתית,  לזיקה  מעבר 
בסכסוך  היהודי-ערבי  בעקיפין,  מעורבות,  ובלבנון  בסוריה 
הסורית  הלאומית  התנועה  של  השפעתה  בארץ-ישראל. 
המשולבת  השפעה  המוסלמית  המקומית,  האוכלוסיה  על 
ה-30,  שנות  מאמצע  החל  שביקשה,  נאצית,  בתעמולה 
לקנות ליבם של  ערביי המזרח התיכון, יוצרת מצב בו תנאי 
לקהילות  לרעה.  משתנה  כלפיהם,  השלטונות  ויחס  חייהם 
פגיעות  של  קשים  ימים  נכונות  בסוריה,  ובעיקר   היהודיות, 

בגוף, בנפש וברכוש.  
זו. מגמת  ליהדות  היהודי בארץ מבקש להיות עזר  היישוב 
לידיים  נוספים:  ביקוש  ישוב  צרכי  עם  מתיישבת  זו  הצלה 
עובדות בשל הגעתן של יחידות צבאיות בריטיות ואחרות אל 
תחומי ארץ-ישראל. צורך  בצבירה של הון אנושי להאדרת 
כוחן של תנועות פוליטיות מסויימות ביישוב, ההכרח בהגברת 
כוחות  של היישוב לקראת מאבק עתידי על ארץ ישראל. על 
כן, באילוצם של צרכים אלה, מתארגן היישוב  לייסודה של 
נתיבות  למצוא  בתחילה  אמנם  שנועדה  העפלה,  מערכת 
כושלים,  אלה  אך  משנסיונות  אירופה,  יהודי  אל  יבשתיים 
מסבה, ביתר שאת, מערכת ההעפלה המתארגנת בסוריה 
סוריה  יהודי  אל  פעילותה  נוספות,  ובארצות  מזרח  ובלבנון 

ולבנון.  
ב', כזרוע לביצועה של עלייה בלתי חוקית  המוסד לעלייה 
מטעם מחתרת ה'הגנה', מתחיל למסד,  מאמצע שנת 1942, 

העפלתם של יהודי סוריה ולבנון.  
אפשרויות פעולה נפתחו בפניו של 'המוסד', עוד כשנה קודם 
-  ארצישראליים  יהודיים  כוחות  של  שילובם  בעקבות  לכן, 
גרמנית  מתקפה  של  לקידומה  הבריטי  המלחמה  במאמץ 
ואחר-כך  תחילה  הצפון.  המסתערבים  מן  אפשרית 
'המחלקה הסורית' שבמסגרת הפלמ"ח, משתלבים במאמץ 
לייסד  בסוריה ובלבנון תאים מחתרתיים. משנעלמה סכנת 
הפלישה הגרמנית, באמצעה של מלחה"ע השניה,  פורקה 
הבריטי-יהודי.  ה"שיתוף"  פרק  ונסתיים  הסורית'  'היחידה 
רבים מאנשיה של יחידה זו, עברו  לפעילות במסגרת המוסד 

לעליה ב'.  

לקראת  המעשית  ההתארגנות  החלה   1942 שנת  באמצע 
ולבנון. המוסד  לעליה ב' מארגן  יהודי סוריה  העפלתם של 
לאחר  כשנה  ישראל,  במקווה  המתקיים  לשליחים  קורס 
1943, מארגנת הסוכנות  מכן, במחצית הראשונה של  שנת 
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השכנות כדי שיבצעו בהן עבודת הכשרה תנועתית.  
ג.  הכשרת השליחים למשימתם לקתה בחסר – הן מבחינת 
תכני ההכשרה והן מבחינת  התאמתם של האנשים עצמם 
למשימה זו. המועמדים לשליחות נבחרו עפ"י מפתח פוליטי. 
 מעורבותן של תנועות פוליטיות רבות, רבות מדי, במלאכת 
של  היעיל  ממשי  לתיפקודה  באופן  הפריעה  השליחות, 

המערכת.  
ציוניים,  מנהיגים  בידי  כלי  שימשה  כתופעה,  ההעפלה  ד.  
על המנהיגות  ב'דעת הקהל'  ובהשפעה  בו  לחפור  קרדום 

העולמית. 
לגיבוי  זכתה  לא  ובלבנון,  בסוריה  במחתרת,  העבודה  ה.  
בסיסי  היו  באנשים.  חסרים  ולא  בדמים  לא  הולם,  משאבי 
השליחים  בין  הפעילות  לתיאום  יסודיים  ואמצעים  פעולה 
לבין  ובלבנון,  בסוריה  ובין האחראי,  מרכז הפעילות,  עצמם 

משרדי 'המוסד' בארץ.  
ישירים לכך, הרי שבמובלע ובמשתמע  ו.  אף שאין סימוכין 
מהתייחסותם של אחדים ממנהיגי  היישוב לגבי חוסר יכולתו 
של היישוב להיות עזר להולכים אל גיא ההריגה באירופה, 
ולבנון,  סוריה  יהודי  אל  והפנייה  ההצלה,  כי  מעשה  נראה 
יש בה כדי להעניק ליישוב פיצוי כלשהוא,  הקלה כלשהיא, 

מתחושת האשמה על חידלונו ביחס ליהודי אירופה.  
ולבנון,  סוריה  יהודי  של  ההעפלה  מימדי  היו  בפועל  ז.  
בתקופת השנים שבהן עסק חיבור זה,  גבוהים מאלה שהיה 
ידוע עליהם, עד כה, בספרות המחקר. מספרם הכולל של 
בתקופת  ארצה  שהגיעו  ולבנון,  סוריה  המעפילים,  יהודי 

השנים 1939-1949 היה כ- 7,600 נפש.  

עדיין נותרו חסויים, בארכיונים השונים, תיקים רבים שיהיה 
בהם לשפוך אור על תרומתם של פעילים  נוספים ועל דרכי 
פעולה נוספות בהן עשו הם שימוש למען הביא ארצה יהודיה 
של סוריה. בסוריה,  כארץ אויב, נותרה קהילה יהודית קטנה. 
ולמעשה עד לשנת  משך השנים הארוכות, מקום המדינה 
הפוליטיים  במאבקים  ערובה  כבני  יהודיה  שימשו   ,1992  
חוסר  האפשרות  ישראל.  מדינת  כנגד  השלטון  שמנהל 
בשיטות  נקיטה  הצריכה  מסוריה,  חופשית  להגירה 
יהודיה, יתר  על כן, חייבה את  מתוחכמות ליצירת מגע עם 
המשכה של עבודת ההעפלה. מן המסמכים בתיקים אשר 
 ,1949 שלאחר  בשנים  גם  עולה  כי  בהם,  לעיין  כבר  ניתן 
העפילו יהודים, בעיקר בנתיב הימי, מסוריה ולבנון. העמקה 

וחקירה באותן  שנים של פעילות, מתבקשת. 
ואפשר אף בארצות השכנות,  בארכיונים אחרים, באנגליה 
שהיה  של  הצד  פעולותיו  להאיר  יכולים  אשר  מסמכים 

מופקד על מימושם של קווי מדיניות נוגדים לזו של הציונות.  

רכבם שימשו משך תקופה  היהודיים בצבא הבריטי שכלי 
ארוכה אמצעי ההובלה  העיקרי, רשת המבריחים המקומיים, 
לגבול,  רובם ערבים שהתמחו בהברחת אנשים אל מעבר 
כוחות  הליווי וקבלת המעפילים מן הגבול אל הארץ פנימה.  

בארץ  מפעיליהם  לבין  ההעפלה  אנשי  בין  הקשר  אמצעי 
נשתכללו עם הזמן – מקשר של "פתקים"  שהועברו בעיקר 
מטעם  ובלבנון  בסוריה  שעשו  היהודים  האזרחים  בידי 
החברות הארצישראליות שביצעו  משימות של בנייה, סלילה, 
תובלה וכיו"ב עבור הצבא הבריטי בסוריה, בלבנון ובמרחב 
הלבנט כולו, או  בידי החיילים היהודים שבצבא הבריטי – עד 
לפיתוחה של רשת אלחוט חשאית שאיפשרה עדכון ותיאום 

 בלתי-אמצעי.  
הבטחון  כוחות  עם  בשיתוף  הבריטי  המנדאט  שלטונות 
אנשי  פעילי  ההעפלה.  של  צעדיהם  הצרו  ובלבנון  בסוריה 
כוחות  ומחוצה לה.  הבולשת התחקו אחר מעשיהם, בארץ 
צבאיים ומשטרתיים שונים  פעלו משני צידי הגבול במטרה 
לחצם  ארץ.  אלי  בצירים  המעפילים  של  תנועתם  לסכל 
נשא פרי. אחר  המלחמה העולמית, עם תחילתה של שנת 
להעפלה.  הקשורה  המערכה  למעשה  מתחסלת   ,1946
 פעילים מרכזיים נעצרים ונשפטים, רשת האלחוט מפסיקה 

מלפעול.  

יהודי סוריה ולבנון המבקשים להעפיל עושים זאת, בעיקר, 
באופן עצמאי. הם יוצרים קשר אל מבריח  ערבי, אשר תמורת 

תשלום מתאים, מובילם עד סמוך לגבול הארצישראלי.  
קווי  חסומים  בו  מצב  יוצרים  העצמאות  מלחמת  נסיבות 
כוונתם להעפיל אל  הארץ.  הגבול בפניהם של אלה אשר 

בכל שנת 1948 מגיעים ארצה אך מתי מעט. 
העפלה  בנתיב  שימוש  עושים  החלו  בה  שנה  היתה   1949 
ולעיתים  יוצאות  סירות  – יבשתי-ימי. מנמל ביירות היו  נוסף 
ומנחיתות המעפילים בסמוך לחוף א-זיב או בחוף  ספינות, 
כ-900 מיהודי  זה העפילו  שבסמוך למושבה נהריה.  בנתיב 
סוריה ולבנון. בכל שנה זו, בה נתחדשה ההעפלה מסוריה 

ומלבנון,  מגיעים אל הארץ כ- 1500 מעפילים.  

מחקירת הנושאים הקשורים למערכת ההעפלה של יהודי 
סוריה ולבנון, עולות המסקנות הבאות:  

א.  פנייתו של היישוב היהודי אל יהודי המזרח בכלל ואל יהודי 
סוריה ולבנון בפרט, באה בעיקר  בשל אילוצי המצב חסימת 
דרכי הים מאירופה ודרישת המשק הארצישראלי, בדחיפות, 

 לידיים עובדות.  
ב.  טעמים של רצון להגברת כוחן הפוליטי, עושים לשליחת 
נציגים מטעמן של התנועות והמפלגות  ביישוב, אל הארצות 
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של משה, כפי שנאמר "והאיש משה עניו מאד מכל האדם 
אשר על פני האדמה", ויש  אומרים, שה"עורך" של ההגדה 

הסיר את שמו ממנה. הדעות חלוקות לכאן ולכאן.  
משה רבנו הוא תופעת טבע לא מובנת, שגדלה והתחנכה 
בארמון המלוכה של פרעה. בבגרותו, הוא  זיהה את מוצאו 
והפך להיות כהגדרת התורה "איש הא-לוהים",, שאיש אינו 
יודע את מקום קבורתו.  גורלם של בניו מעורפל, ולא כל שכן 

פועלם ומעשיהם.  
לא כן אברהם אבי האומה שידע את בוראו עוד בהיותו נער. 
והאל הזה  הוא הנחיל לעולם כולו את האמונה באל  אחד, 
העקידה  סיפור  בא  ובהמשך  חסדים,  וגומל  חסדים  אוהב 
המצמרר. לאחר מכן יצחק  מוליד את עשיו מחד ואת יעקב 
מאידך, שעוד בהיותם ברחם אימם, אומר הא-לוהים לאימם: 
תחזית  ייפרדו".  ממעייך  לאומים  ושני  גויים  בבטנך  "שני 
אימים שאין מפחיד ממנה, עד שבסופו של דבר, כאשר  היא 
משלחת את יעקב מחמת נקמתו של עשיו, היא אומרת לו: 
"למה אשכל גם שניכם יום אחד".  המאבק בין שני הבנים 
יעקב  הזה.  היום  עצם  עד  נמשך  אימם  ברחם  החל  אשר 

הוליד את שנים עשר  השבטים, "שבטי יה עדות לישראל".  
וידוע לכל, וכל תפילותינו  מקום קבורתם של האבות ברור 
מתחילות ומסתיימות באלו המילים: "אלוהי  אברהם, אלוהי 
שאברהם  נגלה,  לעומק  בהתבוננות  יעקב".  ואלוהי  יצחק 
ותקילין: "בכסף מלא  דאג לקנות את חלקת הקבר  בטבין 
המים  בארות  את  חפר   – יצחק  קבר".  לאחוזת  לי  תתנה 
בגרר ובבאר שבע  אבל הפלישתים סתמו אותם: "סיתמום 
מידיו  אותם  לא הפקיעו  כלומר,  עפר".  וימלאום  פלישתים 
אלא  מילאו אותם בעפר, בנוסח 'גם לי גם לך לא יהיה'. יעקב 
יוסף.  בו  קבור  מקום  שכם,  מבני  הקבר  חלקת  את  קנה   –
ברחם  עוד  החלה  שיריבותם  ויעקב,  עשיו  של  והצאצאים 

אימם, ממשיכים להיאבק זה בזה  על אותם המקומות.  
או  חודשים"  ראש  לכם  הזה  "החודש  כתוב  שאם  כך 
"בראשית ברא א-לוהים" זה לא ישפיע על המחיר  שאנחנו 

חג שמח! משלמים.      

 "כי בחודש האביב יצאת ממצרים"  
הפסח  חג  מהמוסלמי,  להבדיל  העברי,  השנה  לוח  פי  על 
יופיע תמיד בחודש האביב, וזאת הודות  לעיבור השנה אשר 
יצרו את התאמת הלוח העברי, שבמקורו  הנהיגו חז"ל. כך 
התבסס על שנת הירח,  לשנת השמש. לעומת זאת בלוח 
המוסלמי, שמתבסס על תריסר חודשי הירח בלבד, רמדאן 

יכול  להופיע פעם באביב ופעם בקיץ או בכל מועד אחר.  
וניסן  ממצרים",  יצאת  האביב  בחודש  "כי  בתורה:  כתוב 
מגיע תמיד באביב. על ניסן נאמר: "החודש הזה  לכם ראש 
חודשים". אמרו חז"ל: נאה היה לתורה שתיפתח מניסן ולא 
מבראשית, והראייה – שבציווי  המועדים תשרי נמנה כחודש 
שביעי, ככתוב "ובעשור לחודש השביעי יום הכיפורים יהיה 
לכם ועיניתם  את נפשותיכם". בשום מקום בתורה לא נאמר: 
שנן לבנך את בריאת העולם מ"בראשית", אבל פעמים  רבות 
נאמר: "וזכרת את יום צאתך מארץ מצרים", "והגדת לבנך 
ביום ההוא לאמר בעבור זה עשה ה' לי  בצאתי ממצרים", 
שהתורה  היה  טבעי  כן  על  למכביר.  דומים  ציטוטים  ועוד 

תיפתח מכאן, בחודש ניסן.  

 "החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי 
נאמר:  הפסח.  לסיום  הלכות  את  מונים  ולאחריו  השנה", 
יד  ולטוטפות בין עיניך כי בחוזק  ידך  "והיה לך לאות על 
הוציאנו ה' ממצרים". איך אנחנו  יודעים שהתורה מתחילה 
ושיקומו,  המבול  עם  חורבנו  העולם.  בבריאת  ב"בראשית", 
דור הפלגה, ואחר כך אברהם, אבי האומה, שעלה על במת 
ב"זכר  ומסתיימות  כולל התפילות, מתחילות  והכל,  העולם, 
אלמלא  נברא  לא  העולם  וכל  אברהם",  "מגן   לאברהם", 

אברהם, שנאמר "עולם חסד ייבנה", ואברהם איש החסד.  
היו  הזרקורים  מצרים,  ביציאת  פותחת  היתה  התורה  אילו 
נבואה  היה  איש  גדולתו,  ומשה, עם כל  מתמקדים במשה. 
שדיבר עם הקב"ה כפי שמעיד עליו הכתוב "כדבר איש אל 

רעהו..." וגם "ולא קם עוד נביא  בישראל כמשה".  
דבר נוסף שמסקרן מאד הוא, שמשה רבנו לא נזכר כלל 
בהגדה של פסח. יש אומרים שהסיבה לכך  היא ענוותנותו 

ניסן ראש החודשים -
דבר תורה לפסח

שלמה ארזי
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בית   הכנסת   נותר   כמרכז   יסודו,  שבה   הוכרז   על   הארגון ,  
 החיים .  מוסדות   ארגון   יהודי   סוריה   והלבנון   כללו   מועצה, ועד 
גולת   הכותרת   של   באופן   טבעי ,   פועל   וועד   בית   הכנסת .   
 פעילות   הארגון   בתחילת   דרכו ,  
אשר   הקמת   בית   כנסת ,    היה 
 מלבד   תפקידו   כמרכז   תפילה  
 ותורה ,  שימש   גם  מרכז   קהילתי  

 של עולי   סוריה   בחיפה . 
ספרי   התורה   הראשונים   של  

 בית   הכנסת   הגיעו   מהגולה . 
בדוח   הראשון   של   הארגון ,  כתוב  
 כך :   "מן   הראוי   לציין   שעזרה   יקרה  
 הושטה   לנו   ע"י   יו " ר   הקהילה 
העברית   בבירות   מר   יוסף  
 דוד   פרחי   אשר   בהשתדלותו  
 ובהתערבות   ועד   הקהילה  
לידי   הארגון   שני    שם   נמסרו 
 ספרי   תורה   יקרי   ערך   מטעם  
 המנוח   אברהם   אפנדי   עדס  
של   בית   הועד   הראשון   ז " ל ".  
 הכנסת ,  במתכונתו   המצומצמת  
בשנות   השלושים   של   המאה  
כלל   את   ה " ה  :  יצחק    העשרים ,  
) יו " ר( ,  מיכאל   כהן ,    בלאנגא 
יצחק   ציון   בוקעי ,  יוסף   סנקרי ,  
עמוד   ויוסף   עזר   הכהן   שלוח ,   
 השער   של   הדו " ח   הראשון   של  
בית     1936-1938 לשנים   הארגון 
 הכנסת   לעולי   סוריה   ולבנון  
שנים  )הדמשקאים(  שכן   כ-10 
בביתו   של   יוסף   עזר הכהן   זצ " ל ,  
עד   מציאת   פתרון   מתאים .  
בשנות   הארבעים   התחלף   ועד  

 " ינחני   במעגלי   צדק   למען   שמו " 

הקמת  ארגון יהודי סוריה ולבנון בחיפה
בבואנו לספר על ארגון   יוצאי   סוריה   ולבנון   בחיפה לא   נוכל  
 להזכיר   את   שם   בית   הכנסת   מבלי   לספר   בקצרה   על קהילת  

שהתרכזה   דמשק   בחיפה,    יוצאי 
 רובה   ככולה ,  בהדר   הכרמל ,   

ברחובות   שמסביב   לשוק   תלפיות . 
לעולי   סוריה   ולבנון   שהגיעו   לחיפה  
 בשנות   השלושים   של   המאה  
לשמר   את   היה   צורך    העשרים ,  
 הקשר   ביניהם   ולקיים   תפילות ,   
מסורות   והווי   של   בית   אבא .   
אוכלוסיית   באותן   שנים   מנתה   כל 
 ה " ספרדיים ,  ועדות   המזרח "   בחיפה  
אשר   רובם    כעשרת   אלפים   איש ,   
 ככולם התגוררו   בשני   רובעים   בהדר  
 התחתון :  "חארת   אל   יהוד "  ו " ארד   אל  
 יהוד ",  וכן   באזורים המעורבים  יהודים  

 וערבים ,  ברחובות   אלנבי ,  יפו   ועוד . 
הימים   ימי   המנדט   הבריטי ,  שבהם  
 גל   העולים   מדמשק   המשיך   לגאות .  
העולים   חשו   על   בשרם את   הצורך  
אשר    הגובר   בארגון   משלהם ,  
הארגון    יטפל   בצרכיהם   המיוחדים .   
לקליטה   ולמסגרות    הוקם   וסייע 
 פעילות   שאפשרו   את   שימור  
עם   פרוץ   המרד   הערבי    מנהגיהם .  
והמאורעות   בחיפה   בשנת     הגדול 
מאימת   עזב   הישוב   היהודי ,     1936
את   הרובעים   בעיר   הפרעות ,  
התחתית ,  את   הדירות   ובתי   הכנסת  

 ועבר   לשכונת  " הדר   הכרמל" . 
בתאריך  3  באוקטובר  1935  התקיימה  
 האסיפה   הכללית   הראשונה   של  

הכנסת   ספר   תורה לבית   הכנסת
  של הדמשקאים בחיפה

יעקב חבובא

ספר התורה החדש מצטרף לספרים ה"ותיקים" 
שחלקם עלו מדמשק 
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אחיו של צבי ז"ל שתרמו את ספר התורה לעילוי נשמתו. 
יעקב  חלואני, ליה אלחדיף, יוכבד חלואני, רות נקר, יפה מזרחי, ציון חלואני

 "חכם   יוסף "  היה   מנהיג   רוחני   ודתי ,   בתורה   ובדרך   ארץ ,  רב  
המעורה   בחיי   היום   יום   של   כל    ופוסק   נערץ   של   הקהילה ,  

 אחד   ואחת . 
תחת   הנהגתו   של  " חכם   יוסף "  התגבשה   הקהילה   הדמשקאית  

 החיפאית  ששמרה   בקנאות   על מסורת   ומנהגי   דמשק . 
כבוד   רב   שרר   בין   הרב   יוסף   לרבני   העדה   האדירים   שהגיעו  
 מדמשק,  והיו   חלק   נכבד   בקהילה ,    ר '  משה   פרץ   זצ " ל   ובנו  

 בית   הכנסת.  אל   יוסף עזר   הצטרפו   ה " צעירים" ,  ה " ה   שלמה  
 בוקעי ,  דוד   עג ' מי ,  משה   חלואני ,  משה   נחמיאס ,  משה סעד  
 ויעקב   מימון   זיכרונם   לברכה ,  שפעלו   ללא   ליאות   כדי   למצא  
ולקהילה   הדמשקאית .  שלמה    מקום   מתאים   לבית   הכנסת 
 בוקעי   ז " ל   היה   דמות   מרכזית   בארגון   שפעל   לסייע   לעולים 

ולילדיהם   במציאת   פרנסה ,  קליטה   וחינוך . 
עם   בריחת   הערבים   מחיפה   בשנת  1948  ננטש   בית   הספר  

 הערבי – נוצרי   שבהמשכו   של   רחוב  השומר.  אחד  
כנסת   ואליו   עברו   כבית  לשימוש  הוסב   מחדריו 
 המתפללים   עולי   סוריה   ולבנון .  כחמש   שנים  
הושלמה   הרחבתו   של   בית   הכנסת    לאחר   מכן,  

 במתכונתו   הנוכחית   המפוארת .  
לאחר   קום   המדינה   קבל   הרחוב   את   שמו  

 העכשווי  " נפתלי   הרץ   אמבר "  מחבר  " התקוה" . 
פעמיים   ביום   התכנסו   בבית   הכנסת   עשרות  
 מחברי   הקהילה   לתפילות   השחר   והערב .  
ובחגים   היו   מתכנסים   מאות   לתפילה ,   בשבתות 
לקריאת   התורה ,  למשמרות   ואזכרות   ולשמיעת ,   
רב   הקהילה   המובהק   ר'   דרשות   מרבני   העדה .  
יוסף   דנה   זצ " ל ,  עלה   ארצה   בשנת  1946     בהיותו  
 כבן  56  שנים .  ר '  יוסף ,  או   כפי   שנקרא   בדמשק  

צבי , היה   בן   הזקונים   במשפחת   משה   ושושנה  )רוזין (  חלואני .  
הראשונה   אמליה / לאה   )לבית   ארזי(   משה   חלוואני   ואשתו 
יחד   עם   שתי   בנותיהן   אסתר   ורחל   1933  עלו   ארצה בשנת 
עדינה  יפה ,  בחיפה   נולדו    שרה ,    והשתקעו   בעיר   חיפה.  

ושלמה   חלוואני   ז " ל ,  על   שם   הסבא   סלים   חלואני . 
לאחר   פטירת   אשתו   אמליה ,  חזר   משה   לדמשק   כדי   לשאת  
למשפחת   עבאדי ,  בת    אשה   ושם   נשא   לאשה   את   רוזין ,  

 אמליה   וציון    איתה   עלה   ארצה . 
משפחת   חלואני   המורחבת   גרה   ברחוב   הקישון  22  בחיפה,  
יעקב   וצבי.   נתן ,    רות  ) נקר(,  )אלחדף(,  לאה   שם   נולדו   ציון ,  
עבד   כסוחר   איש   עמל   וקשה   יום ,   ראש   המשפחה ,    משה,  
 בשוק   הירקות הסיטונאי   של   חיפה   הקדיש   את   זמנו   לעסקי  
 ציבור   ובמיוחד   נטל   חלק   נכבד   יחד   עם החברים   הנוספים  
 בפעילות   ציבורית   לטובת   העולים   החדשים   שהגיעו   מסוריה  
 ובעיקר מדמשק .  עיקר   פעילותו   הציבורית   הייתה    בית   הכנסת  
 לעולי   סוריה   ולבנון ,  שיוחד   לעדה הדמשקאית.  משה   המשיך  
 בכל   מאודו   את   דרכו   של   אביו    שלמה )סלים(  חלואני ,  שהיה  
הראשי   של   בית   הכנסת   המפורסם   " אליהו   הנביא"    הגבאי 

בג ' ובר,  בעשורים   הראשונים   של   המאה העשרים . 

תולדות משפחת חלואני

צבי   ז " ל - מספרת   אחותו   רות : 
עניו   ונעים   הליכות .  בעל   נתינה    צבי   היה   אדם   יחיד   בדרכו ,   
 רחבה   וצנועה .   אהב   את   הזולת,  אהב את   הטבע .   ניחן   בזיכרון  
זכה   לראות   עולם   ולהכיר    יוצא   דופן   ודיבר   שפות   רבות .   
התענג   על   מאכלי   העדה   ונוסטלגיה   מבית   תמיד   ארצות .  
יצירה,   צבי   ניחן   בחוש   אסתטי   מפותח   וידע   להעריך   אמא.   
 יופי   ואיכות .  היה   אהוב   מאוד   על   משפחתו   ומחובר   לשורשיו  
 ולעבר   משפחתו .  העמיק ,   זכר   וידע   את   כל   הפרטים   שאמו  
 סיפרה   לו .   צבי   ינק   את   אהבת   התורה   ויראת   ה '    מהוריו ,   היה 
מחובר   לקהילות   בית   הכנסת   בנווה   שאנן   ובהדר.   הוא   כיבד  
לרכוש   חברים   איכותים    והעריך   כל   אדם   באשר   הוא   וזכה 

 ומגוונים .

צבי ז"ל - מספר האח   הגדול   ציון :      
הפגישות   עם   נפשו .   צבי   היה   מחובר   למשפחה   בכל   נימי 
 אחיו   ואחיותיו   בשבתות ,  בחגים,  בשמחות   או   בימי   חול ,  גרמו  
 לו   לאושר   רב .   הוא   אהב   להיזכר   בימיו   בצי   הסוחר,  במיוחד  
ההומה    אהב   להשקיף   ממרומי   הר   הכרמל   על   נמל   חיפה 

 באוניות.  צבי   חסר   לנו   מאד. 
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ראשי   ועד   בית   הכנסת   הנוכחי   ובראשם   יצחק   עבאדי  וגדעון  
 סוויד  יחד   עם   כבוד   הרב   יצחק סמרה   הכהן   וה " ה   אברהם  
יצחק   ציון   ויעקב   חלואני ,   מאיר   מזרחי,  ציון   עבאדי,     ביטון,  
אבי   חביה   ואחרים   ממשיכים   לשמור   על   הגחלת    בוקעי  
כל   בוקר  וערב .    בתפילות   שמתקיימות   בכל   ימות   השנה ,  
 האזכרות   לותיקי   הקהילה   נעשות   בבית   הכנסת   עולי   סוריה  
 ולבנון .  בשבתות   ובימים  טובים   עומד   על   הדוכן   ר'  יוסף   דואק  
נעים   זמירות  בעל   קורא   ופייטן ,   שליח   ציבור ,    הכהן   הי " ו ,  
בשנים   האחרונות   מהולל   ומוכר   בעל   שם   עולמי .    ישראל ,  
חסידי    הצטרפו   לקומה   העליונה   שבמבנה  בית   הכנסת ,  
מעבירים   שיעורי   המצטרפים   גם   לתפילות   הערב ,    חב " ד ,  
מקיימים  לימוד   יום   יומי   של   אברכים   ומפריחים   את    תורה ,  

 בית   הכנסת,  מבלי   לפגוע   בצביון   הדמשקאי .  
כדי   להגביר   את   החזרת   העטרה   ליושנה   הוכנס   ספר   התורה  

 החדש   לבית   הכנסת   הזה .   

לבורא  והוא   בן   ששים   בלבד ,   צבי   מסר   את   נשמתו 
מחלה   שהכריעה  אותו   במחלה   קשה .   לאחר   מאבק  
 אחר   חצות   הלילה ,  מיד   לאחר   שהשלים   בביתו ,  יחד  
 עם   חבריו   הקרובים   לקרוא   את  " תיקון  ליל   שבועות ".  
ידועה   האגדה ,  כי   מלאך   המוות   לא   הצליח   לקחת   את  
 נפשו   של   דוד   המלך   ע " ה   בחג   השבועות שחל   בשבת ,  
דוד   המלך   ע " ה   ידע   שביום   למרות   שהגיע   זמנו .  
הקב " ה   לא   גילה   לו   אבל   השבת   ייפטר   מן   העולם,  
 מתי   ובאיזו   שבת .  בכל   שבת   היה   דוד   לומד   תורה   ללא  
 הפסקה ,  כיון   שהתורה מגינה   ומצילה .  כדי   לגרום   לו  
גרם   מלאך   המוות   לרעש   בגן   להפסיק   את   לימודו ,  
המלך .  דוד   המלך   הפסיק   מלימודו   ויצא   אל   הגן   לברר  
 את   פשר   הדבר.   כך   הצליח   המלאך   ליטול את   נשמתו .  
צבי   ז " ל  גם   הוא,  נלקח   לבית   עולמו ,  בעיצומו   של   חג  
 מתן   תורה  לאחר   שסיים את   ה " תיקון "  כמנהג   אבותיו . 

הכנסת ספר התורה
ביום   חמישי ,  ג '  סיון   תשע " ח  17.5.18,  התקיימה   תהלוכה   אדירה  
 להכנסת   ספר   תורה   חדש   ומהודר   לבית הכנסת   עולי   סוריה  

 ולבנון .  
המעמד   המפואר   והמרגש   החל   בסיום   כתיבת   אותיות  
 הספר,  בביתו   של   מר   ציון   חלואני ,  בערב שלפני   שבת   וחג  
לוותה   בשירים   ובפיוטים   של    השבועות   כתיבת   האותיות 
 נעים   זמירות   ישראל ,  ר '  יוסף   דוויק   הכהן .  ספר   התורה   נכתב  
 לעילוי   נשמתו   של   צבי   בן   שושנה   חלואני   ז " ל שהלך   לעולמו ,  
ערירי ,  בחג   השבועות   לפני   שנתיים ,  בו '  בסיון   תשע " ו .  ספר  
 התורה   המפואר ,  נדבת   משפחות   בני   משה   חלואני ,  נתרם  
ולבנון ,"  לעילוי   נשמותיהם   של    לבית   הכנסת   "עולי   סוריה 

 נתנאל    )נתן (   וצבי   חלואני ,  שנפטרו   עריריים ,  יהי   זכרם   ברוך . 

 ר '  יעקב   פרץ   זצ " ל ,  ר '  רפאל   חאסקי   זצ " ל ,  ור '  יצחק   אסא  
משרתים   את   שנכדיו   ממשפחת   עבאדי ,     )מנפך(  זצ " ל ,   
נדיבותו    בית   הכנסת   עד   היום .  בנוסף   לפעילותו   הציבורית ,  
היה   יוסף   עזר   זצ " ל,  חזן   ופייטן   שדאג    ותרומתו   לקהילה , 
אבא   מדמשק   ולהעבירם    לשמר   את   המנגינות   של   בית 
 הלאה   לחזנים   הבאים   של   הקהילה.  גם   אחרי   הקמת   מבנה  
 הקבע   של בית   הכנסת,  שימש   ביתו   של   יוסף   עזר   ז " ל   כמקום  
 התכנסות   ללימוד   השירים   שבתפילה ,  לחזרות   של   מקהלת  

 הילדים   שטיפח  )עם   הסולן   נסים   סעד(,  ושהייתה מפורסמת  
 ומוזמנת   לאירועים   שונים   בחיפה . 

שרת   את   הקהילה   החזן   מימון   מלכא   בראשית   הדרך ,  
 זצ " ל  , שהיה   גם   בעל   הקורא  ,  עד פטירתו.   מראשית   שנות  
החזן    החמישים   עמד   על   הדוכן   במשך   כחמשה   עשורים ,  
פייטן   נעים   זמירות   ישראל   ר  ' יהודה   ביטון   זצ " ל,    המהולל ,  
 ובעל   ידע   מוזיקלי  , שקולו   הערב   מילא   את   חלל בית   הכנסת .  
יזכר   לטובה   גם   גמליאל    )ג ' מיל(    דנה   בן   הרב   יוסף   זצ " ל 
 השמשים   המיתולוגיים   של   בית   הכנסת   הלא   הם   נתנאל  

  )שחאדה(    מניין ושלמה   כהן   ז " ל . 
יהושע   חבובא   ז " ל ,  יוסף   עבאדי   ז " ל,  האחים   יהודה   וגמליאל  
  )גימיל(    דנה   ז " ל,  ועוד,  היו מדור   המייסדים, ופעלו   למען   בית  
 הכנסת , יחד   עם   דור   הבנים,  שעומדים   על   משמרתם עד   היום  
 הזה.  ימים   קשים   עברו   על   בית   הכנסת   בעשורים   האחרונים. 
דמשק   שהגיעו   בשנות   הארבעים    דור   המייסדים   ועולי 
 והחמישים   של   המאה   הקודמת   הלכו   לעולמם.   צעירי   העדה 
לשכונה   הגיעו   ונדדו   לשכונות   רחוקות .   עזבו   את   השכונה  
העמים   שהתרחקו   מעט    בני   מיעוטים   רבים   ועולים   מחבר 
 מהיהדות  ותרבות   יהדות   דמשק   היתה   זרה   להם   לחלוטין .  גם  
 גורמים שליליים   ופליליים   חדרו   לחלל   שנוצר.   מוסדות   החינוך  

 היהודיים   נתרוקנו . 

הספר נישא ע"י יעקב חלואני בכניסה לבית הכנסת
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כולם   נקבצו   ובאו   להשתתף.  היו   רבים   מבני   דור   ההמשך   של  
בניו   ובנותיו   נכדיו   וניניו   וכל    המשפחות   המייסדות   ובראשם 
 צאצאי   משה   חלואני   ז " ל .  השתתפו   גם   נכדיו   וניניו   של   ר  ' יוסף  
 דנה זצ " ל ,  בניו   של   ג ' מיל   דנה   זצ " ל   ומשפחותיהם ,  משפחות  
 עבאדי ,  חבובא ,  עג ' מי ,  בוקעי ,  חבייה ,   מזרחי ,  מימון   ועוד.  אל  
 קהילת   דמשק   הצטרפה   קהילת   בית   הכנסת   הספרדי  " פאר  
 ירושלים "  בראשות   הרב   הגאון   דניאל   אדרי   שליט " א,  הגבאים  
 והמתפללים,  שבאו   לכבוד   המנוח,  שהיה מבני   הקהילה.  באו  
 גם   אברכים   רבים   מישיבות   נוה - שאנן   שהכירו   את   המנוח  
 ואהבו   אותו .  גם קהילת   חב " ד   שקשרה   את   גורלה   עם   קהילת  
להתלהבות   ותרמה  הצטרפה   למחזה   המרנין ,    עולי   סורי ה,  
 הגדולה,  לשמחה,  לריקודים   ולשירים   שהיו   חלק   מהתהלוכה . 
בהגיע   התהלוכה   לרחבה   שליד   בית   הכנסת  , יצאו   הספרים  
 אשר   בבית   הכנסת,  חלקם   עתיקים ,    בני   מאות   שנים   ש " עלו"  
 לפני   עשרות   שנים   מדמשק   ומבירות  , לקבל   את   פני   הספר  
 החדש.    שוב התרחבו   המעגלים,  כדי   לתת   שירה   והודיה   לה'  
 יתברך.  ספר   התורה   הובל,  ברוב   עם,  לארון הקודש   המפואר  
 של   בית   הכנסת   והצטרף   לספרים   האחרים   חדשים   וישנים.  
 לאחר   תפילת ערבית   חגיגית   מפי   החזן   ר'  יוסף   דואק   הי " ו  
 נשאו   דברים   לעילוי   נשמתו   של   צביקה   ע " י   הרבנים הגאונים  

 שהשתתפו   במעמד.
בנו   של   ג ' מיל   דנה   אברהם   דנה   הי " ו ,   את   הערב   הנחה  ר'  
נשא   ראש   וראשון ,   זצ " ל .    זצ " ל   ונכדו   של   הרב   יוסף   דנה 
שהמנוח    דברים   הרה " ג   דניאל   אדרי   שליטא,  אב " ד   חיפה ,  

 לקח   חלק פעיל   בשיעורי   התורה   שלו   מדי   יום   ביומו . 
נשאו   דברי   תורה   לזכרו   של   צבי ,   במהלך   סעודת   המצווה ,  
רב   שכונה   בנוה – שאנן   שהכיר   הרה " ג   חיים   כץ   שליט " א ,  
 את   צבי   מקרוב,  והרב   יצחק   דנה   שליט " א  נכדו   של   המרא 

דאתרא   האגדי   של   בית   הכנסת   הרב   יוסף   דנה   זצ " ל.
מפיוטיו   של   ר  ' יוסף   במהלך   הסעודה   נהנה   הקהל   הרב  
 דואק   הי " ו   בליווי   נגינת אורגן .  זכרו   של   צבי   ז " ל   וכבוד   התורה  
 הביאו   לאיחוד   מחודש   של   בני   קהילת   דמשק,  אלו   שנולדו  
 בארץ,  שעבורם   הייתה   זו   סגירת   מעגל   עם   העבר   המרגש ,  
האבות   המיסדים ,  והדורות   הקודמים.   הקהל   הרב   זכה   להיות  
 שותף   לערב   מיוחד,  שבו נישאה   תפילה   להחזרת   עטרת   בית  

 הכנסת   ליושנה,  לבואו   של   משיח   צדקנו   ולגאולה   שלמה . 
נגיעה   אישית ,  לסיום,  כתבה   זו   מוקדשת   באהבה   אכיר 
 רבה   לקהילת   עולי   סוריה   ולבנון   בחיפה .  בראש   ובראשונה  
 למייסדים,  ענקי   הרוח,  רבנים   וגבאים  , ששמרו   על   האחדות , 

על   המורשת   ועל מנהגי   הקהילה,  גם   בעלייתם   ארצה.  
באהבה   רבה   למשפחת   חלואני   שזכתה   להחזיר   עטרה  
 ליושנה,  עטרת   ג'ובר   בארץ הקדש ולעילוי   נשמת   צבי   בן  

 שושנה   ז " ל . 

דברי   תורה   שנשא   הרב   יצחק   דנה
דנה   ונכדו   של   מרא   דאתרא   גמליאל    )ג  ' מיל(  בנו   של   ר '   

 הרה " ג   חכם   יוסף   דנה   זצ " ל
לבית   ביום   ג'  סיון   תשע " ח   במעמד   הכנסת   ספר   התורה 

 הכנסת   עולי   סוריה   ולבנון . 
בספר   עזרא   פרק   ג  ' פסוקים   יא -' יב '  כתוב   כך:

" ְוָכל   ָהָעם   ֵהִריעּו   ְתרּוָעה   ְגדֹוָלה   ְבַהֵּלל ַליהָוה   ַעל   הּוַסד   ֵּבית   ְיהָוה. 
ָראּו   ֶאת    ְוַרִבּים   ֵמַהּכֲֹהִנים   ְוַהְלִוִּים   ְוָראֵׁשי   ָהָאבֹות   ַהְזֵּקִנים   ֲאֶׁשר 
 ַהַבִּית   ָהִראׁשֹון   ְבָּיְסדֹו   ֶזה   ַהַבִּית   ְבֵּעיֵניֶהם   ֹּבִכים   ְבּקֹול   ָּגדֹול   ְוַרִבּים  

 ִבְּתרּוָעה ְבִשְׂמָחה   ְלָהִרים   קֹול ". 
משתמע   מפסוקים   אלו   שבמעמד   הזה   חלק   מהעם   בוכים  

 וחלק   שמחים ,  ונשאלת   השאלה   מדוע ? 
רבותינו   מסבירים   כך : 

הבוכים   אלו   הזקנים   והמבוגרים   שזכרו   איך   נראה   בית  
והשמחים אלו   הצעירים   שלא    המקדש   הראשון   בתפארתו .   
אולם   שמחתם    זכו   לראות   את   הבית   הראשון   בתפארתו ,   
מהגלות   וזכו   לראות   בבניין   בית   המקדש    הייתה   כי   חזרו 

 השני . באותה   העת   היו   הרגשות   מבולבלים . 
גם   אנחנו   ברגשות   מעורבים  עצובים   ושמחים.   הערב   הזה,   
 עצובים   על   פטירתו   ללא   עת   של אהובנו   צבי   בן   שושנה   ז " ל  
 שנפטר   ערירי ,  והיום   יום   פקידת   שנתו   השני .   צביקה   היה   ידיד,  
 בעל מידות ,   אהוב   על   הבריות ,   מקשיב   לכל   אדם ,   מעל   לכל  
 אדם   של   אהבת   תורה   ויראת   שמים ,   שתמיד   שאף   להתעלות  
 יותר.  ודאי   שיש   לבכות   על   האי   שופרא   דבלי   בעפרא,  שהיום  

 מלאו שנתיים   להסתלקותו . 
ובנוסף   יש   לציין   ולזכור   שימים   אלו   מכינים   אותנו   יותר   ויותר  
 לקבלת   התורה   ולמעמד   הר   סיני שחל   ביום   חג   השבועות  

 הקרב   ובא . 
מצד   שני   אנו   שמחים   על   הזכות   הגדולה   של   משפחת   חלואני  
 הנכבדה   להנציח   את   זכרו   של אחיהם   צביקה   במדרגה   כל  
זכינו   לעמוד    כך   גבוהה   ובאופן   המכובד   ביותר   שאפשר .   
חג   השבועות   לקבל   את   ספר   התורה   שנתרם    כאן   ערב 
 לעילוי   נשמתו   של   צבי   ז " ל .   להשתתף   בתהלוכה הנפלאה,   
בשמחה   העצומה,    בשירים   ובריקודים , בהשתתפות   מאות  
מעמד   כזה   לא   שרקדו   כל   הדרך  לבית   הכנסת .    חוגגים ,  
 נראה   ברחובות   הללו   עשרות   שנים .  מאות   הנוכחים   הוכיחו  
 את  הקשר   והאהבה   למשפחת   המנוח   היקר,  ואת   הצימאון  
אנו   מברכים   בכל   יום   " אשר   בחר   בנו   מכל    לתורת   ישראל .   
 העמים ," זוהי   זכות   שמחייבת   אותנו   להנחיל   את   התורה   לחיי  

 עולמים . 
ובעזרת   ה,'   אשרינו   שזכינו   למעמד   הקדוש   הזה   ונמשיך ,  
ואת   מנהגי   עדתנו    נמשיך   ונתחזק   ונשמר   את   המסורת 

 הקדושה . 
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אזכיר   את   השורשים   עתיקי   היומין   מורי   ורבותי ,  ברשותכם,  
 של   קהילת   דמשק   המפוארת ,    שבה תלמידי   חכמים   עצומים,  

 בתי   כנסיות   ובתי   מדרשות   מופלאים . 
על   הכפר   המיוחד    "גובר ",  כתב   מרן   החיד " א   בספרו  " שם  
 הגדולים "  בסימן   ע " ה ,   שיש   בו מערה   קדומה   וקדושה   ליהודים. 
למערה   הזאת   קוראים   מערת   אליהו   הנביא ,  כי   לפי   המסורת 

אליהו   הנביא   משח   שם   את   אלישע   בן   שפט   לנביא.  ליד  
 המערה   נמצא   בית   כנסת   שלפי   המסורת הוא   על   שמו   של  
 רבי   אלעזר   בן   ערך.  בחצר   בית   הכנסת   הזה   עומד   קברו   של  
רבי   שמואל   אבוחצירא   משפחת   אבוחצירא,    ראש   שושלת 
 זיע " א   זכות   כל   הצדיקים   האלו   תעמוד   לנו   ולכל   עם ישראל . 

תוחזקו   ע " י   משפחת   חלואני .  בית   הכנסת   הזה   והמערה ,  
היה   סלים  ) שלמה(  הגבאי   הראשי   בבית   הכנסת   בג ' ובר 
 חלוואני   ז " ל .  בנו   משה   חלוואני   ז " ל   היה   אחד   מראשי   הפעילים  
שאליו   בית   הכנסת   "עולי   סוריה   ולבנון "  בחיפה ,    להקמת 

 הכנסנו   את   ספר   התורה   המהודר .  אלו  אבותיו   של   צבי   ז " ל . 
אני   זוכר   שאחד   הדברים   המיוחדים   שיש   בבית   הכנסת   הזה  
 בערב   לג'   בעמר,  היו   מדליקים   נרות רבים   לזכר   הצדיקים,   
היו   תנאים,   אמוראים  ורבני   הקהילה   זצ " ל .   בסוף   ההדלקה ,   
 חותמים   " בנר   אליהו   הנביא".    נהגו   למכור   את   זכות   ההדלקה  

 למרבה   במחיר, וזו   הייתה   חוויה   מאד   יפה . 
את    "נר   אליהו   הנביא"   הקפידה   משפחת   חלואני   לקנות   בכל  
זיכרונות   רבים   ונפלאים   עולים   וצפים   בנו   בשעות    מחיר ....  
התפילות   יש   מי   שיזכור   את  כל   אחד   וזכרונו   שלו .    אלו . 
 המרגשות   והשמחות ,  ויש   מי   שיזכור   את   מקהלת   הילדים .  
ואלו   בקפה   המהביל   הבקשות ,   יהיו   כאלו   שייזכרו   בשירת 
אחדות   הקהל   החל   מראש   חודש   אלול .    בזמן   ה " סליחות "  

כולם   יחד   ב " משמרה" ,  ב " פרקי   אבות" ,    הייתה  ערך   עליון ,  
ב"שירת   הים "  לפנות   בוקר   ועוד   המון   דברים .  אפשר   להזכיר  
 עוד   הרבה   ואפשר   עוד   יותר   לזכור   את   תפוסת   בית   הכנסת  
 שהיה   מלא   מפה לפה ,   וצוות   גבאים   מסור   וותיק   שאף   פעם  
 לא   התעייף.   חובתנו   לזכור   את   כולם   ולהודות   להם   כי בזכותם  
 אנחנו   כאן .   ואם   בערב   חג   השבועות   אנו   עוסקים,   זכור   נזכור  
 את   האווירה   המחשמלת בחג   הקדוש  
 על   תפילותיו   ומנהגיו .  קולו   המרטיט  
יהודה   ביטון    של   החזן   המיתולוגי   ר '  
מהדהד   באוזנינו  , ובמיוחד   עת    ז " ל 
 קרא   בתורה   את   עשרת   הדברות ,   
יוסף   כשלידו   מורי   ורבי   זקני   החכם 
 דנה   זצ " ל, וכל   הקהל   עומד   על   רגליו  
 עד   אשר   ישוב   למקומו   וינשקו   את  

 שולי   גלימתו . 
סבא   זצ"ל   , למד   תורה   מפי   רבו   בעל  
ר '  יצחק   אבולעפיא    ה " פני   יצחק "  
הראשי   של   ולימים   נתמנה   לרבה 
אצילותו   ותקיפותו   הביאו    דמשק .   
 אותו   להישגים   מיוחדים   ובמיוחד  
עם   המנהיגים    לקשרים   קרובים 
 הערביים   כולל   נשיא   סוריה   דאז  
עלה   ארצה    שוקרי   ביק   אלקוויתלי .  סמוך   להקמת   המדינה 
 ושימש   שנים   רבות   כרב   בית   הכנסת   הזה   וכרבם   של   עולי  
 סוריה   ולבנון   בארץ .   סבא סרב   לכל   משרה   רשמית   שהוצעה  
תוך  כי   כל   רצונו   היה   לזכות   במצווה   של   זיכוי   הרבים ,    לו ,  
שהוא   סוחף   את   הקהל   בדרשותיו   העממיות   ובסגנון   מיוחד  
 שרק   הוא   ידע   להשתמש   בו .  אין   ספק שסבא   טרח   ועמל   יחד  
 עם   שאר   הרבנים   החשובים   שהנהיגו   את   הקהילה   שלנו ,  כדי  
 שהקהילה שלנו   תמשיך   ותשמור   על   צביון   מיוחד   של   אחדות  

 והתעלות   רוחנית   לעשות   נחת   רוח   לאבינו שבשמיים . 
יהי   רצון   שנזכה   להתגבש   ולהתחזק   יותר   ויותר   סביב   בית  
ושנזכה   לקבלת  עול   מלכות   שמיים    הכנסת   העתיק   הזה ,  

 לקראת   חג   השבועות   שעומד   בפתחינו . 
לכל   המסייעים   מילות   תודה   למשפחת   חלואני   הנכבדה ,  
לידידנו   היקר   יעקב   וכמובן   והמשתתפים   להצלחת   הערב , 

 חבובא   הי " ו   מחשובי   הקהילה   ומתוך   המשפחה . 
נסיים   בפסוק   שאותו   אמר   בועז   לרות  :   ישלם   ה '   פעלכם   ותהי  
אשר   באתם   ישראל ,    מעם   ה '    אלוקי   משכורתכם   שלימה ,   
ותחת   כנפי   בית   הכנסת   לעולי   סוריה    לחסות   תחת   כנפיו  

 ולבנון . 
חג   שמח   ושתזכו   לשנים   רבות   נעימות   וטובות ,    

אמן

הרב יצחק דנה הי"ו נושא דברי תורה לעילוי נשמת הנפטר ולכבוד ספר התורה 
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לקריעת ים סוף, מעבר בני ישראל בחרבה על קרקעית הים, 
וטיבוע פרעה וחילו בים ברדיפתם אחרי  בני ישראל. זהו יום 
ההיפרדות הסופית ממצרים. חמשת הימים האמצעיים בחג 

נקראים חול המועד המותרים בעשיית מלאכות מסויימות. 
ראויים לציון המנהגים שקובעו ע"י חז"ל: 

• קריאת ההגדה; 
מראש  שסומנו  אלה  "מנוייו",  ע"י  פסח  קורבן  אכילת   •
ועניים.  חברים  קרובים  המשפחה,  בני  באכילתו:  להשתתף 

המטרה: חזוק הלכידות המשפחתית והחברתית; 
• אכילת מצה ומרור; 

• שתיית ארבע כוסות יין; 
• פתיחת דלתות הבית כדי ש”כל דכפין ייתי ויכול, כל דצריך 

ייתי ויפסח"; 
•  כל זה נוסף על השמחה המציינת כל חג. 

ליל הסדר
נועדו לשמור על ערנות הילדים,  ליל הסדר  רבים ממנהגי 

כדי שיתעניינו וישאלו.

בתוך  לשים  מצה  נהגנו  בדמשק  בביתנו 
אחד  כל  המסובים.  בין  ולהעבירו  בד  שק 
בתורו הניח את השק על כתף שמאל ואמר: 
"משארותם  צרורות בשמלותם על שכמם", 
והמסובים שאלו אותו "מניין באת" והוא ענה 
אתה  ושואלים   "ולאן  מוסיפים  "ממצרים", 
עונים  וכולם  "לירושלים",  עונה  והוא  הולך" 
לו "דרך שלום". כך כל אחד הרגיש כאילו 

הוא עצמו  יצא ממצרים. 
גם גניבת האפיקומן נועדה להחזיק את הילדים ערנים. אך 
בביתנו גניבת האפיקומן לא היתה נהוגה. תחת  זאת אבא, 
מנהל הסדר, היה מציג את האפיקומן ומכריז: "לוקחים את 
ומוסרו  ומוסרים אותו לשמירה אצל  אדם נאמן"  האפיקומן 

לאחד המסובים. 

בשמות  נקרא  כך  ומשום  מאפיינים  מספר  הפסח  לחג 
שונים שמייצגים את מכלול פניו של החג: 

היציאה  חג  החרות,  חג  הוא  פסח  ובראשונה  בראש  א( 
מעבדות לחרות. זהו חג הולדתו של עם ישראל כבן  חורין, 
מצוות  לחרות.  רב  ערך  העם  מקנה  מאז  חופשי.  כעם 
סוציאליות שונות כגון מנוחת השבת, האיסור  לקחת ריבית 
מן העני והדאגה לגר ולזר, מנומקות בחידוד והעמקת זיכרון 

העבדות ויציאת מצריים; 
שאכלו  המצות  לזכר  המצות,  חג  החג  נקרא  בתורה  ב( 
לא  לחמם  כאשר  ממצרים,  הבהולה  ביציאתם  אבותינו 

 הספיק להחמיץ; 
הפריחה  עונת  באביב,  החג  של  תחולתו  כי  האביב  חג  ג( 

וההתחדשות; 
ד( חג הפסח בא להזכיר לנו כי במהלך מכת בכורות, בליל 
היציאה ממצרים, פסח מלאך המוות על בתי בני  ישראל ולא 
פסח  לקורבן  התייחס  פסח  מכן  לאחר  בכוריהם.  את  הרג 
אכילת  עם  ואכילתו  נכרכה  החג  ערב  להקריב  יש  שאותו 

המצות בליל החג. 
אל  החינם  שנאת  מעל  לפסוח  להתייחס  גם  יכול   "פסח" 
אנחנו  מוכרחים  מצרים  יציאת  את  הזולת.  עם  ההזדהות 
המצרים  לנו  שעשו  מה  את  לזכור  המצווה  בימינו.  ליישם 
חשובה היום יותר מתמיד, כי עם  ה"פרעה" שבתוכנו עלינו 

להילחם על בסיס יומי. 
לקראת החג אנו מסלקים את החמץ מרשותנו "לבל יראה 
ולבל ימצא" ולשם כך עורכים נקיון יסודי של  הבית, העסק 
וכל מקום ששייך לנו. החמץ הנותר מכוסה לבל יראה ונמכר 
לגוי כדי שלא ימצא ברשותנו. כמו  כן אנו נדרשים להעניק 

"קמחא דפסחא" לעניים כדי שגם הם יחגגו כמונו. 
מצרים  יציאת  לספור  המוקדש  הסדר,  ליל  הוא  החג,  ליל 
עם דגש מיוחד ל"והגדת לבנך", כדי שסיפור יציאת  מצרים 

יועבר וייזכר מדור לדור. 
הוא  הראשון  היום  כאשר  ימים,  שבעה  נמשך  הפסח  חג 
הוא  זיכרון  יציאת מצרים, בעוד שהיום השביעי  ליום  זיכרון 

מנהגי חג הפסח

ד"ר אברהם חסון
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ובפעילויות רבות: הוא עובד, אוכל, ישן, מטייל,  מתפלל, מחנך 
את ילדיו ועוד ועוד. לא קל לזכור את צאתו מארץ מצריים 
במהלך עיסוקיו  היומיומיים. לכן כל בוקר כאשר יהודי מניח 
יציאת מצרים,  ואת העובדה  תפילין הוא מזכיר לעצמו את 
מבית  ידו  בחוזק  אותנו  שהוציא  הוא  הוא,  ברוך  שהקדוש 
הנאמרות  שמע  בקריאות  ידנו.  כוחנו  ועוצם  ולא  העבדים 
וערבית,  לפני  שחרית  בתפילות  פעמים  מספר  יום  מידי 
השינה ולאחריה. שוב ושוב אנו מזכירים לעצמנו את יציאת 
מצרים. גם בקידוש  בלילות שבת וחג, אנו חוזרים ומזכירים 
וה'  אֹלהינו  היינו שם  וכי עבדים  יציאת מצרים  לעצמנו את 
הוא שהוציאנו משם. שנון הנושא מספר פעמים ביום אמור 
ללמד אותנו כי העניין  חשוב ביותר. האם מעמד הר סיני אינו 
כל  דיבר  אל  ובעצמו  בכבודו  כאשר הקשב"ה  יותר,  חשוב 
העם וכל אחד מהקהל העצום שמע אותו מצווה את עשרת 
את  יותר מאשר  זאת,  למרות  לא  פחות!  בוודאי  הדברות? 

ההתגלות הזאת נצטווינו לזכור את יציאת מצרים. 
מעמד הר סיני ציווה לעם ישראל דרכי התנהגות יומיומית, 
איש לחברו ואיש  מול קונו. למרות ייחודו וגודלו של המעמד, 
זמן מתן תורה קובע גם הוא כזכר ליציאת  מצרים. מה היה 
הר  במעמד  היה  שהוא  לעצמו  משנן  היה  אדם  אם  קורה 
סיני, שהקשב"ה  דיבר אליו? האם לא היה מרגיש את עצמו 
חזק עד בלי די. האם הוא לא היה הופך לגאוותן,  חסר רגש 
הוא  דיבר אליהם? הרי מטבעו  כלפי אחרים שאלוהים לא 
יכול. לשם כך הוא  מחפש לו דרכים להיות  חזק, גיבור כל 
ולאמונות  לקמיעות  לכשפים,  ללחשים,  לפנות  עשוי  אף 
למנוע  כדי  אנושיים.  על  כוחות  לעצמו  לגייס  כדי   תפלות 
כי  עבד היה במצרים, הוא  והערב  לו השכם  זאת מזכירים 
אינו שייך לגזע הנפילים, הוא היה עבד לאדוניו, חסר אונים 
,וחסר  רכוש. תזכורת העבדות מחנכת לענווה ולצניעות לא 
לגבהות לבב. אנו אוכלים את המצות,  לחם העוני, כדי לחוש 
את העוני, להרגיש כיצד העניים אוכלים בכל יום לחם ישן, 

קשה,  שאחרים זרקו. 
העם  מהתנהגות  למדים  אנו  חשובה  זו  תזכורת  כמה  עד 
בהתמודדותו עם  הקשיים במדבר. הוא זכר את טוב מצרים 
כדי  לחלצו  ה'  לו  שעשה  והנפלאות  הנסים  כל  את  ושכח 
הוא  המובטחת,  לארץ  בדרכו  שאירע  קושי  בכל  ממצרים. 

התגעגע למצרים ושכח את  זוועות העבדות. 

מהמילה  באה  חרוסת  המילה  החרוסת:  
אותה  אוכלים  בוץ.  טיט,   – חרסית  חרס, 
כדי להיזכר  בטיט שאבותינו עשו ממנו את 
הלבנים. אך בניגוד לעבודת הפרך שטעמה 

מר, עבודה מתוך חרות טעמה  מתוק וטוב. 

המסרים של חג הפסח

הלישה  בלבד,  ומים  מקמח  עשויה  המצה 
והבצק  תחמיץ  שלא  כדי  וקצרה  מהירה 
לא יתפח.  בכך, המצה מסמלת גם צניעות, 
ואת  הגאוותנים  כדרך  מתנפחת  שאינה 
שליטה  ביצריו  ובמעשיו.  האדם  שליטת 

המעידה על האדם שהוא בן חורין. 
יציאת בני ישראל מעבדות מצרים לחרות. לא יצאה לפועל 
מרצונו החופשי של  עם מאורגן ונכון ליטול על עצמו סיכונים, 
אלא מהווה ביטוי של הקב"ה לממש את  הבטחתו לאבותינו 
מהי  ידע  לא  במצרים  העבדים  עם  ויעקב.  יצחק  אברהם 
חרות ומהו חופש  בחירה. רק במעמד הר סיני כשהעם קיבל 
חופשי  לבחור  עצמו  לחוש  אדם  כל  היה  יכול  התורה,  את 

מרצונו בדרך החיים הנכונה. 
האם אנו באמת חופשים לבחור? או שהכל כתוב מראש ואנו 
אינה קלה,  רק כמריונטות  מבצעים את הכתוב? התשובה 
אך ברור לנו ששליטה עצמית ושיקול דעת נכון  מאפשרים 

בחירה חופשית ומניעת הסחפות אחר דחפים ורגשות. 
עצמו  האדם  רק  ביצוען  שאמיתות  מצוות  כוללת  התורה 
כלפי  נראה  אינו  האמיתי  קיומן  מסוגל  לדעת.  בפנימיותו 
את  מצוות  מקיים  כלשהו  אדם  אם  לדעת  ניתן  האם  חוץ. 
או פשוט  נפשך"  ובכל  ה' אלוהיך בכל לבבך  "ואהבת את 
יותר "ואהבת לרעך כמוך"  או "לא תחמוד"? קשה להבחין בין 
מי שבאמת אוהב לבין מי שעושה את עצמו כאילו הוא  אוהב. 
האם אהבה בפקודה אפשרית? בכל זאת יש לעשות הכל 
כדי לממשה! באופן דומה  נשאל את עצמנו לגבי המצווה 
"ושמחת בחגיך", או "משנכנס אדר מרבים בשמחה". האם 
נשלוט ברגשות? בשמחה?  איך  לפי הזמנה?   ניתן לשמוח 
לא  אך  מסויימת,  בידנו  שליטה  מסויים  גבול  עד  באהבה? 
מוחלטת. "אימון" ועבודה עצמית יעזרו. בכל מקרה הבחירה 
קיימנו  אם  לדעת  יכול  ולב  כליות  הבוחן  רק  אולם,   בידנו. 
מצוות אלה כהלכתן. על  האדם לשפוט את עצמו במעשיו 

ובמחדליו, בהגיגיו ובתפילותיו וביחסו האמיתי לאחר. 
ואת  הזולת  אהבת  את  נחווה  הזה  החרות  ובחג  יתן   מי 
ועל  ברחוב  בעבודה,  בבית,   - במזגנו  וברגשותינו  השליטה 
לקבל  החלטות  כדי  לזולת  רגישים  להיות  נתאמץ  הכביש. 

נכונות מבחירה חופשית. 
מדוע עלינו לזכור ששוחררנו מעבדות? כדי להבהיר לעצמנו 
שניתן  להשתחרר מכל שעבוד, התמכרות ומצוקה וכדי שלא 

נפגע באחרים ולא  נשעבד אותם. 
חייך"  ימי  כל  מצרים  מארץ  צאתך  יום  את  תזֹּכר   "למען 
)דברים ט"ז ג'(. במהלך  החיים האדם עסוק בתפקידים שונים 
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פסח  בליל  הסדר  היה  אלה,  סעודה  למנהגי  בהתאם 
המנה  )קידוש(  ואכילת  ראשונה  כוס  מזיגת  כדלקמן: 
כרגיל,  הייתה  זו  מנה  התיאבון.  את  לעורר  כדי  הראשונה 
ירקות  וגם  )חסה(. את החזרת  ביצים  וחזרת  דגים מלוחים, 
אחרים היו מטבילים בממרח עשוי מחתיכות בשר של  קורבן 

חגיגה )לכבוד החג(, ממנו שבעו בעיקר ומקורבן הפסח. 
כוס  ומוזגים  חרוסת.  עם  למרור  חזרת  פעם  ועוד  מצה 
שנייה, וכאן היה המקום לשאלות הבנים  על השינויים שקרו 

בסעודה: 
 - שבכל הלילות אנו מטבילין פעם אחת, הלילה הזה שתי 

פעמים. 
 - שבכל הלילות אנו אוכלין חמץ ומצה, הלילה הזה כולו מצה. 
 - שבכל הלילות אנו אוכלין בשר צלי, שלוק ומבושל, הלילה 

הזה כולו צלי. 
את  הבנתו  כפי  לילד  ומסביר  אלו  שאלות  על  עונה  והאב 

סיבת החג, תוכנו ומהותו, וזו למעשה  ה"הגדה". 
אח"כ מוזגים את הכוס השלישית ששתו אחרי ברכת המזון. 
בניגוד לסעודות בשאר ימות השנה  קבעו החכמים שבליל 
מנה  אין  כלומר  אפיקומן".  הפסח  אחר  מפטירין  "אין  פסח 
ואין  שתייה מופרזת עד שכרות בסוף סעודת ליל  אחרונה 
פסח. הסיבה לאיסור זה היא למנוע הוללות  ומעשה פריצות. 
כוס רביעית שגומר עליה את  זה התקינו החכמים  במקום 

ההלל. 
מאז ועד ימינו נכנסו שינויים רבים הקשורים בחורבן הבית 
קודם  הסדר  עכשיו  בתחילת  הם  הבנים  שאלות  השני. 
הסעודה, כי בזמן בית המקדש, קורבן הפסח עמד במרכז 
הסדר. כמו כן,  לצורך הטיבול הראשון משתמשים בכרפס 
במקום חזרת, והטיבול לא בחרוסת אלא במי מלח.  תוקנה 
שאלה חדשה בקשר למרור, ונתבטלה השאלה על הבשר 
כי אין יותר קורבן. כמו כן  התוספה הקושיה על המסובין כי 
בימי הבית בכל מסיבה במשך השנה הם הסיבו ולא היה אז 

 משונה להסב בליל פסח. 
עם השנים הוכנסו מנהגים נוספים רבים אשר בד"כ התאימו 
ולאותו אזור,  והיום ליל הסדר הפך לנחלת  לאותה תקופה 
כל עם ישראל כולל החילוניים. אצל רבים זה הפך להיות חג 

 משפחתי בו המשפחות מתאספות וחוגגות ביחד. 
שמאחדים  שמחים  ומועדים  לחגים  נזכה  וכולנו  יתן   מי 
ומחזקים את המשפחות שהם  עמוד התווך של עם ישראל. 
ובשעה שנסב ליד שולחן הסדר, נזכור את אלה שקשה להם 
לקיים את  מסורת האבות הזו ושהם בקושי יכולים לקיים את 
לחלק  לעזור  בחשבון  ושנקח  רגילים.  בימים  משפחותיהם 

 מהם עד כמה שידינו משגת, איש כפי יכולתו, 
 חג שמח ופסח כשר.

כמה סוגי פסח יש? 
מכת  בזמן  במצרים  חגגו  ישראל  שבני  מצרים  פסח   .1 
את  לאכול  בדם  ונדרשו  המשקוף  את  סימנו  הם  בכורות. 
מיידית  לתזוזה  מוכנים  להיות  עליהם  והיה  בחיפזון  הכבש 

לצאת לדרך. 
 2. פסח דורות: מה שאנו חוגגים, לא מסמנים משקופים ולא 
אוכלים בחיפזון, אלא מסובים  בבגדי חג, בֵהֵסבה כבני חורין. 

 3. פסח שני: ב - י"ד באייר, חודש אחרי פסח, נחוג ע"י יחידים 
רחוקה  בדרך  או  טמאים  אנשים  שהיו  המקדש,  בית  בימי 
ולא יכלו לחגוג פסח במועדו. יום זה נשאר כמזכרת, בבית 

הכנסת לא אומרים  בו תחנון ואוכלים חתיכת מצה לזיכרון. 
   

ליל הסדר במהלך הדורות
"ואכלו את הבשר בלילה הזה צלי אש ומצות על מרורים 
יאכלוהו. והגדת לבנך ביום  ההוא לאמור: בעבור זה עשה 

ה' לי בצאתי ממצרים". 
שני הפסוקים האלה הם המקור הראשון של הטקס החגיגי 

של ליל פסח. כיצד אבותינו ביצעו זאת? 
במצריים אבותינו קיבלו הוראה מפורשת: וככה תאכלו אותו: 
מתניכם חגורים, נעליכם  ברגליכם ומקלכם בידכם, ואכלתם 
גם  רמז.  שום  אין  "הגדה"  ה  צורת  על  אבל  בחיפזון.  אותו 
הפסח  חג  על  מדובר  שבהם  בתנ"ך  במקומות  האחרים 
אין  ועזרא,  יאשיהו  יהושע, חזקיהו,  ועל חגיגתו בימיהם של 

 תשובה לשאלה זו. 
במשנה במסכת פסחים ישנו תיאור של ליל הסדר בתקופת 
בית שני. אך כדי להבין  את הסדר המתואר במשנה, צריך 
לדעת את מנהגי הסעודה שהיו נהוגים אצל היוונים והרומאים 
תיאורים  נשתמרו  ישראל.  בארץ  עשירי  היהודים  ואצל 
אורחים  הסעודה?  סדר  כיצד  התנאים:  בספרות  מסויימים 
נכנסים,  יושבים על גבי ספסלים ועל גבי ספות עד שיתכנסו 
כולם. נכנסו כולם ונתנו להם לידיים )נטילת ידיים(, מזגו  להם 
את הכוס )יין שלפני המזון(. הביאו לפניהם פרפראות )המנה 
הראשונה שלפני הסעודה העיקרית(, עלו  והסבו )שכבו על 
מיטות, כשידם השמאלית מונחת על הכרים ובידם הימנית 
אוכלים ושותים(. נתנו להם  לידיים... מזגו להם את הכוס )יין 
שבתוך הסעודה(... הביאו לפניהם פרפראות )מנה אחרונה(... 
ואחד מברך  לכולם. אחר ברכת המזון רגילים היו האורחים 

לשתות שוב יין ולשהות מעט עם בעל הבית. 

לפי זה אין בסדר ליל פסח שום דבר יוצא מהכלל. החידוש 
הוא רק בזה שבכל ימות  השנה היתה ה"ֵהֵסיבה" עניין של 
יהודי,  כל  על  חובה  בליל פסח  בלבד,  והעשירים  האצילים 

  "ואפילו עני שבישראל לא יאכל עד שיסב". 
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האם החג שאנו חוגגים נקרא פסח מצריים או פסח דורות?   .1 

כמה שמות אתם מכירים לחג הפסח?   .2 

אחת המצוות של פסח היא לאכול מצות, באיזה זמן בחג חייבים לקיים  מצווה זו?   .3 

מה השם הנוסף של המצות?   .4 

מדוע קוראים הגדה בליל פסח?   .5 

האם ההגדה נועדה לילדים החכמים או לרשעים או לאחרים?   .6 

מה עושה משפחה שהילדים כבר גדולים ולא גרים בבית, האם הם פטורים  מקריאת ההגדה?    .7 

חג הפסח מסמל מעבר מעבדות לחרות, בימינו אין יותר עבדות, מה  אנו צרכים להרגיש בחג?   .8 

חג הפסח מתחיל בהקרבת הכבש ואכילתו צלוי על האש, מה עשו הצמחונים  בימי בית המקדש?    .9 

מה זה תענית בכורות ואיך הוא קשור לפסח?   .10 

מה אסור לאכול בערב החג?   .11 

12 .  מדוע שמים כוס לאליהו הנביא בליל הסדר ומה עושים איתה ? 

חידון כשר לפסח

שותים 4 כוסות בגלל 4 לשונות גאולה :  והוצאתי ,  והצלתי ,  וגאלתי ,  ולקחתי ,  ישנה לשון חמישית והבאתי ; 
להבאת עם ישראל לארץ, לכבודה יש כוס אליהו,  לא עושים איתה כלום

)כל הפריטים שבקערת הסדר(

 

) במכת בכורות בני היהודים לא נפגעו, לכן הם אמורים לצום בערב פסח( 

)לא אכלו כבש(

 

)כאילו שאנחנו יצאנו ממצרים(

)קוראים לעצמם( 

)לכל הילדים( 

)לפי המצווה: והגדת לבנך( 

)לחם עוני( 

)בליל הסדר( 

)חג המצות, חג החרות, חג האביב, חג הפסח( 

)פסח דורות( 
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קורקינט משני קרשים מחוברים עם ציר ושני גלגלים,  בנו 
אשר מצאו בד"כ  בזבל או שקנו אותם. בנו גם עגלה קטנה 
על ארבעה גלגלים שגררו במעלה הרחוב ומשם  ישבו עליה 

והתגלגלו בירידה. עגלות אלה ניתנו להיגוי עם רצועה. 
ילדים קטנים יותר שיחקו עם ִבלבֹול - סביבונים 
חוד  מתכתי  לו  שיש  עץ  מקונוס  עשויים  זולים 
עבה  חוט  כרכו  הקונוס  על  שקנו. 
הסביבון,  של  מהיר  ובשחרור 
סיבוב  היה מקנה  לקונוס  החוט 
היו  הסביבון  משחקי  מהיר. 
מתוחכמים, בהם היו צריכים לזרוק את 
הסביבון  לתוך מעגל שבמרכזו היה סביבון של אחד הילדים. 
היה צריך גם לפגוע בסביבון שבמרכז  וגם שהסביבון ימשיך 
את  לייצר  שידעו  ילדים  היו  זמן.  שיותר  כמה  להסתובב 

הסביבון  בעצמם מחומרים שונים ע"י ניסור ושיוף.  
משחקי גולות זכוכית )ַדַוואֵחל( גם הם היו מגוונים, 
צריכים  הקרקע  והיו  על  משולש  שציירו  כאלה  יש 
גולות  לו  ישר ומעבר  לפגוע בגולות, או ששמים קו 

ויש לפגוע בהן ועוד צורות  שונות של המשחק 
כיד הדמיון של הילדים.  

חלוקי  "בחתה",  למשחק  קראו  אבנים  חמש 
אבן כמה שיותר עגולים וחלקים ושיחקו בהן  בצורות שונות. 

משחק דומה לחמש אבנים שיחקו.
טלפון קווי עשוי משתי קופסאות שימורים ריקות וחוט מתוח. 

זה עבד יפה גם למרחק של   10 מ'. 
אותם  רחצנו  ארטיקים,  של  המקלות  את  אספנו  "דּוקים" 

ורשמנו עליהם מספרים המציינים  את ערך המקל. 
בעונת המשמש, ייצרנו מהגלעינים משרוקיות ע"י יצירת שני 
חורים בשני צידי הגלעין ע"י  שיוף. בד"כ לא היה לנו שופין, 
והשיוף נעשה באיטיות על גבי אבן בזלת. גם זרקנו לקיר  ומי 

שהיה הכי קרוב זכה בגרעינים של האחרים. 
מהמכתבים  הסירו  אשר  בולים  אספו  אינטליגנטים  ילדים 
הרבה  שמלמד  היה  תחביב  הבולים  איסוף  בבית.  שקיבלו 

ילדותנו בדמשק

ד"ר אברהם חסון

ישראל  ילדי  של  מילדותם  שונה  הייתה  בדמשק  ילדותנו 
הנוכחית  החיים  בין  רמת  העצום  הפער  למרות  בימינו. 
בישראל לבין זו שבדמשק בשנות הארבעים והחמישים של 
המאה ה-  20 ילדותנו הייתה מאושרת. לא היה לנו טלפון חכם 
ואפילו לא טלפון קווי פשוט.  הטלוויזיה, הייתה רחוקה שנות 
דור ואפילו הרדיו היה מצוי רק אצל בעלי האמצעים. ידענו 
 להעסיק את עצמנו על ידי משחקים שונים, קריאת ספרים 
שעות  איתנו  היו  הורינו  במשפחה.  הבוגרים  בקרב  ובילוי 
הביתית השגרתית.  והיינו שותפים בפעילות  יום  מדי  רבות 
עזרנו  בעבודות הבית, בניקוי אורז, בשטיפת עדשים, הכנת 
ריבות וחמוצים, קליית פיצוחים וקפה  וטחינת קפה ותבלינים. 
כמו כן, הענקנו שרותי תקשורת בהעברת הודעות לקרובים 
 ולחברים וביצענו שליחויות לקניות ובכל דבר אחר שביקשו. 
בנוסף, לא היכרנו צורת חיים  טובה יותר, כך שהיינו שמחים 

בחלקנו ואיזהו מאושר? השמח בחלקו! 

עיסוקי הילדים:  
או  אליאנס  היסודיים,  הספר  לבתי  הלכו  הילדים  ככלל 
תלמוד תורה. באליאנס יום הלימודים  היה ארוך עם הפסקת 
להביא  בבית,  לאכול  הלכו  במסגרתם  כשעתיים  צהריים 
בתום  הספר.  מבית  מעט  ולהינפש  לאב  בעבודה  אוכל 
חזרו הביתה להכנת  שיעורים, בקיץ  לימודים,  שעתיים של 
מנחה  לתפילת  גם  ולעיתים  חברים  עם  ומשחק  למפגש 
הבית  בתוך  ושיחקו  בבתים  החורף  הסתגרו  בימי  וערבית. 
במשחקים נפוצים בעולם כולו: דומינו, קלפים, שש  בש ועוד, 
או בקריאה ובהאזנה לשיחות המבוגרים. בהעדר אפשרות 
והקיץ,  האביב  בימי  מוקדם.  לישון  אחרים  הלכו  לבילויים 
הילדים שיחקו בשכונה במשחקים ידועים  ומקובלים בעולם 
כולו ובמשחקים מומצאים 

פרי יוזמה עצמית. 
גירה את  העדר צעצועים 
קבוצת  וכל  היצירתיות 
את  בעצמה  יצרה  ילדים 
הצעצועים שלה.  בין השאר 



41גליון 29  // ערב חג הפסח תשע”ט - אפריל 2019

על הארצות מהם הגיעו הבולים והיווה פעילות חברתית בה 
והחליפו בינם  ילדים  שיתפו אחד את השני באוסף שלהם 
כדי  להשלים סדרה  בודדים  או  כפולים  בולים  לבין עצמם 
אצל אחד הילדים. נדיר מאוד שילד יקנה בולים לאוסף שלו. 
עצמית  מתוצרת  בכדור  כדורגל  ששיחקו  ילדים  היו 

מסמרטוטים.  
זהו  חזקה.  וגומיה    Y  בצורת עץ  מענף  אֵפה(  )ַנּאַ רוגטקה 

משחק מסוכן שבד"כ נעשה ללא  ידיעת ההורים. 
אותן  וצבעו  אותן  קישטו  מסמרטוטים,  בובות  עשו  הבנות 

וציירו עליהן פרצוף ושיחקו  איתן. 
הבנות שיחקו בחבל - יחיד וכפול, קלאס עם אבן על ריבועים 

שציירו על הרצפה. 
משחקי חגים

ואחרי  בבית,  עזרו  הילדים  רבה,  תעסוקה  הייתה  בחגים 
סיום העבודות היו משחקים  אופייניים. למשל בפורים הייתה 
תעסוקה בהכנת מדורה לשרפת המן ועשרת בניו. הילדים 
 שהשתתפו במדורה עברו מבית לבית וביקשו תרומת בולי 
עץ שהיו מצויים בכל בית  לחימום מים, קרשים, נפט וגפרורים 
וביקשו: ַיא ַחְטֵּבה ַיא ֵזית ַּכאז, ַיא ִמְנַּכֵּסר ַבאב ִאַּדאר   )בול עץ 
או נפט או שנשבור את דלת הבית( אם הדיירים העניקו ביד 
רחבה, הילדים הודו  בקריאות : ַאלַלה ְיַּבֶייד ִוויְשּכֹון )שאללה 
יאיר פניכם( ואם לא תרמו דבר צעקו להם:  ּוְּבִח'יִלין ַע-ֵזיתּוֶנה 

)קמצנים על זית(.  
ביום החג המשפחות נהגו לערוך סעודת פורים ובמהלכה 
העניקו לילדים מעות פורים   )פּוִרֶּיה(. ילדים קטנים קנו אקדחי 
קפצונים, גדולים יותר קנו אקדחי פקקים )ַפִּלין( ששה  בהם 
אקדח  עם  אותם  ירו  או  עליהם  דרכו  שכאשר  הדף  חומר 
יותר  העדינים  אוזניים.  ברעש  מחריש  התפוצצו  הם  מיוחד 
מסוכנים.  פחות  היו  אך  רעש  שעשו  בקפצונים  השתמשו 
היה  גם ִפַּתיש מה שנקרא בארץ נפצים היו בגדלים שונים 
בד"כ  גדולים.  ועד  לנפצים  קטנים  נפצים  של  מאשכולות 
הגיעו בפורים לשכונה ערבים עם מתקני מיני לונה פארק: 
נהנו  והילדים  אחרים  ומשחקים  קרוסלות  נדנדות  שונות, 
סיבוב  חזק  נעשה  תעשה  מהמפעיל  מבקשים  והיו  מהם. 

נוסף ַאִוויַהא ִבְנַג'ֵדד. 
אפילו  פורים  בליל  קלפים  לשחק  לילדים  הרשו  ההורים 
מאוחר בלילה, אצלנו שיחקו "שבע  וחצי" משחק זה היה על 
לירה  חצי  עם  לצאת  יכול  היה  הגדול  והמרוויח  קטן  כסף 
הייתה  אגורות.  כ-30  להפסיד  יכול  היה  והמפסיד  הגדול 

שמחה גדולה במשחק זה. 
בט"ו בשבט כל ילד קיבל שקית ט"ו בשבט שבה היו פירות 
השקית  תכולת  את  הישוו  ביניהם  הילדים  ויבשים.  טריים 

והחליפו ביניהם דברים. 

בפסח היו משחקים באגוזים וטיולים רגליים בשדות הקרובים 
פיסטוק  של  קליפות  עם  שתי  שיחקנו  כן  כמו  לשכונה. 
והיינו צריכים לנחש את אחת משלוש  חלבי שזרקנו אותם 
תח )פתוח( או ְמַשַּכל )מגוון(.   האפשרויות: ְמַטַּבק )הפוך(, ְמפַַ

ירוקות  שיבולים  מהשדה  הביאו  פסח,  של  האחרון  ביום 
וקשרו אותן על המנורות בבית  לסימן טוב. 

בשבועות, המהדרים שלחו את הילדים לזרוק מלפפון בנהר 
סגולה שהקיץ לא יהיה חם.  

בה.  לשבת  ואהבו  הסוכה  בהקמת  עזרו  הילדים  בסוכות 
ושמחו  בבתיהם  לברך  חברים  האבא  עם  הלכו  החג  בימי 
לקבל ממתקים. בדמשק אחרי קום המדינה היו מעט מאוד 
אתרוגים  אשר הועברו בימי החג בין כל בתי הכנסת, אבל 
לולבים היו בשפע ולכל בית כנסת היה  לולב. ביום הושענה 
מישהו  שיבוא  סיכוי  היה  לא  כבר  כאשר  היום  בסוף  רבה, 
את  לפרק  הירשה  אבא  המינים,  ארבעת  לברך  על  וירצה 
הלולב ונתן לכל משפחה שיש לה ילדים מספר  עלים. עלים 
אלה סיפקו תעסוקה טובה ויצירתית לילדים. קראנו לעלים: 
כל עלה לשניים  )מלשון  זוגות( בגלל שניתן לחלק  ַמַז'אֶווז 
)זוג(. בתמונות ניתן לראות דוגמאות לצורות  שאפשר לעשות 
כפרי  דברים  לעשות  יכול  ילד  שכל  וכמובן  הלולב,  מעלי 
דמיונו. היו גם  ילדים שניסו למכור את הדברים האומנותיים 

שעשו.  
דוגמאות של גופים המיוצרים מעלי הלולב, מימין לשמאל: 

חרב, פגיון, מספריים, נחש, טבעות, מנורה, סלסלה. 

מהיד  מקפיצים  )מחבס(  טבעת  לוקחים  משחק  עוד  היה 
לגב היד ומשחילים אותו לאחת  האצבעות אם משחילים על 

האצבע זה נקרא מלך, על הזרת נקרא אמיר / וזיר.
היו משחקים נוספים למשל מקל קטן מחודד בקצוות ועליו 
מכים עם מקל גדול ומעיפים  אותו למרחק הגדול ביותר את 

המרחק היינו מודדים בעזרת המקל הארוך. 
צמיג  לוקחים 
טוסטוס  של 
ועם  )רצוי( 
היינו  מקל 
ם  י ט ב ו ח
ומגלגלים אותו 

ורצים.  
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ראְחִתי - ִאֶּלת ַמְעִרְפתי
راحتي قلة معرفتي

מנוחתי מחוסר ידיעתי.

ִאל-ַשְבַעאן ַמא ִביִפית ִלְלג'ּוַעאן
الشبعان ما بیفت للجوعان

השבע לא יסייע לרעב ולו בפירורי לחם 

ּכֹול ַמא ִתְשִתִהי ַנְפַסּכ, ּוְלֶבס ַמְלבּוס ִאל-ַנאס
كل ما تشتھي نفسك والبس ملبوس الناس

אכול כאוות נפשך  ,  והתלבש כנהוג.  

ַמא ִביִשך ַעַלא ִאְצַבע ַמְג'רּוַחה
ما بیشخ عىل أصبع مجروحة ,

לא משתין על אצבע פצועה
לא מוכן לעזור  גם כשזה לא עולה לו כלום. 

ַמא-ַחַדא ִביַשֶרש ִבַהדּוְנָיה
ما حدا برشش بھدنیا

אף אדם לא מכה שרשים בעולם הזה. 

ִאל-ַחַבל ִמְתל ִרְּכּב ַעל-ַג'ַמל
الحبل متل ركب علجمل

ההריון דומה לרכיבה על גמל . 

ַעאְיִשין ִמן ֵזית ִלְּכִניס
عایشین من زیت الكنیس

)חיים בדוחק( כביכול מהשמן של בית הכנסת שאין בו  ברכה
 

ַסְנסּול ַהִּלי ַמאִשי ּוַלא ַנְהר ִאל-ַמְא'טּוע
سنسول ھيل مايش وال نھر املقطوع

ערוץ מים זורם עדיף על נחל  אכזב. 
 

 ַהִּלי ִבּדֹו ִיְסַּכר ַמא-ִביִעד ִלְא'ַדאח
ھيل بدو یسكر ما بیعد اقداح

מי שרוצה להשתכר לא סופר את הכוסיות. 

פתגמים מפי אמא 
בתיה סלמון קאלש

ַהִּלי ְבִיְשִתֶע'ל ִבְלַח'ַרא ְבִיְלַחס ַלְחֶסה
ھيل بیشتغل بالخرى بیلحس لحسة

מי שעובד בצואה טועם לקיקה. 

ְבִיְחַדר  י  ּוַהּלְִ ַּכְלּב,  ִבְתִג'יְבלֹו  ַעְנְזתֹו  ְבִיְחַדר  ַמא   ַהִּלי 
ַעְנְזתֹו ִבְתגח'יְבלֹו תֹום

ھيل ما بیحرض عنزتھ بتجیب لھ  كلب وھيل بیحرض عنزتھ بتجیب لھ توم

מי שאינו נוכח בזמן ההמלטה של העז שלו היא תמליט לו 
כלב, מי  שנוכח בזמן ההמלטה - היא תמליט לו תאומים. 

 
 ַאְּכל ּוַמְרַעה ּוִאֶלת ַצְנַעה

أكل ومرعى وقلة صنعة

אוכל ונח ומתבטל. 

ִאל-ִאם ִבְתִלםּ, ּוִּריַּג'אל ֵעיּבֹו ִבֵג'יּבו
األم بتلم والرجال عببھ بجیبھ

מתבייש  והגבר  חוסכת,  האשה 
בכיסו  הריק. 

ַחאֶמל ִאל-ִדְנֶיה ַעַלא ִּכְתפֹו
حامل الدنیا عىل كتفھ

נושא את העולם על כתפיו. 

  ַיא-ִחְבֵלה ִמֶּנְּכ ִּבּדֹו ִיְטַלע
یا حبلة منك بده یطلع

בזמן  תתלונני  אל  הוולד.  ייצא  בלבד  ממך  הרה  אישה  יא 
 הריונך. 

ִמּד ְפַרַשּכ ַעַלא ַאּד ִאְז'ֵריּכ
مد فرشك عىل قد اجریك

התאם את מזרונך לאורך רגליך, תחיה לפי  האמצעים שלך.    

ַהִּלי ַמא-ְּבִיְטַלע ַלַאְהלֹו – ַּבְנדּוְא
ھيل ما بیطلع ألھلھ - بندوق

שאינו דומה למשפחתו – ממזר. 
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סוף היהדות בארצות 
האסלאם

בעריכת פרופ' שמואל טריגנו
אבל  צדדים,  שני  יש  התיכון  במזרח  היהודי-ערבי  לסכסוך 
המודפסת  והתקשורת  והפופולרית,  המחקרית  הספרות 
של  אחד  צד  רק  מציגות  ובטלוויזיה  ברדיו  והמשודרת 
המשוואה. מול 600 אלף הפליטים הערבים שברחו או גורשו 
מדינת  את  תקפו  ערביות  מדינות  ששבע  לאחר  מבתיהם 
ישראל עם הקמתה ב-1948, עומדים 900 אלף פליטים יהודים 
מוסלמיות  מדינות  באחת-עשרה  מבתיהם  גורשו  או  שנודו 
למדינת  עלו  מהם  אלף   600 והחמישים.  הארבעים  בשנות 
ישראל. היהודים שישבו בארצות האלה כ-2000 שנה, הגיעו 
אליהן שנים רבות לפני הופעת האסלאם, אבל עכשיו נבצר 
לחזור  מסכימים  היו  אם  אפילו  שם  לחיות  להמשיך  מהם 

למעמד הנחות של בני חסות. 

איך קרה הדבר שמדינת ישראל והתנועה הציונית הדחיקו 
זמן כה רב את הדרמה הזאת? והאם היא מונחלת כראוי לה 

לדורות הבאים בזיכרון הלאומי־ציבורי של המדינה? 
ספר זה פורׂש את סיפור חורבנן של אחת־עשרה קהילות 

יהודיות בארצות האסלאם.

פריז,  באוניברסיטת  )אמריטוס(  פרופסור  טריגנו,  שמואל 
העולם הספרדי,  את  ערך  וחמישה ספרים,  פרסם עשרים 

.)Editions du Seuil ,2007( היסטוריה ותרבות
השואה  במבחן  הדמוקרטי  האידאל  בעברית:  ספריו 

)אוניברסיטת בן גוריון, 2009(;
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 הערביסט
אליהו ששון והמאבק הציוני במרד הערבי

מאת: ירון רן
שֹלאחר  ששון  אֹליהו  את  הבמה  לקדמת  מחזיר  רן  ירון 
מֹלחמת העוֹלם הראשונה היה החבר היהודי היחיד במועדון 
בה.  ציוני  פעיל  גם  בעת  בה  אך  בדמשק,  הלאומי  הערבי 
ששון היה מבכירי הכותבים והעיתונאים בעיתונות היהודית 
עמד  כך  ואחר  ה-20,  המאה  של  השלישי  בעשור  בערבית 
ממניחי  והיה  היהודית  הסוכנות  של  הערבי  האגף  בראש 

היסוד לתשתית המודיעינית של היישוב.
נערותו  מאז  ששון  של  חייו  סיפור  את  מספר  ה"ערביסט" 
בדמשק ועד לשנה שבה מסתיים ספר זה )1939(, על רקע 

הפעילות הציונית בעיר בשנים 1921-1916.
במוסדות  ספרדים-אשכנזים  ליחסי  צוהר  פותח  הספר 
היישוב עוד בשנות ה-20 של המאה הקודמת ומאפשר דיון 

וניתוח מחודש של העמדה הציונית בשאלה הערבית.

ירון רן טווה מסמך היסטורי מרתק השופך אור חדש גם על 
ההיערכות הציונית מול המרד הערבי בשנים 1935-1939.

כל  של  הקוד  שמות  את  לחשוף  שהצליח  לאחר  זאת 
המודיעים והסוכנים הערבים שעבדו עם הסוכנות היהודית 
באותן שנים, ביניהם עיתונאים, ראשי מדינה ואישים בכירים 
אחר  שלב  שלב  מתחקה  הוא  זו  במסגרת  ולבנון.  בסוריה 
המעקב המודיעיני שהתנהל אחר המופתי הירושלמי חאג' 
בחודש  מירושלים  הימלטותו  לאחר  בלבנון  אלחסיני  אמין 
שהתמקמו  הערבי  המרד  ראשי  ואחרי   1937 אוקטובר 
ארכיוניים  מסמכים  על  המבוסס  מבריק  במחקר  בדמשק. 
אליהו  של  אישיים  מסמכים  גם  ובתוכם  ובערבית  בעברית 
ירון רן חושף את תחילתו של הדיון בתנועה הציונית  ששון, 
בכלל,  הערבי  העולם  מול  הראויה  ההתנהלות  דרך  לגבי 

והחברה הפלסטינית בפרט.

ד"ר ירון רן – מזרחן, חוקר תולדות היחסים 
בין התנועה הציונית והעולם הערבי ומומחה 
המדינה,  להקמת  עד  המודיעין  לקהילת 
מאוניברסיטת  להיסטוריה  דוקטור  הוא 

בר־אילן.
"הערביסט" הוא ספרו השני. ספרו הראשון 'שורשי האופציה 
שראה   ,1948-1921 היהודית  והסוכנות  עבדאללה  הירִדנית' 
אור ב-1991, היה הראשון לחשוף את מערכת הקשרים בין 
שקדמו  בשנים  הציונית  והתנועה  ההאשמי  המלוכה  בית 
להקמת מדינת ישראל. פרסומים נוספים של ד"ר רן עוסקים 
של  המדינית  במחלקה  שרת  משה  של  דרכו  בתחילת 
היישוב  של  המודיעיני  המחדל  ובשאלת  היהודית  הסוכנות 

ערב מאורעות תרפ"ט בחברון.
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למנצח על שושנים
מאת: מלי הרצנו לטי

יאהודי   אבן   עראב   כפי   שהוא   שאמי   יהודי ,   כשיהושע   הלוי ,  
מחליט   בשנת   1951   על   בריחתו   ובריחת    מכנה   את   עצמו ,  
 משפחתו   הצעירה   מדמשק ,  הוא   סוגר   את   דלתו   על  
 היסטוריה   ארוכת   שנים   של   קהילת   יהודי   דמשק   המסורתית  
ופותח   דלת   אל   עתיד   לא   ברור    וחלומותיו   הסוציאליסטיים ,  

 ולא   מוגדר   בישראל   הצעירה   והמתחדשת . 
סיפורו   של   יהושע   הלוי   מסופר   על   ידי   בתו   תקווה.  הסיפור  
 מביא   את   הקורא   למפגש   מרתק   עם   קהילת   יהודי   דמשק  
 שאם  ) העתיקה,  טרום   עצמאות   ישראל( ,  ואת   סיפורו   האישי  
 המתפתח   למן   היותו   תלמיד   ממושמע   ב"תלמוד   תורה  "  
 בדמדומי   השלטון   העותומני ,  היותו   תלמיד   תיכון   מתבונן   בבית  
 ספר   נוצרי   ועד   היותו   סטודנט   סוער   באוניברסיטה   הצרפתית  
הפרק   הדמשקאי   נסגר    בדמשק   בזמן   השלטון   הצרפתי .  
 בשנותיו   הראשונות   כאיש   צעיר   עצמאי   ומפוכח   בשנותיה  

 הראשונות   של   סוריה   העצמאית . 
הדלת   שנפתחת   בארץ ,  בראש   הנקרה   ו"בשער   העלייה,  "  
 מגלגלת   את   סיפור   החיים   במעברה   והקליטה   בארץ  
כפי   ואת   השינוי   שהיה   עליו   לעבור ,    בשנותיה   הראשונות,  

 שלומדת   הבת   לאחר   מותו . 

תושבת   עומר ,  הינה   עובדת   סוציאלית   מלי   הרצנו   לטי ,  
 מומחית   בבריאות   הנפש   ופסיכותרפיסטית . 

למדה   כתיבה   יוצרת   באוניברסיטת   בן   גוריון   בנגב   אצל  
 הסופר   חיים   באר . 

" למנצח   על   עד   היום   כתבה   סיפורים   למגירה ,  סיפרה 
-  הינו   ספר   פרוזה    שושנים"    —     סיפורו   של   האיש   משאם 

 ראשון   שכתבה . 
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תבורכנה ידייך -
ִיְסַלמּו ִאיֵדיִּכי

מאת: סיגי מנטל

בילדותי ביליתי שעות בצל סינרה של סבתא עליזה, במטבח 
הקטן שבו יצרה קסמים. קסמי הבישול הסורי דמשקאי.

את רוב זמנה הקדישה לבישול באהבה רבה.
מהמטבח  ולצאת  המשפחה,  בני  את  לארח  אהבה  מאוד 
חיוך  עם  יוצאת  היתה  טוב.  כל  עמוסי  מגשים  עם  הקטן 
ִאיֵדיִּכי" שפירושו  ב"ִיְסַלמּו  היינו מברכים אותה  וכולנו  גדול 

"תבורכנה ידייך".
ובזכות המאכלים  הרגשתי שאילו רגעים מאושרים עבורה 

הנפלאים שהכינה הצליחה לשמח את הבית כולו.
מתובלים  מתכונים  בספר  להנציח  החלטתי  אלו  רגעים 

בזכרונות המשפחה.
"תבורכנה ידייך" הוא זכרון ילדות של טעמים וריחות שנשכחו.

אוסף מתכונים נדיר ומסורתי מהמטבח הסורי דמשקאי.

ספרים, רבותי, ספרים
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כאעכ בל-לוז
כפי שפורסם בספר המתכונים תבורכנה ידייך

סיגי מנטל

חומרים
 3 כוסות שקדים טחונים )אבקה( 

 3/4 כוס אבקת סוכר
 2 חלבונים מוקצפים

 2 כפיות מי זוהר  
 100 גר' פיסטוק חלבי קצוץ דק

אופן ההכנה
מערבבים בקערה את אבקת השקדים עם אבקת הסוכר, מי הזוהר ומחצית מכמות 

החלבון. 
לוקחים עיגול מהבצק לגלגל על אבקת סוכר, יוצרים כמו צינור דק בגובה 3 ס"מ. 

מהדקים את הקצוות בעזרת החלבון. 
טובלים את קצה הכעכ, העיגול שנוצר שוב בחלבון ולאחר מכן טובלים בפיסטוקים 

הקצוצים. 
מניחים בתבנית אפיה, כ"ג נייר אפייה, מחממים תנור לחום נמוך 150 מעלות ואופים 

רבע שעה. 




