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דבר העורך
מאת: משה שֶמֶר

* התמונות מארכיון "מבצע עובד ישראל" של עתון "מעריב", ובאדיבותם.

בעודי תר ונובר אחרי חומר לגיליונות כתב העת שלנו, צדו עיניי בשמה של אישה ולידו שם תואר: ג‘ּוִדי ֶפלְד ָקאר ”ַהמּוִשיעַה“ 
”THE RESCUER”. וככל שקראתי יותר ויותר חשתי התרגשות גדולה ובעקבותיה חובה עמוקה לכתוב עליה. כי הרי אם 
מעשיה של אישה מופלאה זו בהצלת יהודי סוריה במשך 27 שנים, אינם ”מורשת“ אינני יודע ”מורשת“ מהי. ניסיתי להביא 
זו, והיתר מסופר בספר מיוחד, באנגלית אומנם, שאת פרטיו תמצאו ב,  לכם מעט ממעשיה של אישה אמיצה ומיוחדת 

מקורות בעמ‘ 23. וכפי שכתב לה יצחק רבין ע“ה במכתב התודה ששלח לה ”...והיתר יסופר בספרי ההיסטוריה“. 

צמוד לקיום ההחלטה לכלול חומר על קהילות יהודיות בסוריה ולבנון, אני מביא לכם כאן עבודה מקיפה על אורחות חייהם 
של היהודים בחלב ובדמשק. פרי מחקרו של פרופ‘ נפתלי (פ.וו.) זנר בתרגומו מאנגלית של אברהם גרוס. נשמח מאוד לקבל 

גם בעתיד חומר ותמונות על קהילות דמשק, חלב, בירות וקמישלי.

אברהם לאטי מביא לנו מסמך היסטורי מיוחד במינו על הפיגוע במתפללי בית הכנסת בדמשק בשנת 1949 ועל ’‘חקירתם‘‘ 
של השלטונות הסורים את הפיגוע הזה.

תוך כדי עריכת גיליון זה וממש במקרה, הגיעה לידי עדות ממקור ראשון של מי שחייו נצלו בנס מפיגוע זה  בכתבתו של 
משה חצבני המעלה לנו גם זכרונות מההעפלה דרך הים ותלאותיה.

אני כבן ל“נאש“/רב אומן ב“אומנות הנחושת היהודית הדמשקאית“ מוצא לעצמי חובה מורשתית, מוסרית לשמר זכרו של 
מקצוע זה שהיה מלאכת אומנות ייחודית מובהקת ליהודי דמשק. מאמר זה הוא מעין ”רקוויאם“, ומחווה לעיסוק ”שהיה ואיננו 

עוד“. תודה מיוחדת למוריס נצירימוסרי, לאחים ישר, לנתן לאטי ולצאלח לוז, על העזרה והסיוע, לכתיבת מאמר זה.

(שהיו מיוחדים  וקשיי העלייה  ילדותה בדמשק, על תלאות  ימי  וגעגועים“ על  זיכרונות  לנו ”הרהורים  ליזט מתוקנח כותבת 
באותה עת) דרך תורכיה ב1978 וקשיי הקליטה וההתאקלמות בארץ, עד הגיעה הלום. סיפור מרתק, מעניין ומיוחד במינו.

ואחרונה חביבה, חמדה אביבקלש שמדי פעם מכבדת אותנו בפרי שיריה מאלה שמתוכנם עולים ניחוחות וזיכרונות של 
דמשק הישנה והטובה. ותורמים לנו תרומה נעימה לטיפוח מורשתנו...

לסיום אני מאחל לכל הכותבים היקרים ולקוראינו הנכבדים באשר הם  ובני משפחותיהם, ולבני קהילתנו בארץ ובתפוצות 
ולכל בית ישראל  שנה טובה ומבורכת.

שלמי תודות יבוא על התודה והברכה:
יו“ר הארגון יהושע קלש וחברי ועדת מורשת, על התמיכה, האמון והעידוד שאני זוכה מהם על המשך קיומו והופעתו 

של כתב עת זה.
בני צוריה, שעל אף טרדותיו שלו, הוא מתפנה להטות שכם ולעזור: בסריקת התמונות ועיבודן והפעם אף נטל חלק נכבד 

בעריכה לשונית של החומר.
מר מיכאל גְלָצֶר, סגן עורך ”פעמים“ מכון בן צבי, יד בן צבי ירושלים‘ על העזרה והעידוד לאורך כל הדרך. 

גב‘ רחל משרתי מארכיון ַהְּכתּוּבֹות  בבית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי בירושלים על העזרה והסיוע  בקבלת רשות 
להשתמש בתמונות של ַהְּכתּוּבּות, מדמשק ומחלב (עמ‘ 30, 31).

לכל הכותבים והכותבות בגיליון זה: יהושע קלש, ליזט מתוק (נח), אברהם לאטי משה חצבני וחמדה אביב  קלש.
ואחרונים אחרונים חביבם לצוות ”עיצובים“ מאור יהודה: אייל דרור, רויטל ואפרת... ובמיוחד לטניה

בהכרת תודה והערכה  
ואיחולי שנה טובה   
משה שמר, העורך  

I feel oblige to express my deepest gratitude and thanks                                            
To Dr Norman Doidge from Toronto Canada, for allowing me to relay on his article “THE RESCUER” 
(see references page 23) and to quote from it, in writing here my article

And SHANA TOVA                                                                    
Moshe Shemer / Editor in Chief
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מאת: יהושע קלש, יו“ר הארגון

רובם  נקלטו  הארבעים  בשנות  מדמשק,  שעלו  הילדים 
ככולם במשקי  ההתיישבות העובדת  קיבוצים ומושבים, 
שם הילדים זכו להענקת חינוך והשכלה סדירים ככל בני 

המשקים שנקלטו בהם... 
אביב,  תל  בעיקר  בערים,  שנקלטו  המשפחות  בני  לעומתם, 
חיפה, חולון ואחרות, סבלו מקשיי קליטה ומצב כלכלי קשה. 
ולתרום  לעבוד  לצאת  ילדיהם  נאלצים  היו  המקרים  ברוב 

לכלכלת המשפחה (עד 1954 עוד לא חוקק חוק 
חינוך חובה), שלא לדבר על לימודים בבית ספר 

תיכון שהיה בשכר לימוד והוצאות גדולות... 
החלו    שעלו מדמשק  העולים  ארגוני  כן,  על 
להתארגן מ1942, שמו להם למטרה, בין שאר 
פעילויות הקליטה והסעד (דיור תעסוקה וכיו''ב) 

בארץ, לדאוג לחינוך והשכלה של הילדים. 

בני  העולים  בקרב  אז  שפעלו  האנשים,  בראש 
ויעקב  חלבי  ברוך  היו  דמשק,  יהודי  קהילת 
שמטרותיו  הראשון  הארגון  את  שהקימו  סעד, 
היו: חינוך, עזרה וסעד כלכליים, דיורתעסוקה 
יהודית  קהילה  דמשק  יהדות  בהיות  ותרבות. 
כנסת,  בתי  להקמת  גם  דאגו  דתיתמסורתית, 

חמישים שנה למפעל לעידוד, 

לטיפוח ולקידום החינוך של בני קהילתנו

אביב,  בתל  שאנן  נווה  בשכונת  צריף  היה  בהם  שהראשון 
"בית יעקב", שלימים הפך לבניין גדול ובו בית כנסת מפואר, 
ספריה אולם אירועים  מרכז הפעילות הציבורית של ארגון 

יוצאי דמשק בארץ. 
דמשק,  יוצאי  בקרב  פעלו  ארגונית,  מבחינה  בתחילה, 
דבר,  של  שבסופו  ארגונים,  מספר  שנים  עשרות  במשך 
אחת  גג  קורת  תחת  כולם  אוחדו  רבים,  מאמצים  לאחר 

וקופה אחת "ארגון יוצאי דמשק (סוריה) בישראל".
הראשון היה ארגון יוצאי דמשק (סוריה) בישראל, שנוסד 
ב1942, אחר כך נוסדו: אגודת עזרה וסעד ליהודים יוצאי 
ואגודת  ובחיפה,  אביב  בתל  כנסת  לבתי  אגודות  דמשק, 

בית תרבות ע"ש אברהם עֲָּבאס.
עידוד  נושא  שלנו,  הקהילה  בני  של  ההתארגנויות  בכל 
וטיפוח החינוך של ילדי הקהילה היה ממטרות העל שלהם. 
כמה  עד  רבים,  וכספיים  ארגוניים  מאמצים  הופנו  ולכך 
שאפשר היה לגייס למטרה, בנוסף על  הצרכים והנושאים 
הגדולים  עלייה  גלי  של  בואם  עם  ועלו  שצצו  הרלבנטיים 
שכר  הוצאות  שעניין  רבות.  נצרכות  משפחות  היו  בינהם 
לימוד הכביד עליהם מאוד והיה צורך עילאי לקיום מפעל  

להענקת מלגות לתלמידים. 

 בד בבד עם הפעילות הענפה של קליטה סעד דת וחינוך
מעולם לא נשכח ולא הוזנח המאבק להצלתם של היהודים 
שנות  מתחילת  שאת  וביתר  בכלל  בדמשק,  שנשארו 
המשפחות  אחרוני  של  לעלייתם  עד  במיוחד  השבעים 

בשנות התשעים של המאה העשרים.
עֲָּבאס ע"ה  נבחר חברנו היקר, אברהם  עם קום המדינה 
פעיל  היה  הוא  העבודה).  אחדות  מפלגת  (מטעם  לכנסת 
הכללית.  בהסתדרות  מדמשק,  היהודים  בארגוני  מרכזי 
העולים  של  הקליטה  בקידום  התמקדו  פעולותיו  עיקר 
וחינוך  תעסוקה  הולם,  דיור  למציאת  בעזרה  החדשים, 
לילדים. למרבה הצער, בשנת 1958 הוא נפטר. בן ארבעים! 

היה במותו.
שרצו  בסוריה,  "החלוץ"  תנועת  ממייסדי  מוקיריו,  חבריו 
להמשיך בדרכיו, החליטו להנציח את שמו ולהקים עמותה, 
ההשכלה  החינוך,  קידום  לה  שמה  מטרותיה  שבראש 
והתרבות, כדי לסייע ולדחוף את בני הנוער ובני הקהילה 
להביאם ליכולת להתקבל למוסדות השכלה גבוהים ככל 

האפשר  תיכון ואוניברסיטה. 

כי זאת יש לזכות ולדעת: בשנות החמישים היה 
מעמדה וערכה של תעודת סיום בית ספר עממי 
תנאי הכרחי ללימוד מקצוע וחניכות, שלא לדבר 
  תיכון  ספר  לבית  להתקבל  הכרחי  תנאי  על 
דבר שבני משפחות קהילותינו העירוניות לא יכלו 

אפילו לחלום.
הששים,  שנות  וראשית  החמישים  בשנות 
לסיים   מספיק  היה  והוראה  סיעוד  למקצועות 
והשבעים,  הששים  בשנות  תיכוניות.  כתות  שתי 
תעודת סיום בית ספר תיכון בכלל ועם תעודת 
בגרות בפרט היו תנאי הכרחי להתקבל למשרה 
כלשהי במוסדות ציבור, משרדי ממשלה והמגזר 
במוסדות  ללימודים  קבלה  תנאי    מאליו  ומובן  הפרטי. 

להשכלה גבוהה.
עד לקבלת חוק חינוך חובה חינם (לסיום בית ספר יסודי), 
לימודים היו כרוכים בהוצאות שכר לימוד, ספרים ומכשירי 
כתיבה, שלא לדבר על השתתפות בטיולים ומפעלי תרבות.  
 לכן, היות ומשפחות העולים מדמשק, באותן השנים היו
משפחות מרובות ילדים, שעלו ארצה ורק בגדיהם על גופם, 
בהשאירם את כל רכושם שם מאחוריהם. מטבע הדברים 
למדו  רב  בקושי  ילדיהם  כלכלי קשה.  למצב  כאן  נקלעו 
לפנות  חייבים  היו  וסיימוהו, אם בכלל.  עממי  בבית ספר 
לשוק העבודה ולימוד מקצוע כדי להשתכר ולו מעט על 

מנת לעזור בקיום המשפחה.
לעודד  לנסות  היה  הארגונים,  של  הראשונים  המאמצים 
עממים  לימודים  ולסיים  להמשיך  בתלמידים  ולתמוך 
תיכוניים.  בלימודים  להמשיך  שאפשר  כמה  ועד  לפחות 
התפתחות  עם  הזמן  שעם  אדגיש,  לעיל  לאמור  בנוסף 
מערכות הלימודים וההוראה חל פיחות בערכה של תעודת 
הראשון  התואר  מקום  תפס  מקומה  ואת  תיכון  סיום 
לשינויים  ערים  להיות  נאלצים  היינו  וכו'.  באוניברסיטה 
המשפחות,  של  החינוך  בסעיף  הכספיים  הצרכים  ועליית 

בכל הדורות, החינוך, עמד בראש מעייניה של האימא היהודייה בדמשק. היא דאגה בכל מצב כלכלי, ועד כמה 
שהיד הייתה משגת  לשלוח את ילדיה ללמוד: מ"ַהְּכָתאב", דרך "תלמוד תורה", ל"ִמְדָראש". או מה"ַאלְיָאנְס", 

לבית הספר האנגלי, ולאוניברסיטה. היו לא מעטים שהגיעו ללימודי הוראה, רבנות, רפואה ואקדמיה.
מסורת זו של הדאגה לחינוך, הייתה נר לרגליהם של פרנסי הקהילה להמשיך לפעול, לקדם ולטפח את מיעוטי 

היכולת בארץ, לעזור להם להמשך לימודים, מזה חמישים שנה. 

יהושע קלש/יו"ר הארגון

שלם מואס ע"ה בטקס הענקת מלגות 

נשיאות הכבוד בטקס חלוקה מילגות מטעם אגודת בית תרבות ע"ש אברהם עבאס. תשמ"ב מברך אברהם פתיחה. 
יושבים מימין לשמאול: שלם מואס, יעקב סעד, לא מזוהה, יהושע קלש ושרונה דיין.

אברהם פתיחה ע"ה
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מטבע הדברים, עם קליטתם המוצלחת של אחרוני העולים 
מדמשק, בסוף שנות התשעים של המאה העשרים, עברו 
מטרות הארגון מארגון העפלה וקליטת עלייה, סעד, רווחה 
ודת לארגון לפעילות קהילתית, חברתית, חינוכית, תרבותית 
ושימור ערכי ההיסטוריה,  ודת בכלל והתמקדות בטיפוח 
אחת  במילה  שנשזרים  והמנהגים  הפולקלור  התרבות, 

מֹוֶרֶשת.

פגישה עם שר האוצר פנחס ספיר
כמובן, שניסינו דרכים רבות ושונות להשגת כספים, 
ציבור  למוסדות  פניות  ובכללם  מלגות,  להענקת 
הקליטה,  משרד  האוצר,  משרד  ממשלה:  ומשרדי 
כולם  לא  היהודית.  והסוכנות  הכללית  ההסתדרות 
נענו... עד שעלה הרעיון לגייס את השפעתם של אחינו, 
בני קהילתנו, היושבים במקסיקו על ממשלת ישראל 
בפרט, שביניהם  ספיר  פנחס  האוצר  ועל שר  בכלל 
תרומותיהם  בזכות  והדוקים",  "חמים  קשרים  היו 
כפי שעשו  ולא  מזומן,  היו בכסף  הנדיבות, שעיקרן 

האחרים בנייר  באגרות "בונדס" דחויות. 

של  ובתיווכם  בהשפעתם 
היהודית הקהילה  נכבדי 
במקסיקו,  דמשקאית 
התקבלנו לראיון אצל כבוד 
שמע  ספיר  פנחס  השר. 
את מטרת בואנו, לפתירת 
מצוקתנו הכספית להענקת 
ולעודד  לעזור  מלגות 
ללימודים.  קהילתנו  בני 
מהדו"ח  התרשם  הוא 
זה,  בנושא  פעולותינו  על 
שהוכיח בעליל, כי בשכר הלימוד וההוצאות הגבוהים, 
לעמוד  יכולים  אינם  שלנו  ותלמידים  סטודנטים 
בהם, ועל כן הם נאלצים בעל כורחם להפסיק  את 

לימודיהם באמצע ופונים לעבודות מזדמנות. 
אוזניו,  השר היה מופתע, כמי שלא מאמין למשמע 
"לא  אמר  (הידוע)  הרועם  ובקולו  השולחן  על  דפק 
יתכן שנערים בישראל, שרוצים ויכולים ללמוד, בגלל 
נתן  במקום  בו  מהם...".  ימנע  זה  כספים,  היעדר 
הוראה לעוזרו, מרדכי בן פורת, שהיה גם הוא נוכח 
באותה פגישה, ''לארגן מיידית 35 מלגות ולהעבירן 

לארגון יוצאי דמשק לחלוקה בין בני קהילתם''. 

מקור נוסף של כספים (הנמשך עד היום) הוא מבני משפחת 
ג'ק קלש, בעניין הצורך  קלש במקסיקו. כשפניתי ל אחי 
הקהילה,  בני  לילדינו  מלגות  חלוקת  לעניין  כספים  בגיוס 
תגובתו המיידית הייתה "אני מוכן להירתם ולתרום כספים, 
אבל בתנאי שתרומותי יוקדשו לקידום ההשכלה הגבוהה, 
כל  את  תיתנו  במקביל  מ.ש.)  (הארגון,  ואתם  בתנאי 

הדרוש  את  אכסה  ואני  נצרכים,  תיכון  לתלמידי  ההוצאה 
למלגות לסטודנטים ולהשכלה גבוהה, ללא הגבלה...", לא 
לפני שסיפר את המניעים שלו להחלטה נדיבה זו כדלקמן: 
"בהיותי נער קטן בדמשק, נאלצתי מסיבות כלכליות של 
"אליאנס"  ספר  בבית  לימודיי  תום  עם  שמיד  משפחתי, 
עבדתי  המשפחה.  למחיית  כסף  ולהרוויח  לעבוד  לצאת 
ולמדתי לימודים תיכוניים בשיעורי ערב, שהיו בבית הספר 
בית  היה  הוא  ולכן  "המיסיון",  בהחזקת  שהיה  האנגלי. 
הספר היחיד בדמשק, שניתן ללמוד בו בשיעורי ערב ללא 
תשלום. כמובן שהיה לי קשה מאוד, גם לעבוד וגם ללמוד, 
ברצון  אני  ולכן  בשרי,  על  הללו  הקשיים  את  מכיר  ואני 
הכספים  בתרומת  לארגון  ולעזור  להירתם  מוכן  ובשמחה 

הדרושים בתנאי..." (ראה לעיל).

היה הרבה  תיכוניים  בזמנו, מספר התלמידים בבתי ספר 
עם  הזמן,  עם  באוניברסיטאות.  מסטודנטים  גדול  יותר 
היוצרות  תיכוניים,  ללימודים  חובה  חינוך  חוק  הרחבת 

התהפכו.
ז'ק קלש, הענקנו מלגות  מחוייב לקיום הבטחתו של אחי 
לסטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה ומקצועות הנדסה 
והוראה  כמעט ללא הגבלה, כפוף לקריטריונים שהארגון 

קבע.

כדי  המלגות  וגובה  הקריטריונים  את  להתאים 
להמשיך ולעזור עזרה אפקטיבית לנזקקים.

בגלל  אלא  באשמתם,  שלא  לנו,  התברר  מהר 
למרות  משפחתם,  של  הקשה  הכלכלי  המצב 
נאלצו  תיכוניים,  ללימודים  מתאימים  שנמצאו 
לנשור מי כבר בכיתה י' ומי בכיתה י"א. אני מוצא 
שעם  ונערים,  נערות  אותם  את  לציין  חובה  כאן 
(או גם אם לפניה),  צאתם לעבוד אחרי כיתה ח' 
יסודיים,  לימודים  וסיימו  ערב  בלימודי  המשיכו 
תיכוניים ותעודת בגרות בציונים גבוהים. רבים אף 
אחרי  מיד  אוניברסיטאיים  ערב  בלימודי  המשיכו 

שחרורם מצ.ה.ל. 

גיוס הכספים למפעלי המלגות

ולחלק לאותם  לגייס כספים  נוצר הצורך  מטבע הדברים 
וללמוד,  להמשיך  יכולת  ובעלי  מוכשרים  ונערים  לנערות 
והצליחו לעמוד בתנאי הקבלה ללימודים בבית ספר תיכון. 

ולימים ללימודים במוסדות להשכלה גבוהה מוכרים!

היו שיטות שונות ומקוריות לגיוס כספים, למטרות חינוך 
מחברים  בצנעה,  בתחילה  מלגות:  להענקת    והשכלה 
קרובים ומבני משפחה (גם תרומות קטנות וצנועות התקבלו 
ברצון), בחזקת "פרוטה לפרוטה מצטרפות למאה...". היו 
שיזמו נשפים (מסיבות ערב), בעיקר בחג החנוכה ובפורים, 
שהיה    הכיבוד  ארגון  בעול  נשאו  הקהילה  נשות  כאשר 
ועל  בעצמן  ידיהן  מעשי  ומסנדביצ'ים,  מעוגות  מורכב  אז 
"מכירה  הייתה  האלה  בנשפים  הערב  מסמר  חשבונן. 

פומבית" של כל מיני דברים, לכל המרבה במחיר. 
כל ההכנסות שימשו את המקור להחזקת הקרן, ולאפשר 

חלוקת מלגות לתלמידים.
יוצאי  יהודים  שני  העשרים  המאה  של  השישים  בשנות 
דמשק, שהיגרו ממנה לארגנטינה, תרמו "אגרות בונדס", 
שקנו ממדינת ישראל, והוקדשו (בעת פדיונן) לטובת מפעלי 

הענקת המלגות.
העיקרי  המקור  את  היווה  זה  מקור  שנים  מספר  במשך 
תיכוניים.  ספר  בתי  לתלמידי  המלגות  ולחלוקת  לתמורה 

המלגות  מפעל  מצב,  ובכל  מקרה  בכל  שלנו,  הארגון 
המשיך לחלק את המלגות ללא הפסקה.

בתחילת שנות השמונים היה ניסיון, שהצליח למזג את כל 
 האגודות והארגונים של יוצאי דמשק לארגון מורחב אחד
הראשון  היו"ר  בישראל".  (סוריה)  דמשק  יוצאי  "ארגון 
שנבחר לארגון החדש היה אברהם פתיחה, ע"ה (שהיה איש 
הקהילה,  לבני  עמוקה  ציבורית  מחויבות  ובעל  פעלים  רב 

שלמרבה הצער נפטר צעיר שלא בעיתו).

עבר  תיכוניים,  ללימודים  חינם  חינוך  חוק  הרחבת  עם 
מוקד הפעילות, מטבע הדברים, מתמיכה בתלמידי תיכון 
לתמיכה בסטודנטים במוסדות להשכלה גבוהים מוכרים, 
מקצועות  ללימודי  השונים,  לענפיהם  הנדסאים  ללימודי 
הוראה וטכנאים. הדגש היה לימודי מקצוע מבטיח, לביסוס 

מעמד כלכלי לאחר תום הלימודים. 

כמובן, שהוצאות שכר לימוד אלה היו כבר יותר גבוהות 
ונוצר  תיכוניים,  ספר  לבתי  נהוג  שהיה  הלימוד,  משכר 
הצורך המיידי למצוא מקורות הכנסה גבוהים יותר לסעיף 

המלגות בתקציבנו. 

הנדבן ז'ק קלש, בטקס חלוקת מלגות

יושבי ראש ועדות החינוך והתרבות (שעסקו גם בחלוקת מלגות). לשעבר; 
מימין לשמאל: אברהם פתיחה, יעקוב טעד, שלם מואס ע"ה ויבל"א חיים כהן.

שר האוצר פנחס ספיר

חיים כהן
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גם אלברטו קלש ע"ה נרתם ברצון, ותרם את חלקו למפעל 
חשוב זה.

בקשריו  אחרות:  משפחות  של  נוספות  תרומות  גם  היו 
ושידוליו האישיים של משה ששון ע"ה, שהיה שגריר ונשיא 
דוד  של  עם משפחתו  יצר קשר  סוריה.  יוצאי  התאחדות 
פסח ע"ה מג'נבה. רעייתו  נענתה ונרתמה לעזור ולהעלות 
 למלגות וספריה להנצחת זכרו של בעלה המנוח  תרומות

שנמשכו מספר שנים.

להעניק  שיכולנו  הסטודנטים  מספר  ממוצע  כלל,  בדרך 
להם מלגות היה כ30 סטודנטים לשנה (ראה רשימה).

מלגות לתלמידי תיכון הגרים בחולון 

על אף חוק חינוך חובה חינם שהורחב גם ללימודים תיכוניים, 
ידענו שישנם תלמידים בבתי ספר תיכוניים שהיו מפסיקים 
ספרים,  לקניית  הדרושים  הכספים  עומס  בגלל  ללמוד 
שיעורים  תרבות,  סל  חינוך,  אגרת  כתיבה,  כלי  מחברות, 
פרטיים וסכומים נכבדים להשתתפות בטיולים  ואני יודע, 
שרבים מבני קהילתנו אינם משתתפים בהם, בהיעדר כספים 

למימון השתתפותם.
ממוצע  תיכון,  לתלמידי  מלגות  גם  להעניק  המשכנו  לכן, 
של 35 תלמידים לשנה  לא כולל המפעל המבורך, שיזם 
מפעל  חולון,  עיריית  ראש  ששון,  מוטי  מר  לקיומו  ודחף 
המעניק  דמשק,  יוצאי  ולארגון  לעירייה  משותף  מלגות 

מלגות לתלמידי תיכון, יוצאי דמשק  תושבי חולון.
בשנה הראשונה חילקנו 38 מלגות בסך ₪1,000. 

גם בשנת הלימודים תשס“ט נעניק 40 מלגות. אנו מאוד 
נם  זה  מפעל  ולקיים  להמשיך  הכוח  בנו  שיעמוד  מקווים 

בשנים הבאות. בראש הועדה עומד חברינו משה שמר.

הופעתו של מר ֶאלי דֹוֶאר

יצא  הוא  בברזיל.  כיום  וחי  מתגורר   ,75 בן  דּוֶאר,  אֶלי 
"במבצע   כילד  הארבעים,  בשנות  ארצה,  והגיע  מדמשק 
ה 1000" ולאחר מכן, כיתר המשפחות הגיעה משפחתו, 

והוא, כמובן, הצטרף אליה. 

שהצליח  אף  על  השם  וברוך  לברזיל,  היגרו  זמן  לאחר 
בעסקים "לא גבה לבבו" וניכרים עליו, כי הרגשות הקשרים 
ואהבתו לארץ ישראל לא דעכו אצלו מעולם, בכלל ולבני 
קהילתנו מדמשק בפרט... וכפי שנווכח להלן, אלה אינם 

"מילים בעלמא" אלא מגובים במעשים...

לכם  והעברתי  תרמתי  רבות  "...שנים  דּוֶאר,  אלי  מספר 
כספים רבים, באמצעות קרנות של מר ספרא, בהבטיחו 
דמשק  יוצאי  לארגון  באמצעותו  יגיעו  אלה  שתרומות 

בישראל".

באחד מביקוריו בארץ, ברצותו לעמוד וללמוד על תוצאות 
ישראל,  במדינת  שונים  ולמוסדות  לנו  הרבות  תרומותיו 
  הזמין אותי ויחד איתי באו גם יוסף ריקה ומאיר בוקעי
לקבלת דיווח על התרומות, שכביכול, העביר אלינו. ומה 
גדולים היו תדהמתנו ופליאתו לשמוע, כי לא קיבלנו ממנו 

עד כה  ולו פרוטה אחת...

כמובן, באותו מעמד, השיחה התפתחה על כמותם ומצבם 
השונות. באוניברסיטאות  קהילתנו  בני  סטודנטים  של 

היסוס,  ללא  במקום,  החליט  דיווחינו  למשמע 
היסוד")  "קרן  באמצעות  (הפעם  לנו  להעביר 
גבוהה,  להשכלה  במוסדות  לסטודנטים  מלגות 
לכיסוי מלוא שכר הלימוד שלהם. בשנת תשס"ו 
חולקו 26 מלגות. בשנת תשס"ז חולקו 79 מלגות 

ובשנת תשס"ח חולקו 171 מלגות. 

אני רואה חובה לעצמי להדגיש ולציין כי לפי מיטב 
ידיעתי לא קיים בארץ מפעל, כדוגמת מפעל זה, 
כה  ובסכומים  רב  כה  למספר  מלגות  המעניק 
גדולים, ועל כך אנו כולנו חבים למר דואר תודה 
טובה  בבריאות  אותו  הלבבות,ומברכים  מכל 
ולנו  לו  ומאחלים  ומעשיו  דרכיו  בכל  והצלחה 

להמשכו של מפעל חשוב זה.

בשנת הלימודים תשס"ח, בהיותו של מר אלי דואר בארץ, 
הזמננו אותו ואת רעייתו לטקס חלוקת המלגות, והם נענו 
ברצון וכיבדו אותנו כנוכחותם. אנו מצאנו לעצמנו לחובה 
פועלו בשם הארגון  לו תעודת הוקרה, על  נעימה להעניק 

והקהילה כולה. 
בדברי ברכתו בטקס הבטיח, בין השאר, "כי ימשיך לתרום 
בית  בהקמת  לתמוך  למען  ויפעל  ולסטודנטים,  למלגות 

מורשת ליהודי דמשק בישראל.

על  בנושאים  המחקר  לעידוד  מלגות 
מורשת יהדות דמשק

לפני שנתיים, ביזמתם של חברי ועדת מורשת, בראשותו של 
הח' אליהו חסון, התחלנו בהענקת מלגות לחוקרים בכירים 
יהדות  "מורשת    שעיקרם  בנושאים  במחקרם  שיעסקו 
דמשק" לדורותיה. מימי המקרא ועד לחיסולה בשלהי המאה 
היסטוריה,  של:  ומפוארת  עשירה  מורשת  עשרה.  התשע 

תרבות, דת ורבנות, מנהגים, פולקלור ואומנות וכיו''ב.
בעוד שמלגות לסטודנטים אנו מעניקים רק לבני קהילתנו, 
הרי לקבלת  המלגות לחוקרים בכירים יכולים להציע עצמם 

חוקרים יהודיים בכירים מכל עדות ישראל. כמובן על פי 
שיאושרו  אקדמיים,  מחקריים  מידה  ואמות  קריטריונים 

ויהיו ראויים "בסוף הדרך" לפרסום בספר.

ומה לעתיד?

נמשיך לעשות אל כל המאמצים לקיומו של מפעל חשוב 
וחיוני, למען קידומם של תלמידים וסטודנטים בני קהילתנו. 
הענקת מלגה לסטודנטים במתן  תותנה  מהשנה הקרובה 
 לפעילות של מקבל המלגה  בהתנדבות למען  תמורה 
הקהילה, למספר שעות ל: עזרה בלימודים והכנת שיעורי 
בית לתלמידים, בחזקת "הוראה מקדמת", עזרה באיסוף 
חומר ארכיוני על מורשת יהדות דמשק, עזרה בניהול ופיתוח 
במשרד  משרדית  בעבודה  עזרה  באינטרנט,  שלנו  האתר 
המתאימים  לנו,  וחשובים  רבים  תחומים  ועוד  הארגון 
מלגה  המקבל  הסטודנט,  של  התמחותו  ולתחום  ליכולתו 
מיוחד להמשיך את מפעל המלגות  נעשה מאמץ  מאתנו. 

לחוקרים בכירים שהתחלנו בו. 

אני מוצא חובה נעימה להודות לכל אלה שיסדו את המפעל 
האדיר הזה, לכל העוסקים במלאכת קודש זו בכל השנים 
הרבות הללו. תודה חמה ומיוחדת לכל התורמים מכספם 

מהארץ ומהתפוצות לטובת קידומם של בני קהילתנו.

זה, מבלי להרשות לעצמי  יכול לסיים מאמר חשוב  אינני 
לפנות לאלפים שנעזרו על ידנו  ושעזרתנו הצנועה הייתה 
להם למנוף לסיום לימודים, ללמוד מקצוע ולהגיע להישגים 
כלכליים  שעתה הם אלה  שיעזרו לנו עלי די הרמת תרומה 
כספית למילוי קופתנו המידלדלת על מנת שנוכל להמשיך 
ולמשוך בעול המשימות  הרבות העומדות בפנינו: לטיפוח 
תרבות,מחקר  חינוך,  קהילתנו,  של  המפוארת  המורשת 

ובניית בית מורשת...
מקבלי מלגות לחוקרים בכירים תשס"ו.

מימין לשמאל: פרופ' יוסף דנה, ד"ר ירון הראל, רן ירון 
ויעל צורשנאן.

יו"ר ועדת חינוך ותרבות הנוכחי: מאיר בוקעי, מחלק מלגות

 מספר המלגות שחולקו בשנים האחרונות
 

לתלמידי תיכוןלהנדסאיםלסטודנטיםשנת הלימודים
   92/93361851
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כל המלגות בשנים הללו, הוענקו מתרומותיו של הנדבן בן קהילתנו    *
היקר מר אלי דּוֶאר מברזיל.  

מענקי לימודים  המוענקים בשיתוף עם עירית חולון  לתלמידי    **
בתי ספר תיכוניים, בני קהילתנו, הלומדים בחולון וגרים בחולון.  

אלי דואר
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אישים ודמויות שאורח חייהם ופועלם - 
הם חלק ממורשתנו

ראשית דבר

לכודים  היו  הקודמת,  המאה  של   70ה שנות  בראשית 
הפקוחה  עינם  תחת  חיו  הם  יהודים.   4,500 כ  בסוריה 
והמאיימת של "ַהמּוַח'ַּבָראת" ('המשטרה החשאית בסוריה‘) 
אשר אומנה להתמחות בשיטות חקירה ועינויים בידי קצין 
גרמני נאצי בשם אלואיס ּברּונֶר, Alois Brunner שהיה 

מעוזריו של הצורר אדולף אייכמן.
של  במדיניות  ומעולם  מאז  הצטיין  בסוריה  השלטון 
ברוטאליות ואכזריות בוטה כנגד מתנגדיו. המשטר האכזרי 
אידיאולוגיה  ידי  על  שנה  שלושים  מזה  נתמך  סוריה  של 
עניין  הם  ראווה"  "משפטי  סוציאליסטית.  טוטליטארית 
בידי המשטרה  התנגדויות, שמופקד  דיכוי  וגם  שבשגרה, 
החשאית, מלווה בדרך כלל בחיסולים המוניים, כפי שאירע 
הורה  ַאָסאד  ִאל  ַחאֶפז  השליט  ַחַמה.  בעיר   1982 בשנת 
לדכא התקוממות שפרצה שם. למעלה מ10,000 אזרחים 
סורים נרצחו במהלך הדיכוי. כידוע, גם נשיאה החדש של 
סוריה, בנו של ַאָסאד, ַּבָשאר, הורה על רציחתם של מאות 
מיריביו ותומכיהם  כאשר ביניהם היה גם יריבו העיקרי 

היה דודו  ִריְפעַת.

"ּוְפדּויֵי יְהוָה יְֻׁשבּון, ּוָבאּו צִּיֹון ְּבִרּנָה, וְִׂשְמַחת עֹולָם, עַלֹראָׁשם; ָׂשׂשֹון וְִׂשְמָחה יִַּׂשיגּו, וְנָסּו יָגֹון וֲַאנָָחה."  
(ישעיהו ל''ה י')

ליקט כתב וערך: משה ֶשֶמר

במערכת המשפטית הסורית, התובעים הם גם השופטים 
והם גם התליינים  המוציאים לפועל (בדרך כלל גם להורג). 
השלטון הסורי אינו בוחל בשיטות של דיכויים, טרור ועינויים 
הסמים:  בתחום  פשעים  לרבות  קיומו.  את  להבטיח  כדי 
לפי ההערכות, כעשירית מהכנסות האוצר הסורי מגיעות 

מרווחי הרואין, קראק וחשיש.

"ַהמֹוִשיעַה"*

במשך עשרים ושבע שנים פעלה, ג'ּוִדית ֶפלְד ָקאר, למען הצלת יהודי סוריה. אישה אחת, הומאנית, אמיצה 
 ואצילת נפש, אישה יקרה, אידיאליסטית אמיתית, אכפתית מעומק ליבה, מי שנודעה בכינויים המוזכרים לעיל

ניהלה לבדה ללא כל תמיכה רשמית, מערכת מחתרתית, תחת מעטה סודיות כבד ובדבקות אין קץ, עד הצלתם 
של אחרוני היהודים מסוריה. "זהו סיפורו של הסוד השמור ביותר בעולם היהודי", סיפור שנדמה כי נלקח מעלילת 

רומן ריגול מותח.

ג‘ּוִדי, ”ִמיס ג'ּוִדי", "גִ'ין", ''האישה מקנדה''

ג'ודי פלד קאר

This article was written under. The reading and 
aspiration of the book of Harold Troper "The Rescuer" 
and the article of Dr' Norman Doidge "The Rescuer". 
Please See references page 23.

הענקת המלגות לסטודנטים

אלי דואר, רעייתו וביניהם אחת הסטודנטיות 
ממקבלי המלגות

יו'ר האירגון, יהשוע קלש מעניק לאלי דואר 
תעודת הוקרה מטעם האירגון.
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את "האינקוויזיציה הספרדית". אם היה מי מהם שהצליח 
משפחותיהם  בני  ועונו  נחקרו  מהמדינה,  לצאת  לברוח 

שנותרו מאחור.
מצבם הגרוע של יהודי סוריה נמשך עד סוף העשור האחרון 

של המאה העשרים.

 
"...מאין יבוא עזרי"

נראה היה שמצבם של היהודים בסוריה היה חסר תקווה. 
צפוי  בלתי  ממקור  עזרה  הגיעה  העצום,  הדיכוי  מול  אך, 

לחלוטין. 
למוסיקה  צעירה  מורה  ָקאר),  ֶפלְד  (לימים  לֶווֶה  ג'ודי 
למען  ציבורית  בפעילות   1971 בשנת  החלה   מטורונטו, 
החלה  פעילותה  מצוקה.  מארצות  יהודים  של  שחרורם 
בהשראת תנועתו של הרב כהנא באמריקה, והפכה, ברבות 
השנים, למבצע מחתרתי רב ממדים שהביא להצלתם של 

יהודי סוריה.
ג'ודי, אלמנה ואם לשלושה ילדים, (לימים גם אם לשישה) 
של  להצלתם  לאות  ללא  ופעלה  עיסוקיה  מכל  התפנתה 
ושבע שנים. כאשר  יהודי סוריה במשך למעלה מעשרים 
החלה את פעילותה, היו לכודים בסוריה כ4,500 יהודים. 
של  ומעלליה  פועלה  בזכות  עשרות.  רק  שם  נותרו  כיום 
האחרונה,  המשפחה  מהם.   3,228 יצאו  אחת  אישה 
יורק,  לניו  הגיעה  מדמשק,  ג'ודי"  "מיס  הוציאה  אותה 
התאומים  מגדלי  קריסת  לפני  אחת  שעה   11.9.2000ב
שהופצצו על ידי מחבלים טרוריסטים ערביים, אנשי ארגון 

הטרור "ִאלְָקעִיָדה", בראשותו של אֹוָסאָמה ִּבן לָאֶדן.

הדוקים  ומידור  חיסיון  מוחלטת,  סודיות 
היו סוד ההצלחה של ג'ודי. 

במשך היום היא לימדה מוסיקה בכיתות בית הספר. לאחר 
מחתרת  בגאוניות,  והנהיגה  הובילה  היא  העבודה,  שעות 
לחדרי  ועד  בטורונטו  מביתה  שנפרסה  מסועפת  חשאית 
השינה החשוכים של גנרלים סוריים, בתי סוהר אטומים, 
ארגון  לאנשי  ואף  ומבריחים  גבולות  שומרי  של  כיסיהם 

"ַהמּוַח'ָּבָראת" עצמם.
כך  כדי  עד  וממודרות  חסויות  כך  כדי  עד  היו  פעולותיה 
ידע  זוגה) לא  (מלבד בן  שאיש מבני משפחתה ומקורביה 
העלמויותיה  על  ופעולותיה,  מעשיה  אותה,  הקורות  את 
ששה  אחריה  בהשאירה  מהבית   והפתאומיות  התכופות 
בעצמה  ויוצאת  קצרה  בהתראה  ''נעלמת''  ובעל,  ילדים 
לעזור ולהוציא מסוריה משפחה שנקלעה לצרות, או חולה 

שנותר ללא טיפול רפואי ראוי.

נחישות ואמונה בצדקת הדרך

נחישות, סודיות, אמונה חזקה בצדקת הדרך וגם מזל גדול 
היו הסיבות לכך שאיש מבין המשוחררים או משחרריהם 
לא נפגע במשך כל שנות המבצעים, חלקם נועזים ומסמרי 
שיער. למרות כל שנות הפעילות הרבות ומספר המעורבים 
במבצעי ההצלה, אך מעטים מבין האנשים שהיא הצליחה 
הייתה עבורם פשוט  היא  ידעו את שמה.  ולהציל  להוציא 
"האישה מקנדה" או "מיס ג'ודי". ובין האנשים שהיו איתה 
נודעה  למיניהם,  והמודיעים  הסוריים  בשלטונות  במגע 
הורגלה  אליו  המשקה  שם  על  ''ג'ין''  המחתרתי  בכינוי 
בהיותה בצפון הקר של קנדה במסעותיה עם אביה. שמה 
האמיתי הוא ג'ודי פלד קאר. אף אחד לא ידע דבר על חייה 
פעולותיה  את  שכיסה  הכבד  הסודיות  מעטה  הכפולים... 
נותר בעינו עד לאחר שאחרון היהודים מסוריה  ג'ודי  של 
חלקים  ולספר  להתחיל  היה  אפשר  אז  או  לחופשי.  יצא 
ועוד  ברסיסים,  אך  מדובר  הדברים,  מטבע  מעלילותיה. 
יעבור זמן רב עד שניתן יהיה לגלות עוד סיפורים מסאגת 

ההצלה המדהימה הזו.
בני  במקרה  שהיו  סודה,  מאנשי  שלושה  על  ידוע  למשל, 
אותה משפחה בסוריה. איש מהם לא ידע על קשרי אחיו 

איתה.

האמת מתחילה לצאת לאור – מעלילותיה 
של מיס ג'ודי

במאמרו  דוידג'  רונלד  ד''ר  כותב  קאר  פלד  ג'ודי  על 
"המושיעה"*

"...האנרגיה החברותית שבה, דומה לֶּבט ִמיְדלֶר, ופניה נאות 
ְפֶרן ְדֶרֶשר. ביקרתי בביתה שבטורונטו בשנות  כשחקנית 
ירחון  עבור  כתבה  שהיא  מאמר  ממנה  לקבל  כדי   70ה
סטודנטים שערכתי  מאמרה הראשון על יהודי סוריה. היא 
הייתה אז ג'ודי ֶפלְד, מוסיקולוגית נמרצת. שנה קודם לכן 
בעלה, ד"ר רֹונַלְד ֶפלְד, נפטר (בנסיבות לא ברורות) והיא 
נותרה אלמנה בגיל 33. קשה היה להבחין באבלה הפנימי 
את  ובחן  באומץ  ומתארת  לפעול  ממשיכה  היא  כאשר 
מחאותיה האמיצות כנגד הפרות זכויות האדם הסובייטיות. 

שיערה היה חום אדמוני וזוהר וקולה נלהב במיוחד.
כעת, לאחר 27 שנים, היא ג'ודי ֶפלְד ָקאר, נשואה בשנית 
באושר, עדיין כדור אש ונראית צעירה בעשר שנים מגילה 
האמיתי. חדר העבודה שלה מלא בעבודות יד סוריות, כולל 
אלי  בידי  שהוכן  "ג'ודי"  השם  שזור  ובו  חרוזים  עשוי  לב 
סּוֶאד, יהודי סורי שהיא עזרה להציל, כסימן שהוא הועבר 
מחדר עינויים תתקרקעי לכלא אדרה. ישנם צילומים של 
זה  היה  ג'ודי.  רבות, שלכולן קראו בשם  סוריות  תינוקות 
אך במקרה שנפגשנו יום לאחר מותו של אסד וצפינו יחד 

במהדורת חדשות".

חיי ההסגר והפחד של היהודים בסוריה 

הצרפתי  המנדט  גמר  עד  בסוריה,  היהודים  של  חייהם 
ב1946, היו פחות או יותר נסבלים. רק לאחר עזיבתם של 

הצרפתים החלה הקרקע בוערת מתחת לרגליהם.
משהחליטה  השואה.  סיום  לאחר  שנתיים   ,1947 בשנת 
יהודית  "ַפלְָסִטין" לשתי מדינות,  עצרת האו"ם לחלק את 
וערבית, התפרץ הזעם הסורי על היהודים. מפגינים סוריים 
החלו לפרוע בהם ברחבי סוריה. המון מתלהם הצית את 
הביטו  הסוריים  השוטרים  ְּבָחלָּב.  העתיק  הכנסת  בית 
בית  את  כילתה  הגדולה  השריפה  כאשר  מהצד  בנחת 
הכנסת ונרצחו יהודים. בתוך בית הכנסת עלה באש כתב 
צֹוָבא".  ָאָרם  "ּכֶֶתר  התנ"ך  ספר  של  ביותר  העתיק  היד 
שרידיו החרוכים שניצלו מהתופת, פוזרו בקהילה והוסתרו 
בסודי  הוברחו  שנים,  עשר  כעבור  רק  מחבוא.  במקומות 
סודות השרידים החרוכים של "כתר ארם צובא" לתורכיה 
וממנה למדינת ישראל. במשך שבע שנים עמלו בארץ על 
עבודות השחזור כשבסופן הורכבו מחדש, 295 העמודים 

שניצלו מתוך 487 הדפים המקוריים.
משערים שמתחילת שנות הארבעים  של המאה העשרים 
נמלטו  כ35 אלף  ועד לסוף העשור האחרון של המאה  
יהודים מן המדינה. זה היה למעשה סופה של קהילה יהודית 

עתירת מסורת יהודית מאז שנת 586 לפני הספירה.
יחיו  שהיהודים  לכך  גרמו  ברונר  של  המסורים"  "חניכיו 
לאורך זמן תחת פחד מתמיד מטרור. "היחידה היהודית" 
המיוחדת של "ַהמּוַח'ַּבָראת" פיקחה על כל מעשיהם. בכל 
תפילה, בכל בית כנסת נכח איש המשטרה החשאית. סימון 
מיוחד באדום היה, ועדיין מוטבע על גבי תעודות הזהות של 
כל יהודי אשר מצביע על היותו "מּוָסאּווִי" (בתרגום חופשי 
השלטון  זרועות  על  להקל  נועד  זה  סימן  משה.)  חסיד   

לזהות את היהודי, להפרידו ולהפלותו מאזרחים הרגילים.
היהודים בסוריה נעצרו,  תוחקרו לעיתים תכופות, ללא כל 
סיבה ותירוץ. אנשי המשטרה היכו ועינו אותם עינויים קשים 
באופן שגרתי. הדואר שלהם נפתח לעיניהם הבולשות של 
ַהמּוַח'ָּבָראת, צוטטו גם למכשירי הטלפון הבודדים שהורשו 
גבוהים לא התאפשרו להם בגלל  להחזיק בהם, לימודים 

הנהגת "ִמְכסֹות" ונאסר על יהודים לנהל עסק ללא שותף 
מכחישים  הסורית  החינוך  במערכת  הלימוד  ספרי  ערבי. 
את קיומה של השואה היהודית ובמפת המזרח התיכון אין 

ישראל אלא רק "פלסטין".
לאחר הקמת מדינת ישראל, בשנת 1948, הוחמרו הגזרות 
על יהודי סוריה והעינויים גברו. בין השאר, הודק האיסור על 
היהודים לעזוב את המדינה, תנועתם הוגבלה נאסר עליהם 
להתרחק למעלה משלושה ק"מ מבתיהם ללא היתר, והם 
ָחלָּב  דמשק,  ריכוזים:  בשלושה  גטו  באזורי  לחיות  נאלצו 

וַקִמיְשלִי. 
אסורה  הייתה  לסוריה   מחוץ  אל  היהודים   של  ההגירה 
הם  ונתפסו,  להימלט  ניסו  יהודים  כאשר  מוחלט.  באופן 
נכלאו עונו ונחקרו תחת עינויים קשים שלא היו מביישים 

תעודת זהות סורית רגילה. אבל ליהודים היא היתה מסומנת במילה "מּוסאוי" בצבע אדום, להדגיש שנושאה הוא יהודי.

כרזה "חופש ליהדות סוריה"

* Doidge Roland "The Rescuer".



±∑ ±∂

לעזרתם של  פונה  לבדה,  ג'ודי הפעם כבר  בשנת 1974, 
הסוכנויות הממשלתיות הקנדיות הרלוונטיות. היא התחננה 
בפני המחלקה לענייני חוץ להיפגש עם יהודים סורים ולתעד 
את מצבם. פקידי המחלקה סירבו, וציטטו פרסומים של 
האו"ם לפיהם הטענה לגבי ההתעללות ביהודי סוריה היא 
לתמוך  החוץ  ממחלקת  ביקשה  היא  כאשר  "מופרזת". 
אינטרנשיונל"  "אמנסטי  ארגון  של  בניסיונו  פומבי  באופן 
הצהרה  כל  מוכרת:  תשובה  מסר  השר  לסוריה,  להיכנס 
עם  לעבוד  קנדה  של  ביכולתה  לפגוע  עלולה  פומבית 

ממשלת סוריה.
בינתיים, קבוצות יהודיות מבוססות, כמו הקונגרס היהודי 
הקנדי (CJC), פעלו מעט מאד, תוך טיעון כי סוריה הינה 
חברי  היו  לחץ".  מפני  אטומה  "שהכי  הערבית  המדינה 
CJC שאף תיארו את ג'ודי כחובבנית מסוכנת ופזיזה וטענו 

כי מאמצי הלובי שלה עלולים להפריע במקום להועיל. 
המנהיגים  מן  ואחד  עו"ד  קאר,  דֹוּנָלְד   ,1976 "בשנת 
המכובדים ביותר של הקהילה היהודית, בעצמו אלמן עם 
בטורונטו.  צדק"  "בית  הכנסת  בבית  ישב  ילדים,  שלושה 
הוא הביט בג'ודי וחשב  "אני אתחתן עם האישה הזאת". 
הם נפגשו פעם אחת, התארסו למחרת וכעבור זמן לא רב  
הם נישאו. עתה היא הפכה, לג'ודי ֶפלְד קאר, אם למשפחה 

עם ששה ילדים!.

טיפה מים סיפורי החילוץ וההצלה

מוסיף ומספר ד''ר רולנד דוידג'* במאמרו על ג'ודי: "...ג'ודי 
פלד קאר לעולם לא חלמה להציל יהודים סורים בעצמה 
שמעה  היא  לדונלד,  שנישאה  לפני  קצר  זמן  אך  ולבדה. 
הראשון  הסורי  ליהודי  היה  ְסרּור  ַתאּוִפיק  בשם  שקשיש 
שיצא את המדינה באופן חוקי מזה עשרים שנה. הוא שיחד 
את המוח'בראת בסכום של 9,500 דולר על מנת לקבל 
בה  לקנדה,  להגיע  קיווה  הוא  משם  לארה"ב.  תייר  ויזת 
חיה בתו אסתר מאז מלחמת העולם השנייה. לפני שיצא 
ובו נכתב, "שלחי לי  מסוריה, קיבלה אסתר מברק דחוף 
היא  הוויזה.  קבלת  את  לזרז  כדי  במהירות"  דולר   2,000
אסתר  לקנדה,  הגיע  תאופיק  כאשר  הכסף.  את  שלחה 
הזכירה לו את המברק ובו הבקשה לקבלת 2,000 דולר. 
תאופיק אמר שלא הוא שלח את המברק. היה ברור, אפוא, 
ישלמו  במערב  אנשים  האם  בחן  במוח'בראת  מישהו  כי 

שוחד התמורה ליהודים.

לא סירבה להציל גם חולים ולנסות  הכל 
להביאם לטיפול רפואי

במקרה אחר, חנה כהן, שניהלה תחנת דלק בטורונטו, יצרה 
ג'ודי בעניין אחיה, הרב דהב, אשר חי בסוריה.  קשר עם 
חלק מילדיו של הרב  תחילה בן ושתי בנות, ואחר כך בן 

לאחר  ועונה  נכלא  הרב  להימלט.  הצליחו  ולא  ניסו  נוסף, 
הצליפו  ומעניו  באלות  הוכה  הוא  הימלטות.  מקרה  כל 
וכליותיו חדלו  נשברו  וחד עד שעצמותיו  בו עם שוט דק 
ג'ודי הציעה לנסות לשחררו באופן זמני לקבלת  לתפקד. 
טיפול רפואי. היא נאמה וגייסה תרומות בסכומים קטנים 
כופר  שצברה  עד  אחת,  כל  דולרים  ועשרה  חמישה  של 
מספיק כדי להביא את  הרב דהב לקנדה. הרופא הפנימי 
שבדק אותו היה רופא ששירת בשורות הכוחות הקנדיים 
במלחמת העולם השנייה. לאחר הבדיקה ציין כי לא ראה 
גוף כה פגוע מאז שטיפל בניצולי אושוויץ. מצבו של הרב 
דהב היה כה קשה עד כי לא ניתן היה להצילו. הוא התחנן 
בפני ג'ודי לאפשר לו למות בארץ ישראל, לצד ילדיו. עם 

מותו, ג'ודי ארגנה זאת ואף הצטרפה אליו ללוותו לשם.

סוף מעשה במחשבה תחילה – תחבולות 
וכל הדרכים כשרות

ביום לפני פטירתו התחנן הרב בפני ג'ודי שתמלט את בתו 
אולגה מסוריה. לאחר זמן ספרה על כך ג'ודי "לא היה לי 
מושג איך להוציא את הבחורה הזאת משם... איך אפשר 
לענות לבקשה שכזאת? להגיד לא? לא יכולתי, הייתי חייבת 

לתת לו למות בשלווה". 
יחשבו  שהסורים  כדי  דהב  של  מסמכיו  את  שינתה  היא 
שהוא עודנו בחיים, וביקשה מהם לאפשר לאולגה לצאת 
ובעזרת  במחיר,  נקבו  הסורים  בטורונטו.  בו  לטפל  ולבוא 
שר הקליטה החדש של קנדה, רון אטקי (אשר לקח בעצמו 
ויזה באופן חשאי מלבנון לסוריה), אולגה  סיכון ושלח לה 
יצאה אף היא.  הגב' ג'ודי החלה בעסקים. כפי שאומרים 

."Judy is in Bysiness" באנגלית

מקרה אחר: 

שמעון סּוֶאד בן ה11, שסבל מסרטן בעינו, לא יכול היה 
לקבל טיפול בסוריה והיה צפוי למות. ג'ודי שילמה כופר 
 Sloane-Kettering עבורו ועבור הוריו להביאם למרכז
ילדי  ששני  בתנאי  לנסוע  הורשו  הם  יורק.  בניו  לסרטן 
המשפחה הצעירים יישארו בסוריה. "לא יכולתי להוציא את 
הילדים הללו מראשי..." היא אומרת. "בינתיים, הטיפולים 
היו מסובכים  מספר שנים של ניתוחים וכימותרפיה. האם, 
ַשִפיָאה, הייתה חופשייה, אך קיבלה שיחות טלפון מילדיה 
אשר ביקשו בבכי מר כי תחזור אליהם. עברו ארבע שנים. 
לחזור לסוריה.  והחליטה  בעינוי הנפשי  שפיאה לא עמדה 
את  להוציא  כדי  נוסף  זמן  לי  שתאפשר  בפניה  התחננתי 
ילדיה. 'אינני מסוגלת', היא אמרה. בסופו של דבר, הוצאתי 
את הילדים הללו. הם לא הוחזקו שם  תמורת כסף, אלא 

סתם כצעד אכזרי." 
ג'ודי דאגה כל הזמן לשלומם ולביטחונם האישי של ניצוליה. 

תחילת הדרך – 
יצירת הקשר עם יהודי סוריה

חדשות  כתבת  דרך  התחיל  "הכול 
בעיתונות", היא אומרת. ג'ודי ובעלה דאז 
ולפיו  דיווח  שמעו  ז"ל  ֶפלְד  רונלד  ד''ר 
מעשה  באין  הביטו  סוריים  גבול  שומרי 
כאשר 12 צעירים יהודיים סוריים נואשים, 
שלא הכירו את האזורים הכפריים ובודאי 
מן  לברוח  בנסותם  הגבולות".  את  שלא 
המדינה. חצו שדה מוקשים. והתפוצצו זה 
לעיניהם המנוכרות של שומרי  זה  לאחר 

הגבול.
בני הזוג ֶפלְד זועזעו קשות מהמקרה ורצו 
לעזור בכל מרצם ומאודם, אך לא הייתה 
להם  לסייע  שנחלצה  קנדית  קבוצה  אף 
יהדות קנדה הייתה  ליהודי סוריה,  לעזור 

קהילה מנותקת מפני שאר העולם.
מקומי  כנסת  לבית  ניגשו  הם  סרלס,  מיטשל  הרב  בליווי 
ובעזרת מתורגמן, הצליחו ליצור קשר עם מרכזנית סורית. 
בדמשק"  היהודי  הספר  "בית  את  בפשטות  ביקשו  הם 
אישה  של  לביתה  אותם  קישרה  היא  אוטומטי  באופן 
המזל  למרבה  "ַהמּוַח'ָבָּראת".  של  כמודיעה  שפעלה 
וכנראה  ִמן ָאּלָלה  היא לא הייתה בבית, אך בעלה נכח, 
והם ביקשו ממנו שם של יהודי. הוא מסר להם את שמו 
של העוזר הצעיר של הרב בדמשק, הרב אברהם ַחְמַרה. 
חמרה  לרב  מברק  שלחו  ֶפלְד  הזוג  בני  היום  באותו  עוד 
הם  תחילה  ביניהם.   וההתכתבויות  הקשרים  החלו  וכך 
 התחילו לשלוח באמצעותו ליהודי סוריה פריטים יהודיים
ידי  על  יוחרמו,  ותפילה, במחשבה שאף אם  קודש  ספרי 

"ַהמּוַח'ָּבָראת" יידעו שיש מי שדואג ליהודי סוריה. 
בימי  יהודים  בידי  שפותחה  בטכניקה  שימוש  תוך 
האינקוויזיציה בספרד, יצרו יהודי סוריה, במשך הזמן יחד 
מונחים  שונים:  בקודים  תקשורת  שפת  ֶפלְד  הזוג  בני  עם 
ואלכוהול,  יינות  של  שמות  סיניים,  ומתכונים  מתפריטים 
קבלת  על  התודה  במברקי  למשל,  התנ"ך.  מן  וציטוטים 
משלוח של ספרי תורה ומחזורי תפילה. או על מנת למסור 
מידע, כמו,  זמן קצר לאחר שהסורים ביצעו פוגרום מגואל 
בדם בראש השנה, ג'ודי קיבלה מברק "תודה" שרמז לפסוק 
ילדים. במהרה,   "רחל מבכה על בניה", סימן לכך שנפגעו 
התפתחה ביניהם שפת קוד בה  שמות אנשים, ערים ומדינות, 

גורלות, מצבים ומאסרים שצוינו בלשון קוד זו.
בני הזוג פלד התחילו מסע ל"זכויות אדם" במסגרתו שלחו 
וערכו  עיתונים  לעורכי  ומכתבים  פרלמנט  לחברי  הודעות 
אסיפות פומביות והרצו בהם בעצמם. הגיע מצב שירחון 
צבאי סורי התייחס לפועלם בכתבו כי "...יש צורך בדיכוי 

מסעם". 

טרגדיה או קונספירציה???!

"לד''ר רֹונָלְד ֶפלְד הייתה כבר תחושה מוקדמת כי משהו 
עלול לקרות לו. בתאריך 6 ביוני, 1973 נתקבל איום עליו, 
ג'ודי אינה מוכנה למסור, ורונלד חרד מאד.  שאת פרטיו 
למחרת בערב, בביתו, תוך כדי משחק עם בתו בת השלוש, 
קראה  אליזבת  עליה.  ונפל  לפתע  התמוטט  הוא  אליזבת, 
בשמו וזעקה מספר פעמים "אבא רד ממני..." ג'ודי חשה 
מיד למקום, אך רונלד נמצא ללא רוח חיים, נפטר והוא בן 
40 בלבד. איש רפואה, צעיר ובריא. רופאו חשד ושאל האם 
היה רונלד נתון תחת לחץ חריג בתקופה שקדמה למותו?.

של  פטירתו  לאחר  שעות  תוך  העולם,  של  השני  ובקצה 
רונלד, נקרא הרב אברהם חמרה למרתפי "המוח'בראת" 
ונחקר לגבי קשריו עם בני הזוג ֶפלְד מקנדה. במעמד זה, 
לפני  עוד  מת,  פלד  רונלד  כי  לו  שהודיעו  אלה  היו  הם 
פרסום דבר פטירתו בציבור... ג'ודי, על אף אבלה הכבד, 

לא פסקה מפעילותה אפילו תוך ימי השבעה.

"אף אל פי כן ולמרות הכל"

ג'ודי נותרה אלמנה שעליה לפרנס את שלושת ילדיה בני 
השלוש, שמונה ואחת עשרה. היא עבדה בשלוש משרות 
הוראה בוזמנית. בית הכנסת שלה הקים את "הקרן למען 
יהודים בארצות ערב על שם ד"ר רונלד פלד". ג'ודי, יחד 
עבור  תרומות  בגיוס  החלה  נוספים,  מתנדבים  שישה  עם 
ותחילה  כנסת,  בבתי  הרצאות  העברת  באמצעות  הקרן 
היא  בטורונטו.  צדק"  "בית  עצמה,  שלה  הכנסת  בבית 
חילקה בכל מקום עלונים הפונים לעזרה והפצירה בשומעיה 

להרים תרומות.

מימין לשמאל: ג'ודי, יוסף קלש ע"ה, מזכיר הארגון ועו"ד דונלד 
קאר בעלה השני של ג'ודי
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מוח'בראת נזקק, אחד מאנשיה, על פי הוראתה, היה מעלה 
הצעה להצלת מישהו ודן איתו במחיר.

העוין  מהממשל  היהודים  את  קונים  "היינו  ג'ודי  מספרת 
היהודי".  בעולם  ביותר  הכמוס  הסוד  היה  זה  אחד.  אחד 
נקבעת  הייתה  תמורתם  בגברים,  מדובר  היה  כאשר 
בהתאם לגילם עיסוקם ומצבם המשפחתי כאשר מדובר 
היה בנשים, דרישות הסורים התבססו בעיקר על המראה 
בזול",  הוצעה  שיניים  ללא  שמנה  "בחורה  האישה.  של 

התלוצצה ג'ודי. "בחורה יפה עלתה ביוקר". 
מטבע הדברים מבצע רב ממדים, הרי סכנות לאורך שנים 
ידה  על  ואורגנו  נאספו  הכספים  מאוד!  רב  כסף  הצריך 
המנוח  בעלה  ידי  על  שנוסדה  התחיל מקרן  הכל  אישית. 
של  בעזרתם  ערב  מארצות  יהודים  הצלת  למען  הראשון 
חברי ''קהילת בית צדק'' בטורונטו, על ידי איסוף תרומות 

בכל סכום שנתרם.

כאשר לא ניתן היה לארגן שחרורים תמורת כופר, אורגנו 
עבור  בחשאי  עבדו  רבים  ומבריחים  הואיל  בריחות. 
המוח'בראת  הם קיבלו כספים מיהודים תמימים ואז מסרו 
אותם לידי המוח'בראת בהגיעם לגבול  היה צורך דחוף 
לפעול גם בתחום זה  ג'ודי יצרה קשרים משלה במדינות 
השכנות, לקבלת מידע ואירגון הצלתם של נמלטים אלה 
מידי המוח'בראת. בינתיים, היא גייסה כספים ונסעה מידי 
חודש לאוטווה, שם נציגתה בפרלמנט והשרה לענייני חוץ 
לעתיד ברברה מקדוגל, יחד עם פקידי הממשל עזרו לה 

ליצור קשר עם אנשים בסוריה. 

אז מאין מגיעה אישה גזעית שכזאת? מהן 
שאלות  על  גידולה?  וקרקע  מקורותיה 
אלה ואחרות נמצא תשובות בספרו של 
ד''ר  של  ומאמרו  טרופר*  הרולד  פרופ' 

נורמן דוידג' *:

ג'ודית לווה (Lewe) או אולי לוי נולדה ב1939 במונטריאול 
שבקנדה, ואת מרבית ימי ילדותה היא בילתה בסאדבורי 
האוניברסיטאיים,  לימודיה  את  כשהחלה  קנדה.  באונטריו 
עקרה לטורונטו ומאז היא מתגוררת שם. מתיאורים שונים 
מכך.  המשתמע  כל  על  במינה,  מיוחדת  אישה  מצטיירת 
אצילה  נפש  בעלת  למוסיקה  מורה  מחוננת,  מוסיקאית 

הומאנית מדהימה.
 

אביה של ג'ודי, ג'ק, היה סוחר פרוות גולמיות. הוא נולד 
ברוסיה ונשלח אל העולם החדש לאחר שאחיו נרצח בפוגרום 
בשנת 1904. הוריו, שיכלו לשלם עבור כרטיס הפלגה אחד 
בלבד, העלו את ג'ק בן התשע על אונייה למונטריאול, שם 
ג'ק שהיה תחרותי מאד הצליח  השתכן עם בני משפחה. 
הרבה יותר מחבריו לספסל לימודי העברית. יום אחד, גער 
בו הרב על שהפגין את יכולותיו. ג'ק טבל כדור שלג במים 

כדי להקפיאו וזרק אותו על ראש הרב, שהיה בדרכו לביתו. 
כאשר נתפס ג'ק, במקום לעמוד בפני תוצאות מעשיו, הוא 
ברח לניו יורק והחל לעבוד במפעל, בו פשט עורות בואשים 

עבור יצור מעילים.
לאחר ששירת בכוחות הקנדיים במלחמת העולם הראשונה, 
הוא  ביי.  ג'יימס  באזור  ועבד  בפרוות,  לסחור  החליט  ג'ק 
בילה את רוב זמנו עם ילידים קנדיים, התחבר עם "הינשוף 
האפור" (אחד ממשמרי הטבע הראשונים של קנדה, אשר 
נישא לשרה  ג'ק  יליד קנדי) בשנת 1938  זהות של  אימץ 
ריבס. כאשר ג'ודי נולדה במונטריאול, שלחו מזחלות כדי 
להודיע לג'ק, ששהה באותה העת באיגלו באי באפין, מצפון 

מזרח לקנדה היבשתית. 
ג'ק התיישב לבסוף בסאדבורי באונטריו קנדה. כלי התחבורה 
שהיה ברשותו היה סירת קאנו, בה הוא שט לפגישות עם 
ילידים מהם קנה ומכר פרוות לכלכלת בני משפחתו. הוא 
עסק בהצבת מלכודות משלו לצייד ופשיטת העור לשימוש 
כפרוות  וגם בדייג שלח ידו. מדי העבודה שלו כללו מעיל 
פרווה עם ברדס שהוכן עבורו על ידי הילידים, זוג אחד של 
מכנסיים ורובה. הוא חי במשך תקופות ארוכות בשמורות 
הילידים. לעתים היה מכניס את ג'ודי לקאנו ולוקח אותה 
יחד איתו לעיסוקיו. היא מספרת "כאשר הייתי כבת עשר, 
אני זוכרת שראיתי אותו פושט את עורו של ּבֹונֶה ומוציא 
לאבי  ואמרתי  זאת  לראות  בחילה  לי  גרם  זה  קרביו,  את 
והוציא  רעבה'  כנראה  'את  ענה,  הוא  בטוב.  חשה  שאיני 
שזה  הסכין,  את  ניגב  הוא  כשר.  סלאמי  נקניק  מנרתיקו 
עתה השתמש בה כדי לחתוך את הבונה, במכנסיו, וחתך 
בעזרתה פרוסת נקניק עבורי. הוא גם מזג לי כוס ברנדי על 

מנת שאשתה לאחר האכילה".

ג'ודי פלד קאר

כל היהודים שניצלו בעזרתה לוו לווי צמוד אל מחוץ לסוריה. 
לארצות  האחרים  לישראל   הובאו  חלקם  בחירתם:  לפי 

אחרות בעיקר לארצות הברית ולדרום אמריקה.

החוויה  הוריהם  מחיק  ילדים  "...קריעת 
הקשה ביותר בחיי" 

הפרת הסודיות הייתה יכולה להוביל לאסון. בשנת 1979, 
להימלט  ניסו  ילדיהם  וארבעת  ברוך  בעלה  ברקת,  בתיה 
עזרתה  ללא  נוספות  משפחות  שתי  עם  ביחד  מקמישלי 
ג'ודי. מעט לאחר  שהחלו את מסעם הרגלי בן שש  של 
השעות לעבר הגבול הם נתקלו באנשי מוח'בראת, שקיבלו 
התרעה מפי שכניהם המוסלמים של משפחת ברקת. אנשי 
על  נפלה  בתיה  לעבר המשפחה. כאשר  ירו  המוח'בראת 
היא ספגה שלושה כדורים,  בגופה,  עליה  לגונן  בתה כדי 
כולל אחד שחדר לעמוד השדרה והותיר אותה משותקת 
מהמותן ומטה לצמיתות. היא דיממה כמעט למוות, כאשר 
אף רופא מוסלמי לא הסכים לטפל בה. לבסוף, רופא יהודי 

הגיש לה עזרה.
הבאתה  למען  בינלאומי  מסע  בהצלחה  הוכתר  כאשר 
לכופר בסך  טיפול, בתמורה  לאיטליה לקבלת  של בתיה 
10,000 דולר, ברוך והילדים ניסו שוב להימלט. הוא שוב 
נתפס ועונה, יחד עם נער בן 13 שהתלווה אליהם. לבסוף, 
ג'ודי ארגנה את שחרורם של ברוך וארבעת ילדיו בתמורה 

לתשלום כופר נוסף. 
אנשי  ההמראה,  מסלול  על  היה  כבר  המטוס  כאשר 
עליו  כי  והודיעו לברוך  עליו  עלו  אותו,  המוח'בראת עצרו 
להשאיר שני ילדים מאחור. תוך ייסורים נפשיים קשים, הוא 
החליט להשאיר את בתו הבכורה, בת השבע ואת הצעירה 
הוציאה  ג'ודי  הגב'  שנתיים,  כעבור  השלוש.  בת  ביותר, 
גם אותן. היא לא הייתה תמיד בעלת עצבי ברזל. "ישבתי 
ובכיתי כשנאלצתי להוציא ילד מידי הוריו או כשידעתי כי 
הורה יאלץ לבחור איזה מבין ילדיו ישוחרר", היא אומרת. 

"והם אפילו לא ידעו מי אני".

"ביטול עצמי ודאגה למען האחרים..."

בריחה אחת כללה את משפחת גינדי. למר וגב' גינדי היו 
שישה בנים. בן אחד הוכה בכלא הסורי באכזריות כה רבה 
עד שפיתח אפילפסיה ומר גינדי היה בעצמו חולה גם כן. 
לאחר שג'ודי שילמה כופר עבור הבן והאב החולים, אנשי 
המוח'בראת אמרו לגב' גינדי שאם היא או בניה הנותרים 
ינסו להימלט, עיניה ייעקרו. מבריח אמין קיבל חצי מחרוזת. 
החצי השני נמסר לגב' גינדי. נקבע כי כאשר המבריח יגיע 
המחרוזת  חצי  את  יראה  הוא  המשפחה  את  לקחת  כדי 
ביום   ,1983 מאי  בחודש  אליו.  תתלווה  והיא  שברשותו 
פטירתו של אביה של ג'ודי, הודיע לה מודיע כי הכול היה 
מוכן. נדרש כסף מזומן באופן מיידי, ובשטרות אמריקניות 
בערכים מפורטים. ג'ודי רצה באותו הבוקר מבנק לבנק על 

מנת להשיג את הכסף. "נאלצתי לדחות את הלווייתו של 
אבי ומבלי לומר לאמי מדוע", היא אמרה. היא נתנה את 
הכסף לאדם שטס בטיסת הקונקורד לחו"ל. עוד במהלך 
אותו היום, איש קשר בישראל לקח את הכסף לתורכיה 
ממנו  חצי  מסר  אשר  שלה,  במחתרת  לאדם  והעבירו 
מהמעורבים  אחד  לכל  שולמו  עמלות  בסוריה.  למבריח 

בתהליך  בדרך.
לפרברי  ברגל  הלכו  גינדי  משפחת  בני  ירח,  ללא  בלילה 
העיר, שם אספו אותם ברכב ולקחו אותם להרים הנמצאים 
בסמוך לגבול עם תורכיה. הם לא לקחו איתם שום חפצים, 
הם  כאשר  ג'ודי).  של  לכללים  (בהתאם  כסף  או  תמונות 
עברו את הגבול, אדם יהודי פגש אותם ושילם למבריח את 
יתרת שכרו. לאחר מכן בני משפחת גינדי הוברחו בחשאי 
חשדו  אשר  ישראל,  של  החשאיים  השירותים  מתורכיה. 
תחילה בגב' ג'ודי החובבנית, נדהמו ממנה לאחר זמן לא רב.

קניית חיים תמורת כספים!!!

ג'ודי הפעילה תאים מחתרתיים סודיים שעסקו בהעברת 
היה  מהתאים  אחד  כל  מידע.  ואיסוף  מוצפנים  מסרים 
מבודד לחלוטין מהאחרים. זאת למען הזהירות כדי שלא 
תופסים  היו  והמוח'בראת  למקרה  המבצעים  את  לסכן 

ומענים אחד מהם.
במקרים נדירים בהם אנשי עסקים יהודיים הורשו לצאת 
את המדינה (בתנאי שבני משפחותיהם הוחזקו בסוריה כבני 
ערובה) היא נפגשה איתם בחשאי באירופה, המזרח התיכון 
המחתרתית  הרשת  את  לבנות  מנת  על  אמריקה,  ובצפון 
שלה, להחליף מסרים ולפתח קודים כדי שיוכלו להעביר 
פותח  טלפון.  שיחות  מידע באמצעות  גדולות של  כמויות 

קוד צופן המבוסס על אזכורים של אוכל סיני.
מקח  בה  היה  נעימה,  לא  מאוד  הייתה  הזאת  "הפעילות 
וממכר על נפשות ובני אדם לכל מקרה ומקרה שהיה צריך 
בהתאם  הכול  כופר.   שוחד  תמורה  מחיר היה  להציל 
לנסיבות. הסכום היה נקבע לפי מצבו האישי של המקבל 
הצילה  שהיא  פעם  בכל  העכשווי'':  הניצול  של  ו'איכותו' 
שר  זה  היה  אם  בין  שוחד.  דרשו  המעורבים  כל  מישהו, 
בממשלה, ביורוקרטים מדרגות נמוכות עד בכירות ביותר, 
המוח'בראת  מחברי  אחד  או  משטרה  קצין  בצבא,  גנרל 
הבכירים. עם הזמן, היא החלה להרכיב תמונה של אנשי  
ההצלה   לענייני  הנוגעים  השלטון  אנשי  ושל  המוח'בראת, 
ומצוקותיהם:  לנצל לטובת העניין את חולשותיהם  ולמדה 
למי הייתה פילגש יקרה שרצה להסתיר או למי יש משפחה 
שנייה, או מי היה במצוקה כלכלית וזקוק לכסף במהירות, 
או מי פשוט רדף בצע ומי באמת עשה מעשה הצלה ראוי 
מי  דין כדי שיגלו לה  עורכי  היא שיחדה  מיוחד.  ל"גמול" 
מהם היה בצרות משפטיות ובמיוחד לסוהרים כדי שיודיעו 
למודיעים שלה מי מהיהודים היה עצור או מי מהם הובהל 
איש  של  עקבותיו  על  עלתה  היא  כאשר  המשפט.  לבית 
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הקשות  והחוויות  ההחלטות  היו  אלה  בסוריה.  שניים  או 
ביותר שהיו לי..."

ובכיתי  "ישבתי  ברזל.  עצבי  בעלת  תמיד  הייתה  לא  היא 
כי הורה  הוריו או כשידעתי  ילד מידי  כשנאלצתי להוציא 
ילדיו ישוחרר", היא אומרת. והם  יאלץ לבחור איזה מבין 

אפילו לא ידעו מי אני".
ארגון  לבין  סופי  בפני  שעמד  מנגלה  ד"ר  בין  הדמיון 
המוח'בראת איתם התעמתה הגב' ג'ודי, התקיים בדמותו 
האוסטרי  ברונר  ברונר.  אלואיס  בשם  אס  אס  קצין  של 
פקד  אשר  אייכמן  אדולף  של  במשרדו  חשוב  חבר  היה 
על ביצוע "הפתרון הסופי לבעיית היהודים". אחד ממעשיו 
 250 איסוף  היה  המלחמה  במהלך  ברונר  של  האחרונים 
יתומים יהודיים בפריז ושליחתם בקרונות מסע לאושוויץ, 
את  שיחררו  הברית  שבנות  לפני  בלבד  שבועות  שלושה 

הבירה הצרפתית. 
בזמן שסופי הראתה לג'ודי את צלקותיה, ברונר  היה כבר 
במנוסה. הוא היה מבוקש על ידי היוונים והצרפתים בגין 
לכידתם וגירושם של 120,000 יהודים, אשר רובם נרצחו 
שפט  בצרפת  משפט  בית  המוות.  במחנות  הגזים  בתאי 
בשנת  נגדו  צו  הוציאה  גרמניה  למוות.  בפניו,  שלא  אותו, 

1995 ואוסטריה ביקשה את הסגרתו.

להיכנס  הצלחתי  כאשר  רק  זאת  להבין  "...למדתי 
לראשם של אלה בצד השני. הפחד שפע מהם. ומשום 
שסופי נעשתה עבורי, לצד סבתי, לאם שנייה, עשיתי 
חייבת  שאני  הרגשתי  סופי.  למען  שעשיתי  מה  את 
במשפחה  שצמחתי  לאחר  שלי,  הרגשתי  משהו.  לה 
בעלים  שני  חופש,  ילדים,  לי  היו  כעת  בעייתית, 
ולמרות  אותי.  אהבו  ואשר  מאד  שאהבתי  נהדרים 
שזה נשמע מוזר, הרגשתי שהייתי חייבת לסופי עבור 
ששת המיליונים. אז חשבתי, סופי, אני חייבת לך את 

הוצאתם של האנשים הללו. ועשיתי זאת".

ברונר הגיע לסוריה בשנת 1954 והזדהה בשם הבדוי ד"ר 
ג'ורג' פישר. הוא נעצר תחילה על ידי הסורים, אך כאשר 
נודע להם עברו הנאצי, הוא שוחרר. לדברי ציידי הנאצים 
ונשיא הקהילה היהודית  וביאטה קלרספלד  ויזנטל  שמעון 
של סלוניקי, אנדריאס ספיחה, ברונר קיבל מקלט בדמשק 
בתמורה לסיועו בבניית ארגון המוח'בראת (שנוהל מאוחר 
 Dailyיותר על ידי אחיו של חפז אל אסד, ריפעת). עיתון ה
למוח'בראת  סייע  ברונר  כי  דיווח  הלונדוני   Telegraph
במיוחד בתחום העינויים. הוא נשאר בסוריה, פרט לתקופה 
נאצר  אל  עבד  גמאל  לנשיא מצרים  סייע  הוא  בה  קצרה 
בגיוס מדעני טילים גרמניים לסיוע בתקיפת ישראל. בשנת 
1985, הירחון המערב גרמני Bunte פרסם ראיון שנערך 
עימו בסוריה, כולל צילומים. העיתון Der Spiegel דיווח 
כי, נכון ליולי 1999, הוא התגורר במלון מרידיאן בדמשק.

על פי דו"ח שפרסם ארגון Middle East Watch בשנת 

1990, בצד עינויים פסיכולוגיים, כגון לספר לקרבן כי בני 
משפחתו סובלים עינויים או ביום הוצאות פיקטיביות להורג, 
הסורים פיתחו מכשירי עינויים, כולל "הכסא הגרמני", כסא 
מתכת עליו מורכבים סכינים וצירים בגב. ככל שהנמיכו 
באיטיות.  לחתיכות  נחתך  הכפות  הקרבן  הכסא,  גב  את 
כאשר ברונר פיקד באס אס, הוא הרבה להשתמש בשוט 

העשוי מחוט מתכת ובקצהו קרסי דייג. 
ג'ודי ישראלי, אשר נפל בשבי הסורי כאשר  פגשתי אצל 
שירת כחייל צה"ל ברמת הגולן בגיל 18 ונכלא בכלא "אל 
מזה". הוא שהה בתא בגודל של מטר על שניים ללא אור 
שוט  באמצעות  השומרים  ידי  על  ועונה  חודשים  במשך 

קרסי הדייג מידי יום. הוא נותר נכה לצמיתות.

ג'ודי, "שלא היה לי  "החלק הקשה ביותר היה", מספרת 
את מי לשתף. הייתי חייבת לשמור על נורמאליות בבית. 
להם,  יפה  עיסוקים שהשתיקה  לאימא  יש  שיש  ידעו  הם 

וידעו שלא לשאול שאלות."
לאחסון  רב  אוכל  מכינה  שאמא  רואים  היו  כשהילדים 
ולסימן  לאות  להם  הדבר  היה    המקרר  של  במקפיא 
לה  הייתה  ימים.  למספר  מהבית  להעדר  עומדת  היא  כי 
השאירה    שג'ודי  פתק  המשחזרת   סהרה  בשם  חברה 
ללא  פתאומי  באופן  להעדר  נאלצה  כאשר    למשפחתה 

תכנון וללא הודעה מוקדמת ,עליו כתבה להם: 
''תסתדרו בעצמכם עם דגני הבוקר (Cearles), אשוב 

בקרוב!?, אוהבת אותכם" וציור של לב קטן.
(כמה סמלית הודעה לאקונית זו עם סימני הקריאה והשאלה 

אחרי המילים אשוב בקרוב... מ. ש.)

ג'ודי עם משה ששון ע"ה, השגריר ונשיא התאחדות עולי סוריה בישראל

חוויות הילדות בין סוחרי הפרוות הקשוחים, החינוך מהבית 
ג'ודי  של  אופייה  את  עיצבו  אביה  של  הייחודיות  ועצותיו 
המתבגרת. בסיס איתן זה, בנוסף לחכמתה הטבעית, אומץ 
ליבה ותושייתה, עיצבו את אופייה ואת מחויבותה למען בני 
כנגד  נאמנה  אותה  ששירתו  הכלים  את  לה  והקנו  עמה, 
המכשולים בהם נתקלה במשך שנות דור. ואחרי ככלות 
הכול ניתן לומר בוודאות כי ג'ודי עשתה כל מה שעשתה, 
הכשרתה  כל  ומחתרת,  לביון  ספר  בתי  כבוגרת  לא 

הפורמאלית הייתה, מורה למוסיקה.

אש  את  בה  שהבעירו  הניצוצות  על 
יהודים  להצלת  הנחרצת  הפעילות 

מספרת ג'ודי:

ועל השאלה, איך היא נכנסה לעולם ההברחות המסוכן, מתן 
שוחד, מציאת דרכי מילוט מקוריים וקשירת קשרים עם 
סוכנים חשאיים? עונה ג'ודי בקלילות: "כידוע , זה למעשה 
כל    קטנה  בעיירה  שגדלה  ילדה  אני  שלי,  הרקע  איננו 
המעשה הזה הוא סוריאליסטי מעיקרו. שאבתי את הכוחות 
הפיזיים והנפשיים מסיפוריה של סופי, ניצולת שואה ששני 
ילדיה נרצחו בניסיונותיו של ג'וזף מנגלה ושגם היא עצמה 

עונתה על ידו.
והרצון  המחשבות  וכשתעוררו  ייאוש  בשעת  פעם,  מדי 
ולבני  לי  רק  לעסוק  ולהמשיך  הכל  את  ולנטוש  לעזוב 
ביתי (דברים שקרו לעיתים תכופות) מיד צצו ועלו דבריה 
כי הבטחתי  והייתי ממשיכה   סופי וסיפוריה הקשים של 

לה, להמשיך ןלפעול למען הצלת יהודי סוריה."

ההכרה הראשונה עם אנטישמיות

 ,40ומוסיפה ''בדומה לאזורים נרחבים של קנדה בשנות ה
אני  קטנה,  בעיירה  גדלתי  בסודברי.  אנטישמיות  שררה 
ב', הילדה היהודייה היחידה בבית  הייתי תלמידה בכיתה 
הספר הקתולי, בו למדתי במשך שנה לאחר שבית הספר 
הציבורי המקומי נסגר. ביום בו הנזירות הרצו על היהודים 
הם  גנאי,  בשמות  לי  לקרוא  הילדים  החלו  הפסחא,  בחג 
קראו לעברי 'רוצחת ישו', 'יהודייה מלוכלכת' ועוד כינויים 
נמרצות  אותי  היכו  גם  הם  הביתה,  בדרכי  אנטישמיים. 
ושיברו את שיני הקדמיות... אני זוכרת ששאלתי את אבי 

מי היה ישו? על מה ולמה הם מקללים אותי?"
כאן היא החלה לחוש ולספוג את האנטישמיות על עצמה 
ובשרה... "...במהלך כל שנות הלימודים שלי בבית הספר 
לכיתה  עמיתי  של  הולדת  יום  למסיבת  הוזמנתי  הציבורי 
עם  להתמודד  איך  אותה  לימד  אביה  אחת."  פעם  רק 
האנטישמיות. הוא אמר לה, 'תתעלמי מכך. אף פעם אל 
תסכימי לקבל תשובה שלילית. התקדמי ותצליחי'. כאשר 
וללמוד באוניברסיטה,  בגרה והתכוננה לעזוב את סודברי 
לשתות  קאנו,  להשיט  לירות,  אותך  "לימדתי  אמר:  הוא 
שאת  מה  כל  זה  טובה.  יהודייה  ולהיות  לקלל  אלכוהול, 

צריכה כדי לדאוג לעצמך ולשרוד".
ג'ודי מוסיפה "זמן קצר לאחר סיום מלחמת העולם השנייה, 
עברו  ונוצרי,  יהודייה  פולנים,  זוג  שש,  כבת  הייתי  כאשר 
היא  יהודייה.  תופרת  הייתה  סופי,  האישה,  לידנו.  להתגורר 
דיברה יידיש והחלה לשים לב אלי באופן מיוחד כאשר ביקרה 
הייתה  שהיא  לנו  סיפרה  היא  אחד,  לילה  משפחתנו.  אצל 
נשואה בעבר וששני ילדיה נרצחו באושוויץ. היא עצמה הייתה 

אחת ממשתתפות "הניסויים" של ד"ר מנגלה שם".
בשלב זה של הסיפור, הוריה הוציאו אותה ואת אחיה מן 
סופי  הדלת.  דרך  והציצו  בחזרה  התגנבו  הם  אך  החדר, 
מצולקים  היו  הם  ושדיה.  בטנה  את  וחשפה  התפשטה 
ומושחתים. "מנגלה", החלה סופי לספר, "אמר שהוא רוצה 
לראות כמה כאב תסבול אישה כאשר יכרתו את שחלותיה 

ללא חומר הרדמה...".
לאחר ששמעו את סיפורה של סופי, הוריה של ג'ודי העדיפו 
שלא תבקר בביתם לעתים כה קרובות. הם הרגישו כי ג'ודי 
איננה מוכנה עוד לשמוע על השואה בפירוט שכזה. "אך אני 
התגנבתי לביתה של סופי בשעות אחר הצהריים. כי היא 
הכינה לי שוקו ודיברה. יום אחד היא שאלה אותי "מתי חל 
יום הולדתך, ג'ודי?" אמרתי לה שלקראת סוף דצמבר. אז 
היא אמרה לי, 'היום הוא יום הולדתה של בתי'. תחילה, לא 
הבנתי למה כוונתה. 'היום יום הולדתה? מזל טוב', אמרתי. 
ואז, בקול קהה, מבלי להסתכל עלי, משהו התפרץ מתוכה 
והיא החלה לדווח בצורה נחרצת והיפנוטית: 'היו שם שני 
תורים'. אז היא צרחה, 'אני מוכרחה להיכנס לתור הזה עם 

בתי!' הייתה זו צרחה חייתית. 
הזה  הקול  את  שמעתי  אותה...  לשמוע  יכולה  עדיין  אני 
לומר  נאלצתי  כאשר  סוריות  יהודיות  אמהות  של  מגרונן 
ועליך  ואחד בלבד,  מילדיך,  להוציא אחד  יכולה  אני  להן, 
להודיע בתוך שמונה שעות לי איזה מביניהם. או במקרים 
הפוכים בהם יכלו ההורים לצאת בתנאי שישאירו ילד אחד 

ג'ודי מתקבלת אצל שר החוץ שמעון פרס 1995
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מכתב הוקרה והכרת תודה לג'ודי מטעם מדינת 
ישראל חתום על ידי יצחק רבין המנוח.

1995
ג‘ודי היקרה,

כעת, כאשר רובה המוחלט של קהילת יהודי סוריה 
עזבה את סוריה, זה הזמן לתודות. בראש ובראשונה 
על  תודתי  רגשי  את  להביע  יכולות  אינן  מילים  לך. 
ומסוכנת,  קשה  עבודה  של  שנים  ושלוש  עשרים 
במהלך שנים אלו, הקדשת את זמנך וחייך לקהילת 

יהודי סוריה.
יידרש ספר שלם לפירוט של 
מגוון הפעולות שביצעת למען 
המדוכאת  הקהילה  הצלת 
סוריה.  יהודי  של  והמעונה 
בכלל,  אם  מעט,  מתי  רק 
כמו  גדולה  כה  תרומה  תרמו 

תרומתך.
סוריה  יהודי  מקרב  הניצולים 
ומדינת ישראל כולה חבים לך 
יוכלו  לא  ולעולם  גדול,  חוב 

לגמול לך בפרס ראוי.
מכתב זה אינו בא לסכם 23 שנים של עבודה יוצאת 
מגדר הרגיל למען העם היהודי בכלל וקהילת יהודי 
סוריה בפרט. הוא רק בא לומר כי תודתנו אינה יודעת 

גבולות והשאר יסופר במסגרת ספרי ההיסטוריה.
ג‘ודי, מדינת ישראל מצדיעה לך.

ברגשי כבוד
יצחק רבין

ג'ודי עם  תעודת ההוקרה שקיבלה מאירגון יוצאי דמשק (סוריה) 
בישראל תלאביב 1995
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"הוצאתי עותק ממכתב שכתב ראש הממשלה דאז יצחק 
ושלוש  'עשרים  על  לה  הודה  הוא  ובו   1995 בשנת  רבין 
שנות עבודה קשה ומסוכנת' ושאלתי אותה אם היא חשבה 
אסון  ויקרה  במידה  עצמה,  על  לקחה  שהיא  הסיכון  על 

באחת הנסיעות שלה לחו"ל.
היא ענתה ללא היסוס, 'לא, חבשתי סכי עיניים. אבל לא 
עוד. לפעמים כאשר אתה מאד נחוש בדעתך אינך מסתכל 
ימינה או שמאלה. הרגשתי שזה חייב להיעשות. התרכזתי 
למדתי  שמסביב.  מה  את  והדחקתי  להשיג  שאוכל  במה 
לנהוג כך בילדותי משום שהמצב בבית היה קשה. הוריי 
לא הסתדרו זה עם זו. הם תמיד התווכחו ורבו. נהגתי לברוח 
ולהתחבא מתחת לעץ או לשיח. כדי לשרוד, נאלצתי לענוד 
הבית.  את  עד שאעזוב  להם  ידעתי שאזדקק  עיניים.  סכי 
אם אתה נכנע, הכול יכול להתפרק בקלות'. היא הפסיקה 
לרגע. 'אתה יודע, אתמול היה בדיוק 27 שנה מאז מותו של 
רונלד' (בעלה מ.ש.) ישבנו בשקט כדי לקלוט את האירוניה, 

בהתחשב בכך שנפגשנו יום לאחר מותו של ָאָסד..."

הצלת "כתר דמשק",

על שהצילה  שבויים''  ''פדיון  במצוות  רק  לא  ג'ודי  זכתה 
אף  זכתה  אלא  עויינת.  במדינה  וחולים  נדכאים  אנוש  בני 

במצווה גדולה נוספת של הצלת "כתר דמשק".
דמשק",  "כתר  נוסף,  ערך  יקר  יד  כתב  כי  שמועות  היו 
(ויש אומרים שהיו עשרה כתרים בדמשק) היה מצוי בידי 
אשר  חמרה,  הרב  צובא".  ארם  "כתר  לצד  סוריה  יהדות 
נותר מאחור בהיותו מוכן להיות אחרון העוזבים, ידע את 
הימצאו הסודי. במסגרת אחד ממעשיה החשאיים  מקום 
האחרונים, ג'ודי ארגנה כי אחד משליחיה דוברי הערבית, 
איש מערבי ולא יהודי, יחצה את הגבול כאשר כתב היד 

חבוי בין מסמכיו העסקיים.
ג'ודי נסעה כדי לקבל את הכתר. כאשר היא פתחה אותו 

בביתה שבטורונטו, היא הבחינה מיד בשטר 
מימי  רש"י  בכתב  הכתוב  המקורי,  המכר 
הכתר  זה  והיה  יתכן  כי  המרמז  הביניים, 
לפני  האבוד מקסטיליה שבספרד, שמקורו 
האינקוויזיציה וגירוש היהודים מספרד בשנת 

1492. שטר שני, הכתוב בערביתיהודית, הראה כי כתב 
היד הועבר מזרחה כאשר היהודים ברחו מפני האינקוויזיציה. 
כתב  עשה  אז   .1515 בשנת  בקונסטנטינופול  נמכר  הוא 
היד את דרכו לדמשק. בשונה מ"כתר ארם צובא", אשר 
נמסר  או אבדו, כתר דמשק  דפים רבים מתוכו הושמדו 
לידי הגב' ג'ודי, ובסופו של דבר לידי הספרייה הלאומית 

בירושלים, על כל דפיו.

ניתן לומר כי מזל שכזה היה צפוי לגב' ג'ודי. שמתוך 3,228 איש 
שהיא הצילה, אף לא יהודי אחד  נהרג או נתפס. וכיום אפילו 

הרב אברהם חמרה חי כאדם חופשי, עם משפחתו, בישראל.

הגעתה של המשפחה האחרונה מסוריה לניו יורק על הרגע 
הזה, שהודיעו לה על הגעתה של המשפחה האחרונה מסוריה 
 September מספרת ג'ודי בהתרגשות רבה. "... זה היה
11th ,2000 בבוקר,רגע את שמחה ומאושרת שהמשפחה 
באכלי  היה  זה  ואז  הנה.  בשלום  ולהגיע  לברוח  הצליחה 
את ארוחת הבוקר וצופה בטלביזיה אני רואה פתאום את 
המטוסים המתנגשים לתוך הבניינים שומו שמיים!" כאן 

קולה נשנק ומוסיפה "נשגבים דרכי האל..."
  

אחרית דבר
קשה להאמין ''שאישה עדינה" מוסיקאית, אם לששה 
ילדים ועשרה נכדים, פעלה במשך שנות דור בהצלת 
יהודי סוריה עד תום. ראוייה אישה יקרה זו למקום 
חסידת  ולתואר  בכלל  סוריה  יהדות  במורשת  כבוד 
אומות העולם בפרט. עד שיזכו אותה בהם נאמר לה 

אנו "כי יש שכר לפעולתך..." תודה. 

ג'ודי פלד קאר זכתה להרבה כבוד והערכה, וקיבלה 
הרבה אותות ופרסים בינהם: "פרס ויזנטל לסובלנות, 
מאוניברסיטאות  כבוד  תוארי  אדם"  וזכויות  צדק 
והגבוה מכולם  ולאורנטיין באמריקה  בישראל  חיפה 
הראשון  היהודי  האזרח  קנדה".  "מסדר  הכבוד  אות 

שזכה באות הזה.

אות הכבוד "מסדר קנדה"
בהמלצת  קנדה   של  הכללי  המושל   15.11.2000ב
ממשלת קנדה החליטו להעניק לגב' ג'ודית פלד קאר 
  "אות מסדר קנדה" "The Order of Canada" את

אות הכבוד הגבוה ביותר המוענק 
לאזרחים שפעלו פעילות יוצאת 
שרותים  ולהוקיר  להכיר  דופן 
משמעותיים  והישגים  נדירים 

למען האנושות. 
וב31.05.2001 הוענק לה האות 
בנימוקים  וחגיגי.  רשמי  בטקס 
בין  נאמר  האות  הענקת  למען 
ג'ודי  של  "...קורותיה  השאר: 

הינם דרמה בינלאומית, כמוהם כסיפורי מדע בדיוני 
ופעולה  בדאגה  עצמי  מביטול  מונע  שהיה  מי  של 

למען האחרים.
ב1973 היא ובעלה יסדו רשת לעזרת אנשי הקהילה 
ונסיעה אל  תנועה  היהודית בדמשק, להשגת חופש 
מ.  (לבדה,  התייצבה  מותו...  לאחר  לארצם,  מחוץ 
ש.) בראש החזית למען שחרור יהודי סוריה ונודעה 
לאלה שנזקקו לעזרתה פשוט ''מיס ג'ודי'' ...שנים של 
פעילות עיקשת ובסבלנות אין קץ, הביאו  לאפשרות 

של יציאתם של יותר מ4000 נפש לצאת לחופשי... 
כיום היא ממשיכה לעסוק ולפעול כקבוצות ב"מאבק 
למען זכויות האדם" "בכלל ולמען פליטים בפרט..." 
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הערעור על השיפוט הרבני מומשה בזהירות מכיוון שהיא 
הייתה עשויה להיות כרוכה בתשלומי שוחד מרובים.

המשפטים שהובאו לפני בתיהדין הרבניים היו מגוונים מאד 
 עניינים שבטקס, קידושין, גירושין, ירושות, חוזיעסקים, 
הלוואות, נזיקין ודיניבנייה (במיוחד בקשר להלכות ''היזק 
רבגוניות  ביתהשכן).  מול  חלונות  היינו: פתיחת  ראייה'', 
השו"ת:  באוספי  מובהק  ביטוי  לידי  באה  הרבני  השיפוט 
''אמרי נועם'', שו"ת מאת ר' שלמה לניאדו ושו"ת מאת ר' 

שאול דואק.
כדי לכפות את ההוצאהלפועל של פסקי הדין הרבניים, 
עמדו לרשות ביתהדין עונשים מגוונים, כגון: חרם, קנסות 
כספיים ומלקות. אלה, ובמיוחד העונש הגופני, אכן הופעלו 
בידי מורים ורבנים יחידים. כך, למשל, מסופר על אב אחד, 
שבנו הולקה על כפותרגליו (ָפאלְָא'ה) בידי מורו ה''חכם''. 
כאשר מיחה האב, שהיה שתוי, לפני ה''חכם'' על המלקות, 

פסק האחרון גם לאב עונש מלקות כמו לילדו...
מקור אחר מלמדנו על ''חכם'' שענש צעירים שחיללו את 
השבת (ראה להלן). מנהגיעונשין אלה נמשכו עד לפני זמן 
העשרים  בשנות   ְּבָחלָּב,  ''ַאלִיָאנְס''   הספר  בבית  לארב. 
(של המאה העשרים מ.ש.), מדּווָח על אב, שהביא את בנו 
המתבגר בידיים קשורות לבית הספר, כדי להלקותו על כי 
המרה את פיו. מורה מודרנית סירבה כמובן, לבקשת האב.

מעמדם המכובד ו"כוחם" של הרבנים 

הכוחות המאגיים, כביכול, של הרבנים הוסיפו ליחס הכבוד 
אליהם, ואגדות רבות הילכו על הנסים שהם עשו. מסופר 
על רב שביתהדין ציווהו לקלל חוטא אחד. הקללה גרמה 
למות האיש ומאז סירב הרב להשתמש בכוחותיו הקדושים 

למטרו כאלה.
הרבנים התפללו ליד מיטות חולים וכתבו קמעות נגד עין

לרב  קראו  המוסלמים,  השלטונות  בצורת  בעתות  הרע. 
ולבישוף יחד עם 'השיך' להתפלל בעד הגשם.

אלה  כל  קברו.  על  להתפלל  נהגו  קדוש  רב  מות  לאחר 
חיזקו את כוחה של הסמכות הרבנית וגרמו לכך שהחרם 

הרבני יהיה מכשיר רבעוצמה במיוחד.
בית ביתהדין, בראשותו של אב  לחברי  נחלקו  הרבנים 
הדין, למורים ברמות שונות ולתלמידיחכמים ''פרטיים''.

היה,  (ְּכָּתאּב)  היסודיים  בבתיהספר  מורים  של  מעמדם 
יחסית, נמוך. תלמידחכם ''פרטי'', יחיד הידוע בלמדנותו 
מחייתו  למצוא  עשוי  היה  כלשהי,  מישרה  תופס  ואיננו 
אישעסקים  של  כניסתו  כאישעסקים.  או  כשוחט 
נדיר.  הייתה מעשה  עשיר לשותפות עם תלמידחכם לא 
התלמידחכם היה עשוי להיות חתנו או אחיו של הסוחר. 
יש שאנשיעסקים שכרו תלמידיחכמים כמורים פרטיים 
לילדיהם, או העניקו תמיכה לישיבה קטנה, כדי שתלמידי

חכמים יוכלו להתכנס וללמוד בה.

מוסדות ומינויים למוסדות הקהילה

בדמשק, בחירתם של חברי ביתהדין ושל ראשי הקהילה, 
ולהכרה  לאישור  זכה  (שמינויו  הראשי  הרב  לרבות 
גוף,  לידי  מסורות  היו  המסים,  והערכת  ממלכתיים), 
שמאוחר יותר נודע בשם ''ועדה'' (הקומיסיון). גוף זה היה 
ביתהדין.  חברי  ומהרבנים  הקהילה''  מ''נכבדי  מורכב 
ְּבָחלָּב ִהיוּו "חשוביהקהל" הנזכרים לעיל, מוסד של קבע. 
כיוון שלא היו, שם, בחירות ל''ועד'' או ל''מועצה''  מילאו 
לעמדות  במינויים  חשוב  תפקיד  משפחתי,  ומעמד  עושר 
האנשים  שמות  כי  השנים  במשך  מוצאים  ואנו  אלה. 

הממלאים תפקידים אלה אינם משתנים. 
המחלוקת ְּבָחלָּב במאה ה18 על השאלה האם ה''ֶסנְיֹוֶרס 
ְפַראנְקֹוס'' צריכים לשלם מסים קהילתיים עשויה לשמש 

דוגמה טובה לכך. 
בקהילה הקטנה שבעיר הלבנונית צידון התעורר ויכוח בדבר 
מינוי שני דיינים. בכל העיר היו רק שני מועמדים ה 'ראויים 
להוראה'. לאחד התנגדה קבוצה שהציעה לבחור את שני 
הדיינים מתוך שבעה תלמידיחכמים עלידי הפלת גורל: 
וזאת חרף העובדה שכמה מבין השבעה לא היו ראויים כלל 
לשמש כדיינים. הרוב היה מוכן למנות אדם שלא היה ראוי 
למשרה נכבדה זו, אבל המיעוט עירער על כך ופנה אל רב 
בדמשק שתמך בעמדתו. אם האישיות המעורבת בפולמוס 
הפחה  של  בנקאי  כגון  'קשרים'  בעלת  הייתה  זה  מעין 
ָּבאִשי'', אשר, לעתים, הופנתה  ''חכם  או  (צָּרָאף), קונסול 

עוצמת המדינה כנגד מנהיגי הקהילה.

מקורות ההכנסות למימון צרכי הקהילה

באו מכמה מקורות:  ההכנסות של הארגונים הקהילתיים 
ממכירת בשר כשר, ממסים שנקבעו לפי הערכת ה וועדה', 
לתורה  העלייה  סיומי  מעת  נדרים,  מהתרת  מתרומות, 
ממלחמתהעולם  מקנסות.  גם  וכן  אחרות,  ובהזדמנויות 
הקהילתי  התקציב  של  גדול  חלק  מומן  ואילך  הראשונה 
לחו"ל.  שהיגרו  יוצאיסוריה  מיהודים  שנשלחו  מכספים 
חגיגות נערכו  בעומר,  בל"ג  או  באב  בט"ו  שמחה,  בימי 

(נשפים מ.ש.) ובהן נתרמו תרומות. בהזדמנויות אלו  ערב 
קדישא,  חברה  כמו:    לחברותצדקה  הכספים  נתרמו 
'שמע  חברת  לעניים,  והלבשה  מזון  לאספקת    'אחיעזר' 
'תלמודתורה',  בנותעניים,   של  לנדוניות    ישראל' 
ביקורחולים  וכן לצרכי ביתהכנסת. מקורהכנסה אחר 
'ואקף'),  (בערבית  ה''הקדש''  היה  הקהילתיים  למוסדות 
שבעליו הקדישוהו למוסד או למפעל בעל אופי דתי, כגון 
השייך  מבניין  השכירות  דמי  כל  את  מקדיש  שהיה  אדם 
לו לביתהספר. אירע בדמשק שבן ערער על צוואת אביו, 

משום שהוקדש בה כסף למטרה מעין זו.
העולם הראשונה גזרו הרבנים חרם על מחלללפני מלחמת
שבת וצירפו לכך אזהרה לקהילה. באותו זמן רק יחידים היו 

ארגון הקהילות היהודיות בסוריה

קהילות  כמו  הגדולות,  בעריסוריה  היהודיות  הקהילות 
ישירות  כפופות  היו  לא  העֹוְת'ָמאנִית,  באימפריה  אחרות 
קיבל  ָבּאִשי''  ה''ָחָכם  כי  אם  כלשהו.  שלטוני  למרכז 
למעשה, מינוי ממלכתי  אך כל קהילה וקהילה לא הייתה 
קשורה למבנה הירארכי, שלא כמו הקתולים המאורגנים 

במבנה הירארכי מוגדר במסגרת הכנסייה הרומית. 
היהודים בעיירות ְּכִקילִיז, ָמאָרארש, או אּוְרָפה היו מביאים 
את דיניהם לפני בתי הדין הרבניים בערים הגדולות, אך גם 
להביא  בכר,  דיאר  יהודי  שעשו  כפי  ברירה,  להם  הייתה 
את עניינם לפני בתיהדין ְּבָחלָּב, ְּבָּבגְָדאד או ְּבִאיְסָטנְּבּול. 
מזרח תורכיה חלק של פניםיהודי ָחלָּב אמנם ראו בדרום
הארץ שלהם, אך לא הייתה להם סמכות אכיפה לגבי אזור 
ְּבלִיוֹורנֹו  הודפסו  סוריה   רבני  מאת  אחדים  חיבורים  זה. 
ְּבִאיזְִמיר,  יצאולאור  אחרים  חיבורים  ואילו  שבאיטליה, 
והמסורת  ההזדהות  ובירושלים.  ְּבָחלָּב  ְּבִאיְסַטנְּבּול, 
וממזרח מאיטליה  ליהודים מספרד,  אפשרו  המשותפות 
אירופה להיקלט ול''התבולל'' בקהילותישראל שבסוריה.

(עם כל המשתמע מכך מ.ש.)
הסמכות הרבנית הייתה בחלקה ְתקפה עד מלחמתהעולם 

הראשונה.

החיים הפנימיים של יהודי סוריה 
בשלהי התקופה ַהעֹוְת'ַמאניִת*

מאת: נפתלי (וו.פ.) זנר
תרגום מאנגלית: אברהם גרוס 

משפט, דינים, קנסות ושיטות ענישה 

דר’ ראסל, שהיה רופא שהעלה על הכתב את התרשמויותיו 
ָחלָּב, ציין את הסמכות הרחבה של ה''חכם''  מחיי היהודים ְבּ

על דין ומשפט..
באופן כללי היו היהודים הרבה יותר מפוכחים מהנוצרים 
(המקומיים). רבים מהם ניצלו מהתנהגות פזיזה בגלל העוני. 
החגים,  ובכל  ביום  פעמיים  בבתיהכנסת  נוכחותם  אף 
והיותם אז תחת השגחת עיניהם הפקוחות של ה''חכמים'' 
 כל אלו הכבידו עוד יותר על הסתרת שחיתות מוסרית, 
דבר שהיה קל יותר במסגרת של חיים בקרב עַם ְמרּוֶּבה 

אוכלוסין.

ה''חכם'' היה ניכר ונבדל בחיצוניותו משאר היהודים במידה 
של  והרחבים  הארוכים  ובשרוולים  הטורבאן  של  ובצבע 
בגדיו העליונים. לדעת ראסל היה ה''חכם'' מכובד בקהילתו 
שיפוטו  בקהלעדתו.  הנוצרי  הבישוף  היה  מאשר  יותר 
האזרחי היה מוגבל, ובעלידין יהודים יכלו לבחור להתדיין 
לפני ה''ַמְחַּכֶמה''  ביתהדין המוסלמי  ממשלתי. זכות 

דמשק, ככר "אלמרג'ה"

בימים ההם, רוב היהודים עסקו במסחר, במלאכה ובאומניות שונות. הירידה הכלכלית של האימפריה השפיעה 
לרעה על סוריה כולה ועל היהודים בכללם. היהודים, למרות היותם מיעוט, יחסיהם עם הרוב בָחלָּב  (ָאָרם צֹוָבא) 

  ובָדֶמֶשק היו בתקופה העֹוְת'ָמאנִית הקהילות היהודיות הגדולות ביותר באזור הקרוי כיום סוריה. לפי מפקד
האוכלוסין ַהעֹוְת'ָמאנִי שנערך בשנת 1893 היו בסוריה: 9,356 יהודים באזור המרכז של מחוז ָחלָּב (לרבות העיר 

חלב) ו6,265 יהודים בדמשק וסביבתה. 
היחסים עם המוסלמים, היו בדרך כלל, תקינים, בעוד שבינם ובין הנוצרים שרר מתח מסוים.

במאמר זה אתאר את החיים הפנימיים של קהילה יהודית זו. התיאור הוא מעשה סינתזה ממקורות שונים על פרק
הזמן משנת 1750 עד שנת 1920: תיאורי נוסעים ומיסיונרים אירופיים, חיבורי מוסר, שאלות ותשובות של רבני 

סוריה: ואף עדויות  בעל  פה מפי יהודים מסוריה החיים כיום בישראל או בארצות הברית.*

* מתוך "פעמים", פרקי עיון במורשת ישראל במזרח, מס' 3,
סתיו תש"מ, עמ' 4558, בהוצאת מכון בןצבי, יד בן צבי,

ירושלים, ובאדיבותם.



≤∑ ≤∂

עמדו סורים רבים, בני כל הדתות, מול דלות קיצונית ויצאו 
לחפש תנאיחיים טובים יותר בחו"ל.

הילדים בבית המסורתי התייחסו אל הוריהם בכבוד ובדרך 
ארץ. הם היו חייבים לציית לגדולים. המנהג היה שהבן מנשק 
את ידאביו ומקבל את ברכתו לשלום. בשבת בירך האב 
את ילדיו ואת נכדיו, כשהוא סומך את ידיו על ראשיהם. 
בן  על  אפילו  גופני  עונש  להטיל  רשאי  היה  בסוריה  האב 
בוגר. לעתים מסר האב את הענשת בנו לידי המורה. כמו

כן אחים גדולים, היו בעלי סמכות כלפי אחיהם ואחיותיהם 
הצעירים. אישה אחת סיפרה, כי בסוריה לא שתו הילדים 

קפה ולא פיצחו אגוזים עד הגיעם לבגרות.

בהיוולד  ואלו  ומשמח,  נכבד  אירוע   נחשבה  הולדתהבן 
של  ביתהספר  פתיחת  קודם  מעורבים.  הרגשות  היו  בת 
ביקרו  לא  בדמשק,  ''אליאנס''  של  ובתיספר  ה''מיסיון'' 
במשק עבדו  עניות  ממשפחות  ילדות  בביתספר.  בנות 

 .1112 בגיל הבית של משפחות עשירות, לפעמים כבר 
נהגו  הם  אחרים  ובמקומות  בישראל  חלב  יהודי  לדברי 
יתירה. בהקפדה  צעירות  בנות  של  תנועותיהן  על  לפקח 
רובם  אך  בשנותבגרותם,  לימודיהם  בנים שהמשיכו  היו 
באומניות  או  במלאכה  במסחר  כשוליות  לעבוד  התחילו 
הוריהם, אלא אםהשונות. הם נהגו להמשיך ולגור בבתי
למשפחה. שייכות  היו  הכנסותיהם  המקום.  מן  היגרו  כן 

המשפחה מילאה תפקיד נכבד בקביעת עיסוקו של הפרט. 
ה'מורה  מישרת  למשל,  כמו  קהילתיות,  מישרות  כמה 
צדק' (מנהיג הקבוצה ַהמּוְסַתעְָרִּבים)  נשאו אופי 'תורשתי', 
שותפויות  קרובות,  לעתים  היו,  עסקימסחר  כביכול. 
שאורגנו לפי קירבתמשפחה. מישרות כמו הממונאי("שר 
הכספים") של הפחה או של ביתהמכס הועברו בירושה 
בתוך המשפחה. מקצוע כצורפות נלמד בדרךכלל מאב 
או מדוד. כמובן, לא לכל המשפחות היה מקצוע שאפשר 
ואמנם הרבה עובדים  ללמדו או מישרה שניתן להורישה, 
פרשיות  ובדמשק.  בחלב  היו  מקצועית  מיומנות  חסרי 
משפטיות בענייני ירושות מלמדות, כי היו משפחות בקרב 
אחרות  ולעומתן  זירותתחרות,  ששימשו  יהודיסוריה 

ששימשו מקלט מעולם חיצוני עוין.

אירוסין, נישואין ור''ל גירושין וְּכתּוּבּות

ההורים,  באמצעות  שידוך  של  בדרך  נקבעו  נישואין 
אמו  של  תשומתלבה  את  להסב  יכול  היה  בחור  כי  אף 
לפי  לו.  פוטנציאלית  ככלה  פלונית  בבחורה  להתעניינותו 
צעיר,  בגיל  היהודים  התחתנו  לתורכים  בהשוואה  ראסל, 
רובם בטרם ימלאו להם 18 שנה, והיו שאורסו בגיל רך. 
התחתנו  המנדאט  בתקופת  המקורות,  לפי  זאת,  לעומת 
גברים, לעתים קרובות, בשנותהעשרים המאוחרות שלהם, 

בהיותם כבר מבוססים בעסקים.

נהוגות  היו  הסוגים,  ארבעת  מכל  בנידודים,  של  חתונות 
ְבָחלְָּב. לא נראה שהייתה עדיפות מיוחדת לבת אחיהאב. 
ְבאּוְרָפה, כבאזורים כפריים אחרים במזרחהתיכון, הייתה 
את  ''לתבוע''  זכות  הראשונה,  מלחמתהעולם  עד  לגבר, 

בת אחיאביו.
כשם  מתנות,  להחליף  משפחותהמחותנים  נהגו  ְבָחלָּב 
על  היה  בחילופים  הדגש  והכלה.  החתן  ביניהם  שעשו 
הנדוניה שאביהכלה נתן לחתנו. ואלו בדרוםמזרח תורכיה 
הושם הדגש על המוהר שנתנה משפחת החתן. ּבאּוְרָפה, 
בעת מלחמתהעולם הראשונה, סיפר מקור אחד, כבר רבו 
המשפחות שנתנו נדוניה לחתן על אלה שנתנו מוהר להורי

ָחלָּב הייתה חברתצדקה שעזרה לבחורות עניות  הכלה. ְבּ
או יתומות ב'הכנסת כלה': נשים אלה רובן התחתנו ללא 

נדוניה גדולה.
האישה.  להגנת  מיוחדים  סעיפים  כללו  הנישואין  תנאי 
ַהְכּתּוָּבה של ַהמּוְסַתעְֶרִּבים הקנתה לגבר זכות לגרש את 
שנייה,  אישה  לשאת  זכות  וכמוכן  בעלכורחה,  האישה 
מחויב  שיהיה  ובלי  הראשונה  אשתו  לרצון  בניגוד  אפילו 
לגרשה תחילה. ואלו ַהְכּתּוָּבה הספרדית לא הקנתה לגבר 
חרויות אלו. מקורהמידע הרבני הצהיר, כי אישה שנישאה 
לפי ְּכתּוָּבה מּוְסַתעְֶרִבית הייתה צריכה להיות אישה חזקה 

ובעלת בטחון עצמי רב.
הבחירה בסוג ַהְכּתּוָּבה לא הייתה מותנית במוצא, הספרדי 
ַהמּוְסַתעְֶרִבי של המשפחות הנוגעות בדבר. הייתה גם  או 
מאלה  במקצת  שונים  תנאים  ובה  ַהְפָראנְִקית''  ''ַהְּכתּוָּבה 
שבספרדית, וכן כתובה מעורבת, שכללה תנאים שנבררו 
והייתה  נדירה,  הייתה  הפוליגמיה  שונים.  מסוגיכתובה 
האישה  מן  ולדות  העמידו  שלא  גברים  בקרב  רק  נוהגת 
הראשונה. האיסור לשאת אישה שנייה עמד בתוקפו אפילו 
מת  אדם  אם  היהודית,  ההלכה  לפי  ייבום.  של  במקרה 
ערירי, חייבת אשתו להינשא לאחיו, או לקבל הימנו חליצה 
קודם שתהיה רשאית לשוב ולהינשא לאדם אחר. ידוע לנו 
אחד  אדם  כאשר  הלכתי,  סיבוך  נתהווה  שבו  מקרה  על 
ייבם, בניגוד לסעיף בכתובת אשתו, את אלמנתאחיו ואף 
הכניסה להריון. סעיפים אחרים בכתובה הגנו על האישה 
ועל יורשיה. בדמשק ובמקומות אחרים לא  היה הבעל יכול 
לכוף את אשתו לעבור מעירמגוריה, אלא אם רצה לעלות 
לארץישראל. בחלב ובדמשק כללו בכתובה תנאי שלפיו 
מתנות שקיבלה אישה בעת נישואיה היא מורישה ליורשיה. 
בחזרה מאביאשתו  היה הבעל מקבל  בנסיבות מסוימות 
את המתנות שניתנו לו, ובנסיבות אחרות היה מחזיר לחותנו 
בו  שהשתמשו  (מונח  דמשק''  ''מנהג  ('הישבון').  מתנות 
בשאלוניקי במאה ה16) הוא התנאי שקבע, כי כל רכוש 
של  נוכחות  שחייבו  כתובות  היו  יחולק.  במחלוקת  הנתון 
קידושין כדי למנוע שימוש באמצעימניין אנשים בטקס

רמייה לפיתוי האישה להתחתן.

מחללישבת. לעומת זאת, אחרי המלחמה הלכה ונחלשה 
המשמעת הקהילתית.

חינוך ושיטות הוראה המסורתיים, 
ומאפייניהם

מסורת הייתה בידי בני הקהילה לשלוח את בניהם לבית
סיימו  לא  מהם  רבים  אך  ארבע.  או  שלוש  בגיל  הספר 
את  קרובות  לעתים  עזבו  בניעניים  חוקלימודיהם.  את 
וכתוב.  ידעו קרוא  ובקושי  ביתהספר קודם הברמצווה, 
בקהילות קטנות, כמו ב''אּוְרָפה'', לא היו לימודים סדירים 
מכיוון שהמורים לא נשארו בעיירה לפרקיזמן ממושכים. 

בזמן המלחמה נסגרו מספר בתיספר לתקופתמה.
היסודי,  ביתהספר  הוא  ב''לְְּכָתאב'',  תוכניתהלימודים 
פתחה בלימודי האלףבית: בשלב השני למדו התלמידים 
להכיר את צלילי האותיות העבריות: אחרכך למדו ברכות, 
תפילות, פרשתהשבוע, חומש ולאחריו נ"ך. בצידון הוסיפו 
ללימודים אלה קריאה ב''חוק לישראל'', ספר הכולל מנה 
מן  קטעים  בתוספת  בפרשתהשבוע,  קריאה  של  יומית 

הנביאים, הכתובים, התלמוד והזוהר.
ָחלָּב, כבמקומות אחרים בעולם היהודי, החל לימוד החומש  ְבּ
ב''ויקרא'' ונמשך ב''בראשית'' ובשאר ספרי החומש ונ"ך. 
המקרא היה מלווה בתרגום המסורתי של התנ"ך לערבית 
כיוון  השינון,  דרך  על  הטקסט  נלמד  בהתחלה  ספרותית. 
שאפילו התרגום היה בדיאלקט שונה מן הערבית המדוברת 
שבפיהם. לאחר המקרא המשיכו בלימוד ''עין יעקב'', אסופה 
של האגדות בתלמוד. בגיל עשראחתעשרה החל התלמיד 
ללמוד גמרא, בשלב ראשון עם פירוש רש"י ובשלב מתקדם 
יותר נוסף לימוד התוספות. רוב התלמידים הפסיקו בשלב 
זה את לימודיהם ואילו מעטים נכנסו ל''ִמְדָרש'' (הישיבה), 
ומאלה ציפו כי בהתבגרם יוכלו ללמוד באופן עצמאי, ללא 

עזרת מורה או רב. 
שני הבדלים אפיינו את דרכיהלימוד של ַהָחלִָּבים מאלה 
בלבד  תורה  הספר  בבית  למדו  אחרונים  האשכנזים.  של 
פלפול  על  דגש  שמו  וכן  כתביהקודש,  שאר  את  ולא 
דיאלקטי הרבה יותר מאשר ַהָחלִָּבים. מקור אחד קובע כי 
המאפיין את דרךהלימוד בקהילה זו, את ''העיון ַהָחלִָּבי'', 
יתר הניתנת ללימוד מקיף של הטקסט עלהוא חשיבות

פני פלפול וחילוקים ַקאזואיסטיים. 
ָחלִָּבי ביטא את דעתו כי העליונות הספרדית בלימוד  רב 
האשכנזים,  מצד  יותר.  המקיפה  בבקיאות  נעוצה  הייתה 
''הקוראים  סוריה  יהודי  על  ביקורת  נשמעה  זאת  לעומת 
ויכוח  של  דרך  על  ללמדו  במקום  כסיפור''  התלמוד  את 
בעוד  כאלה,  ישיבות  מספר  פעלו  בחלב  והתנצחות. 

שבדמשק הייתה רק ישיבה אחת בלבד.
עוזרו.  או  המורה  בידי  בבוקר  מבתיהם  נאספו  הילדים 
התקיימו  בשבתות  גם  היום.  כל  בביתהספר  שהו  הם 

שיעורים''. על הילדים נאסר לשחק מחוץ לכותלי בית''
הייתה  היא  אף  לביתהספר  מחוץ  התנהגותם  הספר. 
חמורים,  עונשיגוף  היו  נהוגים  המורים.  להשגחת  נתונה 
נהוג  היה  שנים  לפני  כפותהרגליים.  על  הלקאות  לרבות 

שהתלמידים ישבו על הרצפה לפני המורה. 
האחרונים  בדורות  חשבון.  היה  הראשון  החילוני  המקצוע 
את  המסורתיים  בבתיהספר  לתכניתהלימודים  הוסיפו 
לימודי הערבית, הצרפתית ומקצועות אחרים. אפשר לזקוף 
עובדה זו לזכות ההתחרות שנוצרה בעקבות פתיחת בתי

ספר חדשים.
בתחומיחיים חשובים היו היהודים בתקופת המנדאט, כמו 
של  האחרים  מתושביה  מנותקים  העות'מאנית,  בתקופה 
יהודיים,  סוריה: מסים מסויימים נגבו באמצעות מנגנונים 
בתיספר  לרבות  משלהם,  מוסדות  להם  היו  בעניינידת 
הזהות  להרגשת  תרם  זה  פנימי  ארגון  לילדיהם.  נפרדים 

שלהם כיהודים.

משפחה ובית

החברתי  הארגון  של  בסיסית  יחידה  היו  והבית  המשפחה 
לפחות  להתחברות.  ראשוני  בסיס  וכן  סוריה,  יהודי  בקרב 
אל  פתוח  בדרךכלל  הבית,  היה   20ה המאה  תחילת  עד 
חצר (ולא בבתים יהודיים בלבד). לעתים קרובות הייתה חצר 
אחת משותפת למספר משפחות. האכסניות היו, בדרךכלל 
מלאות ודחוסות עד אפס מקום. נוסעים הרבו להתלונן על 

העוני והמחסור ששררו ברובע היהודי בדמשק.
דגם  הייתה  היהודי  הרובע  של  העוני  למראה  אחת  סיבה 
את  שהסתירה  עלובה,  חיצונית  חזית  של  המזרחתיכוני 

המותרות שבפנים הבית.
יהודי מסורתי כזה עם דלת איזאבל בורטון מתארת בית 
הכניסה ה''מאיימת'' וגרםהמדרגות הצר המתפתל למעלה, 
ומוביל אל פנימו של ביתמותרות הדור. אפילו כאשר הגורם 
להסתגרות זו אין מקורו ברצון להסתיר עושר, מן העני או 
מגובההמס, הקפיד איש המזרחהתיכון על פרטיות ביתו 
ועל כיסוי פני אשתו בצעיף. כמה וכמה תשובות הלכתיות 
דנות בבעיה, לצד מה הדין כאשר בעלבית או דייר פוגע 
חנות,  או  חדש  חלון  פתיחת  עלידי  זולתו  של  בפרטיות 
בהלכה  מוגנת  זו  פרטיות  החצר.  אל  לכניסה  במקביל 

התלמודית הקובעת כי מעשה זה כרוך ב''היזק ראייה''.
באורינג מדווח בשנות ה30 של המאה ה19, כי מצבם 
למעמדהפועלים  בהשוואה  טוב  היה  הסורים  רוב  של 
אז בשיא המהפכה התעשייתית שלה).  (שהייתה  באנגליה 
בשרכבש נאכל כמה פעמים בשבוע, לפעמים עם אורז או 
בורגול. לחם היה מאכל יוםיומי. בעונה החמה לבשו לרוב 
בגדיכותנה. בדרךכלל היו לכל משפחה חדרים מיוחדים 
גם  וכן  יחסית  נמוכים  היו  לפי מספר הנפשות. המחירים 
המשכורות. מגיפות פרצו לעתים קרובות. בתחילת המאה 
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ומפלט'' שגוליק רואה בו חוטשני העובר דרך כל המוסדות 
המזרחתיכוניים, לרבות המשפחה. קרוביהמשפחה הם גם 
'קוההגנה הראשון' של הפרט, ובאותו זמן ה''אלטרנאטיבה 
האחרונה'',  שאליה יוכל לפנות. אף כי יש להסתמך עליהם, 
שתולים  הגדולות  הציפיות  את  ממלאים  הם  אין  לעתים 
בהם ותלותיתר מולידה אכזבה שבהעדר אלטרנטיבה היא 
מנציחה תלותיתר. בכך אפוא שאפשר להסביר דבריריב 

קשים של הקרובים , או התמרדות של קהילות.

פעילות דתית ופעילות של שעות הפנאי

יהודי סוריה במאה  ה19 לא ידעו את ההפרדה, שהייתה 
אופיינית למערבאירופה בתקופה זו, בין הקודש לחול ובין 
נחשבו  אחר,  במקום  העירותי  שכבר  כפי  לדתי.  המאגי 
להוריד  היכולות  כריזמאטיות  לדמויות  בעלישם  רבנים 

גשם או לספק עזרא עלטבעית אחת לבני עמם.
כל  שונים.  בתחומים  נעשה  והגשמי  הדתי  של  הערבוב 
של  שיפוטו  בתחום  להיכלל  עשויים  היו  תחומיהחיים 
ביתהדין הדתי, או להיות מושא להערה או לביקורת של 
הדרשן. מכל מקום, חלב לא הייתה חברה קדושה, במובן 
שכמה משפחות בירושלים כיום זוכרות אותה בנוסטאלגיה 

כ''קהילה של קדושים ותלמידיחכמים''.
לקשר  כאילוסטראציה  לשמש  עשוי  שעותהפנאי  בילוי 
נפרדות.  מציאויות  שתי  הם  שבשבילנו  דברים  אותם  בין 
עַנְֶתִּבי מבטא את הגישה הקיצונית ביותר והיא, שכל רגע 
פנוי שאיננו דרוש לעצם הקיום והמחיה, יש לנצלו לפעילות 
כלשהי של קדושה, כמו: תפילה, לימוד או שיר. שירישבח 
שירי למנגינות של  נכתבו  אם  אפילו  לקדושברוךהוא, 

אהבה ערביים או תורכיים, היו ראויים לשבח, אףעלפי 
בעוד  עצמם.  המקוריים  השירים  את  גינו  שאנשיהמוסר 
הרי  גופנית,  בפעילות  הכרוך  בבילוי  רצו  צעירים  בחורים 
בימיהחול היה להם מעט פנאי לכך,  ואלו בשבת הייתה 
ביד  יש למחות  גם  זו אסורה. כותב ענתבי:  פעילות מעין 
והמצוות שגם  התורה  מן  המנוערים  נערים  ישראל  בחורי 
הם יוצאים בשבת שלא ברשות לטייל בגנים ולשוט במים 

ומקלעין זה בזה באבנים ומחללין שבת בפרהסיא.

האגדה מספרת, שכמה עשרותשנים מאוחר יותר, שם ר' 
שאול דואק קץ למנהג זה בהענישו בחומרה את הנוהגים 
כך. הוא חילק את הצעירים לשתי קבוצות, ששרו במקהלה 
יצר את  רתם  וכך  מועט.  תשלום  בעבור  בביתהכנסת 

התחרות עם שירה לצורך עבודתהבורא.
ריקודים  יותר.  קשה  הייתה  לריקודים  תחליף  מציאת 
רב  הרבנים.  בעיני  לאמוסריים  נחשבו  מעורבת  בחברה 
והוא אישה שרקדה  חידוש,  גינה מה שנראה בעיניו  אחד 
הגברים,  חבריהתזמורת,  כאשר  בחתונה,  הכלה  לפני 
מנגנים מוסיקתרקע למחול בתחילת המאה ה20 נזף ר' 

יעקב שאול בחומרה באלה שלקחו את בנימשפחותיהם 
לקאבארטים, כדי לחזות במופעים של ריקודיבנות.

קובייה  ששבש,  משחקי  ובמיוחד  משחקיההימורים, 
וקלפים, היו צורות רווחות של בילוי שעותהפנאי. כמו בכל 
מקום אחר, יש שמשחקים אלה הוליכו לידי גניבה ורמאות 
נשים,  בילו   20ה המאה  בתחילת  לגירושין.  סיבה  והיוו 
שאמצעיהן הכספיים אפשרו להן, זמן רב במסיבותקלפים.

בשבתות ובחגים זומנו עיסוקיקודש, למה שמכונה בזמננו 
היה  זה  צירוף  לעיל,  הראינו  שכבר  וכפי  הבילוי''  ''שעות 

עשוי להביא לידי התנגשות.
אנשים  בשבת.  נהוגים  שהיו  טיולים  גינה  י  עַנְֶתִבּ ְבָחלָּב, 
יצאו נשים וטף  לגנים, לכרמים ולפרדסים סביב העיר. 
ולמעשים  לחילולשבת  תוביל  זו  פעילות  כי  חשש  הוא 
בלתימוסריים. הוא יעץ לגברים לבלות את זמנם בלימוד 

ספריהקודש בבתיהם, במקום היציאה לטיולים.

המניע  היה  מצווה  קיום  עם  שבמסע  החוויה  של  צירוף 
ולחיפה  ולטבריה  לצפת  וכן  לירושלים.  לרגל''.  ל''עליה 
שהיו קרובות ובהישגידם של רבים מיהודיסוריה בתקופה 

ַהעֹוְת'ָמאנִית.
יהודי ָחלָּב גם נסעו לָתִדיף ִאליָהּוד, שלפי המסורת נקבר 
בדרךכלל,  עלו,  לקברו  ירושלימה.  בדרכו  הסופר  שם, 
בעונה שבין ט' באב לימים הנוראים. אתריקודש אחרים 
היו: צָייַדה, היא צידון המקראית, שלפי המסורת היו בסמוך 
לה קברותיהם של בצלאל, אהליאב, זבולון ויששכר: ג'ֹוָּבר, 
פרבר דמשקאי, שבו קבור, לפי המסורת,  הנביא אלישע. 
ליד אּוְרָפה, שהפולקלור מזהה אותה כאורכשדים, מצויה 
בריכה, שהאגדה מקשרת אותה בסיפורחייו של אברהם 

אבינו, ובגלל קדושתה נמנעים המוסלמים מלדוג בה.

אף כי לא הייתה מסגרת נפרדת של בילוי שעותהפנאי במשמעה 
מוסיקאים,  מקצועיים:  בדרנים  כאמור,  בנמצא,  היו  המודרני, 
היה  מחונן  מספר  ומספריסיפורים.  זמרים  ליצנים,  רקדניות, 

עשוי למשוך קהלמאזינים גדול, במיוחד במוצאישבתות.

חדירת ההשפעה המערבית

פוליטית  לשיטה  מארצותהעולם  ניכר  חלק  של  המעבר 
וכלכלית אחת והשיפור באמצעיהתקשורת הגבירו במאות 
מוסדות  תרבותית.  להומוגניות  הנטייה  את   20וה  19ה

החינוך המערבי היוו חלק מן ההתפתחות הזאת. 
בין  (הפרוטסטאנטית), לקידום הנצרות  לחברה הלונדונית 
רוב  במשך  בדמשק  ה"מיסיון"  של  מוסדות  היי  יהודים 
המאה ה19 וגם לאחר תחילת תקופת המנדאט. בהתחלה 
אבל  רבה,  בחריפות  ה"מיסיון"  לפעילות  הרבנים  התנגדו 
 VIVENDI) העולם הראשונה נוצרה פשרהבעת מלחמת
מודרני  אנגלי  חינוך  יהודים  ילדים  רכשו  וכך   (MODUS

לאחר החתונה גר, בדרךכלל, הזוג צעיר עם הוריהבעל, 
כשלצעירים חדר נפרד בחצר ואלו המטבח היה משותף. 
לעתים  גרמה,  אחד'  במטבח  נשים  'שתי  של  מציאותן 
עם  הבנים  כל  כלל,  בדרך  באו,  בחגים  לריב.  קרובות, 
היו מקרים  אביהם.  שולחן  על  לסעוד  וילדיהם  רעיותיהם 
הורי לעזרת  נזקקו  שבהכרח  צעירים  כה  היו  שבניהזוג 
בגיל  בהיותם  נישאו  שהוריה  סיפרה,  אחת  אישה  החתן. 
כי  הכלה,  את  לשעשע  נאלצו  והוריהחתן  שלושעשרה, 

חתנה עדיין לא ידע למלא את חובתו.
מכל בנפרד.  או  הוריהאישה,  עם  שהתגוררו  זוגות  היו 
מקום, ברוב המקרים הם גרו בעיר שבה גרו ההורים של 
משפחות  של  הדדיים  ביקורים  לפחות.  מבניהזוג  אחד 

שהתחתנו זו בזו אירעו לעתים קרובות

יהודים  עברו  הראשונה,  מלחמתהעולם  לאחר  בחלב, 
רבים לגַ'ָמאלִיֶה,  רובע חדש מחוץ לחומותהעיר. הקירבה 
הגיאוגראפית סייעה ליחסים הדוקים בין ההורים לילדיהם 
הנשואים. אישה הייתה יכולה, לעתים קרובות, להשיג את 
תמיכת משפחתה בבעיות שבינו לבינה, בתנאי שלא ביישה 

את שם משפחתה שלה.
בצעיף  פניהן  את  היהודיות  הנשים  כיסו  ראסל,  לפי 
בנוכחות זרים, ולא אכלו על שולחן אחד עם גברים, פרט 
של  המשותף  החוג  מן  כתוצאה  טובים:  ולימים  לשבתות 
קרובים,  בין  והנישואין  בית  באותו  שחיו  מספר משפחות 
יש ליהודים היכרות רבה יותר עם נשים, יחסית לתורכים 
בצעיף  פניהן  בכיסוי  יותר  מתרשלות  ונשים  לנוצרים,  או 

בנוכחות גברים מבני עמן.
בחלב  אירופיות  יהודיות  נשים  טיילו   18ה המאה  במשך 
ללא צעיף, ובכך העלו את חמתהרבנים. במאה ה19 כתב 
'חכם' אחד בחומרה על הנשים היהודיות שאינן מקפידות 
על ההלכה בלובשן שמלות בלתימתאימות ובחושפן את 
פניהן. הוא גם התלונן על המגמה החדשה להתיר אכילה 
בצוותא של גברים ונשים על שולחן אחד בסעודות חתונה. 
אפנותהלבוש  נעשו  הראשונה  מלחמתהעולם  בעת 
האירופיות לנשים ולגברים פופולאריות בחלב, אבל הן לא 

דחקו לחלוטין את הלבוש המסורתי.
שילדו.  עד  בעבודתן  עוזרותבית  המשיכו  ראסל,  לפי 
הנשים  מניקות.  העסיקו  הנוצרים,  מאשר  יותר  היהודים, 
רחוקות  לעתים  ורק  חודשים,   20 עד   18 במשך  הניקו 
יותר  היו  המשיכו להניק גם לאחר ההריון הבא. היהודים 
ּפֹוִריים מאשר הנוצרים או המוסלמים – ראסל מכנה אותם 
בדרךכלל 'תורכים'. הוא טוען, כי התככים היו רווחים בין 
משרתיהבית היהודיים יותר מאשר בין עמיתיהם הנוצרים. 
יותר  היהודים לא היו פחות צנועים, אלא לעתים קרובות 
נוהלו  זו  מעין  'פרשה'  כשתנגלתה  לפיתויים.  חשופים 
שערורייה  למנוע  כדי  ובחשאי,  מחושב  באופן  העניינים 
נשלחת  הייתה  ילד  עם  לאנשואה  נערה  קנס.  ותשלום 

לעיירה אחרת או שזימנו לה בעל. העוני הכביד מאוד על 
עניים שרצו להתחתן. מחלותמין, לעומת זאת, היו נדירות, 
ִּבי הזהיר את העשירים  לפי ראסל הרופא. ר' אברהם עַנְֶתּ
מפני הסכנה הכרוכה בהעסקת גברים במשקהבית, וגרס 
כי מציאות משרתת עם משרת רווק לבדם בבית חושפת 

אותם לפיתוייהיצר.
מידע על יחסים שמחוץלנישואין קשה, כמובן, להשיג. אישה 
חלה  והנה  אלמנה.  שכנה  ולהם  צעיר  זוג  על  סיפרה  אחת 
הבעל ובניהזוג היו משוכנעים, כי האלמנה השתמשה ב'קסמי 

אהבה' כדי שהוא יזדקק לה. האישה התירה יחסים אלה. 
גירושין היו אפשריים רק ביזמת הבעל, ובכל מקרה הסבו 
או  חייהנישואין בחלב  בושה למתגרשים. בכל שיחה על 
בדמשק מושם הדגש על נושאים כמו גירושין וירושה, ואלו 
העילה הנורמאלית מוזנחת לגמרי. יצויין כי השחזור שלנו 
ולא  זיכרונות  ועל  משפטיות  פרשיות  על  בעיקר  מבוסס 
על התבוננות מקרוב, אף כי הערות אחדות מבוססות על 

עדויות שבעלפה.
''מורדת'',  בהיותה  גירושין  לידי  להביא  יכולה  אישה 
ובכך  לביתאביה,  ובשובה  ביתבעלה  את  בעזבה  כלומר 
עלולה  אף  היא  ְּכתּוָּבָתה.  לפי  זכויותיה  את  מאבדת  היא 
להעלות את חמתבעלה עד כי יאיים עליה להשאירה עגונה 
'עד שילבין שערה'. אפילו אם הסכימו על גירושין לאחר 
ויתור ''המורדת'' על זכויותיה ְשְּבְּכתּוָּבַתה, עדיין יכולה היא 

לנסות ולתבוע את המתנות שקיבלו בניהזוג מהוריה.
הדין הוא תנאיגם במקרים אחרים הנושא להתדיינות בבית
לעיל). בכמה מקרים  (ראה  גט  למתן  הזכות  ולא  הנישואין 
רוצים הבעלים להכריח את נשותיהם לעבור לערים אחרות, 

במקרים אחרים נדונו נושאים כמו חוסר ילדים ועקרות.

הלכות צוואות וירושות 

בהם,  נתונות  היו  שהמשפחות  פנימיים,  ומתחים  לחצים 
דיני לפי  ירושות.  על  בהתדיינויות  גם  החוצה  פורצים 
ואחריהן  הבנות  אחריהם  ראשונה,  הבנים  יורשים  ישראל 
אחיהמת. היה יכול אדם לקבוע בצוואתו כי בנימשפחתו, 
כמו  מתנות,  יקבלו  הדין,  לפי  לרשתו  זכאים  אינם  ואילו 
נדוניה לבת. תנאים חוקיים אלה לאלמנה וליתומים שימשו, 
לעתים, בסיס לתביעות משפטיות. אדם שמת והשאיר אח 
מאב או מאם ואחות מאב ומאם  אלה היו יכולים לתבוע 
רכוש שהמת ירש. אדם היה ליכול לתבוע שליש מהרווחים 
של עסק שהיה מבוסס על רכוש אביו ומנוהל בידי אחיו 
כאשר התובע היה עדיין קטין. בעת קביעת התנאים לנישואין 
שניים, משאיר הגבר עיזבון לבניו מרכוש שצבר בנישואיו 

הראשוניים, כיד להבטיח להם חלק מנכסיו.
נסיבות  מצירוף  כתוצאה  נתהוו  אלה  הלכתיות  פרשיות 
של  מרצוןהקניין  וכן  אחרות,  ובעובדות  במוות  שיסודן 
האדם. מקרים אלה עשויים לשמש דוגמה לדימוי של ''סכנה 
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,1877  כתובה מחלב (סוריה) תאריך: א' בניסן תרל"ז
כתב יד, רהוט מזרחי. חומר נייר קלף.

שם החתן: משה בן בכור חביב קטן. שם הכלה: בוליסא רחל בת אברהם לבטון.
עדים: דוד קצין וידידיה.

תנאים נוספים: החתן לא ישא אשה אחרת על פניה בחייה, לא יגרשנה אלא מדעתה ורצונה
ומדעת בית הדין ושלא תוכל למחול כתובתה.

כתובה מדמשק (סוריה) י"ד בתשרי תרמ"ח 1887,
נוסח כתב יד רהוט מזרחי, שם החתן: שלמה בן חיים רומאנו. 

שם הכלה: רחל חוסן בת מרדכי דאנה.
עדים: יצחק אבו אלעפיא, נתנאל משה חביבא. 

חתימת החתן: במרכז הכתובה.
תנאים מיוחדים: ...מתחייב הבעל שלא לצאת לארץ רחוקה מבלי להשאיר לאישתו גט זמן כשר.

* מארכיון הַּכְתּובֹות של בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי בירושלים, ובאדיבותו.* מארכיון הַּכְתּובֹות של בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי בירושלים, ובאדיבותו.
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עם ''ריח'' נוצרי, ובובזמן בא הרב לביתהספר כדי לתת 
לילדים חינוך יהודי דתי.

ְבָחלְָּב  לָּבנִים  בתיספר  יסד  חברים'',  ישראל  ''כל  ארגון 
בדמשק  ולבנות  לבנים  בתיספר  יותר  ומאוחר   1869ב
ובביירות ובתיספר לבנות בחלב ב1899. יותר ממחצית 
התלמידים לא שילמו שכרלימוד ונתמכו בנדבות ותרומות 
של  אלה  כמו  היהודיים,  בתיהסר   .1900ב מחו"ל 
ובאנגלית,  בצרפתית  ידיעה  לתלמידיהם  שהקנו  הנוצרים, 
לסחרחוץ  סוריה  יהודי  את  להכין   עזרו  קרובות  לעתים 
המיסיון,  של  לבתיהספר  שהתנגדו  הרבנים,  ולהגירה. 
מפי  שמעתי  כי"ח.  של  לבתיהספר  גם  בתחילה  התנגדו 
של  הדתית  התנהגותו  על  סיפורים  בירושלים  חכמיחלב 
העמיד  לחלב  שבבואו  ביתהספר,  של  הראשון  המנהל 
תפילין,  הניח  הוא  שומרמצוות.  יהודי  היה  כאילו  פנים 
אך כשאלה נבדקו נמצא כי לא היו בתוכן פרשיות כלל. 
הרבנים גם התנגדו לייסוד לשכות של 'הבונים החופשיים' 
חדשים. בידור  וצורות  באופנה  שינויים  ''בניברית''.  ושל 
המערבית  ההשפעה  והמוסר,  הטעם  האופנה,  בתחומי 
בסוף התקופה העות'מאנית הייתה הדרגתית וצנועה למדי. 
ליהודיסוריה היו ''דוגמנים'' אירופיים כִסינְיֹוֶרס פַראנְקֹוס 
פניהאישה  כיסוי  כמו  בתחומים  ההזנחה   .18ה במאה 
אנשיהמוסר,  מתלוננים  שעליה  מינית,  והפרדה  בצעיף 
נבעה, קרוב לודאי, מהשפעתם של עשירים זרים אלה. אך 
ורק סמוך למלחמתהעולם הראשונה נעשתה, לפי מקור 
אחד, אפנתהלבוש המערבית לחזיון יוםיומי רגיל. יש גם 
בתחילת  ענתבי,  בעוד  הדרשנים.  של  במחאותיהם  חילוף 
בחתונות  הרוקדות  הנשים  על  מתלונן   ,18ה המאה 
בנוכחות גברים, הרי דואק, בראשית המאה ה20, מגנה 
את הקאבארטים שאליהם הולכים אנשים, נשים וטף לחזות 

בריקודינשים. 
המאה  (של  והשלושים  העשרים  בשנות  רק  מכלמקום, 
התקשורת  אמצעי  ַּבלְָבאנְט  מופיעים  מ.ש.),  העשרים 
והבידור ההמוניים, כמו רדיו וסרטיקולנוע, ואלה החישו, 
ללא ספק, את תהליך ההֹומֹוגֶנִיזַאצְיָה (אף כי, הם גם עזרו 

לקיים צורה מודרנית של מוסיקה ערבית).
המוסכם  הנתון  מן  כ''חילוף  ''מודרניזאציה''  הגדיר  ברגר 
למצב של בחירה ברמה משמעותית''. מה שלפניכן לא 
לעניין  עתה  נעשה  חיים''  ''עובדת  בהיותו  ערעור  עורר 
של ברירה אישית. בסוף התקופה העֹוְת'ַמאנִית היה כבר 
היהודים המשיכו  סוריה בשלב מתקדם.  זה בערי  תהליך 
בדרכיהחיים המסורתיות, היהודיות והמזרחתיכוניות, אך 
הם הושפעו בצורה עמוקה ומשמעותית ביותר מהתרבות 
אמנם  ממשיכים  שהם  בזמן  כי  ידעו  הם  האירופאית. 
בצל  זאת  עושים  הם  הרי  העבר,  של  ובדרכים  במנהגים 

צִיווִילִיזַאצְיָה מודרנית ורבתעוצמה.
הרבה רבנים, וכמוכן הרבה משפחות עשירות, היגרו מחלב 
נוכחות  הייתה   עדיין   ,19201940 המאנדאט  בתקופת 

בבית הכנסת בשבת. לעומת זאת, ישיבת נשים בבתיקפה 
הטרידה את הרבנים יותר. (פנחס נאמן, הארץ תרפ"ז: ג' 
אב, יב אב, ד אלול, כד אלול) במשך שנות ה20 היה ריב 
חמור על רקע זה בין הרבנים ובין האנשים הצעירים יותר 
בקהילה. אישה אחת, שהתגוררה בירושלים וביקרה בחלב, 
רוקדות  בנות  שם  בראותה  מזועזעת  הייתה  כי  סיפרה 
נוכחה שמשחקהקלפים מהווה  וכן  ריקודיבטן במסיבה 

פעילות רווחת בשעותהפנאי.

הערות וביבליוגרפיה
זוהי עריכה מחודשת של חלק מפרק ב' בדיסטראציה שלי   **

באנתרופולוגיה שהושלמה ב1965 באוניברסיטת קולומביה:   
     Israel in identification Syrian Jewish, zenner. p walter

אני מודה לפרופסור שלמה דשן על קריאתו הביקורתית את הנוסח 
הקודם. תרגם מאנגלית אברהם גרוס. ואני מודה להם על עבודתם.

   of  census  and records  population 1881821893  .1
  ottoman ,karpat kemal  237-274: (1978) 9, studies east  

  middle of  journal international  

שם, עמ' 64.   .2

וכן ראה קרבן אישה לר' אליה הלוי ַשָמאע, ליוורנו תקפ"א, עמ' 39.   .3
וראה "אמרי נועם'' לר' ישעיה דיין, חלב, תרס"ג , חלק חושן משפט,    

כט, דף מה, ע"א.  

בית דינו של שלמה, קונסטנטינופול תקל"ה.  .4

אמת מארץ, ירושלים תר"ע.  .5

ראה גם פנחס נאמן, 'קהילות יהודיות' סדרת מאמרים בעיתון הארץ,    .6
תלאביב, תרפ"ז: 'חלב', כד אלול.  

ר'נענה, אוצר המעשיות ירושלים, חלקה', עמ' 260: וכן מאמרי.  .7

ראסל עמ' 86.  .8

9. פראנקוס  סוחרים מליוורנו ומערים אחרות באירופה שכאירופיים  
היו להם זכויות מיוחדות באותם זמנים.       

ראה, א.לוצקי (דותן).' "הפראנקוס" בחלב והשפעת הקפיטולציות על    
.7946 'תושביה היהודיים', ציון, ו' (ת"ש) עמ  

ר' יצחק אבולעפיה, פני יצחק איזמיר תרמ"ז: חושן משפט, ט' דף לה,    .10
ע"א  מ ע"ב.  

פני יצחק, חושן משפט יג: ראה לוצקי: וכן  .11

ר' יעקב שאול דואק, דרך אמונה , ארם צובה תרע"ד, דף קיז,    .12
ע"אקכד ע"א.  

ַח'וָאגָ'ה מּוָסא 
ָהיָה ּפֹוֵסעַ ָּכל ּבֹוֶקר ֶאל ׁשּוק ''ִאלְַחִּמיִדּיֶיה'' 

 לְיַד ָהרֹוַבע ְּבַדֶמֶׁשק
לְִׁשאֹול ִּבְׁשלֹום ֲחּנויֹוָתיו.

צְרֹור ַמְפְּתחֹות גָדֹול ְּבַאְבנֵט ִמְכנָָסיו 

ְמצַלְֵצל ֵמָרחֹוק ְּבׂשֹוַרת ּבֹואֹו, 
ֶׁשֶמׁש ִמְׁשַּתֶּקֶפת ְּבנַעֲלָיו ָהַרּכֹות, 

וֲַחלִיַפת ַהַּפִּסים ָׁשחֹורלָָבן
"מֹוָדה" ַאֲחרֹונָה ִמָּפִריז

  ְמתּוָחה עַל ּגּופֹו
ְּכמֹו ְּתמּונָה ִמּתֹו� 

ז'ּוְרנָל.

עֹוְבִרים וְָׁשִבים ָקִדים לְִקָראתֹו
ִמצְַטּנְִפים ֶאל ִקירֹות ָהֶאֶבן,
עֹוְקִבים ַאַחר ַמְקלֹו ַהְּמגּוּלָף

 מּונָף ַמעְלָה ּוַמָּטה
ּוְמנֵַּצח עַל ּדֹוֶפק לִָּבם. 

 ָּכךַאַחר
ׁשֹוֲאִפים ִּבְמִהירּות ׁשֹוֶבל אֹוֶדקֹולֹון 

לְִפנֵי ֶׁשּיְִתעְַרֵּבל ְּבֵריחֹות ִקיּנָמֹון  וְזַעְָּתר.

כל העולמות "ְּבִמיְפַּתאח" אחד
מאת: חמדה אביב  קלש

ּגַם ָּפנָיו ֶׁשל ַפָרג' ֵמֲחנּות ַהַּבּדִים
 ְמתּוִחים ְמאֹוד

ְּכָבר ָחְדַׁשיִם ֹלא ִׁשּלֵם
ְׂשַכר ּדִיָרה לִלְַח'וָאגָ'ה

ּו"ַבַּבית ִאיָּׁשה וְִתְׁשעָה יְלִָדים
ֶׁשּיְִהיּו ְּבִריִאים"

וְהּוא, ַמה ּיְִהיֶה עָלָיו?

ַח'וָאגָ'ה מּוָסא  ַמְמִשי� ְּבִסיּורֹו,
לֹוגֵם "ָּתָמר ִהינְִדי"
ְמַמֵּׁשׁש ַּבֵּדי ֶמִׁשי,

אֹוֵכל ְּבַתֲאוָה ּתּות "ָׁשאִמי" עֲִסיִסי,
ִמּתֹו� ַקעֲַרת ֶחֶרס

וְטֹועֵם ְּבֶאצְָּבעֹו גם ִמְרַקַחת ְּדלַעַת
עִם ֵמי וְָרִדים.

"ַאח', ַאח'... ְמלֲַחִׁשים ַאֲחָריו ַּבּׁשּוק:
"לַלְַח'וָאגָ'ה מּוָסא,"יֵׁש לֹו ִמְפָּתאח לְָכל ָּדָבר" 

וְַסָּבא ֶׁשּלִי ָדהּוד* עָלָיו ַהָּׁשלֹום
יּטּול מִּביט עליהם ּוְמגֵַח� ְּבִבּ

נֹוֵטל ַמְפֵּתַח נְחֹוֶׁשת ּגָדֹול ְשִקיֶּבל ְמֲאִביו יּוסֶף *
וְהֹולֵ� לְִפּתַֹח ַׁשעֲֵרי "ּג'ּוָּבאר"

"ָׁשם!"  אֹוֵמר ָסִבי,
"ָׁשם, ָּכל ָהעֹולָמֹות ְּבִמְפָּתאח ֶאָחד."

"ִמיְפַּתאח"  מפתח בערבית.  *
"תּות ָשאָמי", להבדיל מהתות שאנחנו מכירים כאן  הגדל על שיחים וצבעו אדום  שם בסוריה הוא גדל על עץ עבות, פריו (תותיו)     *
גדולים שחורים, מתוקים ועסיסיים. עץ זה הוא עץ ילדותינו בארץ ובסוריה. בארץ מגדלים רק עצים זכרים למניעת לכלוך מתותים     

נושרים וכתמים על הבגדים.       
"ג'ֹוָּבאר"  בית כנסת עתיק בפאתי דמשק, עוד מהתקופה שלפני גירוש ספרד,הוא מקום קדוש ליהודי דמשק  ובו נמצאים,   *

קבר אלישע ומערת אליהו הנביא.  
סבי ָדהּוד ואביו סבא רבא יוסף ְּכַּבאִּביֶיה, היו שניהם גבאים ְּב"ג'ֹוָּבאר"  *

סבא דהוד זרחיה כבאבייה, גבאי בג'ֹוּבָרסבא רבא יוסף זרחיה כבאבייה, גבאי בג'ֹוּבָר
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משק בית למשפחה גדולה. רק הגברים עבדו. לאבי היה 
עסק לתפירה, שמועסקים בו יהודים בלבד. רוב היהודים 
בנחושת  וריקוע  חרטות  בהוראה,  ברפואה,  עוסקים  היו 
על  אסרו  וסוחרים.  עצמאיות  חנויות  תפירה,  (נְָא'ֶשה), 
היהודים לעבוד בעבודות בשירות המדינה, לכן רובם עבדו 

בעבודות פיזיות וקשות. 
ממשלה  אנשי  ועם  סוחרים  עם  רבים  קשרים  היו  לאבי 
בכירים: כמו עם שר הבריאות, שהיינו מבקרים אותו, ואהב 

ואירח אותנו לעתים קרובות. 

אנשים, זרים לי, היו מגיעים אלינו לבית בשעות הערב אחרי 
החשיכה, ולא היה ברור לי מי הם ומה הסיבה לבואם. אבי 
נסע ליומיים כאילו ל"מטרת עבודה“. וכאשר שאלתי את 
לו  חייבים  סוחרים  אמרה  אמי  ַראח?",  ַּבאַּבא  "לֶיש  אמי 

כסף ונסע אליהם... 
שאנחנו  סיפרו  הוריי  ימים  כחודש  ואחרי  הזמן,  עבר  כך 
שכולנו  וכמובן  נופש),  (עיר  ל"לַאִדיִקיֶה"  לטיול  נוסעים 
נורמלי  לא  ''בילוי''  להיות   אמור  היה  זה  מאוד.  שמחנו 
בשבילנו  נופש, כך באמצע השנה לא ללכת לבית הספר?!. 
היה קצת חשוד כי ראיתי על פניה של אמי עצב ודמעות 
בעיניים, וכששאלתי אותה "לֶיש עְַמִתְּבִּכי?", לא ענתה לי. 
זה היה באמצע  יום  הלימודים  של ה 9.9.1978 יום 

שהוריי החליטו לנסוע.
הגיע  הספר,  בבית  אותו  הכירו  שכולם  נח,  אלבר  אבי 
אחי  ואת  אותי  להוציא  ממנו  וביקש  הספר,  בית  למנהל 
מהכיתות, מפני שיש לנו אירוע משפחתי. כמובן שהופתענו 
כי לא ידענו דבר. היינו מבולבלים לגמרי. זאת הייתה הפעם 
הראשונה, שאבי מגיע ומבקש להוציא אותנו מבית הספר. 

בדרך כלל היינו חוזרים הביתה לבד.
יותר מאוחר הבנתי, שמכינים אותנו להעפלה לארץ ישראל, 

כי זה היה קרוב מאוד.

הבריחה:

ליציאה  מוכן  היה  והכל  המזוודות,  את  ארזה  סטלה  אמי 
המשפחה,  כל  את  שהשארנו  כמובן  כביכול.  ל"טיול", 
בבית  נשאר  הכל  מזכרות,  תמונות,  הרהיטים,  כל  את 
ואפילו  לשגרה,  הטיול  אחרי  שנחזור  בתקווה  שהוא,  כמו 

המכונית נשארה במקום חנייתה...
השעה הייתה מאוחרת מאוד, חשכה בחוץ, 
השכנים ישנים. לפתע ראיתי את אמי בוכה 
ליד החלון, אבי היה עסוק בטלפונים ובניירת, 
בתור  פשוט,  קורה.  מה  לי  ברור  היה  ולא 

ילדה, שמחתי והתרגשתי לצאת לטיול. 

משינה,  אחי  ואת  אותי  מעירה  אמי  חצות, 
וביקשה מאיתנו להתכונן לצאת. אספנו את 
אבא  של  האחים  ואת  (ז"ל),  וסבא  סבתא 

ואת דודה ג'ּונֶה.
השנייה,  אחרי  אחת  מוניות,  בכמה  נסענו 
בלילה  מאוחרת  כך  כל  שבשעה  וכמובן 
אמי  השחר  עליית  עם  בנסיעה.  נרדמנו   
רואה  ואני  שהגענו,  ואמרה  אותי,  העירה 
שנסענו למקום אחר, לא זה שהבטיחו לנו 

להגיע ל"לאדקייה". 

סוריה – דמשק:

ויפה עם מרפסת  בשנת 1978 חיינו בדמשק, בבית גדול 
ענקית ונדנדה ומשחקים, וברמת חיים גבוהה. 

מאוד  מיוחד  שהיה  "לְִמנַַשה"  כנסת  לבית  מתחת  גרנו 
ליהודים. מהמרפסת היינו שומעים את התפילות, הזמירות 
כולם  ושבת.  בימי שישי  והמנגינות של התפילה. במיוחד 
היו באים לבית הכנסת בלבוש חגיגי ויפה, וזה היה המקום 

שבו נפגשים כל יהודי דמשק.
דודי  "לכה  שבת  בלילות  שמתנגן  השיר,  את  זוכרת  אני 
לקראת כלה פני שבת נקבלה", כל הזמן ישבתי במרפסת, 

ושמעתי את השירים והפזמונים ושרתי יחד איתם.

* אבא, אמא  אלבר וסטלה נח 
”ַאלְמּוְחָתִרימּון“.

הערכה,  באהבה,  ממני  לכם  מוקדשים  אלה  דבריי 
ועל  לנו  והכרת תורה, על כל מה שעשיתם  הוקרה 
כל הקשיים והתלאות שעברתם, באומץ רב ובביטחון 
עצמי הראויים לכל שבח, כדי להוציא אותנו מסוריה 
להביאנו    כאן  שעשיתם  כל  ועל  ישראל.  לארץ 
שניקרו  והמשברים  הקשיים  כל  אף  על  הלום.  עד 
אותנו  להציל  והצלחתם  התייאשתם  לא  בדרכיכם, 

(אותי ואת אחיי משה ותאופיס). 
ובכל  בסוריה,  מהבית  צאתנו  מאז  הזמן,  כל  במשך 
עלינו  שמרתם  שעברנו,  והתלאות  הקשות  הדרכים 
ונטעתם בנו ביטחון להמשיך ולא להישבר עד הגיענו 
בשלום לארץ, התחלנו יחד התחלה חדשה  לחיות 
משפחה  יחד  בנינו  וכאן  הקודשישראל.  בארץ 
לתפארת. על כל זה, שאלוהים יברך אותכם בבריאות 
טובה ואריכות ימים מאושרים בארצנו הקדושה, אמן 

כן יהי רצון. 
 

אוהבת אותכם, 
סטלה                             תלאביב 2008   

העלייה והקליטה הראשונית
סיפורים קטנים מעשים גדולים

"מסוריה לישראל – זיכרונות ממבטה של ילדה"* 
הרהורים זיכרונות, וגעגועים

מאת: ליזט מתוק (נח)

עם  בערבוביה,  וערבים  יהודים  משפחות  גרו  ביתנו  מול 
היו  ערביות  חברות  ואפילו  לשני,  אחד  כבוד  של  יחסים 
לי. הכל היה באווירה מיוחדת: מאפיה מתחת לבית, חלבן 
חלב  לקחת  קערה  עם  ויורדים  שלו  העיזים  עם  שמגיע 

שחולב במקום, וכך החיים שלנו היו לגמרי רגילים.
מאוד,  מיוחדת  תלבושת  עם  הולכים  היינו  הספר  לבית 
לבן  צווארון  עם  חאקי  בצבע  שמלה  עם  הבנות  כאשר 
מתחרה מגוהץ, שיער אסוף עם סרטים מצוחצחים ונקיים, 
וכמובן שגם בבית הספר למדנו יחד, גם ערבים וגם יהודים, 
גם צוות המורים היה מעורב יהודים וערבים. בבית ספרנו 

הייתה משמעת מאוד חזקה.

בלי  לביתנו,  קרוב  גרים  היינו    המשפחההמורחבת  כל 
רוב  לבית.  מבית  בין הסמטאות  לעבור  צריך  רק  נסיעה. 
הדירות היו ישנות מאוד עם חצר ענקית, שבה גרו מספר 

משפחות ביחסים של ממש כמו משפחה אחת. 

לשכוח  אפשר  שאי  מיוחדות,  חוויות  חווינו  ימים  באותם 
כל  שם  בשבת,  אבא  עם  הכנסת  לבית  ההליכה  לעולם: 
השני,  את  אחד  ומברכים  ומאחלים  נפגשים  היהודים 
"ִאינְַשָאּלָלה  ישראל  בארץ  הבאה  לשנה  ומתפללים 

ִאנְשּוְפקּון ִּביִשָרִאיל".

בשביל כולם, היה זה חלום להגיע לארץ הקודש המיוחלת 
ומקווים  מתגעגעים  כולם  ישראל.  ארץ    היהודים  של 
שיראו את קרוביהם: אחים ואחיות, דודים שנמצאים בארץ 
ישראל, לכל אחד היה קשר משפחתי לארץ ישראל, וכולם 

חיכו בציפייה דרוכה, שהחלום יתגשם באחד הימים. 

משחקים  היינו  בה  היהודית,  השכונה  ִאלְיָהּוד",  "ְּבַחאֶרת 
עם ילדים, שכולם נראו כמעט אותו הדבר, והשאלה הייתה 

אם אני ערבי או יהודי.
רוב האמהות לא עבדו, כי גידלו וחינכו את הילדים וניהלו 

משפחת נֹח, דמשק 1967 (בעיגול ליזט)

רחוב ברובע היהודי בדמשק, למעלה משמאל, בית טוטח
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וללכת, במידה ולא יפסקו הוויכוחים והטרוניות. וכך בעצם 
כולם שתקו והמשיכו ללכת בתקווה שנגיע במהרה ליעדנו. 

תורכיה:

לפתע, מרחוק, ראינו בתים ורחובות ומכוניות, ממש כמו 
עיר, רווח לנו והתחלנו לשמוח.

לַיְִשָרִאיל?''  אּוצְלְנַה  ''ָּבאָּבא  אבי?  את  ששאלתי  לי  זכור 
(הגענו לישראל), והוא ענה לי שעדיין הדרך ארוכה מאוד, 

וצריך להמשיך ולהישאר בשקט. 
לי,  ואנשים מפחידים, שנראו  לְעִיר, מלאה מכוניות  הגענו 
כאילו, גדולים מדי, גברים עם שפם שחור ובניינים גבוהים. 
עלינו כולנו למוניות, שחיכו לנו מראש. אבי נפרד מהמבריח. 
התחלנו להיות מפוחדים בארץ זרה, מקום בו איננו מכירים 
אף אחד. אבי מסר לנהג המונית את שם המלון, שצריכים 
להגיע אליו, ואחרי שנסענו נסיעה ארוכה מאוד ומעייפת, 
אוכל  ללא  וצמאים  רעבים  היינו  לאיבוד.  חששנו שהלכנו 
וללא שתייה, וכבר התחיל להיות חושך בחוץ. כל הילדים 
הנסיעה  ומרעב.  משעמום  מפחד,  בנסיעה  שוב  נרדמו 

נמשכה ונמשכה עמוק לתוך הלילה.
עצירה, אבי ירד מהרכב. פחדנו, חשבנו שישנה שוב בעיה. 
אבל בקול שקט ומרגיע הוא אמר לכולם לרדת כי הגענו. 
ראיתי בית יפה עם חצר וגינה. עלינו כולנו לקומה השנייה, 
לנו  והגישו  אותנו  שאירחה  יהודיה  תורכית  משפחה  אצל 
זכורני,  הבוקר.  עד  אצלם  לישון  ונשארנו  ושתייה,  אוכל 
שמרוב שהיינו צמאים, רעבים וכמהים לתבשיל, התנפלנו 
על האוכל שאכלנו ממש כמו חזירים, אפילו זה היה סתם 

ַמעְַּכרּונֶה (ספגטי). 

בבוקר ירדנו כולנו לגן הציבורי, וכל הילדים התחילו  סוף 
סוף  לשחק ולרוץ, התפרקנו קצת מהעייפות והלחץ. גם 
ושלא  שקט  על  שנשמור  הזמן  כל  מאיתנו  ביקשו  כאן, 

נרעיש, כדי שאף אחד לא ישמע אותנו. 
 5ישבנו על הספסלים וחלק מאתנו ישבו על האדמה. כ
שעות שהינו בגן הציבורי, התעייפנו, חלק מאיתנו התפזרו 

משעמום והסתובבו מסביב לגינה, ולא ידענו מה איתנו.

שבאחד  ומצפה  ממתין  שעובר.  רכב  כל  על  מסתכל  אבי 
מהם יהיה בו המבריח, שאמור לבוא לאסוף אותנו להמשך 
המסע, כפי שתוכנן איתו יום לפני שלקח אותנו לבית מלון. 

וכבר  למבריח  מחכים  כולנו  שלם.  יום  עוד  לו  עבר  וכך 
התחיל להחשיך. לפתע הגיעו כמה אנשים. אבי ניגש אליהם 
מיד ודיבר איתם מספר דקות. לאחר מכן ביקשו מכולנו 
בלי  מוחלט  על שקט  למכוניות, לשמור  לעלות במהירות 
להתווכח היכן לשבת ובלי קיטורים מיותרים. כמובן שכולם 

פחדו מאוד ועשו בדיוק מה שהוא ציווה. 

עוד  וכי  לאיסטנבול  נוסעים  שאנו  בלחש,  לי  אמרה  אמי 
מעט נגיע שם לבית מלון. 

כלל  דומה  אינו  מאוד,  מוזנח  נראה  המקום    לכשהגענו 
לבית מלון. שוב אנו רואים אנשים מפחידים ומוזרים. לא 
הספקנו לעכל לאן הגענו, הוכנסנו למעלית, ועלינו לקומה 

אחרונה, כדי שאף אחד לא יראה אותנו בטעות. 
ואסור  אבי התחיל להסביר לכולם, שאסור לרדת למטה 
לצאת מהחדר, והוא ידאג להביא לנו כל מה שצריך לאכול 

ולשתות. 
החדרים היו קטנים מאוד, ואז פשוט הבנתי שזה לא באמת 
כמו שחלמתי על  בית מלון. היה זה מקום מוזנח מאוד 
בלי שירותים ובלי אוכל. זה היה רק מקום כדי להסתדר 

(ולהסתתר) . 
אמי שאלה היכן המזוודות שלנו, כדי שתחליף לנו בגדים. 
המבריח היה אמור לשלוח אותם איתנו לבית המלון כפי 
לשלוח  והבטיח  מסוריה.  יצאנו  כאשר  לאבי.  שהבטיח 
שנקבל את כולן כשנגיע למלון  בתורכיה... אבי ענה שזה 
יכול לקחת מספר ימים, וכך נשארנו כולנו עם אותם הבגדים 

שעל גופנו ללא החלפה מאז צאתנו מהבית בדמשק. 

כאן, לא היו לנו: בגדים להחלפה, אוכל, שתייה ומשחקים. רק 
בגד אחד להחלפה היה לכל אחד. היה זה סיוט נוראי להישאר 
משעמם    נעולה  דלת  עם  חלונות,  בלי  אחד,  בחדר  כולנו 

ומפחיד. (נדמה היה לי כיותר גרוע מבית סוהר סורי) 
אמי ירדה לחדר אוכל של ה''יַעְנִי הבית המלון", כדי לבשל 
לכולנו אוכל מהמצרכים שאבי קנה  בשוק המקומי, וכמובן 
יכלה להכין, בתנאים שהיו  שאכלנו בחדר את מה שהיא 

לה, בלי פינוקים. אכלנו את מה שהביאה לנו. 

ועל  הבסיסיים  המצרכים  על  הכל,  על  אחראי  היה  אבי 
הביגוד שהצליח לקנות לכל אחד להחלפה, וכמובן שרק 
הוא היה מורשה לצאת לקניות בלי שנבחר נראה ונמדוד. 
הוא קנה הכל לפי טביעת עין והטעם שלו, וכמובן שכולם 
קיבלו זאת בהבנה ובלי טענות. וכך היה לנו, סוף סוף, בגד 

נוסף להחלפה. 

כאמור,זה היה ממש כמו כלא. כך זה נמשך חודש ימים. 
מרוב שעמום וחוסר מעשה, כלואים בחדר אחד, התחילו 
לריב אחד עם השני מחוסר סבלנות  כל יום נמתח ונמשך 

כמו שנה.

התחלנו ללמוד עברית:

סבתי זִָהיֶיה וסבי מּוָסא אספו את כל הילדים לצד, ולימדו אותנו 
עברית, את אותיות ה א' ב' וכמה מלים חשובות בסיסיות, 
שכדאי שנדע אותם כמו: שלום, תודה, סליחה, בבקשה ועוד 
סיפורים מעניינים על ארץ ישראל. כך העסיקו אותנו בלימוד 

ובו  באזור  שהסתובבו  ערבים  מלא  מקום  ראינו  פתאום 
לי  שנראו  באנשים  מלא  מקום  ומשאיות.  מכוניות  הרבה 

משונים לי מאוד. 
בגבול  ִאָשאג'ּור"  ל"גְ'ְסְר  הגענו  שלמעשה,  מתברר 
תורכיה. כולנו ירדנו מהמוניות, ופגשנו עוד משפחה יהודית 
וישן  לפנינו,  לילה  שיצא  אבי  של  חבר  אלינו:  שהצטרפה 
אצל אחד הסוחרים, כאן בגבול, כדי שלא יחשדו בו. בעצם 

הכל היה מתוכנן בינו לבין אבי. 

צמודים  היינו  הזמן,  כל  עלינו  ושמרה  אותנו  החזיקה  אמי 
היה  לא  לי  וחיכינו.  הרחוב  בפינת  התארגנו  כולנו  אליה. 
ַראיְִחין?"  "לַאּוֶאן  אמי  את  וכששאלתי  מחכים,  למי  ברור 

(לאן הולכים) לחשה לי באוזן "לַּיְשָרִאיל".

מרוב שמחה והתרגשות, התחלתי לבכות בלי סוף, ונזכרתי 
שלא נפרדתי מחברותיי מהשכונה והבית שנשאר שם כפי 
הסתה  נגיע  מתי  אמי  את  וכששאלתי  ומהכול...,  שנשאר 

אותי באמרה "ְסִּכיֵּתי, ְסִּכיִּתי" (תשתקי).
השאלות נגמרו לי. לפתע הגיע סוחר גדול ששמו ַסָדאק, 
שהיינו אמורים לציית להוראותיו בלבד. אבי התחיל לדבר 
נפגש אתו  ואז הבנתי שאבי כבר מכיר את האיש,  איתו, 

מספר פעמים לפני כן והכל מתוכנן מראש.
נתן, חבר של אבי, התחיל לצעוק ברוגזו על אבי, שלקח 
למסענו זה גם את דודתי ג'ּונֶה ואת סבי וסבתי, שלא היה 
מתוכנן שהם יברחו איתנו, מפני שהם היו מבוגרים והדרך 
קשה להם מדי. אבל אבי התעקש לקחת אותם איתנו לארץ 
הצעקות  בסוריה.  חייהם  כל  יישארו  הם  אחרת  ישראל, 

והוויכוחים גרמו לכך שכמעט ביטלנו וחזרנו לביתנו.

ישבנו  כולנו  כאשר  המקום.  את  ועזבנו  למשאית  עלינו 
וצעיפים".  "גלביות  ישנים,  בבגדים  עטופים  היינו  מאחור, 
הנסיעה הייתה ארוכה מאוד, וכולם ישבו בלי להוציא הגה 

מהפה (אפילו להשתעל היה אסור).

יצאנו מסוריה, כאשר עדיין אנחנו נמצאים בסכנה. הגענו 
נכנסנו לביתו של המבריח, כדי  נטוש מאוד,  לכפר ערבי 

ללון אצלו עד עלות השחר.
וילדיו,  אשתו  ואת  מוסטפה,  שלו  השותף  את  פגשנו  שם 
שכיבדו אותנו באוכל ובשתייה. כולנו יחד הסתגרנו בתוך 
אנשי  אלה  ויהיו  בדלת  ידפוק  שמישהו  בפחד  קטן,  חדר 
המשטרה הסורית, המוח'בראת. אני ושאר הילדים נרדמנו 
מיד מרוב עייפות, שעמום ומפחד נוראי, שאיננו יודעים מה 

יהיה אתנו למחרת בבוקר.

לפי סיפורי הוריי, שהם לא עצמו את עיניהם לרגע,  היה זה 
סיוט נוראי ומפחיד, כי חשבו שכל דפיקה בדלת מבשרת 

את הסוף שלנו בכלא הסורי...

בשעת בוקר מוקדמת, כולנו התעוררנו. שתינו "ָשיי סּוכּון" 
"ִחיְּבז  אליה,  רגילים  שהיינו  סורית  בוקר  ארוחת  ואכלנו 
ְּבגִ'ְּבנֶה ּוזֶיּתּון ּוזַעְָטר בשמן זית" (לחם, גבינה, זיתים, זעתר 

ושמן זית).

חזר  כאשר  המבריח.  עם  לדבר  דקות,  למספר  יצא  אבי 
אמר לנו שנצטרך להישאר כאן לעוד כמה ימים. הוא פשוט 
החזיק אותנו בביתו, עד שיתפנה הגבול, ונוכל לצאת לדרך.  
כמובן, הוא הוציא מאבי כמה שיותר כסף, תוך איום שאם 
לא ייתן עוד כסף ועוד תכשיטים וזהב, אז יתקשר להסגיר 

אותנו בידי המשטרה הסורית. 

לי  היה  זה  וכמובן  לכאן",  "בואי  קרא,  אבי  ליזט",  "ליזט, 
מוזר, שאבי רצה לדבר איתי בשעת לחץ שכזאת, וביקש 
ממני שאני אוציא את צמיד הזהב שבידי, ואתן אותו לבתו 
לי מאוד. כי  וקשה  זה  מפתיע, מוזר   של המבריח. היה 
לי מסבי אותו קיבלתי ממנו  יקרה  זה, היה מזכרת  צמיד 
ליום הולדתי, לפני מספר שניםסבא שאהבתי אותו מאוד. 
לי  נותרה  לא  אבל  מאוד,  לי  הציק  וזה  הכאיב  זה  אמנם 

ברירה, אלא לציית לאבי ולהיפרד מצמיד זהב זה. 

הדרך.  להמשך  משינה  כולנו  את  העירו  הלילה,  באמצע 
עם תרמיל קטן, שאשתו של סאדק הכינו לנו, ובו לחם עם 
גבינה ושתייה, נפרדנו מהם בפחד מבלי לדעת, מה צפוי 

לנו בהמשך הדרך. 

התחלקנו לשתי קבוצות על מנת ללכת עם שני המבריחים 
בגבול תורכיה: אחת עם "מוסטפה'' והשנייה עם ''סאדק".
הלכנו ברגל דרך ארוכה מאוד. לילה בחושך מוחלט, שקט 
ממש  אחריו,  כולנו  הלכנו  קול.  להשמיע  או  לדבר  מבלי 

כמו עבדים. 

לאחר הליכה ארוכה מאוד ומעייפת, מבלי לעצור ולו לרגע., 
עם עלות השחר ביקש מאתנו סאדק להתכופף בין השיחים 
ולחלוץ נעליים, כדי שאף אחד לא יראה אותנו באזור. זה 
היה עינוי קשה ומפחיד. ולאחר שהורשינו להמשיך ללכת, 

הגענו לאגם גדול, אותו היה עלינו לחצות לצדו השני.
אבי כבר היה במקום, סידר לנו את הדרך והניח כמה אבנים 
וכך  קלות,  ביתר  האגם  את  לחצות  לנו  שיסייעו  גדולות 
והילדים,  במהירות רבה, עברנו כולנו: הזקנים, המבוגרים 
כשלפתע דודתי ג'ּונֶה נתקעה בבוץ והיה לה קשה לצאת. 
אשם,  "אתה  לאבי,  אמר  ונתן  לצעוק,  התחיל  המבריח 
ואבי לא  ניתפס, אמרתי לך לא לקחת מבוגרים",  בגללך 

הקשיב לו ועזר לדודה לצאת במהירות ולהצטרף אלינו. 
המשכנו בדרך הקשה והמעייפת מאוד, ורבים באו בטענות 
בחזרה  לחזור  ורוצים  להמשיך  יכולים  ''שאינם  לאבי. 
אותנו  לעזוב  ואיים  התעצבן  הוא,  גם  המבריח,  לסוריה''. 
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שהגענו  עד  שעברנו  הקשיים  הדרך  תלאות  כל  על  להם 
לכאן, ועוד הרבה סיפורים שנמשכו עד לפנות בוקר. 

לראותה  שחיכינו  הארץ  את  ולהכיר  לטייל  נסענו  בבוקר 
הכי  אבל  יפים,  מקומות  הרבה  וראינו  זמן. שמענו  הרבה 
הרבה רצינו להגיע לירושלים  לכותל; להתפלל שם על זה 
שזכינו להגיע לארץ הקודש. בהגיענו לירושלים אני זוכרת 
שכל הזמן התלהבתי, התרוצצתי וחיפשתי  את הזהב, את 
האור ואת זוהר, כפי שהבטיחו וסיפרו לנו. אבל  מהר מאוד 

התברר לי שזה לא הולך להיות קל... 
ידענו  ואנחנו לא  ידעו לדבר ערבית,  הילדים של דודי לא 
לדבר עברית, היה מאוד קשה לתקשר בינינו, אבל יצא כך 

שלימדנו אחד את השני עברית וערבית.
ולעוד  הקליטה  למשרד  הלך  אבי  ימים  מספר  לאחר 

מקומות, כדי שיוכל לסדר לנו מקום לגור בו. 
מפני  להחלפה,  בגדים  לנו  לקנות  הדודות  עם  נסעה  אמי 
על  שהיו  הבגדים  מלבד  כלום,  למעשה,  לנו,  היה  שלא 
אחרונה  ''מודה''  מודרניים  יפים  בגדים   היו  ולהם  גופנו, 
(כך לפחות זה נראה בעינינו). אנחנו לעומתם, היינו מספר 
ימים עם אותם הבגדים שאיתם באנו  עד שקנו לנו את 

הבגדים החדשים. 
זכור לי, שכל אחד מקרובי המשפחה הביאו לנו מבתיהם, 
נוכל   שאנחנו  כדי  צריכים,  לא  הם  שאותם  מוצרים 
ספרים,  נעליים,  תיקים,  בגדים,  בהם:  ולהיעזר  להשתמש 

מחברות, צעצועים ועוד.

קליטה וצעדים ראשונים בארץ ישראל:
מעון קליטה לעולים חדשים – כפר חב"ד:

אבי סיפר לנו, שאנחנו עוברים לגור ב"מעון קליטה בכפר 
חב"ד", וכמובן שלא ידענו ולא הכרנו את המקום. זה היה 
רחוק מאוד מחולון, העיר היחידה שהכרנו עד עתה בישראל. 

לא הייתה תחבורה ציבורית בין כפר חב"ד לחולון.
דודי סיפר לנו, ששם נמצאים הרבה מאוד עולים חדשים 
הזה  במקום  וכי  אמריקה,  גרוזיה,  רוסיה,  הארצות:  מכל 

גרים אנשים דתיים מאוד. 
כולנו התרגשנו לקראת המעבר למקום שלא היה מוכר לנו ולא 
ידענו עליו דבר. אבל היה חשוב לכולנו שאנו לא נפרדים מארץ 
ישראל  לא משנה לאן נלך ולאן נעבור לגור. העיקר שאנחנו 
נשארים בארץ  סמכנו על כך שקרובי משפחה שגרים בארץ 

מכירים את המקום והמליצו לנו עליו שנגור שם.
נסענו כולנו לכפר חב"ד כמו "רובוטים". גם לאחר שהכינו 
לא  והאינפורמציה,  הסיפורים  כל  את  לנו  וסיפרו  אותנו 
ידענו לקראת  מה אנו הולכים, אנא אנו באים  ומה יקרה 

אותנו בכלל. 
מרחוק ראינו פרדסים של תפוזים, אשכוליות, קלמנטינות, 
מהמקום.  מאוד  והתלהבנו  הדר,  פירות  ועוד  לימונים 

נכנסנו לשביל ארוך, שמשני צדדיו עצים רבים, עד שהגענו 
למחסום שם בודקים מי נכנס למקום. אני זוכרת היטב את 
עצמי פוחדת נורא שניתפס שוב. אבי הרגיע אותי, באמרו 
ולא  בישראל  נמצאים  אנו  יהודים,  כולם  "לא לפחד, כאן 

בסוריה".
הגענו ל''מעון עולים'', ישבנו בכניסה בלובי, וזה היה מקום 
לכל  מאוד.  וצמודים  צפופים  חדרים  עם  מיוחד  מאוד 
הרבה  שם  ראינו  הקרקע,  בקומת  לגור  נתנו  המשפחות 
אנשים שברחו מסוריה לפנינו במספר חודשים, הנמצאים 
במקום מאז הגיעם ארצה, את חלקם הכרתי עוד כשהיינו 

גרים בסוריה, וביניהם חברות שהיו איתי בבית הספר. 
פגשתי כאן גם חברה טובה שלי, ציפי, שלמדה איתי באותה 
חברה,  שוב  לי  שתהיה  שמחתי  ומאוד  בדמשק,  הכיתה 

שאוכל לדבר ולשחק איתה במקום החדש והלא מוכר. 

בגדים  עדיין  לנו  היו  שלא  למרות  ריקים,  בחדרים  הסתדרנו 
ושני  ושולחן  מיטות  רק  היו  שקיבלנו  בחדר  בכלל.  ורהיטים 
כסאות, מקרר וזהו. היינו חייבים להסתדר עם מה שנתנו לנו. 

ישנים  בגדים  עם  שקיות  לנו  נתנו  הכפר,  תושבי  אנשים 
לנו,  היו  שלא  מפני  ללבוש,  שנוכל  ילדיהם,  ושל  שלהם 
הבגד  את  לקח  מאיתנו  אחד  כל  להחלפה.  בגדים  עדיין, 
היו  הבגדים  רוב  אולם,  יותר.  או  פחות  למידתו  שהתאים 
בגדים ממשפחות חרדיות, צנועים ומצניעים מאוד. שמלות 
עם שרוולים ארוכים, וחצאיות ארוכות ארוכות של נשות 
הכפר והיו מאוד דתיות. לנו, כל הביגוד הצנוע הזה, היה לא 
מוכר ומוזר מאוד, אבל לא הייתה לנו ברירה, אלא לקחת 

אותם, אחרת נשאר בלי בגדים.
הרגשנו מושפלים מאוד למול השפע שהיה לנו בסוריה: אני 
זוכרת את עצמי לובשת שמלות שלא אהבתי, אבל שתקתי 
ולא אמרתי לאמי דבר כדי שלא להביך אותה ולהוסיף על 
צערה, מפני שהבנתי שאין מה לעשות, וראיתי את הקושי 

ואת "העוני" בעיניהם של הורי. 
את  למסור  כדי  בלובי,  שנמצאת  למכבסה  ירדה  אמי 
הזמן  רוב  בבית.  הקטנים  אחיי  על  ואני שמרתי  הכביסה, 
ולבתי  הקליטה  למרכז  לרישומים  לסידורים,  הלכו  הוריי 
ורוב הזמן אני הייתי  זה נמשך מספר שבועות,  וכך  ספר, 

בבית שומרת על אחיי.
אחי משה ואני הלכנו לבית ספר "בית רבקה" שנמצא בכפר; 
  נפרדים  והוא בבית ספר לבנים אני בבית ספר לבנות 

אבל התנחמנו בכך שבתי הספר היו סמוכים אחד לשני.
 ,9 בת  ילדה  ד',  לכיתה  שנכנסתי  הרגע  את  אני  זוכרת 
ילדי  כל  דבר.  הבנתי  ולא  בעברית  אליי  דיברה  והמורה 
מוזרה  והרגשתי  בכיתי  ואני  עליי,  לצחוק  התחילו  הכיתה 
וכלי  ומחברות  תיקים  עם  ולמדו  שישבו  כולם,  לעומת 
בלי  הספר  לבית  באתי    דבר  שום  היה  לא  ולי  כתיבה, 

כלום, פשוט כך, כי לא היה לנו כלום.

השפה העברית. אני ממש התלהבתי ולמדתי את כל המילים, 
ורציתי כבר להגיע לארץ החלומות  ארץ ישראל. 

אמי סיפרה לנו את מי נפגוש בארץ, על כל בני המשפחה 
שראינו אותם רק בתמונות ששלחו לנו ומתגעגעים מאוד 
לראותם ממש: את האחים של אבא, דוד יוסי, סימון, אלי, 
לּולּו ומשה והילדים של כולם, ושלא ראינו אותם אף פעם. 
(דוד) מרקו עם אשתו  מצד אבי נשארו בדמשק רק עַמֹו 
ַשִפיָאה,  (סבתא)  ִסִתי    המשפחה  כל  אמי  מצד  וילדיו. 
ראובן  (דוד)  ַח'לִי  וילדיה,  בעלה  עם  שּולִי,  (דודה)  ַח'לְִּתי 
וילדיהם  נשארו  זּוזּו עם אשתו  ַח'לִי  וילדיהם.  עם אשתו 
עדיין בסוריה שם הייתי רגילה לראות אותם יום יום, ועל 
כן שאלתי את אמי, מתי הם גם יבואו לכאן? ואמי, במקום 

לענות, התחילה לבכות בלי סוף ושתקה. 

יהיה  אפשר  איך  על  ביניהם,  מדברים  הוריי  את  שמעתי 
בסוריה,  שנשארו  משפחותינו,  בני  יתר  שגם  לכך  לגרום 
יהיה מאוחר  הדרך, אחרת  באותה  הם  גם  לברוח  יצליחו 

ולא יהיה קשר עם המבריח!

באותות ובמופתים

לשם כך, אמי  כאות וסימן שבריחתנו הייתה מוצלחת עם 
ולהשתמש  בו   יוכלו לבטוח  וכדי שגם הם  המבריח הזה 
בשירותיו  לקחה מפתח ממחזיק מפתחות של הבית שלנו 
לזהות  תוכל  ובכך  טוב,  הכירה  שפיא'ה  בסוריה, שסבתי 
המבריח  באמצעות  שברחנו  ולסימן  לאות  יהיה  זה  אותו. 
הזה ואפשר לבטוח בו. מסרה לאבי את המפתח שימסור 
למבריח שלכשיגיע חזרה לדמשק,ימסור אותו למשפחתנו 

 כהמלצה שהוא יוציא אותם באותה הדרך. 

וכך עברו עלינו הימים המשועממים ביותר בחיינו, לא יצא 
לנו בכלל לטייל ולראות את תורכיה.

מלבד  היותנו כלואים בחדר העלוב בהכאילו "בית המלון". 
כך שלמעשה אין לנו הרבה זיכרונות מהארץ היפה הזאת, 

רק פחד ושעמום וציפייה לצאת משם מה שיותר מהר.

”תשמעו סיפור“ 

בוקר אחד אבי הלך כהרגלו לקניות. אחד מהאנשים שהיו 
איתנו יצא מהמלון והלך גם הוא להסתובב בשוק, למרות 
שמא  כן,  לעשות  שלא  אותו  שהזהירו  ולמרות  האיסור 
יתפסו אותו, יגלו ויתפסו גם אותנו. האזהרות לא עזרו והוא 

בכל זאת יצא והלך להסתובב בשוק.
בגדים  ובה  גדולה  שקית  עם  לחדר  חזר  אבי  זמן,  לאחר 
ישראל.  לארץ  לדרכנו  לכשנצא  ללבשם  שנוכל  חדשים, 
יוצאים  כי  ולהתארגן,  להתלבש  שנתחיל  לנו  מסר  הוא 

אר" לנמל התעופה, שמחנו והתרגשנו מאוד. "לִלְַמָטּ
ומסר  הגיע  יציאתנו  על  האחראי    בדלת  דופקים  לפתע 
ידי  על  נתפס  שלנו  האנשים  אחד  כי  היום,  יוצאים  שלא 
ידענו מיהו האיש.  ומוחזק אצלם. מיד  משטרה התורכית 
השמחה התחלפה בדאגה ופחד. התחילה פעילות קדחתנית 
זמן ומתח רב, עד שהמבריח  זה לקח  להצילו  להצילנו, 

הצליח לשחררו.

”רד אלינו אוירון קח אותנו למרום...“

של  התעופה  לנמל  כולנו  נסענו  בוקר,  עם  סוף,  סוף 
יפה.  ולבושים  מסודרים  ישראל,  לארץ  לטוס  איסטנבול 
עלינו למטוס, וכמובן שזאת הייתה הפעם הראשונה לכולנו 
שאנו רואים מטוס אמיתי וטסים בשמיים, התלהבנו מאוד 
והתרגשנו מהטיסה, במהלכה שרנו שירים: "הבאנו שלום 
מיני  וכל  זהב",  של  "ירושלים  חי",  ישראל  "עם  עליכם", 

שירים שהכרנו ולמדנו על ארץ ישראל. 
והנה הגיע הרגע הגדול, שכולם חיכו לו הרבה זמן  הגענו 
לארץ הקודש. אני זוכרת היטב שממש רעדנו מהתרגשות 
ומשמחה, היה חושך מסביב ופתאום לפתע ראינו מהחלונות 
שמתקרבים  וככל  לחוף  מתקרבים  שאנו  ידענו  אורות. 
רואים את האורות המאירים רחובות ובניינים יפים   וממש 

הכל נוצץ ויפה. 

ארץ ישראל:

ירדנו מהמטוס וכולנו נישקנו את האדמה ובירכנו "שהחיינו 
וקיימנו והגענו לזמן הזה", ובכינו מרוב התרגשות ושמחה 
והתלאות  הקשיים  כל  אף  על  סוף,  שסוף  על  רב,  זמן 
עליה  ישראל,  לארץ  להגיע    הזה  לרגע  להגיע  הצלחנו 

חלמנו והתגעגענו הרבה שנים.
לנו  וחיכו  מועד,  מבעוד  בואנו  על  ידעו  כבר  הדודים  כל 
בנמל  התעופה. התחבקנו, התנשקנו זמן ממושך כל עוד 

היינו בו. 
עם  יחד  כולנו,  התפזרנו  לארץ,  הכניסה  הליכי  כל  לאחר 
לנו  הגישו  לביתם  וכשהגענו  פנינו,  את  שקיבלו  הדודים, 
ארוחה חגיגית רבת מטעמים שהכינו לכבודנו, ( זאת הייתה 
שעזבנו  מאז  ארוחה  לכנותה  שאפשר  הראשונה  הארוחה 
את הבית בדמשק). התארחנו בחולון אצל דודי יוסי ואשתו 
פרידה והילדים. כילדה קינאתי בהם כל הזמן על שיש להם 
חדר נפרד וצעצועים יפים, דברים שהיו חסרים לנו מאוד 

לאחרונה.
כל הלילה היינו ערים יחד עם כל הדודים, שחלקם הכרתי 
(דודה) שולי,  עוד כשהיו בסוריה וברחו לישראל: "עְֲמתֹו" 
דודה לולו ו"עֲמֹו" (דוד) משה, דוד אלי ודוד סימון עם אשתו 
והילדים, שאותו לא זכרתי כי ברח כשהייתי קטנה מאוד. 
הסתכלנו בתמונות ששלחנו להם בעבר מסוריה, וסיפרנו 
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זה. עברנו  וזהו  לנו, הוריי החליטו  ואת אחי מה טוב  אותי 
ורשמו אותנו לבתי ספר דתיים באזור המגורים: אני לבית 
ספר חטיבת ביניים דתי י"ג לכיתה ז', אחי משה לבית ספר 
דתי "עציון", ואחי תאופיק לבית ספר לנכים, כך שגם לא 

היינו ביחד באותו בית הספר.
עזבנו את כפר חב"ד לאחר שלוש שנים, תקופה שהייתה 
חלק מאוד חשוב בילדותי, בתקווה שנשמור על קשר אחד 

עם השני, כאשר כל אחד עבר למקום אחר ולעיר אחרת.

דירה חדשה ב–"יד אליהו" בתל אביב:

גבוה  בבניין  אליהו'',  ב''יד  שלנו  לדירה  אביב  לתל  הגענו 
מאוד, בשכונה מלאה בתים גבוהים עם דיירים רבים שלא 

מוכרים לנו בכלל,לא הכרנו אף אחד...
הדירה הייתה מוזנחת מאוד, בלי רהיטים. הבאנו איתנו רק מה 
שצברנו עד כה ממעון העולים. הוריי אמרו לנו שהפעם זאת 

דירה שלנו היא, ולאט לאט נסדר אותה יפה ונאהב אותה. 

שוב כילדה בשכונה חדשה,לא היה לי עם מי לשחק, כולם 
קבועים  חברים  להם  שיש  בארץ,  וותיקים  ישראלים  היו 
הרגשתי  וממש  לשחק,  רגילים  הם  שאיתם  מילדות, 
מיותרת באזור, כל הזמן בבית שומרת על אחיי, במיוחד על 
אחי הנכה תאופיק, שרוב הזמן העזרה שנתתי לו העסיקה 
אותי והעביר לי את הזמן. ובשעות אחה"צ הייתי כל הזמן 
בבית עם אחיי והוריי, בלי חברים בכלל. נזכרתי כל הזמן 
והתגעגעתי  בכיתי  חב"ד,  בכפר  במעון  לי  שהיו  בחברים 

למקום ולחברות שהיו לי. 

ללכת  רציתי  לא  להוריי,  לבכור  והתחלתי  הביתה  חזרתי 
לבית הספר הזה. הכל היה חדש בשבילי, ולא ידעתי את 
מחברות,  לי  היו  לא  תיק,   לי  היו  ולא  העברית,  השפה 
ספרים וכלי כתיבה. הייתי עצובה מאוד, והכל היה נראה 

לי קשה.
מהמנהלת  וביקש  הספר,  לבית  איתי  בא  אבי  למחרת 
עליי  להקל  שצריך  מה  ובכל  העברית  בשפה  לי  שתעזור 
את קליטתי. הבנות התחילו להביא לי ציוד שצריך לבית 
וזאת  ישנים שלהם,  הספר: תיק, קלמר, מחברות, בגדים 

הייתה עזרה גדולה בשבילי. 
הצמידו לי חונכת אישית, יצא כך שבגלל שנלקחתי לשיעורי 
כך  הרגילים,  מהשיעורים  להיעדר  נאלצתי  בעברית,  עזר 
שכמעט ולא למדתי בכיתה את החומר שהתלמידים למדו, 

וכך זה נמשך כשנה. 
שרובן  חברות  ומצאתי  מאוד,  מהר  עברית  לדבר  למדתי 
היו  לא  קליטה''.  ''מעון  באותו  שגרו  חדשות,  עולות 
במועדון  שיחקנו  הזמן  רוב  מבחוץ.  אחרות  חברות  לנו 
להתאקלם  לנו  לעזור  הגיעו  מתנדבים  והרבה  במשחקים, 
על  היו  שרובם  ישראל  ארץ  על  בסרטים  צפינו  במקום, 

ציונות ועל דת.
לא יצאנו מהמעון בכלל, אלא רק כשבאו לבקר אותנו קרובי 
משפחה, וכל אחד שהיה מגיע הביא לנו משהו שצריך: כלי 

חשמל, בגדים ואוכל, וזה עזר לנו מאוד בהתחלה.
בשבת הלכנו עם הבגדים יַעְנִי "הכי יפים" שהיו לנו, וכמובן 
שם  הספר  בבית  נוער  לתנועת  הלכנו  הרבה.  היו  שלא 
אירגנו לנו משחקים ולמדנו שירים, מזמורים וברכות מהרבי 
מלובביץ' שהיה גר בארה"ב, ורוב הזמן הזכירו אותו, דיברו 

עליו בחרדת קודש והאמינו בו. 
חילקו לנו ממתקים, להם חיכינו כל השבוע, ולמעשה  הגענו 
לתנועה, בעיקר בשביל הממתקים שהיו מאוד חסרים לנו 

בבית.
בלית ברירה, משלא הייתה לנו אפשרות אחרת  התרגלנו 
ההדר  פרי  במקום.  שנמצאו  ולפרדסים  לסביבה  למקום, 
היה הדבר היחיד שיכולנו "לקחת בחינם", ולאכול תפוזים 
וקלמנטינות. רוב הזמן היינו קוטפים  כמובן, בלי שיראו 

אותנו. 
לאחר כמה חודשים אבי נסע לאמריקה, בשליחות, לגיוס 
 כספים עבור העולים מדמשק מטעם משרד הקליטה, ל
30 יום. השאיר את אמי ואותנו לבד. והיה קשה לנו מאוד 
בלי  השפה,  קשיי  עם  הסידורים  כל  את  לעשות  בלעדיו, 
טלפון ובלי אמצעים להסתדר לבד. אבל, למעננו  הילדים, 
לא  היא  אבל    חזקה  שהיא  לנו  הראתה  הזמן  כל  אמא 

הייתה...
באמריקה, הוא התגורר אצל יהודים יוצאי סוריה, התראיין 
בטלוויזיה, ברדיו ובעיתונים, וסיפר את כל סיפור הבריחה 
שמא  מפחד,  מכוסים  פניו  כאשר  להזדהות,  מבלי  שלנו, 
יזיקו לו, לנו וליהודי סוריה. היה אסור לפרסם את הסיפור 

שלנו בעיתונים בארץ, כל זה כדי לעזור ליהודי סוריה.
דאגנו לשלומו, פחדנו נורא ורצינו מאוד שהוא כבר יחזור 
ע"י  אותנו  הרגיע  אבא  הזמן  כל  ארצה.    אלינו  במהרה 
מתגעגע  הוא  כמה  עד  שכתב,  ומכתבים  ששלח  גלויות 
אלינו והמתנות והממתקים שהוא הכין לנו. (אח' לו היו לנו 

אז, אמצעי קשר כמו שיש היום...).
ב"מעון קליטה בכפר חב"ד" לעולים חדשים,  גרנו במשך 
הותיקים    מתחלפים  היו  אנשים  הזמן  כל  שנים.  שלוש 
יצאו  ויפו.  בתים  אזור,  בחולון,  משלהם  דירות  קיבלו 
ממרכז הקליטה ועזבו את המקום. במקומם הגיעו עולים 
חדשים למעון מכל הארצות, והיה לי מאוד קשה למצוא 

חברות חדשות ולהיפרד מ"חברות ותיקות". 
בני הכפר  שקראנו להם החברים מישראל  לא התחברו 
איתנו, רק כיבדו אותנו מטעמי נימוס, כבוד וקיום מצווה 

בלבד.
כל הגברים היו יוצאים לעבודה בשעות הבוקר המוקדמות, 
במתפרה  שכיר  עבד  אבי  אווירית,  בתעשייה  עבד  סבי 
בדרום תלאביב, אמי, כדרכה, הייתה תופרת לנו בגדים 

כדי לחסוך בהוצאות.
הבילוי היחיד שהיה לנו, לילדים ב''מעון הקליטה'', היה חדר 
בסיפורים,  הזמן  את  העברנו  במקלט, שם  שהיה  היצירה 

הצגות וסרטים. 

ַשִפיָא'ה  שסבתי  משמחת,  בשורה  קיבלנו  הימים  באחד 
ודֹוַדי ראובן, זּוזּו ומרקו יצאו מדמשק, הם בדרכם לישראל 
עם משפחותיהם, ושהם כבר נמצאים בתורכיה. זה מאוד 

שימח אותנו שגם הם הצליחו לצאת מסוריה.
עולים בנתניה.  כאשר הם הגיעו לארץ, הם נקלטו במעון 
היה  בינינו  המרחק  להיפגש.  קשה  מאוד  ולנו  להם  היה 
גדול. בלי רכב להגיע לשם ולבקר אותם. למעשה, אנחנו 
כבר יכולנו לעזור להם כמה שאפשר, למרות שהם עולים 

חדשים, וגם אנחנו עדיין עולים חדשים. 
נותרה בסוריה רק דודתי שולי עם משפחתה, ועדיין דואגים 
לה מאוד בתקווה שגם היא תגיע לישראל. לא היה לנו שום 

קשר איתה, לא טלפוני ולא בדואר.

לאחר שלוש שנים, שהתרגלנו לחום ולאווירה של המקום, 
בתל אליהו  ליד  דירה  עובדים  שאנחנו  לנו  מסרו  הוריי 
אביב. כמובן ששם המקום לא אמר לנו אז כלום, כי לא 
ואת  חב"ד  כפר  את  רק  הכרנו  הרבה,  הארץ  את  הכרנו 
עוברים  המשפחה  ששאר  לנו  התברר  מאוד  מהר  חולון. 
הוריי  ורק  ולנתניה,  כביר  לתל  לְַאזֹור,  אחרים:  למקומות 
אני ואחי עוברים ליד אליהו בתל אביב. הייתי מאוד עצובה 
להיפרד מכולם, ושוב להתחיל הכל מחדש. הוריי הסבירו 
לנו שזה מקום מגורים טוב, לו חיכו הרבה זמן לקבל שם 

דירת שלושה חדרים.
לא הייתה לנו שום ברירה, עברנו לשם בלי שאף אחד שאל 

בכיתה החדשה היו בנות שהגיעו מהשכונה, שגדלו ביחד 
מילדות, כך שהן מכירות היטב אחת את השנייה, כמעט 

כולן הכירו את כולן. 
אני היחידה שהייתי חדשה בכיתה, חלק דיברו איתי ועזרו 
הייתי  לא  הזמן  רוב  הזמן.  כל  עלי  ולעגו  צחקו  חלק  לי, 
עזר בעברית שעדיין  כולם, אלא רק בשיעורי  בכיתה עם 

נחשבתי לעולה חדשה. 
לא הייתי ממש פעילה, חברותית ומקובלת בכיתה, זה לקח 
לי הרבה זמן להכיר אותם, ושהם יכירו אותי, וממש זה לא 

היה קל.
חברות בודדות מהכיתה היו לי, אבל הן לא גרו בשכונה 
באוטובוס.  נסיעה  שמצריך  במרחק  גרו  הן  גרתי.  שבה 
בשכונה רובם היו חילוניים שלמדו בבתי הספר באזור, כך 
כל  מאוד.  לי  הציק  וזה  אליהם,  להתחבר  הצלחתי  שלא 
הזמן הרגשתי לא נוח ולא נעים שחברות יגיעו אליי אחה"צ 
לבית שלנו, מפני שלא היה לי חדר לבד ולא היו לנו רהיטים 
יפים ולא משחקים מעניינים ואחי הנכה היה בבית, צעק כל 
הזמן בחדר, למרות שאמי הייתה יושבת איתו בסלון שלא 

יפריע לנו...
"הימים חולפים שנים עוברות'' ואני סטלה הקטנה גדלתי  
ומגדלת  בית  הקמתי  היקרים,  הוריי  וסיוע  השם  ובעזרת 

משפחה נהדרת בארצנו היפה והקדושה...
תם ולא נשלם.

משפחת נֹח ומשפחת מתוק, ישראל (בעיגול ליזט)
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נולדתי בשנת 1939, חודש מרץ (חג פורים), מקום הלידה 
בבית  ַחאֶרת ִאלְיָהוד / הרובע היהודי בדמשק, בן לֲחִּביּב 
וְִשְפָרה ָחצְָּבנִי, אח לְֶסלִי, עליזה ומרים. ידוע לי על אח נוסף 
בשם נסים שנפטר בעודו ילד, מסיבה שאינה ברורה, ואני 

איני זוכר אותו. 
במסחר,  עסק  ֲחִּביּב  אבי   .בסוריה חיינו   1948 שנת  עד 
ברשות המשפחה הייתה חנות מכולת. אמא הייתה עקרת 
בית. בימים ההם לא הרגשנו כל התנכלות או אנטישמיות. 

החיים היו נורמאליים והתנהלו על מי מנוחות...

בשנת 1948, עם תחילת מלחמת השחרור בארץ ישראל, 
החלה האנטישמיות להתגלות בסוריה במלוא עוזה. התחלנו 

להרגיש גילויי רדיפות ושנאה.

גרנו ב"ֶּבית לְְמעָלֶם", (בית על שמו של בעל הביתשהיה 
המנדט  מתקופת  חצרות.  מספר  של  מורה).קומפלקס 
ובריכות רחצה.  הצרפתי, שהיה מפואר, עם קשתות אבן 
היו בו גם עצי פרי כמו: פפאיה, משמש, תאנים, ותותים...

דודי  גר  הראשונה  בחצר  (פאטיו),  מהחצר  חלק  היה  לנו 
סלים (אח של אבי חביב) ובני ביתו (ברבות הימים חלקם 
עלו לישראל וחלק אחר הגרו למקסיקו). בחצר האמצעית 
גרנו  אנחנו  ביתם.  ובני  ְסָּתִּתיֶיה   (זאב)  ִדיב  משפחת  גרו, 
שבו  מדרש,  בית  גם  בו  שהיה  במקום  הפנימית,  בחצר 
מאוד אהבתי להתפלל בימי החול. אך בערבי שבת נהגתי 
ילדי כל כיתתי  "לְְמנָָשה", שכן כל  להתפלל בבית כנסת 
ילדי  כל  זמירות השבת.  בית הכנסת את  שרנו במקהלת 
 כי היינו כולנו בני  נהגנו לשבת בשורה אחת  המקהלה, 
אותה כיתה . מאחורינו ישבו המבוגרים. בלילות שבת ובימי 
ובימות  מקום  אפס  עד  מלא  היה  הכנסת  בית  וחג  שבת 

הקיץ אף נהגו גם לעמוד בחוץ... 

איך בנס, ניצלו חיי

זכור לי היטב  כשהגעתי לגיל שש שנים – לא רציתי ללכת 
מאוד,  עליי  כעסה  אמי  כך  על  הכנסת.  לבית  כהרגלנו 
ולמעשה  מהבית,  לברוח  החלטתי  לי...  ויתרה  ולא  לחצה 
כחצי  כעבור  (עַללְְסּטּוח).  הבית  גג  על  והתחבאתי  עליתי 
שעה שמעתי פיצוץ אדיר, שהרעיד את כל הבית. כמובן 

איך ניצלו חיי מהפיגוע בבית הכנסת ’‘ְלְמנָָשה‘‘
וזיכרונות העלייה מדמשק דרך הים.

מאת: משה ַחצְָּבנִי

שנבהלתי מאוד ושמעתי צעקות וזעקות של אנשים. ירדתי 
מצאתי  לא  אך  הוריי,  את  לחפש  והתחלתי  מהגג,  מיד 
פצועים,  להוציא  עזר  שאבי  התברר,  יותר  מאוחר  אותם. 
ואף חיפש אותי בין ילדי המקהלה  הנפגעים  בבית הכנסת, 
 כי  הרימון שנזרק ע"י  אך לא מצא אותי. איתרע מזלי 
המחבלים נפל בדיוק על הכסא הקבוע  שלי בבית הכנסת, 
דודי  ובהם  מבוגרים,   10ו ילדים   14 של  להרצחם  וגרם 
חיים. ופצועים רבים ( ראה תיאור יותר מורחב במחקרו של 

אברהם לאטי בגיליון בעמודים 44 עד 47).

לאחר ההפצצה, החליטה ממשלת סוריה להתיר ליהודים 
לצאת מסוריה ולעלות לארץ ישראל. זה היה למראית עין 

ולתקופה קצרה מאוד. 

מאוד  שרציתי  וכמובן    אוטובוסים  שני  הגיעו  אחד  יום 
לעלות עליהם ולהצטרף לקבוצה העולה לארץ ישראל. אך 
אמי התנגדה ולא הסכימה שאעלה לישראל לבד. הובטח 

לי ע"י הוריי, כי נתארגן ונעלה כולנו יחד לארץ ישראל. 

המצב בסוריה הלך והחמיר: את הגברים אסרו בבית כלא 
(ִאלְַמאזֶה) הידוע לשמצה, וביניהם כמובן  אסרו גם את אבי 
לארוחות האסירים.  לדאוג  חייבות   היו  חביב. המשפחות 
ולכן אני בהיותי ילד קטן זריז ומהיר, נשלחתי להבריח אוכל 

לכלאו של אבי. 

ובכל זאת מתארגנים לעלות לארץ–ישראל

בשנת 1951 שתי אחיותיי, סלי ועליזה, שהיו בערך בנות 16 
ו 19, הוברחו באמצעות מבריחים, תמורת כסף כמובן, 
לישראל. ידוע לי כי בדרך היה, ניסיון,  לחטוף את אחותי 

סלי, אך אבי הצליח למנוע זאת.
 

אחותי הצעירה מרים, חלתה באפנדיציט וד"ר חצבני (שהיה 
חלק ממשפחתנו) המליץ לנו, שלא לאשפזה בבית חולים 
בדמשק, שכן סיכוייה להחלים בו היו קלושים ביותר. הוא 
המליץ  לקרר את מקום הדלקת בגופה, עד שנגיע לישראל 
 למלא אחר המלצתו ולמען בריאותה של אחותי נאלצתי 
להבריח עבורה כל יום רבע "בלוק" של  קרח שעצר את 

התפשטות הדלקת.

עלו  כבר  שכאמור    לאחיותיי  מאוד   שהתגעגעה  אמי, 
ארצה  לחצה על אבי למצוא פתרון מידי, שכן ממשלת 
יציאתם מעל  סוריה הכבידה ידה על היהודים ומנעה את 
3 ק''מ מהרובע היהודי, ואף הטילה עונשי עינויים ואפילו 

מוות למי שינסה לברוח. 

בדיון משפחתי, הוחלט שנצא בזוגות: אמי ואחותי, אבי ואני, 
כשאלינו יצטרף גם יוסף חצבני ז"ל (בן דודי), שכל משפחתו 
הייתה כבר בישראל. ואז, בהפרש של לילה אחד מהשני, 
ברחנו מדמשק לבירות וקבענו להיפגש בבית דודתי (אחות 

אמי) לטיפה חפץ, שהתגוררה שם ברחוב ּוַאִדי גַ'ִמיל. 

את הדרך לשם, עשינו תחילה במונית עם מבריח ערבי, עד 
לגבול סוריהלבנון. מהגבול הלבנוני, לאחר שנפרדנו מנהג 
ֶּביירּות עד בית דודתי, שם  המונית, המשכנו ברגל לכיוון 
נפרד מאתנו בן הדוד יוסף, היות ואנו  אבי ואני  נאלצנו 
יוסף,  לילה אחרינו.  ואחותי, שיצאו  לכאן,  להמתין לאמי 
למען הזהירות, טרם יציאתו לישראל, השביע אותנו שלא 
נחפש אותו או נשאל עליו. (למעשה נפגשנו אתו שוב רק 

בישראל). 
שהחביא  סלים,  דודי  ע"י  בסוריה  ''נעלמו''  ואחותי  אמי 
אותם אצל משפחה ערבית למשך יממה אחת. ואז כשאותו 
נהג מונית שלקח אותנו יום קודם, חזר מהגבול, הסיע גם 
את אמי ואת אחותי עד לבית דודתי לטיפה בביירות. שם 

נפגשנו שוב ארבעתנו יחד.

השהייה בבירות

שלא  לנו  הובהר  ואז  שבוע,  למשך  שהינו  דודתי  בבית 
ניתן יהיה בימים אלה,  להמשיך כמתוכנן, לברוח, לארץ 
ישתפר  עד שהמצב  דירה,  לשכור  החליטו  הוריי  ישראל. 
המשפחה  לפרנסת  ארצה.  העלייה  השלמת  לנו  לאפשר 
אבי עבד בבית חרושת של עורות. בביירות נאלצנו  לשהות 
ואחותי  תורה",  אני ב"תלמוד  למעשה כשנה, שם למדתי 
שמענו,  תקופה  באותה  ''אליאנס''.  בביה"ס  למדה  מרים 
כי בני משפחת לוזייה, שהכרנו עוד מסוריה, הוטבעו בים  

כשניסו לברוח לארץ ישראל.

עולים ארצה דרך הים ותלאות ההפלגה

 13 בן  כמעט  כבר  ואני  באיטיות,  להם  חולפים  הימים 
קיבלנו מהסוכנות  לפתע,  שלי.  המצווה  הבר  ולפני  שנים, 
ל''צָיְיַדה''  לעבור  מיד  שעלינו  מפתיעה,  הודעה  היהודית, 

לעיר שקרובה לחוף הים  היא צידון.
בצידון, בשעת לילה מאוחרת, הגיעו אלינו שני דייגים, שכל 
בישראל.  הנקרה  לראש  משם  להעבירנו  היה  תפקידם 
הוסבר לנו שכל המעבר לישראל חייב להתבצע במהירות  

עד לפני הזריחה, שכן אם לא כן אנו עלולים להיתפס ע"י 
הים  דרך  יהודים  של  בריחותיהם  על  שיודעים  הסורים, 

לישראל. 
כמו כן, נאמר לנו שאי אפשר לקחת איתנו כל  ציוד שהוא, 
הורשה  אחד  וכל  בגדים,  על  בגדים  ללבוש  נאלצנו  ולכן 

לקחת רק תיק אחד בלבד. 
על סירה אחת העלו את אמי ואת אחותי ועל הסירה  השנייה 
העלו את אבי ואותי, כששתי הסירות מחוברות אחת לשנייה 
ע"י חבל  סירה אחת עם מנוע והשנייה ללא מנוע. אבי ואני 

היינו בסירת המנוע. 
על מנת להגיע מחוף צידון לחוף ראש הנקרה נדרשנו לשוט 
ולהגיע ללב ים. ואז, לפתע בלב ים, המבריחים שחררו את 
היו  בה  מנוע  ללא    הסירה  ואז  הסירות.  שתי  בין  החבל 
אמי ואחותי, למעשה, נפרדו מאתנו. אבי, שהרגיש שמשהו 
לא מתנהל כשורה, כפה את כוחו על המבריח ואילץ אותו 

להחזיר את סירת אמי ואחותי חזרה לחוף.

להקיא  התחלתי  אני  והעשן,  המנוע  מעוצמת  כתוצאה 
למים,  אותי  לזרוק  מאבי  דרש  שנגעל,  והמבריח  בסירה, 
כדי שאטבע ולא אסגיר את הסירה. אבי, גילה מיד תושייה, 
הכניס את ראשי בין בגדיו וביד אחת שלט על הגה הסירה 
את  להוריד  מהמבריח  ביקש  כן  כמו  אותה.  מכוון  והחל 

עוצמת המנוע והעשן על מנת להקל עליי.
לזריחת  קרוב  היה  כבר  ואחותי,  אמי  סירת  אל  משהגענו 
הסימון  אותות  את  ואף  ישראל,  גבול  את  זיהינו  הבוקר. 
ישראל  זוהי  שאכן  לי,  הסביר  אבי  ישראל.  לחוף  להגעה 
קיבלו  לחוף  הגיענו  עם  צה"ל.  מחיילי  מגיעים  והאיתותים 

אותנו חיילי צה"ל, שרשמו אותנו כעולים.

אנו באנו ארצה

לחפש  כמובן,  אמי  החלה  הנקרה  לראש  בהגיענו  מיד 
את אחיותיי, ונאמר לה ע"י אנשי הסוכנות היהודית  שהן 
יום  באותו  עוד  אביב.  בתל  התקווה  בשכונת  מתגוררות 
אחיותיי  עם  נפגשנו  ושם  התקווה,  שכונת  לכיוון  נסענו 
והשמחה רבה... את חגיגת הבר המצווה חגגתי באופן רשמי 
ובזכות  בארץ ישראל, שהייתה אז נתונה ב''תקופת צנע", 
מסיבת הבר.מצווה שלי נהנתה כל המשפחה המורחבת 

שהתאחדה ממנת אוכל עשירה יותר מהרגיל.

כיום, אני נשוי לאסתר, לבית כהן דוד ושרה, אב לארבעה 
וסב ל9 נכדים, מתגורר בחולון.
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הפיגוע בבית הכנסת "ִאלְְמנָָשא" ְבָחאֶרת ִאל יָהּוד בדמשק.
מפלגה זו הוקמה ב1932, על ידי נוצרי אורתודוקסי יליד 
הוכרה  פעילותה  שנות  סעאדה. במשך  אנטון  לבנון בשם 
הסורית"  העממית  "המפלגה  נוספים;  בשמות  המפלגה 
הזרם  הסורית".  הלאומית  הסוציאלית  "המפלגה   ,(P.P.S)
המרכזי של מפלגה זו מוכר כיום בשם "ַחַרֶּכת ַאלְקאּוִמיּון 

ַאלְעַַרּב", זאת לאחר מספר פילוגים לאורך השנים. 
השקפתה הפוליטית של המפלגה בראשיתה, כפי שבוססה 
חילוניתלאומית, ללא כל  הייתה תפיסה  מייסדה,  ידי  על 
פיצול עדתי. לכן דגלה מפלגה זו בהקמת "סוריה הגדולה", 
תורכיה  דרום  ישראל,  ארץ  לבנון,  סוריה,  את  הכוללת 

וחלקים מהאי קפריסין. 
החילוניות והפרדת הדת מהמדינה יהיו הבסיס עליו תתבסס 
(לדעתו,  ועדות  דתות  בין  הבדל  ללא  הגדולה",  "סוריה 
מאוכלוסיית  השונה  נפרדת  ישות  היא  הגדולה"  "סוריה 

דרום חצי האי ערב).
בפועל, מה שקרה היה שלילת הסטאטוסקוו הטריטוריאלי, 

שנקבע בשעתו ע"י המנדט הצרפתי והמנדט הבריטי.
כל  בני  רבים  לצעירים  קסמה  הזו  החדשה  האידיאולוגיה 
העדות והדתות בסוריה, לבנון, ירדן וארץ ישראל, בעיקר 
משום שראו בה פתרון כולל לאומי וחברתי, שנותן מענה 
גדול  חלק  אצל  שהתעוררה  לאומית,  זהות  של  לשאלות 

מהאוכלוסיות המקומיות. 
עתה, חזרה לעניינינו  לחקירת חברי החוליה שביצעו את 
הפיגוע בבית הכנסת "ִאלְְמנָָשא" בדמשק, אנו נראה כיצד 
אידיאולוגיה זו ורעיונות המפלגה השפיעו על דרך פעולתם 

של הפורעים המפגעים.

בליל שבת, 5 באוגוסט 1949, בוצע פיגוע בבית הכנסת 
הושלכו  בפיגוע  בדמשק.  ִאלְיָהּוד"  ב"ָחאֶרת  "ִאלְְמנַָשא" 
מספר רימוני יד על קהל המתפללים, שהתפללו בחצר בית 
רבים,  ילדים  ואיתם  רב  הכנסת, שהיו באותה שעה קהל 

בתפילת "שמונה עשרה".
שמונה  בהם  מתפללים,  עשר  שלושה  נהרגו  מהרימונים 
קשים,  פצעים  חלקם  איש,  ואחד  עשרים  ונפצעו  ילדים, 

שגרמו להם לנכות קבועה לכל חייהם. 
המספר הגדול של הנפגעים הוא, ככל הנראה, עקב היות 
בתפילת  המתחייב  דבר    עמידה  במצב  המתפללים  כל 

"שמונה עשרה". 
מי היו המפגעים ומה הייתה מטרתם? על מנת לענות על 
שתי שאלות אלה, אעמוד תחילה על המצב המדיני/פוליטי 

הפנימי שהיה בסוריה באותה תקופה.
המצב המדיני/פוליטי הפנימי: היו אלה השנים הראשונות 
 .1946של סוריה העצמאית, לאחר סיום המנדט הצרפתי ב
תקופה זו מתאפיינת באי יציבות פוליטית פנימית ותסיסה 
בקרב  בעיקר  בסוריה,  המיעוטים  עדות  בקרב  חזקה 

ַה"עָלָאּוִאים" בצפון ובקרב הדרוזים בדרום סוריה.
המרכזיים  השלטונות  נגד  להתקומם  ניסו  ַה"עָלָאּוִאים" 
ומנהיגם,  מאוד  מהר  דוכאה  זו  התקוממות  אך  בדמשק, 
בקרב   .1946 בנובמבר  להורג  הוצא  מּוְרֵשיד,  ְסלֵיַמאן 
הדרוזים הייתה תחושה כבדה של אי נוחות, כאילו הממשל 
המרכזי נוהג בהם במדיניות של "הפרד ומשול", על מנת 

להחליש כוחות שתמכו באוטונומיה מקומית. 
יש לזכור כי בתקופת המנדט הצרפתי נהנו, הן הדרוזים והן 

ַהעָלָאּוִאים, ממחוזות אוטונומיים משלהם. 
של  המיזוג  את  לצמצם  ניסה  המרכזי  השלטון  כן  כמו 
עדות  ובני  הנוצרים  בקרב  בעיקר  בפרלמנט,  המיעוטים 
מיעוטים אחרים. באותה תקופה בוטל המושב היחיד שהיה 
ליהודים בפרלמנט הסורי.בימי המנדט  הצרפתי. צמצומים 

אלה עוררו תרעומת ואי נוחות בקרב העדות הנוצריות.
האוכלוסייה  בקרב  לתסיסה  שהביא  נוסף,  בולט  גורם 
המוסלמית בעיקר, היה כישלון הפלישה של צבאות ערב 
למדינת ישראל ב1948. כשלון הפלישה, בה נטלה סוריה 
חלק פעיל וחשוב, הביא לתחושת השפלה ותסכול, בעיקר 

בקרב המשכילים. 
הפוליטי,  הממסד  כי  חשו,  בפרט  והמשכילים  בכלל  הציבור 
המסורתי, המושחת והאדיש הוא האשם בתבוסה בארץ ישראל. 
על פי תחושה זו, הם העריכו כי הצבא מילא את תפקידו, אך 

המנהיגות היא שסרחה ובגדה באינטרסים הערביים. 

ההתקפה והפיגוע בבית הכנסת "ִאְלְמנַָשא" בדמשק
ועל הארגון המפגע, חברי "המפלגה הלאומית הסורית"

מאת: אברהם לאטי*

התגובה לתבוסה בארץ ישראל וטיהור הצבא מתבוסה זו 
הביאו למיליטריזציה בחברה הסורית. הצבא הוא שצריך 
הצבא  של  וצרכיו  החברה  של  מעייניה  בראש  לעמוד 

עדיפים על צרכי שאר צרכי החברה. 
והשפעתו של הצבא הביאו למאפיין השלישי  כוחו  עליית 
הבולט בתקופה זו והוא, עידן ההפיכות הצבאיות והשתלטות 

הצבא על החיים הפוליטיים. 
הפיכות אלה הביאו לידי ביטוי קבוצות מיעוטים ושכבות 
חברתיות, אשר קולם לא נשמע קודם לכן, ועתה באו לידי 

ביטוי במפלגות רדיקליות שפעלו גם בתוך הצבא.
בתוך שנה אחת התחוללו בסוריה שלוש הפיכות צבאיות: 
ב30 במרץ 1949 הדיח הגנרל חּוְסנִי ִאלזָעִים, קצין ממוצא 
כורדי, את הנשיא הנבחר, שּוְּכִרי ִאל ּכּוַאְתלִי. שלטונו של 
חוסני אלזעים ארך ארבעה וחצי חודשים בלבד. הוא הודח 
ובוצעה   ,1949 באוגוסט   14ב שהייתה  בהפיכה,  ונרצח 
על ידי גנרל ַסאגִי ִאלְִחנָאּוִאי (ככל הנראה גם הוא ממוצא 
כורדי). גם שלטונו של האחרון לא ארך זמן רב, והוא הודח 

בהפיכה השלישית במספר, לאחר שנה אחת. 
ב19 בדצמבר 1949 בוצעה ההפיכה השלישית ע"י הגנרל 
ַאִדיּב ִשיַשְּכלִי, אף הוא כורדי במוצאו, אשר הצליח להחזיק 

בשלטון עד פברואר 1954.
הן חּוְסנִי ִאלְזַעִים והן ַאִדיּב ִשיַשְּכלי, כקצינים אחרים בצבא, 

הושפעו ונתמכו במפלגות הפוליטיות שפעלו באותה עת. 
ל"מפלגה  ִאלְזַעִים  ִחְסנִי  של  אהדתו  זו  לסקירתנו  חשובה 
הלאומית הסורית" (הידועה כP.P.S), בראשותו של ַאנְטון 
עם  פעולה  אלזעים  חסני  שיתף  בדרכו  בראשית  ַסעָאֶדה. 
צבא  קציני  בעיני  חן  למצוא  כדי  הנראה  ככל  זו,  מפלגה 
ש "אהדו" אותה, ואף נתן לו חופש פעולה בפעולותיה נגד 
כוחות צבא ומוצבים לבנוניים. אולם, משום מה ובהחלטה 
שטעמיה לא ברורים, הסגיר חוסני אלזעים את אנטון סעאדה 

ביולי 1949 לידי הלבנוניים, ואלה הוציאוהו מיד להורג. 
ממשלת  ראש  נרצח  בירדן,  ביקור  במהלך   ,1951 ביולי 
לבנון ריצ' אלדולה ע"י תומכי סעאדה. הרצח בא כנקמה 
בתקופת  סעאדה  אנטון  מנהיגם,  של  להורג  הוצאתו  על 

.1949כהונתו של הנ"ל כראש הממשלה ב

(אלִחזְב  הסורית"  הלאומית  "המפלגה 
ַאְלסּורי ַאְלקאּוִמי): 

פרטים ואידיאולוגיה לגבי מפלגה זו חשובים מאוד לענייננו, 
את  שביצעו  אלה  הם  זו  מפלגה  של  חוליה  וחברי  מאחר 

הפיגוע בבית הכנסת "ִאְלְמנַָשא" וחקירת 
מניעי המפגעים:

כאמור הפיגוע בבית הכנסת "ִאלְְמנַָשא" בשכונת היהודים 
בדמשק, אירע בליל שבת 5 באוגוסט 1949, בשעת תפילת 
כי  עולה,  המקרה  חקירת  חומר  פי  על  עשרה".  "שמונה 
פעולות  שרשרת  וביצוע  ב"פלסטין"  המלחמה  "בעקבות 
עוינות על ידי היהודים כנגד הערבים...", החליטה קבוצה 
(ַּכתאיב  הערבי"  הלוחם  "גדודי  בשם  לעצמה  שקראה 
אלפדאא' ִאלְעָָרִּבי, במקור), לנקום ביהודים על ידי ביצוע 

פעולות עוינות, אשר יביאו לפגיעה בהם.
הוא  כזה  פיגוע  לביצוע  ביותר  המקום המתאים  כי  נמצא 
יהודי בדמשק, בליל שבת  בית כנסת  על  רימונים  הטלת 

שהוא שעת תפילה המונית.
בליל שבת  5 באוגוסט 1949, בשעה שבע ורבע, הטילו 
בית  משער  שמותיהם)  פירוט  בא  (כאן  מפגעים  שלושה 
על  "ִמילְס"  מסוג  רימונים  שלושה  "אלְְמנָָשא"  הכנסת 
היהודים, שהיו שם באותה שעה. לאחר מכן  המתפללים 
מן  אחדים  ִאלְִד'ָקאנֶי"  ''ַסאָחת  לכיכר  הגיעם  ועם  ברחו, 

אחד  ואז  בדרכם,  לעמוד  ניסו  השכונה  תושבי  היהודים 
מחברי החוליה הטיל רימון נוסף, ובכך הם הצליחו להמשיך 
הגדול,  אומיה"  "מסגד  אל  להגיע  הצליחו  הם  במנוסתם. 

ושם אבדו עקבותיהם.  
על פי דברים שאבי, ד"ר נסים לאטי, סיפר לנו בוצע מרדף 
אחר המפגעים, שגם הוא השתתף בו, לאחר שהוא שמע 
את קולות הנפץ של הרימונים שנזרקו בבית הכנסת. גם 
אחי הצעיר, יוסף, היה אותה עת בבית הכנסת, ואני נשלחתי 

ע"י אמי בשליחות כלשהי. 
אמי שחששה לנו, ביקשה מאבי לצאת ולבדוק מה קרה. 
עם יציאתו מן הבית ובמרחק מה הוא הבחין בשלוש דמויות 
אותם  שאל  הוא  היהודים.  משכונת  היציאה  בכיוון  רצות 
לפשר המהומה, מבלי לדעת מי הם  מה קרה? ובתשובה 
גם  המפגעים,  אחרי  אתנו  יחד  תרדוף  בוא,  "בוא,  לו  ענו 
אנחנו מחפשים אותם". באותו רגע הוא הבחין בבן משפחה 
אחר שהגיע בריצה, והסביר לו במהירות מה שקרה במה 
מדובר ומי הם "הרודפים" כביכול איתם הוא דיבר קודם 
נוסף, אך למרבה המזל  נזרק עליהם רימון  זה  לכן. ברגע 
כאמור    המפגעים  ואילו  ניצלו,  והם  התפוצץ  לא  הוא 

הצליחו להימלט. 
לימים, נתפסו חברי החוליה שביצעו את הפיגוע, אבי זומן 
"לא  כי  לזהותם, אך הוא טען  והתבקש  להעיד במשטרה 

ניתן לזהותם", עקב החושך שהיה במקום...
עם מנוסתם הגיעו המפגעים ומסרו דו"ח למשלחיהם על 
את  במסמך  מפרטים  הם  בחקירתם  משימתם.  הצלחת 
הרימונים  מהטלת  "כתוצאה  והפצועים:  ההרוגים  שמות 
והם:  איש,  עשר  שלושה  נהרגו  היהודי  הכנסת  בית  על 
ֶאלִי ִאְּבַראִהים ְסעְַדיָה, חיים ַחצְָּבאנִי, גַ'אק ַקְסִטיָקה, דוד 
ְּבלַנְגָה, ג'ֹוזֶף גַ'ִמיל ַדאנָה, ַאלְֶּבר ִשְּבר, בברין אדלאן דאנה, 
יהודי?),  האם  ברור  (לא  פול  בן  ג'ון  באג'אמי,  עְַּבְדַאלָלה 
ַפָד'ה,  ַשְמעַה  ַּבְרהּוָמא,  המכונה    ח'אסע  אבראהים 
ַרְחמּון ִאלְַחִּכים, חיים זֵיתּונֶה. הי''ד. כמו כן, נפצעו עשרים 
סילקו,  ִאְּבַראִהים  ִּבן  ִּבירֹו  והם:  איש פצעים קשים  ואחד 
ְמָראד  זיכא,  ְשַחאֶדה  בן  חביב  אלבוקאעי,  שמעה  סאמי 
ְבלַאנְגָה,  ְמָראד  ִּבן  ַפָרח  צבאני,  ַפרדֹוֶסה  לָאִּטי,  דוב  בן 
יוסף ְשַחאֶדה ַסלְמֹון, ג'מיל בן יוסף דאזה, אלי אבראהים 
טאצאע, זַאִּכי ַשְמעָה ִאלְּבּוַקאעי, ַשְמעָה ְשַחאָדה ִאלְּבּוַקאעִי, 
ִּבן  ְח'ְד'ר  ִאלְַחלִַּבי,  סלים  יוסף  ַאלְִפיָיה  אבראהים,  ַדהּוד 
עַזּור ִחלּוָאנִי, יוסף בן ַאצְלָאן ְּכַּבאִּביֶה, סלים גִ'ְּבַראן לָאִּטי, 
ויקטור ִחזְֶקל ִשיָראזִי, סלים אליהו זָאגָ'ה, ג'ּוזֶף לָאִּטי (אחי, 
ַאצְלאן  איבראהים  ַדנְגּוִרי,  יוסף  בן  סימון  נפצע),  לא  הוא 

ַשְמִריָכה. 
לאותה  השייכות  אחרות  חוליות  החקירה,  דו"ח  פי  על 
מפלגה ביצעו עוד פעולות פיגוע נוספות נגד יהודים בסוריה 

ובלבנון. 
עוד עולה מדו"ח החקירה, כי "ביום השנה לפלישת מדינות 
ג'יהאד  האחים  שני  במקור)  (פלסטין,  ישראל  לארץ  ערב 
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 10 בשעה   1950 במאי   14 בליל  טמנו  אלצ'אחי  וג'ודם 
בלילה שני מוקשים בשכונת היהודים בדמשק, בבניין בו 
מן  כתוצאה  (קמעו).  ָאְמעֹו  ויעקב  אלעג'מי  מוסא  גרים 

ההתפוצצות נגרמו נזקים לרכוש, אך לא נפגע איש".
רימון  זריקת  הייתה  יהודים  מוסדות  כנגד  נוספת  פעולה 
נזק.  גרם  רק  אשר  בביירות,  "אליאנס"  הספר  בית  על 
רצו  הם  זו  "בפעולה  כי  המפגעים,  הסבירו  בחקירתם 
להפנות את דעת הקהילה הערבית אל פעולותיו של מוסד 

זה, בעזרה להברחת יהודים לישראל". 
חלק  היו  יהודים  יעדים  כנגד  המפלגה  חברי  של  הפעילות 
יהודים  ומוסדות  גופים  נגד  ביצעו  אותן  נוספות,  מפעולות 
ומערביים, בעיקר נציגויות דיפלומטיות בסוריה, לבנון וירדן. 
כמו כן, היה גם פיגוע נגד מוסד אונר'א לפליטים בדמשק, 
הפליטים  בעיית  פתרון  באי  מסייע  היה  לדעתם  אשר 
הפלסטינים (לא כאן המקום לפרטם. המעוניין ימצא פירוט 

באתר ִאלְגַ'ִריָדה.
החוליות  התארגנות  מהלך  את  גם  מפרט  החקירה  דו"ח 
במפלגה והמניעים האידיאולוגיים למעשיהם. להלן תקציר 
עיקרי מחקירה זו, שבוצעה על ידי התביעה הצבאית הכללית 
במשרד ההגנה הלאומי בדמשק. החקירה נערכה בחודש 
אוקטובר 1950, ולכן עיקריה מובאים היום  עם השמטות 
שנת  ראשית  לבין   1948 שנת  שלהי  "בין  לעניין:  שלא 
באוניברסיטה  צעירים  סטודנטים  מספר  התאספו   1949
האמריקאית בביירות והם: כאן מפורטת רשימה של שישה 
צעירים, וביניהם מיודעינו ג'ורג' ַחַּבש, לימים מנהיג "החזית 

העממית לשחרור פלסטין".
והפעלתה.  הערבית"  הלאומית  "התנועה  ממייסדי  היה  הוא 
ממנה צמחה, למעשה, מפלגה זו ואף נשאר קשור עימה (א.ל.). 
גמלה  ובליבם  ערב,  במדינות  הפוליטי  במצב  דנו  הצעירים 
להקמת  במקור)  פכרת,  ראוסתום  פי  (ִאְח'ַתַמרת  ההחלטה 
מן התוהו  חזקה, אשר תציל את המדינות הערביות  מפלגה 

ובוהו הפוליטי, וכן מחשבה על הצלת פלסטין מן היהודים. 
נוספת,  צעירים  קבוצת  בדמשק  פעלה  עצמו  זמן  באותו 
בת  רשימה  (שוב  חבריה  ובין  צ'אחי,  ג'יהאד  בהנהגת 
שלושה שמות). קבוצה זו ברחה ממצריים, לאחר שביצעו 
שם מספר פעולות טרור. נוצר קשר בין שלוש הקבוצות, 
תוך הבנה הדדית לשיתוף פעולה, ולאחריה קיבלו החלטה 
על "הקמת ארגון טרור, בעל מטרות לאומיות, אשר יפעל 
המשטרים  של  הבוגדנות  מן  הערביות  המדינות  להצלת 
המשרתים את הזרים הקולוניאליים והמשרתים את טובתו 

וכן לחיסול הציונות".
מטרות הארגון החדש יהיו שתיים: שחרור המדינות הערביות 
ואיחודן אחר כך, להחייאת והגשמת רעיון "סוריה הגדולה". 
אין  האלה,  העיקריות  המטרות  שתי  את  להשיג  מנת  על 
הקולוניאליזם  נגד  הבאות: מאבק  הפעולות  מביצוע  מנוס 

בכל המישורים: הצבאי, הפוליטי והתרבותי. 
מאבק נגד הבוגדנות (הפנימית).

דרכי הביצוע יהיו מגוונים: השגת נשק וארגון צבאי.
פרסום והסברה.

דמי  מימון,  דרכי  של  פירוט  יש  (כאן  מימון  מקורות  השגת 
חבר, תמיכות מאוהדים, פנייה לבעלי ממון וגם שוד בנקים).

הוקמו  להשגתם,  ודרכים  יעדים  מטרות,  קביעת  לאחר 
את  ינהלו  אשר  שונות  וועדות  הקבוצות,  שלוש  ידי  על 
הארגון החדש, בתוכן וועדת ההנהגה אשר כללה חמישה 
חברים שהופקדו על הכספים, ההסברה, חימוש והדרכה 

ו"מודיעין". ג'ורג' חבש מונה אז על קשרי החוץ. 
פעולותיה  את  הקבוצה  הרחיבה  כיצד  מתואר  בהמשך 
העדות  כל  בני  וכאן,  ערב  במדינות  סטודנטים  בקרב 
והדתות. עם הצטרפותם של חברים חדשים, חולק הארגון 
לחוליות קטנות בנות 45 איש, אשר אמורים בעתיד לבצע 
את הפיגועים להשגת מטרות הארגון על פי החקירה, נראה 
כי הפיגוע בבית הכנסת "אלמנשא" בדמשק היה הפעולה 
הראשונה  אותה ביצע הארגון. מעניין לציין, כי בעקבות 
וכינה  למעשה  גינוי  הודעת  אלזעים  חסני  פירסם  הפיגוע 
הסורית",  הממשלה  של  קיומה  בעצם  "התנקשות  אותו 
 14היה זה אך עשרה ימים לפני ההפיכה נגדו ורציחתו ב

באוגוסט 1949.
יחסו של חסני אלזעים ל"מפלגה הלאומית  כי  יודגש  עוד 
בראשית  למפלגה  אהדה  מחד  ערכי:  דו  היה  הסורית" 
לשלטונות  סעאדה  אנטון  מנהיגה  הסגרת  ומאידך  דרכה 

לבנון, שם הוצא להורג. 
ניסיון  וביניהן:  הארגון,  של  נוספות  פעולות  באו  בהמשך 
קולונל    בדמשק  האנגלי  הצבאי  בנספח  התנקשות 
סטרלינג, אשר נחשד על ידם בריגול וכמי שהיה לו חלק 
בהוצאתו להורג של חסני אלזעים שהיה תחילה תומך נלהב 

של המפלגה.
שונות  מערביות  מטרות  נגד  הארגון  חברי  פעלו  בהמשך 
כאשר  בלבנון,  מערביים    צבאיים  נספחים  נגד  בעיקר 
גו'רג' חבש נוטל חלק מרכזי בפעילויות אלה (על כל אלה 

ראה בהרחבה באתר המפלגה באינטרנט).

מקורות:
אולמרט, יוסף. סוריה המודרנית, הוצאת האוניברסיטה המשודרת.  .1
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בעיר אחת היה אחד עשיר, ולו בת יחידה שלמה במידות 
ובדעות וביופי. פעם אחת ביום שבת אמר הבעל לאשתו: 
טוב  בחור  לה  ולבחור  היחידה,  בתנו  להשיא  הזמן  הגיע 
בריא ורענן, כי אנו אנשים זקנים ומה כוחנו כי נייחל? אשתו 
הוא אמת. התחיל  והצדיקה דבריו, שכן  ידו  על  הסכימה 
הבעל להציע, שכדאי להשיא אותה עם בן אחותו, שהוא 
עשיר ומידותיו נאות, כי בצל הכסף הבת תחיה חיים טובים 
ושקטים. אך אשתו באה נגדו, שרוצה להשיא אותה עם בן 
וכל  אחיה, האומנם שהוא איש עני, אבל איש למדן הוא. 
ולכך הוצרך העשיר לעשות מסיבה  אחד עמד על דעתו, 
והזמין בה יחידי הציבור, גם שני הבחורים הנז' הזמין אותם 

לסעודה.

העשיר  עמד  הביתה,  לחזור  ורצו  כשגמרו  ושתו.  אכלו 
וביקש שיישארו עוד ולהיכנס לחדר עבור בירור עניין אחד, 
דבר  כי  לשלום,  שיחזרו  סליחה  ביקש  בחורים  השני  ומן 
וכן היה. ומיד התחיל העשיר  נוכחותם  צריך להיות בלתי 
להסביר ליחידי הקהילה עניין ויכוח, שיש לו בינו לבין אשתו 
ולכן הוא מבקש מהם עצה,  נישואי ביתם היחידה,  בעניין 
היתה  הקהילה  פרנס  תשובת  הזאת?  הבעיה  לפתור  איך 
כך: ברור לנו ששני הבחורים הללו מגיע להם כבוד וערך 
מצד חוכמתם ומעלתם, ואין לנו אפשרות להכריע מי יזכה 
והוא, תיתן לכל בחור 200  נייעצך  בבתך, אך עצה אחת 
אדומים וייסעו למרחקים לקנות סחורה ולעשות איזה עסק 
ומסחר, ומי שיצליח בעסקיו מן השמים הוכיחו שהיא בת 
וייפרדו מהם  ובעיני אשתו  וייטב הדבר בעיני העשיר  זוגו. 

בשלום. 

סיפורים ומעשיות מבית אבא

מעשה בעשיר אחד שהייתה לו בת יחידה
מאת: כב' הרב חכם יוסף יהודה דנה

למחר העשיר קרא לשני הבחורים הנז', ויגד להם ההחלטה 
שלו ושל אשתו, ולכן הוא נותן להם סכום הכסף הנז', ומי 
הגדולה,  לעיר  לנסוע  שניהם  ויצאו  במקחו.  יזכה  שיצליח 
ויבואו לעיר והתחילו לחשוב מה לקנות ואיזה סחורה שיש 
בה רווחים, ולבסוף בן אחות העיר קנה בדים, צמר ומשי 
 דברים יקרים, וימלא שק ולקח אותו בידו לבית המלון. 
אבל, בן אחי האש קנה רק אבנים טובות ומרגליות, שכולם 
עם  מלון  לבית  הלך  הוא  וגם  בכיסו,  אותם  להשים  יכול 
חברו. באותו בית מלון היו חברת מרעים ופשעים, והתחילו 
לגלגל איתם מה יש להם ומה קנו וכיוצא, והם גילו להם כל 
אחד מה קנה. ויהי בחצי הלילה, בנפול תרדמה על אנשים, 
היותם עייפים מנסיעות, התנפלו הפושעים וגנבו כל האבנים 
הטובות שיש בכיס של בן אחי האישה, וגם מן השק של 
בן אחות העשיר לקחו איזה חתיכות בד, כי לא יכלו לשאת 

אותם בידם מרוב גודלם ואריכותם. 

הבוקר אור ושניהם הרגישו מה שעבר עליהם, אך בן אחות 
העשיר היה שמח וטוב לב, שכמעט הוא כבר זכה במקחו 
להתחתן עם בת העשיר, אבל בן אחי האישה היה מצטמק 
אך  לעירו,  לחזור  ללכת  מיהר  העשיר  אחות  בן  לו.  ורע 
איש  וייפרדו  לחזור,  אופן  בשום  רצה  לא  האישה  אחי  בן 
מעל אחיו. כשהגיע בן אחות העשיר ובידו שק מלא בדים, 
אנוכי?"  אחי  "השומר  ויען  חברך  הבחור  איפה  וישאלוהו 
לא ידעתי! וישמחו יחד הבחור עם דודו העשיר שזה בבת 
אחותו. אך היות שעוד לא הגיע בן אחי האישה ולא נתברר 
מה נעשה לו, לכן החליטו לחכות עוד שישה חודשים, ואם 

לא חזר בהצלחה, יתנו בתום לבחור זה לאישה. 

הבחור, בן אחי האישה, יצא מהעיר והתחיל לנדוד מכפר 
לאכול,  מה  מצא  ולא  בדרך  וירעב  לעיר  ומעיר  לכפר 
למראה  נחמדים  תפוחים  אילן  עד שמצא  לחפש  והתחיל 
ויקטוף אותם ויאכלם, ורק גמר לאכול ומיד נעשה מצורע 
כשלג וייבהל מאוד. במר נפשו הלך הלאה וימצא עוד אילן 
תפוחים ויקטוף גם ממנו, ויאמר בלבו אוכל גם מזה ואמות 
ואנוח מהייסורים אלו. אך, מה מאד נתפלא, כשגמר לאכול 

מצא עצמו בריא ורענן, ונעשה כבריא חדשה והודה להשי"ת 
על חסדו הגדול. וייקח משני סוגי תפוחים בתרמילו, ויאמר 

בידו אולי יעזרו לי לעת צרה. 

וילך ויבוא העיר, עיר הבירה, ויראה שכל האנשים אבלים 
ויענו  ומדוכים בצער רב, וישאל על מה נעשה הדבר הזה 
ויאמרו: מתאבלים על מלכנו החסיד שנצטרך ולא מצאנו 
לו תרופה, לא מן רופאי מזרח ולא מן רופאי מערב, וכולם 
נואשו מתרופתו, ועל זה אנו מצטערים. ויען הבחור: הביאוני 
לבית המלך, ואולי בעזרת השי"ת אמצא לו תרופה. ויקחוהו 
לבית המלך. נכנס הבחור ויאמר: ישגה שלומך אדוני המלך. 
המלך דיבר איתו מתחת המסווה שעל פניו: האם יש לאל 
ויען הבחור,  ידך להושיענו, מה שנלאו הרופאים להושיע? 
אולי יישר בעיני האלוהים! מיד הלך הבחור לבית מרקחת 
למלך.  וייתן  בדבש  משח  חתיכה  וכל  חתיכות  ויחתוך 
בתחילה נתן לו מהתפוח שגורם צרעות ומיד גברה אנחתו 
וכאבו של המלך. אחר זה נתן לו מהתפוח המרפא הצרעת, 

ויערב למלך ויאורו עיניו, כי מצא עצמו בריא. 

אולם המלך קרא לבחור: מה בקשתך, עד חצי המלכות, 
יש מדינה  אדוני המלך, תחת חסותך  ויען הבחור:  ותעש. 
אחת ובה גרים אבי ואמי אנשים עניים. שלחני לעירי, ותן לי 
איך לכלכל את שיבתם. ויאמרו לו המלך, ראה נתתיך שר 
ומושל עליה ויתן לו טבעתו וישם רביד זהב על צווארו וארבע 
מאות פרשים ליוו אותו בדרך. כששמעו אנשי העיר, שהגיע 

אליהם שר חדש צעיר לימים, יצאו לקראתו בכבוד גדול, 
והיהודים שלחו פרנס העיר ושבעה טובי העיר ללכת לקבל 
ומתוקנים. כשהגיע  נאים  זהב  כלי  לו מנחה  ולהביא  פניו, 
השר לעיר וקיבלו פניו, בא אליו פרנס העיר (אותו העשיר, 
והרחמים,  החסד  רב  השר  אדוני  ויאמר:  הבחורה),  אבי 
פניך  ומחלים  ובתודה,  פניך בברכה  עירנו מקדמים  יהודי 
כי תואיל לקחת מנחתם מידם. מיד קיבל המתנה והבטיח 
עיניו  את  נשא  אך  וברחמים.  בחסד  איתם  להתנהג  להם 
הקהילה  ליחידי  ויפנה  קרועים,  בגדים  לבוש  אביו  וירא 
איש  לאותו  אותה  ותנו  זאת  המתנה  קחו  להם:  ויאמר 
המדוכה למלאת מחסורו. ועוד אני מבקש מכם, אם תחוגו 
חג הנישואים לאיזה בחור יהודי, תזמינו אותי לראות. ויען 
הפרנס (אבי הבחורה), השבוע הזה אני משיא בתי. וישמח 
השר ויאמר: אם כן תזמינו אותי. ביום החתונה בא השר עם 
תלבושת יקרה ונכבדה וישב במקום שהכינו לו. בהגיע שעת 
הקידושין עמד השר ואמר, הקשיבו! הקשיבו! הכלה הזאת 
נסעתי  אשר  דודה  בן  אני  לי,  מועדת  הכסא  על  היושבת 
עם 200 אדומים לקנות בהם סחורה, והיה התנאי הבחור 
שיצליח בסחורתו – לו תהיה לאישה. והנה עיניכם רואות מי 
משנינו שהצליח בסחורתו. החתן הרכין ראשו ויצא לחוץ, 
והוא עמד במקומות וקידש הכלה בשמחה, וכל הקהל היו 
שמחים וטובי לב, על שזכו לראות שר העיר יהודי מתושבי 
העיר. אך יותר מכולם שמחו אביו ואמו העניים המדוכים 
זה היום  לו,  זה היום שקיוויתי  ואם הכלה שמחה, ואמרה 

שקיוויתי לו.

* מתוך ספרו "ברכת יד"י", בעריכת נכדו, הפרופסור יוסף 
דנה, עמודים 208211, ברשותו האדיבה של העורך.

הודפס כאן ככתבו וכלשונו של ַהְמַסֶּפר, בשפת אותם ימים, 
ללא תיקונים ועריכה.



µ± µ∞

במדינות  ונפוץ  יומין  עתיק  הוא  ונחושת  בפליז  השימוש 
אגן הים התיכון. אפילו בארצנו נמצאו, ליד אילת, מכרות 

נחושת מימיו של המלך שלמה.
חומר  מעובד  המכרות,  מן  המתכת  עפרת  כרית  לאחר 
עובי  דקי  לוחות  ליצירת  עד  שונים,  בתהליכים  הגלם 
להיותם שמישים ליצירת כלים שונים, ובעיקר כלי בישול 
ומטבח. בתקופות 
היו  הקדומות, 
פשוטים  הכלים 
קישוטים.  ונטולי 
בתקופה מאוחרת 
יותר החלו אמנים 
ים"  "פרימיטיבי
מנסים כוחם בריקוע צורות בסיסיות כדי לפאר את הכלים. 
מלאכת הריקוע משכה אליה יותר ויותר אומנים שהתלהבו 
שהתקבל  העז  והרושם  זֹו  מתכת  של  בעיבודה  מהקלות 
החריתה/ מלאכת  התפתחה  כך  הסופית.  מהתוצאה 
הנְָא'ֶשה, בעזרתה היו חורתים על כלים ציורים גיאומטריים 

סימטריים, צמחים פרחים, איילות וטווסים.
קישוט  לכלי  הכלים,  של  צורתם  שוכללה  הימים  ברבות 
וצומח, דמויות או  ומזכרות. הורחב מגוון הציורים של חי 
אירועים מן המקרא, כלי קודש יהודיים. הסחורה שהייתה 
מיועדת רובה ככולה ללקוחות מוסלמים, כללה עיטורים 
שנכתבו  והמּוַרָּבעָאת  ַהקֹוְרַאן  מן  פסוקים  בהם  ששולבו 
אותיות  של  מיוחדת  אמנותית  (קאליגרפיה  קּוִפי  באותיות 
אומנים  שרק  השנייה  בתוך  אחת  המשולבות  ערביות 

מיומנים עסקו בה).
הנְָא'ֶשה  בשיטת  אוריינטליות  אומנות  יצירות  התפתחות 
ההתפתחות  לשיא  עשרה.  התשע  במאה  תאוצה  תפסה 
בּוַאְרֶשת  העשרים,  המאה  בראשית  זו  אומנות  הגיעה 

ִאלְנַעְָסאן בית מלאכה רב מקצועי ורב לאומי של סדנאות 
ייצור במלאכות שונות.

המוסלמים שעבדו בבית מלאכה זה, התמחו בעיקר בייצור 
כלים ורהיטי עץ. הפועלים הנוצרים עסקו והתמחו בעיקר 
בשיבוץ עבודות עץ אלה, בקישוטים גיאומטריים רבגוניים. 
הם השתמשו בצדף הדמשקאי המיוחד ֶאם ַהְּפנִינָה  ָדר. 
וחריתת  ריקוע  באומנות  בעיקר  והתמחו  עסקו  היהודים 
הנחושת. אומנות שהפכה עם הזמן למקצוע ייחודי מובהק 
היהודית  הנחושת  "אומנות  לאומי  בין  ומותג  יהודים  של 

הדמשקאית".

ּוַאְרֶשת ִאְלנְַעָסאן 

העמידה דורות רבים של בעלי מקצוע יהודיים שבזכותם 
ופליז  נחושת  יצירות  של  והחריטה  הריקוע  ענף  התפתח 
  כמותג ייחודי ליהודי דמשק בלבד בניהולו של ציון נצירי

מוסרי ע''ה מתחילת שנות העשרים של המאה הקודמת.
היהודים  כל  של  החפוזה  צאתם  לאחר  כי  אומרים,  יש 
מסוריה, בשלהי המאה העשרים. נבזזו בתי המלאכה שלהם 
על כליהם, החומרים והקטלוגים הרבים של העבודות מכל 
הדורות. המוסלמים והנוצרים שנהנו מהשלל החלו לנסות 
להתמחות בעבודה זו, כי היה, ועדיין יש, לתוצרתה ביקוש 

רב בארצות המזרח והמערב גם יחד.

ַהנְָא'ֶשה/אומנות 

ידי אדם  והחריתה נעשית, למעשה, כל כולה על  הריקוע 
אחד. הוא זה שחשב, יזם, עיצב, רשם וצייר, חרת, שיבץ 
ונחושת, השחיר, הלבין, הבריק, שיווק ומכר  בחוטי כסף 
בעלי  ולימד  שחנך  זה  היה  הוא  הכול  מעל  יצירתו.  את 
היה  והחריתה  הריקוע  אמן  בדרכו.  ללכת  רבים  מקצוע 

של  מלאכה  בבית  שוליה  קטן,  כילד  דרכו  את  מתחיל 
אביו או קרוב משפחה אחר. הוא למד את המקצוע לאורך 
התכונות  נַָא'ש/חרת.    אומן  רב  בעצמו  שנהיה  עד  שנים 
הדרושות למי שמבקש להתמחות כנַָא'ש/חרת היו כשרון 
יד  חדה,  עין  גיאומטרית,  לסימטריה  חוש  לאמנות,  טבעי 
העבודה,  של  נכון  ותזמון  אינטואיציה  פתוח,  וראש  קלה 
רזי  כולן, הרצון ללמוד את  ומעל  וסבלנות.  דיוק התמדה 
העבודות  סוגי  בכל  שעסק  הנַָא'ש  הוא  האמן,  המקצוע. 
בציפויי כסף  הנשים שעסקו  ּורָאֶשה.  ִאל  בכותלי הסדנא 
בביתן,  או  בסדנא  או  עובדות  היו  ִאלְָפָּד'ה  ַתנְזִיל  ונחושת 
לשם היו מביאים להן את הכלים. הן יכלו לעשות עבודה 
זו מהבית כי הכלים היו כבר אחרי גמר חריתת הציורים 
והחירור נקיים לחלוטין. וגם עבודת הציפוי,הַתנְזִיל, הייתה 

נקייה יחסית
 

לוחות  היו:  החריתה  מלאכת  נעשתה  שמהם  החומרים 
דקים של נחושת, פליז או ארד (כל אלו נקראו בימים ההם 
חוטי  כסף,  חוטי  נְָחאס/נחושת.  אחת,  במילה  בהכללה 
נחושת, זפת, משחה כימית להשחרה, תמיסה כימית ַפלִיד 
להלבנת ניקל, אבץ להלבנת פנים הכלים.כמו כלי רישום 

וציור (כפי שיפורט להלן).

 
ְעֶּדה: מערכת כלי עבודה

בהם עשו שימוש החורתים נקראה עְֶּדה. לכל בעל מקצוע 
שמר  עליה  משלו,  ופרטית  אישית  כלים  מערכת  הייתה 
הייתה  הכלים  על  השמירה  על  ההקפדה  משמר.  מכל 
צורך מקצועי חיוני ביותר, שכן הפטיש והאזמל הם הכלים 
נובע  עט  מעין  הנם  בנחושת  החריתה  בעבודת  העיקריים 
לכתב יד על הנחושת. במהלך העבודה באופן טבעי  הם 
והיה  במקרה  המקצוע.  בעל  של  לידיו  אישית  מותאמים 
צורך להעביר את אחד האזמלים מאחד לשני, היה צורך 
לחדש את חידוד חודו של האזמל. בעבודת החריתה נעשה 

שימוש ְּבְאלָאם (אזמלים) מסוגים שונים:

האומנות "נְָא'ֶשה" בעל המלאכה / האומן "נַָא'ש" הסדנא / בית המלאכה "ּוַאְרֶשה“

"אומנות  נחושת דמשקאית יהודית"– מותג בין לאומי 
ייחודי, מובהק ליהודי דמשק. 
אומנות  שהייתה ואיננה עוד...

מאת: משה ֶשֶמר 

רקוויאם ומחווה למקצוע האומנותי שעסקו בו יהודי דמשק במשך קרוב למאתיים שנה.שהיה למותג מין לאומי 
המזוהה איתם. זוהי אמנות ייחודית שעסקו בה אך ורק יהודים בדמשק.

מקצוע זה לא נלמד בבית ספר מקצועי, אם כי עבר מאב לבן ומאם לבת. המסלול המקצועי כלל תקופת לימוד 
ארוכה, שירות כשוליה, התמחות רבת שנים עד לרמת רב אמן. מלבד היותו מקצוע משפחתי, הרי עקב הרחבת 
המשפחות באמצעות נישואין, נמצא כי בכל משפחה דמשקאית היה לפחות חבר אחד שעסק במקצוע ייחודי זה. 

עם חיסול הקהילה היהודית בדמשק נסתיימה גם המלאכה האומנותית הזאת שהייתה כה מזוהה איתם...
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עְדֶה: מערכת כלי עבודותו של ה"נא'ש"/חרת הנחושת

יותר מאוחר  כלים מעוטרים בחריתה

משה שֶמֶר (צילום ש. חפץ)



µ≥ µ≤

ָאלָאם עֶין ִאלְֶּטיר/אזמל עין היונה, (1) שימש לעבודות מילוי 
שטחים בעיגולים קטנטנים, והיה הכלי הראשון שבו החל 
הילד הקטן ללמוד את מלאכת החריתה. בחודו היה עיגול 
קטנטן ששימש למילוי שטחים. גרסה מתוחכמת יותר של 
אזמל זה היה ָאלָאם עֶין ִאלְֶּטיר. 3x היה זה אזמל עין היונה 
ובו שלושה חורים קטנטנים לייעול העבודה ולתפוקה גבוהה 

יותר. (מסומן בסיפרה 6 בתמונה בע“מ 51).
 

ָאלָאם ַחְפר (3) היה האזמל המרכזי בעבודת החריתה. חודו 
בידי החורת,  (תעלות) דקים, קל להנחיה  קווים  יוצר  דק, 
עמו  ניתן  החריתה.  צורות  וכל  ועיגולים  לעיקולים  הנַָאש, 
החריתה.  בעבודת  בכך  ודייק  שונים  ציור  עיקולי  לתמרן 
להכנה  גם  מתאים  הוא  מאוד  יחסית  העבה  חודו  בגלל 
ונחושת  כסף  בחוטי  שיצּוּפּו  וקישוטים  ציורים  לחריתת 

בתום עבודת החריתה.

אך  ַחְפר  ָאלָאם  כתכונות  תכונותיו   (2) ִסיְמּבֹוק,  ָאלָאם 
לקווים דקים יותר. 

ָאלָאם ָאגָ'נָה, (4) אזמל לריקוע/תדליע.

ַמְבָּרד ִסיְמּבֹוק, (11) פצירה מיוחדת.

על  הנַָא'ש/חרת מכה  היה  איתו   (12) ָשאקּוש/פטיש קטן, 
שונים  מינים  היו  והציפוי.  החריתה  בעבודת  האזמל  ראש 
לריקוע,  עבודה:  של  שונים  לסוגים  שנועדו  פטישים,  של 
בצורת  הוא  השוני  וכיו"ב.  ונחושת  כסף  לציפוי  לחריתה, 

ראש הפטיש ומשקלו.

הציור/ בעבודת  וחשוב  עיקרי  מכשיר   (8) ִּביָקאר/מחוגה, 
הרישום והעיצוב. בהיות רוב רובם של הכלים עגולים, כך 
והעיטורים  הקליגראפיה  אותיות  הפנימיים,  הציורים  גם 

הסימטריים היו מבוססים על עיגולים וקשתות.

ַּכאּוִאי, מכשיר הלחמה (9) וַאזִָדיר, חומר הלחמה (10).

 60זהו כלי הבנוי מעץ. שני מוטות באורך של כ ַמנְגָנָה, 
ס"מ. משני הצדדים ברגים עשויים מעץ בקוטר 56 ס"מ. 
בשעת  קטנים  כלים  קורותיו  בין  להחזיק  שימש  זה  כלי 

החריתה.

נוצה  בעטי  השתמשו  הציור/הרישום,  הַרְסם,  לעבודת 
ובעטים העשויים מקנה סוף (בוצים) בעוביים שונים. הציור 
שימוש  נעשה  כמוכן  מיוחדת.  שחורה  בדיו  נעשה  עצמו 
בעפרון רגיל ובעפרון קֹוִּפי, (להבדיל מקּוִפי הכתב שהוזכר 
לעיל) עפרון כימי, שכאשר היו מרטיבים אותו ברוק, הכתב 
והקווים שלו היו הופכים למעין דיו ֶסגֹול.                                                   

משסקרנו את  התכונות, החומרים וכלי העבודה הדרושים, 
נעבור עתה לתהליכי העבודה השונים:                                                 
הציור  העיצוב,  הייזום,  תהליכי  כי  נציין  בתחילה  כבר 
והרישום, לרבות תכנוני הציפויים, ההכנה לחריתה ולציפוי, 
נעשים בידי אדם אחד: הנַָאש הבכיר. מבין כל בעלי  היו 
המקצוע שעבדו בסדנה. בעבודת הציפויים בכסף ונחושת 
להלן)  (מוזכר  נצֶיִרי  מוריס  האומן  רב  בלבד.  נשים  עסקו 
חולל מהפכה בשיטת עבודה זו כשפיצל את תהליך היצירה 

הראשוני מתהליך הייצור בפועל.

הייזום

הייזום, ליצירת יצירה כלשהי, היה נובע משלושה מקורות 
עיקריים: 

לידי  לקוח פרטי. כאן באו  מיוחדת של  הזמנה  פי  על  א. 
בגודל  מסוים,  לכלי  הספציפיים  ודרישותיו  טעמו  ביטוי 
או  הקֹורָאן  מן  לפסוק/פסוקים  מיוחד,  לעיטור  מסוים, 

מהמּוַרָּבעַאת וכיו''ב.
האומן  רב  כאן  ושב.  עובר  לכל  למכירה  כלים  ייצור  ב. 
מייצר כלים לפי דרישות השוק, מצב התיירות וצווי האופנה 

בשנים ובעונות מסוימים...
ומיומנויותיו  טעמו  תכניו,  על  להתפשר  או  לסטות  מבלי 

האישיים.
ג. ייצור אומנותי לשמו. כאן באה לידי ביטוי חדוות היצירה 
ומקוריותו של האמן. הנַָא'ש/חרת מייצר כלים בעלי איכות 
בביתו,  שלו,  הפרטי  האוסף  למען  רוב  פי  על  אמנותית. 

בסדנתו, במחסנו.

הייצור: מה ייצרּו?

צֶנִיֶיה/מגש, ר' צָאּוָאנִי/מגשים: מגש עגול בקטרים שונים, 
"הנחושת  כלי  בין  ביותר  והמבוקש  הנפוץ  הכלי  הוא 
מקושטים  פשוטים  ממגשים  היהודית".  הדמשקאית 
בציורים חרותים בלבד, דרך מגשים מצופים בשילוב של 
חוטי נחושת (אדומים או צהובים) וכסף. בשנים האחרונות 
של המאה העשרים אף החלו לצפות גם בחוטי זהב, שנעשו 
בהזמנה מיוחדת לכלים שעוצבו במיוחד לכך על ידיו ועל 

נְצֶיִרי מוריס  שיטותיו של  י פי  ִר ֶס ּו מ
(ראה להלן) בעיקר על פי 

של  מיוחדת  הזמנה 
לקוחות עשירים.

היו  המגשים 
בציורי  מעוטרים 
(בעיקר  וצומח  חי 
וענבים,  גפנים 

ותמרים  דקלים 
עלים  ודמוי  עלים 

אמנותיים), חיות למיניהן בעיקר צבאים ואיילות וצאצאיהם, 
בני בקר וגמלים. העיטורים כללו גם פסוקים מן הכתובים, 
מן הקּוְרָאן, ומן ַהמּוָרַּבאעַאת, אֹוְרנֶָמנְִּטים שונים, עֲָרֶּבְסקֹות 
שונות ועוד כעולה על רוחו של האמן. המגשים הפשוטים 
או  הקפה  כיבוד  להגשת  יום  היום  בחיי  שמישים  גם  היו 

להגשת ארוחה מלאה.

אגרטל  ַקאּוָאֶסם:  ר'  ַקאֶסם, 
בגדלים שונים ובצורות שונות היו 
שימושים  היו  ולא  בלבד,  ליופי 
ככולם  רובם  יום.  היום  בחיי 
ופסוקים  בציורים  מעוטרים  היו 
היו  ונחושת.  כסף  בציפויי 
מולבנים  או  מושחרים  אגרטלים 

בניקל וחרותים בהתאמה.
 

ַמנְָא'ל ר' ָמנָאֶא'ל: היה כלי מיוחד 
לחימום הבית בחורף הקר מאוד 

של סוריה. זהו כלי עגול על רגל ותושבת ומכסה (כמובן 
הכול מנחושת מעובדת). בתוך הכלי היו מכניסים פחמים, 
ארוכות,  שעות  דולקים  שהיו  לגחלים,  אותם  מבעירים 
ומחממים את המקום (יתכן מאוד מכאן שמו של הַמנְגָל 

שלנו). ראה תמונה בעמוד  57 במסגרת בצד שמאל.

היו  קפה.  להכנת  קטן  קומקום  זהו  דֹולָאת:  ר'  דֹולַה 
בשימוש  שהיו  וציפוי,  קישוט  כל  ללא  חלקים  קומקומים 
היום יום. רק דאגו להלבין מדי פעם את הדפנות הפנימיים 
מיוחדת  בצורה  שעוצבו  קומקומים,  שהיו  כמובן  באבץ. 
לשימוש  גם  ששימשו  בהתאמה,  וציפויים  חריתה  לרבות 

יומיומי, לקישוט, למתנות, מזכרות ולאוספים.

                                               
ַטְא'ם ַאְהּוֶאה: זוהי מערכת להגשת קפה, המורכבת מצֶנִיֶיה/

נחושת  ותחתיות  קפה  להכנת  דֹולָה/קומקום  קטן,  מגש 
לאחיזת הִפינְגַ'אן, שהוא הכוסית הקטנטנה שבה מגישים 
את הקפה החריף והטוב. (בארץ נטלו בטעות את המילה 

ִפינְגָ'אן ככינוי לקומקום הקפה, דווקא).
                                               

ַטְא'ם ִשְרֶבת ִסיגָָרה: הינה מערכת 
בסיגריות  האורחים  לכיבוד 
המערכת  בצוותא.  לעישון 
מרובעת,  ממאפרה  מורכבת 

בארבע פינותיה שקערוריות 
לאחיזת הסיגריות הבוערות 
מיוחד,  קיבול  וכלי 

הסיגריות  מניחים את  שבתוכו 
המגולגלות. הם מעוטרים בפסוקים 

אבי  ידי  על  שיוצר  מהם  באחד  לדומא:  וברכות.  קצרים 
זָאִּכי ְמָכלֶלִָתי  ֶשֶמר היה כתוב מצד אחד ְתָפאַּדל יָא ַסיְיִדי 
נעים/ עישון  ִאלָהנָה  ַמְשרּוב  שני  ומצד  אדוני,  נא  התכבד 

מהנה. 

ייצור כלי קודש יהודיים למיניהם: 
בדמשק,  היהודיות  לקהילות 
וגם לארץ  ֶּבירּות  ַקִּמיְשלִי,  ַחלָּב, 
ישראל. היו מייצרים בתים לספרי 
תורה, רימונים, תוספות לפרוכות, 
מזוזות, כלי בושם(ששימשו בבית 
של  ביוזמתו  ולאחרונה,  הכנסת) 
ציּפויים  גם  נצֶיִרימוֶסִרי  מוריס 
על  כנסת,  לבית  כניסה  לדלתות 

לוחות נחושת גדולים. 

תהליך ייצורם של הכלים: 

לאחר ייזום הכלי ועיצוב צורתו, קביעת גודל, צורה, מידות, 
מאיזה חומר (נחושת אדומה או צהובה), עובי החומר, רוחב 
שוליים בהתאמה לרישום. עם כל זה פונה ַהנַָאש/חרת לְסּוְא' 

ִאלְנַָחסין/שוק מרקעי הנחושת. (ראה תמונה בעמ' 57) 
שם בעלי מלאכה עצמאיים שמייצרים מלוחות נחושת בעובי 
הכלים  ייצור  על  בנוסף  המבוקשים.  הכלים  את  המבוקש 
כלי  מייצרים  הם  הדמשקאיים,  היהודיים  הנחושת  לאמני 

אוכל ובישול לשימושים יומיומיים לכל עמך.
את  לתכנן  האמן  ניגש  הנחושת,  מחרשי  הכלי  הזמנת  עם 

העיטורים שיקשטו אותו.

מזוזה

כלי עבודתו של ה"נחאס": לריקוע ולבניית 
כלי נחושת למיניהם וצורותיהם
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ציור/רישום  ַרְסם,/  הכנת  על  עמל  הנַָא'ש  ָרְסם: 
ָרְסם  (ראה   1:1 בגודל של  ולציפויים  לחריתה  הקישוטים 

ציור לדוגמה, עמוד 58). 
הכלים בהם משתמשים בשלב זה הם: העיפרון, קֹוִּפי, עטי 
(בּוצִים) בעוביים שונים ובחודם חריץ  נוצה, עטי קנה סוף 
1:1 של הכלי המיועד  בגודל  נייר פרגמנט  הדיו,  לגלישת 
וקסת ובה דיו שחורה מיוחדת. ייחודם של עטים אלה הינו 
האפשרות לצייר קווים בעוביים שונים. על ידי לחיצה על 
קצות העט רוחב הקו היה חשוב ביותר, כי על פי רוחבו 
כהכנה  החירור    והַּתְטעִים  חריתה    הנְָאֶשה  תעשה 
שייצורם  פשוטים,  כלים  והנחושת.  הכסף  חוטי  לשתילת 
וחרותים  אחידים  בקווים  מצוירים  היו  בלבד,  חריתה  היה 

באזמלים אחידים.

 
הכלי  בהגיע  בזֶֶפת:  ַהִדיפּון 
היו  הנחושת,  מהנַָחאס/חרש 
מכינים את כלי הנחושת לעבודת 
החריתה: בתחילה יש לדפן אותם 
נעשית  הדיפון  עבודת  בזפת. 
למען לתת תמיכה נגדית למכות 
הפטיש על האזמל החורת. הדיפון 
קשה  עבודה  הוא  כשלעצמו 
הזפת  את  מעמידים  במיוחד. 

הגולמיתהקשה בתוך כלי על אש עד שהזפת מתרככת 
ורותחת. לוקחים שני מגשים זהים בגודלם, שופכים עליהם 
חוזרת  שהיא  לפני  מעט,  ובהתקררה  החמה  הזפת  את 
ומתקשה, מדביקים את המגשים זה בגבו של זה, ושניהם 

מהווים יחידת עבודה אחת לחריתה. 
מנקים את המגשים, מורחים עליהם דבק להדבקת הרישום 

והכול מוכן לשלב הבא, הלא הוא החריתה. 

מלאכת החריתה: היא מלאכת הנְָאֶשה בנחושת. היא נעשית 
על פי רוב על ידי גברים. בעוד הציפויים בכסף ובנחושת 
נעשים על ידי נשים, הכלים המיוחדים לחריתה הם: ָאלָאם 
ַחְפר, ְאלָאם ִסיְמּבֹוק, אזמלים מיוחדים לחריתה וָשאקּוש/
פטישון. (ראה תמונות ותפקוד האזמל להלן).                                                    
את  חורת  הוא  האזמל,  ראש  על  בהכותו  הנַָאש/חרת, 

הציורים שהוכנו לו מבעוד מועד. עבודת החריתה דורשת 
בין  ריכוז,תאום מרבי  דיוק,  גבוהות:  אומנותיות  מיומנויות 
שתי הידיים,  התמדה ומשך עבודה רציפה ומתמשכת בכל 

זמן העבודה, למען רציפות הקו ועוביו.
לאחר  ַתְטעִים/חירור.  הוא  הבא  השלב  ַתְטעִים/חירור: 
ידי  על  הנעשים  לציפויים,  הכלי  את  מכינים  החריתה 
הנחושת.  לכלי  ידבקו  ועל מנת שהם  ונחושת,  חוטי כסף 
מחוררים את תעלות החריתה בחֹורים צפופים וקטנים, כך 
שבהכות האישה הְמצַָּפה, ַהְמנַזְלֶה על חוט הציפוי, בהיותו 
חוטי  זיזים המצמידים את  מייצר מעצמו  הוא  יחסית,  רך 
המתכות חזק לכלי. הנְָאֶשה והַתְטעִים נעשים על ידי גברים 

בלבד, והַתנְזִיל, הציפויים, על ידי נשים.

בנחושת:  ציפוי  נְָחאס  וַתנְזִיל  בכסף,  ציפוי  'ה:  ַפָדּ ַתנְזִיל 
צביעה  כמעשה  למעשה,  באים,  והנחושת  הכסף  ציפויי 
והקליגראפיה, בצבע  של הציורים/הרישומים, הערבסקות 
וצהוב של נחושת. הציפויים נעשים על  וצבעי אדום  כסף 
פי הוראותיו של הנַָאש. העבודה נעשתה, רובה ככולה, על 

ידי נשים. 

הְמנזְלֶה, ַהְמצַָּפה. מחזיקה בידה השמאלית את החוט כסף 
וביד הימנית את הפטישון  והעניין,  נחושת, לפי הצורך  או 

היא  בשמאלה  ציור/רישום.  לאותו  והמתאים  המיוחד 
מותחת את החוט על הקו שהוכן על ידי הנַָאש, בחריתה 
ובימינה מכה על החוט, שמוכנס  ּוַתְטעִים  וחירור בנְָאֶשה 
לתוך התעלה המחוררת. בסיומו של הציפוי היא שוב מכה 
ביניהם,  הרווחים  את  ולמעוך  למחוק  כדי  החוטים,  על 

ולייצר משטח רצוף אחד ואחיד.
דק  זכוכית  בנייר  שפשוף  עוברים  הציפויים  מכן  לאחר 
נוצרת אבקת כסף, אותה  מאוד, שכמובן, כתוצאה מכך 

אוספים למחזור לייצור חוטים חדשים.
עם גמר עבודות הציפוי, מנקים היטב את הכלי, מושחים 
למשלוח  מוכן  והכלי  מיוחדת,  הברקה  במשחת  אותו 

למזמינים או לחלון הראווה לתצוגה ולמכירה.

עוד סוגי גימור משניים

של  תהליך  גם  עוברים  מסוימים  כלים  ַתסּוִאיד/השחרה: 
מועד,  מבעוד  אומן,  שהרב  כלים  אלו  השחרה.  ַתסּוִאיד, 

עיצב בשנים שלושה 
שחור  רקע  צבעים: 
וציפויי כסף ונחושת. 
לאחר החריתה וציפוי 
מושחים  הכסף 
במשחה  הכלי  את 
שתוך  כימית, 
את  משחירה  שעות 
הצהובה.  הנחושת 
הוא  והכסף  היות 
אצילה,  מתכת 
מושפע  אינו  והוא 
נשאר  מהמשחה, 
גבי  על  לבן  אפוא  
ברצותו  שחור. 

עושה  היה  צהובים  או  אדומים  נחושת  בחוטי  גם  לשבץ 
אומנות  כלי    התוצאות  ההשחרה.  ַהַתּסּוִאיד  לאחר  זאת 
לכלים  כלל,  בדרך  נעשה,  כזה  גימור  ביופיים.  מדהימים 

כמו צֶנִיֶיה/מגש, ַקאְסם/אגרטל ּוָּטְא'ם ִסיגָָרה ועוד.

ַתְביִיד' נִיגְל/ הברקה לבנה: סוג גימור נוסף הינו ַתְביְיד' נִיגְל 
הברקת ניקל. במקום השחרת הנחושת, יש ורוצים שהרקע 
יהיה מבריקניקל. במקרה הזה הכלי יוצא עוד יותר יפה, 
כי את הכלי צובעים בניקל לפני תחילת החריתה. טובלים 
את הכלי לתוך תמיסה כימית מיוחדת בשם פּוד למשך 24 
שעות. הכלי מקבל ברק מוכסף. כאשר החרת חורת עליו, 
הקווים החרותים יוצאים בצבע הנחושת המקורי של הכלי, 
על רקע הניקל, ויש גם שמצפים חלקים מהציורים בציפוי 

חוטי נחושת אדומה או צהובה. 

ַתְביִיד: עוד אפקט גימור נקרא ַתְביִיד, הלבנה. בכלים כמו 
כאשר  כלומר  וכיו"ב,  סירים  קפה,  קומקומי  אגרטלים, 
הכלי הוא כלי קיבול, "מלבינים" את הדפנות הפנימיים שלו 
באבץ. עבודה זו נעשית על ידי בעל מקצוע חיצוני הנקרא 

ְמַּבאיֶיד/מלבין. (ראה עמ' 54)

כיצד למדו את המקצוע?

עוד  נַָאש/חרת בכל רמה שהיא התחילה  כל  עבודתו של 
בהיותו ילד קטן מתחת לגיל עשר. תחילה כשוליה בסדנא, 
שעסק בניקיון, בשליחויות, בעזרה לאשתו של בעל הבית 
החריתה  עבודות  עליהם  שנגמרו  הכלים  בפירוק  בקניות, 
לשימוש  ושימורו  איסופו  היבש,  הזפת  בשבירת  והציפוי, 
אם    כיס  דמי  של  רמה  עד  זעום  היה  שכרו  וכו'.  חוזר 

בכלל קיבל.
בן  נַָאִשין/חרת  ֶּבן  נַָאש  ישר,  שלמה  מר  עם  בפגישתי 
חרתים, לראיון על נושא זה, אמר לי בגאווה רבה "אני כבר 
בגיל ארבע חמש שנים כבר חרתתי 'עֵין ִאלְֶטיר'/עין היונה 
אצל אבא שלי. בסדנא שלו למדנו ועבדנו ששה אחים ושתי 
העבודה  כלי  את  לצלם  לָאִטי  נתן  אצל  בביקורי  אחיות." 
שכמותם,סיפר  למצוא  יכולתי  אצלו  שרק  המיוחדים, 
ְמָראד  אביו  חניכותו אצל  על תקופת  מופגנת  בנוסטלגיה 
לָאִטי ע''ה. גם משיחתי עם מוריס נְצֶיִרימּוֶסִרי התרשמתי 
מגאוות האמן וחדוות היצירה שרכש מאביו ציון ע''ה מאז 

היותו בן שמונה ועד היום. 
ילד סקרן ושאפתן, היה גם מצליח להסתכל  זה  אם היה 
ול"גנוב" לאט לאט את רזי המקצוע בצעדים קטנים מאוד, 
היו  הזמן  כדי  תוך  כישרונות כלשהם,  בו  מגלים  היו  ואם 
נותנים לו לנסות את כוחו  תחילה בעבודה הכי פשוטה 
במקצוע זה שנקראה עֵין ִאלְֵטיר (עין היונה). זוהי מלאכה של 
אזמל מיוחד שבחודו חור קטן אחד, או שלושה חורים, ובהם 

היו ממלאים שטחים בין הציורים והפסוקים השונים.
שליטה  למעשה,  לו,  שנותנת  בעבודה  מצליח  שהיה  מי 
בעבודת אזמל ופטיש, היו מעבירים אותו לעשיית חריתה 
קלה ואימון בכל האזמלים, ולאט לאט היה עובר עם הגיל 
והזמן לעבודה אחראית יותר ויותר, נְַאֶשה/חריתה, ַתְטעִים/

חרירה, ַתנְזִיל/ציפוי כסף וכו'. 

ספר  בבית  לימודים  לשלב  והספקתי  מזלי  עלי  שפר 
"אליאנס" וחניכות בסדנתו של אבי. עסקתי בכל עבודות 
הזפת  משבירת גושי זפת גולמית ועד בישול הזפת לעיסה 
ְּבעֵין ִאלְֵטיר/עין היונה כשנתיים,  רותחת. הספקתי לעסוק 
הודעה  כל  ללא   ,10 בגיל  פתאומי  באופן  שנאלצתי,  עד 
מוקדמת משעת צהריים עד לאותו ערב, לעזוב הכול ויחד 
ארצה  שהועלו  ילדים  לקבוצת  צורפתי  לינדה  אחותי  עם 

בחשאי  ללא ההורים כמובן.

תהליך ציפויי בחוטי כסף

"נאש"/חרת נחושת בעבודתו

ְמַּבאיֶיד/מלבין (ראה עמ' 55)
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מֹוִריס נְֶציִרי – מּוֶסרי, רב אומן בפני עמו, 
יחיד במינו.

’‘נָָא‘ִשין‘‘/חרתי  נצר למשפחת  הוא  מוסרי    נְצֶיִרי  מוריס 
נחושת/רבי אומנים, הן מצד סבו  אבי  אמו, מוסא ֵמיָטא 

והן מצד אביו ציון נְצֶיִרי  מּוֶסִרי עליהם השלום.

האב ציון, התחיל את לימוד מלאכת ה‘‘נְָא‘ֶשה‘‘ בהיותו ילד 
ִאלְנַעְָסאן‘‘ מבני הקהילה הנוצרית  ב‘‘ּוַאְרֶשת  בן 8 שנים, 
עץ,  בעבודות  מוסלמים  העסיקו  בו  גדול  בדמשק. מפעל 

נוצרים בעבודות ציפויים בצדפי ’‘אם הפנינה  ָדר‘‘ ויהודים 
לרבות  השונות,  מלאכותיה  לכל  ב‘‘נְָא‘ֶשה‘‘  שהועסקו 
מיהודי  וצעירים  רבים  לילדים  ל  המקצוע  ולימוד  חונכות 
שמעון  היה  ִאלְנַעְָסאן‘‘  ב‘‘ּוַאְרֶשת  העבודה  מנהל  דמשק. 

נְצֶיִרי  מוסרי.

יוצא אפוא שמשפחת נְצֶיִרי מוסרי הייתה המשפחה המרכזית 
לעיל  כאמור  בדמשק.ביניהם  ה‘‘נְָא‘ֶשה‘‘  מקצוע  בלימוד 
היה גם אביו של מוריס, ציון, שעסק במקצוע זה ובמסחר 
בתוצרתו משנת 1919 ואילך... והוא עצמו גידל וחינך  כלי 
מיו דורות של בעלי מקצוע. ביניהם היה גם מוסא סעדיה 

שלימים ’‘נַָא‘ש‘‘/רב אומן, כישרוני בזכות עצמו.
בשנת 1925 ייסד אבא ציון, את סדנאת ’‘ַהָּבזָאר ַהאּוּמיִי‘‘, 
מּוָסא סעדיה כמנהל הסדנא. בהתרגשות  לימים מתמנה 
רבה ובגאווה מופגנת מדגיש מוריס ’‘...מוסא סעדיה היה 
איש אמונו של אבי ע‘‘ה, עליו הוא סמך ביותר ממאה אחוז 
ואותו הוא אהב עד מאוד  עד כדי כך שכולם חשבו שהוא 
אחד מבניו... הוא בא אליו כשוליה  ילד קטן והגיע אצלו 

לרמה גבוהה ביותר של המקצוע...‘‘
מוריס   ,1925ב נוסדה  האומיי“  ”הבזאר  סדנת  כאמור 

הצטרף אליה בשנת 1965.
עד למחצית השנייה של המאה העשרים, עם הופעתו בענף 
של נצֶיִרי  מּוֶסִרי, שהיה רב אומן אחד ויחיד במינו. ענף 
במהלכים  התנהל  הדמשקאית  היהודית  הנחושת  אומנות 

מסורתיים ללא חידושים כלשהם.
מוריס נְצֶיִרי  מּוֶסִרי העלה את הרף. הוא עצמו לא עסק 
מוכשר  עצמו  את  ראה  הוא  הייצור,  במלאכת  וכלל  כלל 

לעבודות החשיבה, הייזום והעיצוב (דילג על עיסוק בייצור), 
עצמו  את  דימה  אחת  לא  ובמכירות.  בשיווק  גם  ועסק 
נהרו  פתחו  ואל  למרחוק,  יצא  שמו  בנין,  של  לאדריכל 
שועי המזרח והמערב כאחד. הסדנא והסטודיו שלו הָּבזָאר 
ַהאּוָמיי בדמשק, היו לשם דבר בענף. ייחודו היה בהרחבת 
לעיצובם  ולקישוט;  נחושת בודדים לשימוש  הייצור מכלי 
ַמנָאֶא'ל/מייחמים,  דלתות,  רהיטים,  של  וקישוטם  יצורם 
כלי נוי גדולים וכיו"ב. הוא הרחיב גם את ציפויי הקישוטים 
שיטות  היזמות,  הכנסת  בצרוף  אלה  כל  על  זהב.  בחוטי 
השיווק והמכירה המודרניות, עבודותיו היו מבוקשות, והן 
מבוקשות עד היום. כי הוא ידע לשלב באומנותו אמנויות 

מזרח ומערב, חדש עם ישן יחדיו.
האומן  רב  פיתח  העשרים,  המאה  של  השנייה  במחצית 
אומנות  משלו.  ייחודית  אומנות  סוג  נְֵציִרימּוֵסיִרי  מוריס 
גם  ופליז  נחושת  הגלם  בחומר  הייצור  את  שהרחיבה 
לקישוט קירות, דלתות, משטחי שולחנות, נברשות גדולות 
שהיה מתכנן ומצייר בעצמו ועוד. שמעו יצא לכל המזרח 
הָּבזָאר  סדנת  ואסיה.  הברית  ארצות  אירופה,  התיכון, 
המפליגים.  כישרונותיו  בזכות  ושגשגה  עלתה  ַהאּוָמִאיי 
הוא יצר לעצמו תפקיד מיוחד במינו (מבלי הצורך לעסוק 

במלאכות החריתה וציפויי הכסף והנחושת עצמה).
ע''ה,  ציון  אביו  ְּבוַאְרֶשת/סדנאת  גדל  אמנם  עצמו  מוריס 
אבל הוא עצמו לא עסק מימיו במלאכת הנְָא'ֶשה. עיסוקו 
רהיטים  כלים,  של  ביזמות  יוצרת,  בחשיבה  מתרכז  היה 
אליהם  שיתלוו  והקישוטים  הדגמים  בציור  ומשטחים, 
עסק  ובנוסף  בנין)  של  כאדריכל  בחיוך,  עצמו,  (משווה 
ביחסי ציבור שיווק ומכירות במתכונתם המודרנית. דברים 

שלא היו קיימים בעבר.
רב האומן מוריס העסיק בסדנתו 15 10 עובדים והוא עצמו 
עסק ביישום כל הרעיונות היצירתיים והיוזמות החדשות.          

               
חיש מהר התפרסם באומנותו המיוחדת והיה לאיש העולם 
חוסיין  המלך  של  אשתו  עליה  היו:  לקוחותיו  בין  הגדול. 
מירדן, מלך סעודיה והנסיך ַּבנְָדר ִאְּבן סּולְָטן, המלך ָחָסן 
הראשון ממרוקו(נברשות גדולות) סולטנות עֹוָמאן (שולחנות 
ישיבה מצופות עם לוחות נחושת חרותים ומצופים ומכוסים 
בלוחות זכוכית מלוטשת)ושגרירויות סוריה ברחבי העולם.  

את הראיון איתו הוא מסיים כשהוא מצטט את מהל מוזיאון 
’‘אומנות  נירנברג בגרמניה, לאחר שהוא הלל את תוצרת 
הנחושת היהודית הדמשקאית‘‘ הוא מוסיף ’‘...זוהי טרגדיה 
לסופו של המקצוע הייחודי והמובהק של יהודי סוריה...‘‘                               

עלייתו  עד  בשעתו,  מפורסם  מאוד  שהיה  נוסף  אמן  רב 
ארצה בשנת 1945 הוא אבי מורי זָאִּכי ְמָכלֶלִָּתי, היום יצחק 

שמר כהן הגר בחולון. 
לרובע  מחוץ  ִאלְָטאּוִאיל  ְּבָשאֶרע  ּוָאְרֶשה/סדנא  לו  הייתה 
כל  ע''ה במשך  צָָפִדי  מּוָסא  שותפו  עם  היה  היהודי, שם 
השנים. זה היה אחד הרחובות הראשיים בדמשק ושם הם 
ומלפנים  גג אחת, את הסדנא מאחור,  קורת  פתחו תחת 
למכירה  מוגמרים  למוצרים  מודרני  ראווה  חלון  עם  חנות 

רגילה. להבדיל מהכלים שייצרו בהזמנה מיוחדת.
ועובדות,  עובדים   15כ הועסקו  בסדנא 
ביניהם, כנהוג, גם קרובי משפחה. אחד 
העובדים היה ַחמּוִאי (חיים) ְמָכלֶלִָּתי.                                                 

מּוָסא  ַהנַָא'ִשין/החרתים   של  תוצרתם 
זָאִּכי  ארוכים,  לחיים  ויבדל  ע''ה  צָָפִדי 
ארצות  בכל  מבוקשת  הייתה  ְמָכלֶלִָּתי 
מלכים  בהיכלות  נמצאת  והיא  המזרח 
ורוזנים ובאכסדרותיהם של בתי עשירים.

אזמל  היה  נַָא'ש/חרת  לכל  כי  זכורני 
מיוחד שבחודו היה ציור ייחודי לו ורק לו 
(מעין חותם אישי). באזמל זה היו למעשה 
האחורי  הצד  על  חותמם  את  מטביעים 

של הכלי לזיהוי מייצרו.

למרבה הצער (מפאת נסיבות העזיבה המאולצת והחפוזה 
את דמשק) לא נותר בידינו אלא ַרְסם צֶנִיֶיה ּוָאְחֶדה ציור/

ידיו שהיה נושא  ויחיד של מגש אחד מעשה  רישום אחד 
לחיקוי בוריאציות שונות. (בעמוד 58).

העת  כשהגיעה 
לארץ  לעלות 
ישראל, ארז אבי 
נכבדה  כמות 
של סחורה למען 
יוכל להמשיך את 
ועסקיו  אמנותו 
כמחצית  בארץ. 
מהסחורה נלקחה 
כשוחד  בכוח 
כתוצאה   
ידי  על  מהלשנה 
 יהודי משת''פ 
הגבול.  למבריח 
המחצית השנייה 

בתל  גדול  מסחר  בית  בעל  של  הנאמנות  בידיו  הופקדה 
כי  לאבי  הציע  הסוחר  סואיד.  אביב. דמשקאי ממשפחת 
ישאיר אצלו הסחורה, ללא כל תשלום תמורתה. והיה אם 
ימכור משהו ממנה יזוכה אבי בהתאם. לפי מיטב ידיעתי 

וזכרוני הוא לא זוכה עד היום.

היו כמובן עוד הרבה מאוד נַָא'ִשין/חרתים שקצרה היריעה 
מלהזכיר את כולם, כי אחטא אם להזכיר  רק חלק מהם 

ועם כולם הסליחה... 
          

מוריס נצירי  מוריס בדמשק

סּוְא' ִאלְנַָחסין/שוק מרקעי הנחושת בדמשק (ראה גם בעמ' 53)

זָאִּכי ְמָכלֶלִָּתי / יצחק שמר
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התארים המובאים בכתבה זו: 
ָשאם/ נהוגים  היו  לא  ושוליה  חניך  אמן,  אמן,  רב 
הינו  ידי  על  כאן  בהם  שנעשה  השימוש  בדמשק. 
וחלוקת  ההירארכיה  את  לקוראים  להמחיש  בכדי 
לחלוטין  טבעי  באופן  נהוגה  שהייתה  התפקידים 
הנַָא'ש  היה  אמן  הרב  למעשה,  בִאלּוָאְרֶשה/בסדנא. 
הציור,  ורזיו:  המקצוע  סוגי  כל  את  שידע  הראשי 
הנְָא'ֶשה/חריתה, ציפויים בחוטי כסף ונחושת וגימור.
בסּוְא'  הכלים  להזמנת  חוץ  בעבודות  עסק  גם  הוא 
ִאלנַָחאִסין/שוק מרקעי הנחושת,בשיווק ובמשלוחים 
וכמובן בכל ענייני ניהול הכספים והחשבונות...כל זאת 
בנוסף על השתתפותו בעבודות חריתה רגילות, הכנת 

הכלים לעבודה בדיפונם בזפת רותח וכו'
כמו כן כאשר אני משתמש במילים כלי, כלים  הכוונה 
להבדיל   – ַהנַָא'ִשין/חרתים  של  תוצרתם  סוגי  לכל 

מכלי עבודה המוזכרים ככאלה.

העבודות  סוגי  בכל  הנַָא'ש/חרת שעסק  הוא  האמן, 
בציפויי  שעסקו  הנשים  ּורָאֶשה.  ִאל  הסדנא  בכותלי 
בסדנא  או  עובדות  היו  ִאלְָפָּד'ה  ַתנְזִיל  ונחושת  כסף 
או בביתן, לשם היו מביאים להן את הכלים. הן יכלו 
אחרי  כבר  היו  הכלים  כי  מהבית  זו  עבודה  לעשות 
וגם  לחלוטין.  נקיים  והחירור  הציורים  חריתת  גמר 

עבודת הציפוי,הַתנְזִיל, הייתה נקייה יחסית.

מקורות:
ציפר עירית, "סדנאות הבאזאר האומיי', צורפי נחושת יהודיים    .1

בדמשק 19251975, מתוך "פעמיים" פרקי עיון במורשת  
ישראל במזרח מס 66, בהוצאת מכון בן צבי, יד בן צבי,   

.138148 'ירושלים, חורף תשנ"ו עמ  
 

ידע אישי, מזיכרונות ילדות, ממה שלמדתי ושמעתי מאבי מורי,   .2
זָאִּכי ְמָכלֶלִָּתי, הוא יצחק שמר חולון.  

  
ראיונות ושיחות אישיים עם:  .3

א) מוריס נצירימוסרי, תלאביב.  
ב) נתן בן מראד לאטי, בתים.  

ג) שלמה ויצחק ישר, חולון.  
ד) צאלח לוז, חולון.  

 
התמונות המעטרות מאמר זה הן:   .4

א) ממכון בן צבי, יד בן צבי, ממתוך "פעמים" 66 חורף תשנ"ו,  
ירושלים. ובאדיבותם.  

ב) מארכיונו של מוריס נצירימוסרי ובאדיבותו.  
ג) מארכיונם של משפחת ישר ובאדיבותם.  

ד) כלי העבודה בעמוד    הם כליו האישיים מר נתן לאטי,  
צולמו אצלו ובאדיבותו אנו מפרסמים אותם כאן. כלי נחושת מייצגי "אומנות הנחושת הדמשקאית היהודית" גם מעבודותיו של ציון נצורי מוסירי ע"ה וחרתי נחושת ב"בזאר האומיי",  

מתוך "פעמים" מס' 66, בהוצאת מכון בן צבי, יד בן צבי, ירושלים חורף תשנ"ו ובאדיבותו

רישום הכנה ל"נאשה"/חריתה על צנייה/מגש. מעשה ידיו של זאכי 
מכללתי / יצחק שמר, ראה גם עמ' 57 ועמ' 54 




