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תולדות משפחת ענתבי בראי הדורות 
על רקע התפוררות קהילות עתיקות יומין בסוריה, והכחדת אתרי המורשת 

שבהן 
המרצה: ד"ר  אליעוז ענתבי - חפר  

על רקע מאורעות הלחימה והחורבן  בסוריה - חלב, דמשק, חומס, חמאת בקמישלי, 
נדחק סיפורן  של הקהילות היהודיות  העתיקות שחיו באותם אזורים, ואשר קיימו 

תרבות ומסורת יהודית מהעתיקות ביותר (מאז ימי בית שני).
המרצה – ד"ר אליעוז ענתבי – חפר, עורך מסע גנאלוגי חזרה אל עברה של תולדות 
משפחת אמו, וחושף אירועים היסטוריים, אגדות, מנהגי תרבות, וסיפורי פולקלור 

ממקומות מוצא המשפחה.

המסע מתחיל בעיר עינתאב שבדרום תורכיה. עיר זו הנקראת כיום גאזיאנטב  ממוקמת  
בגבול התורכי והסורי, באזור המותקף כיום על ידי דאע"ש.

המשפחה נדדה לחלב היא  "ארם צובא" העתיקה, וקיימה בה מסורות שנשמרו במשך 
אלפי  שנים. בקהילה זו  נשמר הכתר המפורסם, אשר שימש לימים את הרמב"ם 

לכתיבת חיבוריו. 
שושלת רבנים של משפחת ענתבי התבססה בקהילה מפוארת זו, וכיהנה דורות רבים 

בכהונת הרבנים הראשיים, אולם כיום - כל אתרי המורשת היהודיים בעיר, נחרבים 
בזה אחר זה במלחמת האזרחים . 

בהרצאה יוצג סיפורם של בני המשפחה  כמשל לסיפורה של קהילה יהודית שנעלמה מן 
העולם                –  קהילת יהודי סוריה. מוצא המשפחה בעינתאב, היא עברה לדמשק, 

ולבסוף עלתה לארץ. 
בדמשק - המשפחה הייתה מעורבת בפרשת עלילת דמשק המפורסמת  של שנת 1840, 

כאשר לאחר מכן נפוצו בניה לצפת, ירושלים, טבריה, קאהיר, ביירות ופאריז.  
כחלק מפעילות מחקר גנאלוגי, תוך שימור ותיעוד החומרים, אסף המרצה ד"ר אליעוז 

ענתבי-חפר, סיפורי מורשת משפחתיים שעברו בה מדור לדור, בדומה לאלכס היילי 
שחיבר את ספרו  המפורסם "שורשים".

http:// אסופה זו, נאגדה וחוברה לסיפור תולדות משפחה אשר הועלו באתר האינטרנט
,www.antebi.org/

וסוכמו בספר "כפורחת עלתה הניצה". בספר נגלים מקומות עתיקים, ריחות, צבעים, 
אגדות וטעמים של אותן קהילות ספרדיות, שחיו במזרח. תולדות בני המשפחה נארגים 

בתולדותיהן של משפחות ספרדיות אחרות, אשר ניצת דורותיהן פרחה והובילה אותן 
למדינה בתקומתה.

סיפור תולדותיה של משפחה זו, מהווה דוגמה לסיפורן של משפחות יהודיות סוריות, 
אשר היוו חלק ממארג תרבותי של מסורת ופולקלור, שאינם קיימים יותר, מאחר ונכחדו 

מן העולם.
 בהרצאתו , ינסה המרצה להציג כיצד ניתן לשמר רוחה של תקופה ומסורת, לצד 
סיפורי חיים של תרבות הולכת ונעלמת, מעבר לביסוס גנאלוגי של אילן יוחסין. 

__________________________
ד"ר אליעוז ענתבי-חפר,  זכה ב"פרס שר החינוך והתרבות ליוצרים בתרבות היהודית'' 

בשנת תשנ"ג (1993), על עבודות השוואתיות ומחקריות בנושא פרשת עלילת דמשק 
(1840). מחברם של מאמרים רבים לתולדותיהם של רבנים ואישי ציבור ממשפחת 
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ענתבי. ד"ר אליעוז ענתבי חפר, הוא כיום רופא נפתי ממונה משרד הבריאות על נפת 
השרון, רופא מומחה לבריאות הציבור במשרד הבריאות,  בוגר הפקולטה לרפואה 
בטכניון ( M.D. B.Sc) וביה”ס לבריאות הציבור בפקולטה לרפואה הדסה עין כרם  

M.P.H, ובוגר תכנית המנהלים של בית הספר למדיניות ציבורית באוניברסיטה העברית 
Ex.M.P.P.  מרצה בכיר בחוג למִנהל מערכות בריאות במכללת עמק יזרעאל, בבית הספר 

לסיעוד שליד הפקולטה לרפואה בטכניון בחיפה, וכן בחוג ללימודים רב תחומיים 
במכללת עמק יזרעאל. 

                           
                    בית הכנסת בחאלב כיום                                                     בית הכנסת בחאלב בתפארתו 

בראשית המאה העשרים  

דמי כניסה למפגש ליחיד/ה: 30 ₪ לששה מפגשים: 180 ₪. לששה מפגשים לזוג בני 
משפחה: 300 ₪


