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דבר המערכת
בחודש דצמבר האחרון ערך הארגון אסיפה כללית בבית
הכנסת הסמוך למשרדי הארגון.
על סדר היום עלו מספר נושאים :הפעילות במהלך השנה,
התקדמות נושא בית המורשת ,אישור מאזן שנת ,2019
ובחירת ועד לארגון .שמחנו לראות שלמרות המצב הכללי
בתקופת מגפת הקורונה ,חברים רבים השתתפו בדיון,
חלקם באמצעות ה"זום" .עם זאת מספר החברים
שהשתתפו לא איפשר ,על פי התקנון ,לקיים הצבעה.
מספר שבועות לאחר מכן התקיימה אסיפה כללית נוספת,
ונבחר בה ועד חדש .המטלות העומדות בפני הארגון הן
רבות ומורכבות ,ואנו מאחלים לוועד הנבחר הצלחה במילוי
המשימות ובקידום תהליכים שכבר הוחל בהם .אנו שבים
וומבקשים מכל מי מחברינו שיכול להתנדב ולתרום  -לבוא
ולתת כתף.
המיזם המרכזי הנמצא בהליכי ביצוע הוא הקמת בית
המורשת ליהדות דמשק .עד כה הושגו אישורי שיפוץ ובניה,
והתקבלו תכניות מיועצים מקצועיים שונים בתחום החשמל,
המים ומיזוג-אויר עבור המבנה .ברשותנו תכנית אדריכלית
שתוכל לכלול את התכנים והחוויות השונות שאנו רוצים
להשיג במבנה ,ובהתייחס לקהלים השונים שאמורים לבקר
בו ,וכן במטרת הביקור .כעת אנחנו מתרכזים בפיתוח
התוכן והתצוגות ,בסיוע צוות הכולל מעצבים ואנשי פיתוח
תוכן .וועדת היגוי מלווה אותם ,והיא כוללת את גב' ליאורה
בארי ,מומחית למוזיאונים ,גב' שולה וידריך ,מדריכת סיורים
עירוניים שעובדת שנים רבות עם עיריית תל אביב ,והד"ר
גיא ברכה ,שחוקר את קהילות סוריה ולבנון.
בבואנו לתכנן ולבחור מהו המידע והסיפורים שיבואו לידי
ביטוי בבית המורשת ,ניצבים בפנינו כמה שיקולים.
ראשית ,אנו מכוונים לכך שהתכנים יכסו ידע רחב ככל
ששניתן לגבי הקהילה :ההיסטוריה שלה ,חיי היומיום ,החינוך
והשפה ,הקשר עם סביבתה הערבית ,הרכב האנשים שבה,
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מנהגיה הייחודיים ,הקשר עם ארץ ישראל ומדינת ישראל,
והמצב שלה כיום.
שנית ,אנו מבקשים להמחיש את התכנים ,ככל שניתן,
באמצעות עדויות מצולמות ,פריטים ומסמכים אותנטיים,
וכן מוסיקה אופיינית .את התצוגה ילוו סרטים ואמצעי
מולטימדיה שיעזרו לנו לספר סיפורים שונים ,ויזמינו את
המבקרים להשתתף ולחוות את התצוגה באופן פעיל.
שלישית ,עיצוב התצוגות חשוב ביותר ומהווה רובד מהותי
בחוויית הביקור .העיצוב ישקף את החומרים ,הדוגמאות,
הצבעים והטקסטורות שאפיינו את בתי הקהילה בדמשק
ואת מוסדותיה.
ולבסוף ,ולא פחות חשוב ,התוכן ואמצעי ההמחשה עוזרים
לנו ליצור ביקור מעניין ,מהנה ומסקרן.
כזכור ,בשלהי השנה החולפת ,הגיע לסיומו הדיון המשפטי
שעסק  ,בין היתר ,בקביעת מקום החזקתם והצגתם של
כתרי דמשק ,ונקבע כי מקומם בספריה הלאומית .בנוסף
נקבע כי ימונה "הקדש" ציבורי שתפקידו יהיה להבטיח את
שימור הכתרים בספריה ,ואכן ההקדש הוקם ,ונציג הארגון
בו הוא מר אילן כהן.
לפני כשלושה חודשים התקיימה ישיבה ראשונה של
"נאמני הקדש כתרי דמשק" ,בה נבחר מר דוד בלומברג,
מנהל הספריה הלאומית ,כיושב ראש .במהלך הישיבה
הוצגו הכתרים לנאמני ההקדש ,אשר מצידם העלו רעיונות
כיצד להנגיש את האוצר הרוחני של קהילת דמשק לקהל
הרחב.
לשמחתנו ,מגיפת הקורונה עוזבת אותנו בהדרגה ,תודה
לאל ,ונוכל להסב אל שולחן ה"סדר של פסח" עם כל
בני ביתינו .מכאן ,אנו שולחים את ברכותינו ואיחולינו לכל
חברינו ,ידידינו ולכל עם ישראל ,ברכת חג פסח כשר ושמח,
וכמנהג קהילתנו  -שנזכה לשנים רבות ,נעימות וטובות.

ארגון יוצאי דמשק (סוריה) בישראל
מברך את בני קהילת יוצאי דמשק
בארץ ובתפוצות ואת כל בית ישראל
בברכת

חג פסח
כשר ושמח
בקרו אותנו בדף הפייסבוק

הבית הדמשקאי
מוזמנים להכנס ולהשתתף ,נשמח אם תפיצו אותנו
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בין הפטיש לסדן

פעילות פוליטית מקומית בקהילת דמשק

פרופ' ירון הראל
מתוך המאמר "קדמה גדולה" ועד הצירים
בקהילת דמשק.
התקופה שלאחר תום מלחמת העולם הראשונה ועד
לקבלת החלטות ועידת סאן-רמו באפריל  1920באשר
לעתידן הפוליטי של סוריה וארץ ישראל אופיינה באי
בהירות ובפעילות פוליטית אינטנסיבית של הגורמים
המקומיים .מלחמת העולם הראשונה נתפשה כנקודת
מפנה ,לא רק בתולדות עם ישראל והתנועה הציונית ,אלא
גם בתולדות הערבים במזרח התיכון ובייחוד בארץ ישראל
ובסוריה .מבחינת הערבים ,סיום השלטון העות'ומאני
היה סופו של מה שמכונה לא אחת בהיסטוריוגרפיה
הערבית 'הלילה הארוך' ,אשר נמשך ארבע מאות שנה.
המצב החדש שנוצר בעקבות הקמתה של ממשלה
ערבית בסוריה ושאלת המלכתו של האמיר פייצל אבן
חסין בדמשק העמידו אתגר חדש בפני התנועה הציונית.
זו ביקשה להכשיר את הקרקע המדינית למימושה של
הצהרת בלפור .לשם כך ביקש ועד הצירים לייצר בדמשק,
לפחות בקרב הציבור היהודי ,אווירה אוהדת לציונות ולנצל
מבחינה פוליטית את היכרותם של ראשי קהילת דמשק עם
אישים מרכזיים בציבוריות המוסלמית הסורית.
יש לסייג דברים אלה ולהדגיש כי לא הייתה כאן תוכנית
מובנת המבוססת על ראייה פוליטית מפוכחת ,אלא יוזמה
מקומית ופעילות שהונעה דווקא מלמטה ,קרי :משליחי
ועד הצירים בסוריה שהפנו את תשומת הלב לפוטנציאל
הפוליטי הטמון ביהדות דמשק .לעומת זאת הדרג הציוני
הבכיר יותר ,כדוגמת :ויצמן ואושיסקין ,שחיו ופעלו רוב
התקופה הנדונה מחוץ לאזור ,הבינו אמנם את חשיבותה
של הפעילות הציונית בדמשק ושל קשירת קשרים אמיצים
וידידותיים עם הממשלה הערבית במקום .אולם משנקט
צעדים מעשיים ,מינה ויצמן בשלהי קיץ  1919כ'סוכן פרטי'
של ועד הצירים בדמשק את הד"ר שלמה פלמן במקום
לנצל את ראשי הקהילה היהודית המקומית ,שלחלקם היו
קשרים אמיצים בחצירו של האמיר פייצל.
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עם זאת עד סמוך לבואה של ועדת קינג-קריין (King-
 )Craneלאזור בקיץ  ,1919לא שת ועד הצירים לבו לכך
שהפעילות הציונית בדמשק עשויה להעמיד את הקהילה
המקומית באור שלילי ואף לחשוף אותה לסכנה מצד
הכוחות הלאומנים המוסלמים.

פלסטינים שעברו לדמשק לאחר כיבושה
על ידי הבריטים הקימו בה ארגון לאומי,
'אל נאדי אל ערבי' ,אנטי ציוני ,שהלך ורכש
לו תוך זמן קצר מעמד של בכורה בחיים
המדיניים הסוריים .על דגלה של תנועה
זו היה חרוט המאבק בציונות .אולם בכל
הקשור ליהודי דמשק ,במחצית הראשונה
של שנת  ,1919נתפשו הללו כערבים-סורים
בני הדת היהודית ,לכן בכל פעם שאורגנה
פעילות מחאה ,או הזדהות כל שהיא ,על-
ידי 'אל נאדי אל ערבי' ,נדרשו יהודי דמשק
להפגין את נאמנותם ללאומיות ולאחווה
הסורית.
בינואר  1919החל מועדון זה בהפצת כרוזים אנטי ציוניים
בדמשק ,ומשלהי אותו חודש נשלח לוועד הקהילה כתב
מחאה ,שערך המועדון בתגובה על הכרזות פישון ,שר החוץ
של צרפת בנאומו ב ,29.1.1918-כי צרפת הטילה חסותה על
סוריה וארץ ישראל .ההצהרה הערבית המיליטנטית ,שעליה
נתבקש ועד הקהילה היהודית לחתום ,תבעה אוטונומיה
סורית רחבה ,הכוללת גם את ארץ ישראל ,ללא מעורבות
אירופאית כל שהיא ואיימה במלחמה לחיים ולמוות בעד
החירות הערבית .הרב עוזיאל וז'אק מוציירי שנכחו במושה
ועד הקהילה אשר דן בשאת החתימה על כתב המחאה
הביעו את דעתם נגד הצטרפות היהודים למחאה ,שעמדה
בסתירה לתביעות הציוניות על ארץ ישראל.

נימוקיהם היו כדלהלן:
א .אנחנו לא התגייסנו עד היום עם הערבים ואין אנו יכולים
לומר כי נמשיך את הגיוס.
ב .אנו בשום אופן לא רצוי לנו לצאת באיומים.
ג .מה נעשה אם עפ"י מכתב זה יבואו מחר וידרשו מאתנו
להסתפח אל גדוד ערבי?
ד .אם גם הייתה כתובה מחאה זו באופן הרצוי לנו ,צריכים
היינו להימנע מלחתום אחרי שלא התייעצו אתנו על נוסחתו
ועל עצם המחאה ,ואין זה מן הכבוד לחתום על כל מה
שיציעו לפנינו.
הנימוק האחרון של הנציגים הציונים המובהקים שנמצאו
בלב העשייה הציונית נועד לתת להנהגה היהודית בדמשק
מוצא של כבוד במקרה ששאר הנימוקים האחרים לא
יועילו .אולם עמדתם של ראשי הציבור היהודי בדמשק
היתה שונה .הם טרם הפנימו את הרעיון הציוני ועדיין לא
ידעו עד כמה ניתן לסמוך על מייצגיו' .תבונת ההישרדות'
של יהודי דמשק ,שמקורה בחיים בתוך ציבור ערבי-מוסלמי,
המביט ביהודי במבט של זלזול ,זיכרונות של מעשי טבח
שבוצעו באוכלוסייה הנוצרית בעבר וחבירתם הלאומית
סורית של הנוצרים למוסלמים בהווה ,היו חזקים יותר מכל
נימוק ציוני.
הוסף על כך :יהודי דמשק המשכילים קראו את המאמרים
האנטי-ציניים ,שפורסמו בדמשק מדי יום ביומו ,וחשו
בתסיסה ההולכת וגוברת מסביבם .משום כך הם נימקו
את צירוף חתימתם לכתב המחאה הכללי בטענה שאם לא
יצרפו את חתימתם הם עשויים להפנות את הזעם האנטי-
אירופי והאנטי ציוני של ערביי דמשק לעבר הקהילה
היהודית המקומית .עוזיאל ומוציירי ניסו להבהיר להם כי אין
מקום לפחד שכזה ,כיוון שלא ידוע עדיין מי ישלוט בדמשק,
ואין טעם להמר על נטייה פוליטית מקומית מסוימת .אך
ללא הועיל .עמדת ראשי הקהילה היתה נחרצת ,והיה בה,
לטענת הרב עוזיאל ,כדי לשקף את תדמיתם העצמית
הנמוכה .ואכן בסופו של דבר חתם ועד הקהילה על כתב
המחאה שח 'אל נאדי אל ערבי' גם החכם באשי יעקב
דאנון צירף חתימתו ,בניגוד לראשי הכנסיות הנוצריות בעיר.
הווה אומר :בשלב זה על אף הסיכון הכרוך בהזדהות עם
הציונות הסכימו יהודי דמשק לקבל מוועד הצירים עזרה
בתחום הפילנתרופיה והחינוך .אולם ,לפחות מן השפה
לחוץ ,כגוף קהילתי הם נמנעו מהזדהות עם תביעותיה של
הציונות.
לפיכך הם בכרו להפגין הזדהות עם יושבי הארץ הערבים.
אף שתביעותיהם של הללו עמדו בסתירה למטרות
הציוניות.

שעת האמת של קהילת דמשק הגיעה עם
בואה של ועדת קינג-קריין לדמשק בשלהי
יוני  .1919ועדה אמריקאית זו ,אשר אחת
ממטרותיה היתה בחינת רצונם של תושבי
האזור ומידת הסכמתם לסדרי השלטון
והמנהל שהוצעו על ידי מעצמות המערב,
זימנה לעדות את כל ראשי הקבוצות
האתניות והדתיות בסוריה.
במסגרת זו התייצבו מצד אחד הציונים ומן הצד השני ערביי
סוריה ,ובכלל זה הפלסטינים .ערב בואה של הוועדה שררה
בדמשק אוירה אנטי ציונית חריפה ביותר ,ולעיתים קרובות
לא הבחינו כותבי המאמרים בין המונחים 'ציוני' ו'יהודי' .יהודי
דמשק היו במיצר .מצד אחד ,בנאומים שנישאו באספות
שונות על ידי סורים לאומנים נשמעו איומים למעשה טבח
ביהודים ,ואילו מצד שני פנו כרוזי תעמולה שונים אל
היהודים בניסיון לרכוש את תמיכתם לתביעות סוריות.
החשיבות הרבה שייחס ועד הצירים לוועדת החקירה
האמריקאית והדיווחים על המתרחש בדמשק דרבנו את
ועד הצירים לקצור את פירות השקעתו בדמשק .בניסיון
להציג חזית אחידה של יהודי סוריה וארץ ישראל ,מונה
אברהם אלמאליח לשליח מטעם הצירים לקהילות סוריה.
הוטל עליו להכין את יהודי דמשק לעמידה ציונית-לאומית
בפני ועדת קינג-קריין.
את תחושותיהם של יהודי דמשק בימים אלה תיאר
אלמאליח כדלקמן:
נקל להבין את מצב הרוחות ששרר בין אחינו היהודים
בדמשק למקרא כל העיתונות המלאה רעל נגד היהדות,
ויהודינו הדמשקאים ,שמטבעם אינם גיבורים כלל ואינם
יודעים דבר מכל המתרחש בעולם היהודי בכלל ובא"י
בפרט – היו מדוכאים ממש ולא ידעו מה לעשות כשיצטרכו
לעמוד לפני הקומיסיה האמריקאית ,ומה עליהם לעשות
ואיך להתייחס לשאלת א"י בפרט ,אם הקומיסיה תשאלם
להביע את דעתם בעניין זה  ...נקל להבין כי קשה מאוד
היה מצבם של יהודי דמשק .אחינו אלה ימצאו בין הפטיש
לסדן ממש .מצד אחד פחדם מפני הערבים שבקרבם הם
יושבים ,ומצד שני – אהבתם לא"י ולאחיהם לא תתנם בטח
להתנגד לשאיפות הציונים.
אלמאליח לא הניח דבר ליד המקרה .בחששו כי בקרב
אנשי ועד הקהילה לא ימצא רוב לנקיטת עמדה ציונית,
ביצע אלמאליח צעד מבריק .הוא שיתף את יהודה בורלא
ויוסף יואל ריבלין ,ראשי מערכת החינוך העברי בדמשק,
ואת אליהו כהנוף ,מנהל בית הספר לבנים של כי"ח ,בכל
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המהלכים שקדמו להופעה לפני הוועדה ,ובסופו של דבר
אף דאג להכללתם במשלחת היהודית שהתייצבה בפניה.
ראשית ,יזם אלמאליח מפגש בבית חותנו ,החכם באשי
יעקב דאנון ,עם חברי הוועד ומנהלי בתי הספר הנזכרים.
בפגישה הוא עדכנם בעדותם של הציונים בארץ ישראל
תוך שהוא מברר מה עשויה להיות העמדה שיציגו אנשי
דמשק בפני הועדה בשאלת הציונות ,ארץ ישראל והעלייה.
באי כח הקהילה ניסו למצוא דרך מילוט בהציעם כי יענו
לוועדה שאין שאלת ארץ ישראל נוגעת אליהם .בתגובה
לדברים אלו נשא אלמאליח דברים על גודל השעה
והאחריות הלאומית המוטלת על כתפי אנשי דמשק.
הודעת מזכיר ועדת קינג-קריין לוועד הקהילה כי הוועדה
תשמח לשמוע את דעתם ביחס לארץ ישראל והעלייה
אליה ,והבטחתו כי עדותם תיעשה בדלתיים סגורות ולא
תפורסם באופן פומבי ,הקלה עליו את מלאכת השכנוע.
מששוכנעו אנשי דמשק לייצג את העמדה הציונית בפני
הוועדה ,לא השאיר אלמאליח את מלאכת ניסוח הדברים
וקביעת תוכנם בידי חברי המשלחת .הוא העלה על הכתב
גם את השאלות שחברי הוועדה עשויים לשאול את חברי
המשלחת וגם את התשובות שעל האחרונים להשיב.
ביום שישי ,ב 27-ביוני  1919בשעה חמש אחר הצהרים,
התייצבה המשלחת היהודית בפני ועדת החקירה .בדיקת
שמות חברי המשלחת מעלה שרוב חברי המשלחת ,שמנתה
תשעה אנשים ,לא היו אנשי דמשק מובהקים ,אלא זרים
שישבו בדמשק באופן ארעי .עם אלה נמנו החכם באשי
יעקב דאנון – איש ירושלים ,ברוך פאיס – מהגר ציוני מרוסיה,
שעמד לעזוב את דמשק זמן קצר לאחר מכן ,בורלא וריבלין
– שליחי ועד הצירים ,ואליהו כהנוף – ארצישראלי בשירות
כי"ח .שאר חברי המשלחת היו יוסף עבאדי – נשיא הקהילה,
משה אליהו טוטח – בנקאי וחבר ועד הקהילה ,משה (אבו
דאוד) טוטח – בנקאי וחבר ועד הקהילה ,יוסף פרחי – חבר
ועד הקהילה .באופן שכזה הבטיח אלמאליח את הופעתה
הציונית של המשלחת ,אשר נתפשה כמייצגת את הקהילה
היהודית בדמשק ,בפני הוועדה .ואכן היתה הופעת חברי
המשלחת ברוח התנועה הציונית ועל פי הנחיותיו של
אלמאליח .מטרת ועד הצירים הושגה ,ההשקעות הרבות
בדמשק נשאו פרי מעבר למצופה .חשיבותה העיקרית של
הופעת משלחת אנשי דמשק בפני הוועדה היתה בראש
ובראשונה ביצירת הרושם כי קיימת באזור חזית יהודית
רחבה ,ומה שחשוב יותר ,אחידה בדעתה.
אולם בכך לא תמה פעילותם הפוליטית של יהודי דמשק.
חוסר הודאות לגבי מסקנות הוועדה האמריקאית ונוכחותו
של האמיר פייצל בקיץ  1919בדמשק ,לאחר תקופת
היעדרות ארוכה ,עוררו את יהודי דמשק לקשור קשרים
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גם עם מי שעשוי לעמוד בראש הממלכה הערבית בסוריה
ולקבוע את גורלם .פייצל עצמו ,בבקשו לרכוש את אהדת
כל תושבי סוריה ,ואולי אף להפגין את אהדתו ליהודים בפני
ראשי התנועה הציונית ,יזם ביקור אצל החכם באשי יעקב
דאנון בנוכחות ועד חברי הקהילה .אין זה מן הנמנע כי מועד
הביקור ,כ' בתמוז ,יום אזכרתו של הרצל בו נערכו טקסים
בקהילה ,לא היה מקרי ונועד לאותת על כוונותיו .בדיווח על
הפגישה נאמר כי האמיר והרב שוחחו במשך  45דקות על
הציונות וכי נשמעה בדבריו אהדה לציונות.
קשרי התנועה הציונית ,ובעיקר של חיים ויצמן עם פייצל
בעת היותו באירופה ,נתנו תקוה לשיתוף פעולה עם האמיר
גם לאחר התיישבותו בדמשק .אולם ניסיונות שנעשו על
ידי ההסתדרות הציונית לארגן מפגש של משלחת רשמית
מטעמה עם פייצל בדמשק ,במאי  ,1919עלו בתוהו .למרות
שלטענת נקדימון רוגל ,היתה ה'אופוזיציה הפייצלית'
במחצית  1919אבו יסוד במדיניות הציונית ,יש לשים לב
לכך שכל ההצעות והתוכניות למפגש שהעלו ויצמן ואישים
אחרים בתנועה הציונית ובוועד הצירים ,לא הועלתה
האפשרות של שיתוף אישים מקהילת דמשק במשלחת.
מפגש דאנון-פייצל יצר ,כפי הנראה ,ציפיות בקרב ועד
הצירים לאפשרות של פגישה מצומצמת יותר של נציג
מטעמו עם האמיר .לציפיות אלו היה שותף גם ברוך פאיס
שקרא לוועד הצירים לכלול במסגרת ביקורו הצפוי של
דוד ילין בדמשק גם ניסיון לפגישה עם פייצל לפני צאתו
להמשך פעילותו המדינית באירופה ,ואמנם בראשית אלול
תרע"ט ביקר ילין במשך כשבוע ימים בדמשק .מעודד
ממה ששמע על מפגש דאנון-פייצל ,השיג ילין פגישה
עם האמיר .תרומת הקהילה המקומית למפגש חשוב זה,
ולו רק בשל עצם קיומו ,היתה גדולה .הקשר שכבר נוצר
בין ראשיה לבין האמיר הוא זה שאפשר את הפגישה
באמצעות החכם באשי ,שאף נלווה לילין בעת הביקור,
שכך תיארו ילין:
בקרתי את האמיר פייצל ביחד עם החכם באשי והוא קבלנו
בביתו הפרטי בסבר פנים יפות .הודיתי לו על הדברים
שדבר עם הח"ב (חכם באשי) ועם נכבדי העדה היהודית
בנוגע לעבודה ועזרה הדדית בין הערבים והיהודים ודבריו
הטובים על הציונות ומנהיגיה ,הוא הגיד כי אלה הן דעותיו
תמיד ,ושאל לשלום הדר' ויצמן ופרנקפורטר ולמקום
ישיבתם עכשיו.
קהילת דמשק מילאה איפה את התפקיד החשוב של 'גשר'
בין התנועה הציונית לממשל הערבי החשוב באזור הסמוך
לארץ ישראל.
כל הזכויות שמורות לכתב העת "פעמים".
בהוצאת יד בן-צבי

היהודים ברובע היהודי של דמשק

הקהילה :קורותיה ,מוסדותיה – הרקע ,השפעות ואירועים במאה העשרים
מאת :יצחק עבאדי
בשנים  1516-17נכבשו הארצות דוברות הערבית על ידי
סולטאן סלים הראשון :מדרום לאסיה הקטנה (טורקיה)
ובחוף המזרחי של הים התיכון ועד למצרים בדרום  ,
ובמזרח – מעבר לעיראק עד גבול פרס .כבר בימים
קדומים   אלה נוצר המושג "מוח'תאר" ברחבי הארצות
הכבושות .תפקיד זה השתמר גם לאחר פירוק האימפריה
על ידי המנדט הצרפתי בסוריה והלבנון ,בשנת .1918

ַה ִמילֵ ת (תורכית )Millet -
הוא השם שניתן באימפריה העות'ומאנית לכל עדה או
קהילה דתית מוכרת ומוגנת על ידי החוק .שיטת המילת היא
שיטה משפטית שהונהגה החל מן המאה ה 19-כחלק מן
הרפורמות של הסולטאנים הליברלים :מחמוד השני ועבד
אל-מג'יד הראשון (בעגה העות'מאנית מהמוט השני ועבד
אל-מג'יט הראשון) .השיטה הונהגה החל מ 3-בנובמבר
 1838והגיע לשיאה ב 23-בנובמבר  .1876לראשי המילתים
ולראשי הדת שהיו אחראים בקהילותיהם הייתה מידה רבה
של כוח :הם קבעו חוקים וגבו מסים .תפיסת המילת הביאה
לאוטונומיה רבה ולפלורליזם כלפי המיעוטים ברחבי
האימפריה .שורשיה של השיטה נטועים במדיניות הד'מי
שהונהגה כלפי מיעוטים מונותיאיסטים בעולם האסלאם.

החלוקה האדמיניסטרטיבית
האימפריה חולקה למעין פרובינציות (בתורכית)Vikayet :
ובראש כל יחידה כזאת עומד הואלי .הפרובינציה חולקה
ליחידות משנה שנקראו סנג'ק ,והסנג'ק חולק ליחידות
משנה שנקראו :נאחיה ר' נואחי .דמשק היתה בירתה של
ולאית סוריה והיא כללה :בצפון – בקעת דמשק עד העיר
חמא (העיר חלב וסביבותיה לא נכללו בוילאת דמשק).
במזרח – עד המדבר הסורי .בדרום – עקבה ,והחל משנת
 907בקו הגבול בין רפיח לטאבה .השטח שמצפון לקו כולל
ירושלים ושכם ועד לעמק יזראל (משפך הקישון ליד חיפה
ועד התחברות נחל חרוד לירדן) – כל השטח הזה נשא את
השם פלסטין.

החכם הראשי
בראש כל מיעוט דתי שבתחום הוילאיית מונה מנהיג דתי.
מינה אותו "שיח' אל אסלאם" שהיה המנהיג הדתי הראשי
באימפריה ,והיה יד ימינו של הסולטאן .על הקמת מוסד
זה החליט הסולטאן מהמוט השני בשנת  .1826הדבר בא
לידי מימוש בשנת  1835כשהרב הראשי של יהודי קהילת
קושטא היה ה"חכם באשי" לכל קהילת ישראל ברחבי
האימפריה .הוא מונה באמצעות צו רשמי (פירמאן).
שני וועדים נקבעו לעמוד ליד חכם באשי :ועד גשמי ,שהיה
הגוף העיקרי וועד רוחני שהיה הגוף המייעץ .השלטונות
העותומאניים הגדירו את תפקיד החכם באשי ככזה
המשלב בין הסמכות החילונית לבין הסמכות הדתית .איחוד
שתי הפונקציות גרם לכך שמהר מאוד איבד מוסד החכם
באשי את מקומו בהיררכיה הדתית ,מאחר שהתככנות
של המינויים הפוליטיים העיבו על הסמכות הרוחנית .לכן
קרה לא אחת ,שמי שנבחר לתפקיד החכם באשי לא היה
דוקא הגדול בתורה בקרב הקהילה ולא היה חייב להשתייך
לשורה הראשונה של תלמידי החכמים ,ולעיתים יכול היה
להיבחר חכם באשי מקהילה אחרת .כתוצאה מכך נוצר לא
פעם מתח רב בין מוסד החכם באשי ובין ההנהגה הדתית
המסורתית.
בשנת  1865מונה חכם באשי ראשון לקהילת יהודי דמשק
מקרב בני הקהילה אולם בשנים  1880-1920כיהנו ארבעה
רבנים בדמשק שלא היו מבני הקהילה .יכולתם לחולל
שינויים הייתה מוגבלת בהעדר בסיס פוליטי מוסכם בינם
לבין בני הקהילה.

המוח'תאר
משרת המוח'תאר הונהגה לראשונה על ידי חוק הוילאיתים
( )Vilayet Nizamnamesiהעות'מאני משנת  .1864המונח
מוח'תאר שמשמעותו – נבחר ,נקבע מן הסתם ,בגין הכוונה
שכל בני מילת בעיר ,וכל שכונה בעיר ,וכל בני כפר יבחרו
בעצמם את "הנבחר" .הוא זה שייצג אותם מול השלטונות.
במידה והקבוצה הבוחרת הייתה גדולה במיוחד אפשר היה
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מפה וילאית דמשק ותיקונים שנעשו לפני מלחמת העולם הראשונה
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לבחור שני מוח'תארים בהליך המקובל .המינוי צריך היה
להיות מאושר על ידי הרשות השלטונית והיא זאת שגם
מימנה את המשכורת לבעלי התפקידים.
המוח'תאר היה אחראי על :רישום נישואין ,רישום לידות
ופטירות ,רישום ואימות מסמכים ,הגיוס לצבא ,פרסום
הודעות מטעם השלטונות ,בוררות ואירוח .העיר העתיקה
של דמשק הייתה מוקפת חומה ורוב יהודייה גרו ברובע
היהודי שבתוכה( .ראה המפה בהמשך) .המים ברובע
היהודי היו משני מקורות ,מי השתייה היו מעין אל-פיג'ה,
שהוא המקור של נהר הברדה .חלק מן הבתים חוברו
למערכת זו ,ואחרים הביאו את המים מברזיות שהיו פזורות
בתוך הרובע.
מקורם של המים לחצר ולגינון היה מנהר האמנה שחצה
את העיר דמשק .מים אלו הגיעו לנקודה מרכזית ברובע
היהודי ועל המוח'תאר ברובע היה לווסת מים אלה לבתי
המידות על פי תכנית מוסכמת.

הקהילה היהודית בדמשק ממחצית המאה
ה 19-ועד מחצית המאה ה.20-
 .1סקירה כללית
בשנת  1840הסעירה עלילת דם את דמשק ,והקהילה
היהודית שמנתה  4000נפש עמדה בפני סכנה .באותה
תקופה נעלמה הקהילה הקראית ובית הכנסת שלה הפך
לכנסיה.
בשנת  1830לאחר כיבוד אלג'יר בידי הצרפתים היגרו

ממנה יהודים לדמשק .באו גם יהודים מפרס ,מבוכרה
מהודו ומעיראק וכן יהודים מפולין ורוסיה.
ב 1860-הגיעו לדמשק מרבית תושבי חצביה שבלבנון,
בעקבות מאבקים שהיו שם בין הדרוזים והמרונים .משנות
ה 70-של המאה ה 19-הורע מצבה של הקהילה .בידי
היהודים שהיו בעלי משרות גבוהות ועסקו גם במסחר,
נשאר רק העסוק במסחר זעיר ורבים נעשו רוכלים.
ב 1869-בעקבות פתיחת תעלת סואץ חל פיחות במעמד
הכלכלי של סוריה והדבר השפיע על הקהילה .אז החלה
הגירה לבירות ,למצרים ,לאנגליה ,לאמריקה הדרומית
ולארצות הברית .בשנת  1900היו בדמשק  10,000יהודים.
ב 1910 -נימנו  12,000ובמפקד ב 1936 -עקב המשך ההגירה
לאמריקה הדרומית והצפונית וגם למקומות אחרים והעליה
לארץ ישראל ,נותרו בדמשק  6,266יהודים בלבד.
עם סיום מלחמת העולם הראשונה ב 1918 -הביעו יהודים
תמיכה בתנועה הלאומית הערבית .השלטון הצרפתי
בסוריה אפשר ליהודי דמשק ליטול חלק בחיים הפוליטיים
(הרחבה בעניין זה בפרק הבא) .בשנות ה ,30-כאשר הסורים
תמכו במאבק ערביי ארץ ישראל ,השפיע הדבר על היחס
ליהודים ,והדבר התבטא בהתנכלויות מצד מוסלמים
ונוצרים .לאחר שסוריה קיבלה עצמאות בשנת  ,1944נערכו
הפגנות אנטי ציוניות ,והדבר הביא להגירה מואצת .ב1947-
נותרו בדמשק כ 3000-יהודים ,מהם כ 80 -אחוז פועלים ורק
 5אחוז סוחרים .בשנת  1948התמוטטה למעשה הקהילה.
יהודים פוטרו ממשרות ציבוריות ,רכושם הוחרם ונאסר
גליון  // 33ערב פסח תשפ"א  -מרץ 2021
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עליהם לקיים קשרים עם ארצות חוץ .בית הספר היחיד
הופעל ברובע היהודי בבית משפחת ליסבונה.

באוגוסט  1949נזרקה פצצה לבית הכנסת
מנאשה ו 11-יהודים נהרגו .וב 1953-נותרו
בעיר כ 1500-יהודים .מאז הייתה הקהילה
נתונה להגבלות ולפגיעות מצד השלטונות,
שהלכו והתגברו בתקופת מלחמת ששת
הימים ( ,)1967ולאחריה.
" .2שבר" בהנהגת הקהילה :ציונים ואנטי ציונים
בשנת  1864נפתח בית הספר לבנים של חברת "כל ישראל
חברים" (כי"ח)  Alliance Israelite Universelleובקיצור:
"אליאנס" .לאחר זמן נפתח גם אגף לבנות .מפעל זה היה
הפרצה הראשונה לעולם החדש.
בשנים הראשונות של מלחמת העולם הראשונה ,הוגלו
לדמשק אינטלקטואלים ציונים מארץ ישראל .ביניהם
הסופרים :אברהם אלמליח ,יהודה בורלא ופרופסור יוסף
יואל ריבלין ,והמחנכים :דוד ילין ,בצלאל בצראוי ויצחק שמי.
הם נרתמו לפעילות חינוכית – עברית  /ציונית .ובבתי הספר
שהם ניהלו ,נזרעו הזרעים הציוניים .בהמשך לפועלם
קבלה העשייה העברית הציונית תנופה :הוקם סניף של
אגודת "מכבי" ,ב 1923-הוקמו מועדוני הנוער "קדימה"
והתנועות "לב אחד" ו"הצבי" .ב 1924 -הוקמה אגודה ציונית
בשם :ה"מועדון הלאומי הישראלי" שפעלה עד  1929ועברה
לבירות בעקבות האירועים בארץ ישראל .ב 1928-הוקמה
תנועת "החלוץ" ,וב 1933-הוקם ארגון "הפועל".
ב 1916-נכבשה ישראל ע"י גנראל אלנבי מידי העות'מאנים
והגרמנים .כאשר אלנבי כבש את ארץ ישראל ממערב
לירדן ,נע פייצל בנו של "השריף ממכה" – חסיין (ההאשמי)
מעקבה לאורך הרכסים שממזרח לירדן בואכה דמשק.
שנקרא" :חליפת המכתבים בין מק-מהון לבין חסיין" .וכאשר
הגיעו לדמשק ב ,1919-המליך אלנבי את פייצל ל"-מלך על
דמשק" .הדבר הפיח אש גדולה בלב התנועה הלאומית
הערבית בדבר יישום הרעיון של" :סוריה הגדולה" .חלק מן
ההנהגה היהודית בדמשק תמך ברעיון.אולם ב ,1922-הוחל
המנדט הצרפתי על סוריה ולבנון וכך התנפץ רעיון התנועה
הלאומית הערבית בדבר "סוריה הגדולה".
כבר אמרנו שהשלטון הצרפתי בסוריה אפשר ליהודי
דמשק ליטול חלק בחיים הפוליטיים .ועל רקע זה כיהן יהודי
בפרלמנט הסורי בשנים  ,1936-1949כלומר בכל תקופת
המאורעות בארץ .הקמת המדינה ומלחמת השחרור .איש
זה היה חבר "בגוש הלאומי הסורי"( .ערבית) עוד לפני
עצמאות סוריה.
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(הערה :אחד מספריו של האחרון :נקמת
האבות ירושלים ,הוצאת מצפה ,אלול
תרפ"ז .עותק מספר זה הובא על ידי אבא
שלי יעקב עבאדי שהיה המוח'תאר בדמשק
אל הצנחנים שנפלו שבויים בידי הסורים,
בראשית שנות החמישים וישבו בכלא
אלמזה בדמשק .אחד מן החיילים ,אורי
אילן התאבד בתליית עצמו בכלא .ובין קפלי
בגדיו נמצאו דפים מספר זה .עליהם עשה
חורים בדמות אותיות וכתב" :לא בגדתי").
(הערה :בין השנים  .1936-1938בעיצומן של המאורעות
בארץ ,התקיימו שיחות בין ראשי הסוכנות היהודית אז :בן
גוריון ,משה שרת ,אליהו אילת ואחרים ,ובין ראשי "הגוש
הלאומי הסורי" שלימים יהיו ראשי ממשלה ונשיאים בסוריה.
בדבר הקמת מדינה יהודית ,במסגרת פדרציה סורית.
הרקע לשיחות אלו היה :בשנת  1936נחתם הסכם בין ראשי
"הגוש הלאומי הסורי" ובין הנציב הצרפתי בדמשק הידוע
בשם" :הסכם פרנקו – סורי" ,בסיומו של המרד בשנת
 .1935ובו נאמר" ,כי צרפת תעזוב את סוריה כאן ועכשיו".
ההסכם הובא לאישור הממשלה בפריז .ראש הממשלה
דחה את הפסקה דלעיל .השיחות בין ראשי הגוש הסורי,
ובין ההנהגה הציונית בארץ ,היו על רקע ההנחה שהציונים
שבארץ ,ישפיעו על ראש הממשלה בפריז שהיה יהודי ציוני
– לאון בלום .הדבר לא צלח והשיחות נפסקו (הרחבה בעניין
ראה :אילת ,אליהו ,שיבת ציון וערב).
 .3לסיכום "השבר" בין הציונים והפרו-סורים בקהילה
בדמשק
הפעילות הציונית הענפה בקהילה (ראה לעיל) ,הייתה
לרועץ בעיני הפרו-סורים שבקהילה .הם בקשו את תמיכת
השלטונות לבלום את הפעילות הציונית שם ,על רקע זה
ניטל מהם תפקיד המוח'תאר והועבר למשפחת עבאדי
וטוטח( ,ראה :ירון ,רו" .לדמותו של יוסף לניאדו :פוליטיקאי
יהודי – סורי וקשריו עם הסוכנות היהודית" .בתוך מכאן
ומשם .גיליון  ,28ע"מ .13 :אולם בסופו של דבר הקהילה
היהודית בדמשק נכחדה על ידי השלטונות ,בתגובה
לאירועים בארץ ישראל.
יצחק עבאדי (איני) ,בן ליעקב וויקטוריה עבאדי עלה
ארצה מדמשק עם אחותו שמחה במסגרת "עליית
האלף" בשנת  1945ומאז חי בדגניה עם כל משפחתו .עם
עלייתו ארצה נשארה משפחתו הבסיסית בדמשק ואלה
עלו לארץ ב 1956-ועד מותם חיו עמו בדגניה.

הסיפור שלא סופר :גבורתן
של הנשים בעלילת דמשק
ד"ר יוחאי בן -גדליה

ציור של אסיר עלילת דמשק
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מתוך אתר של הספריה הלאומית ,הכתבה התפרסמה
במקור בגיליון מס'  12במגזין הישראלי להיסטוריה "סגולה"
מכתב נדיר ששלחו נשות אסירי דמשק לליידי מונטיפיורי
חושף את קולן האותנטי של הנשים שעונו ,הוכו ואף נדרשו
לתת "שוחד מיני" בעלילת הדם הנוראית של דמשק.
ב 5-בפברואר  1840נעלם האב תומאסו ,נזיר קפוצ'יני
שפעל בדמשק ,יחד עם משרתו .הנוצרים המקומיים ,בגיבוי
הקונסול הצרפתי ,הטילו את האשמה על יהודי דמשק
בטענה שהחטיפה והרצח נעשו למטרות פולחן.
ההאשמות הובילו למעצר אחדים מראשי הקהילה שנכלאו
במשך חודשים ועברו עינויים קשים – שלא כולם הצליחו
לשרוד אותם – ולבסוף הורשעו ברצח .הפרשה עוררה
הדים בעיתונות האירופית ,ונמצאו רבים שהאמינו באמיתות
העלילה הימי ביניימית נגד היהודים ,או למצער דנו בה
כאפשרות המתקבלת על הדעת.

המשלחת הגיעה לאלכסנדריה ,שם ניסתה לשכנע
את מוחמד עלי ,הפחה המצרי ,לערוך משפט חוזר לפי
סטנדרטים של אמת וצדק .הפחה ,שמרד באדוניו הסולטן
העות'מאני וכבש ממנו את 'סוריה הגדולה' ,היה נתון באותם
ימים תחת התקפה מדינית וצבאית של מרבית מעצמות
אירופה ,שרצו להביא לסיום שלטונו בלבנט .הלחץ המדיני,
בצירוף המאמצים הבלתי נלאים של כרמייה ומונטיפיורי,
אילצו את הפחה לחון – אך לא לזכות – את המורשעים.

משלחת דו ראשית
התקבלות העלילה באירופה הנאורה של אמצע המאה
ה 19-היממה את דעת הקהל היהודית במערב אירופה,
והולידה שיתוף פעולה מפתיע בין יהודים צרפתים ואנגלים
שיזמו משלחת דו ראשית למזרח בראשות סר משה
מונטיפיורי מאנגליה והמשפטן הצרפתי ,ולימים המדינאי,
אדולף כרמייה.

ציור המתאר את הרצח כביכול בדמשק ,מתוך ספר בן
התקופה .כותרת הספר שמופיע בציור היא ‘התלמוד’
מונטיפיורי וכרמייה חזרו לאירופה במסעות ניצחון – נפרדים
כמובן – דרך הקהילות היהודיות בבירות אירופה ,שם נקשרו
לראשיהם זרי ניצחון .עלילת דמשק תועדה היטב על ידי
בני הזמן ,וזכתה לתהודה עצומה בהיסטוריוגרפיה היהודית.
נציין כאן רק את יצירת המופת של פרופ' יונתן פרנקל
המנוח' ,דם ופוליטיקה – עלילת דמשק ,היהודים והעולם'.
יש אף הרואים בעלילת דמשק את ראשיתם של הזמנים
החדשים בתולדות ישראל.

מודות אנחנו לך

ציור של הנזיר ומשרתו
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אל מול התיעוד הרב על הפרשה ,בעיקר בשפות אירופיות,
מהדהדת שתיקתם של יהודי דמשק שקולם כמעט שלא
נשמע ,וקל וחומר לא קולן של נשות הקהילה .הפרוטוקולים
המתורגמים של החקירה ומכתבי הקונסולים שימרו עדויות
והצהרות מפי הנאשמים ומשפחותיהם ,אך כמעט שאיננו
שומעים את הקול האותנטי של המעורבים בפרשה ללא
תיווכו של החוקר והמתרגם וללא סיועם של מכשירי
העינויים.

מכתב שהתגלה לאחרונה בארכיון המרכזי לתולדות העם
היהודי פותח צוהר לעולמן של נשות האסירים ומפנה את
הזרקור לתפקיד שהן מילאו בפרשה.
המקורות העוסקים בפרשה מרבים לתאר בצורה גרפית את
העינויים הנוראים שעברו האסירים ,אך גם נשות הכלואים
נחקרו בפרשה ומילאו בה חלק פעיל .אורו (או אורה ,כפי
שהיא מכונה בפרוטוקולים של החקירה) ,אשתו של משה
אבואלעפיה – בן לשושלת רבנים מפוארת שבלחץ העינויים
הודה במיוחס לו ואף התאסלם והפך לעד תביעה מרכזי –

מזרחית ,נכתב על ידי  13נשות האסירים שנותרו בחיים
לאחר הענקת החנינה .המכתב ממוען לליידי יהודית
מונטיפיורי ,שנלוותה למסעו של בעלה .לאחר העתרת
שבחים על פני מספר שורות ,כנהוג ,מציינות הנשים
שזכרם של "מאור עינינו עטרת ראשנו הגבירים השרים
הגדולים סעאדת אל סניוריס סניוריס די רושל [רוטשילד]
ירום הודו ואל סניור סניור די מונטיפיורי ירום הודו" לא יסוף
מראשן.
"היום ,יום ראשון המבורך ,שחל בח' באלול ,זרחו המאורות,
מהעניין הנכבד של מעלת אדוננו ועטרת ראשנו ,בן דודכם

מונטיפיורי בפגישה עם הסולטן התורכי בעניין עלילת הדם
הוכתה אף היא במהלך החקירה של בעלה ,ונאלצה לצפות
בעינויים הנוראים שעבר .אשתו של יוסף לניאדו ,שבעקבות
העינויים הפכה לאלמנתו ,העידה על תביעות לשוחד מיני
מצד הקונסול הצרפתי ,וכך עולה גם מדיווחים על אודות
בתו של דוד הררי ,נאשם אחר בפרשה.
נשים נוספות נדרשו להעיד בפני ועדות חקירה שונות וגילו
בעדותן תעצומות נפש מרשימות.
עם סיום הפרשה בחרו הנשים להודות למושיעיהן .המכתב
שלפנינו ,הכתוב ערבית-יהודית באותיות עבריות ובכתיבה

הסיניור ,סיניור משה מונטיפיורי ירום הודו המפואר...
הבשורה הגדולה על שחרורם מהכלא לבתיהם"
[במקור :נהאר אל אחד אל מבארך אל וואקע פי תמאנייה
אלול אשרקת שמוס אנוואר אל אמר אל כרים מן סעאדת
סידנה ותאג ראסנה אבן עמכום אל סי' סי' משה מונטיפיורי
יר"ה אל מפכום ...אל בשארת אל עצוימיה באטלאהום מן
אל חבס לביותהוםֿ]
סדר החתימות משקף את המתחים בקהילה היהודית
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נשות
קהילת
דמשק
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ליידי יהודית מונטיפיורי
בדמשק ,שבאו לידי ביטוי גם בהאשמות ההדדיות במהלך
המשפט .בראש החותמות ניצבות נשות משפחת פרחי,
המשפחה היהודית העשירה בדמשק ,ובקצה השני נשות
משפחת הררי ,משפחת סוחרים יריבה .בתווך חתומות
נשות רבנים ובני מעמד הביניים ,בהן גם "אורו ,מדאם משה
אבו אל עפייה" המומר .חותמת את הרשימה מזל טוב,
אשתו של רב הקהילה יעקב ענתיבי.
המועד המצוין במכתב כיום שבו "זרחו המאורות" – שוחררו
הבעלים הכלואים ויצאו ממחבואם הנאשמים בפרשה
שהסתתרו ונשפטו שלא בפניהם – תואם את המתואר
בדיווחי הקונסולים הזרים.

מעניין עוד יותר תאריך כתיבת המכתב – ט"ו לחודש
הרחמים (אלול) ,כשבוע לאחר השחרור .מכתבו של
הקונסול הצרפתי לממונה עליו בקונסוליה הראשית
בביירות מציין במרירות את אירועי השמחה של היהודים,
ובכללם מסיבה שנערכה סביב תאריך זה בגנו של הקונסול
האוסטרי ,שבה השתתפו ,בין השאר ,המשוחררים ונשותיהן.
ייתכן שבפורום זה התגבשה ההחלטה לשלוח מכתב תודה
מנשות האסירים לאשת המושיע ,אישה אל אחותה.
מתוך האתר של הספריה הלאומית הספרנים.
הכתבה התפרסמה במקור בגיליון מס  12במגזין
הישראלי להיסטוריה "סגולה".
גליון  // 33ערב פסח תשפ"א  -מרץ 2021

17

מסע העלייה הבלתי לגאלית של
משפ' ענבי (ענבה) מדמשק לזכרון יעקב
מאת יפה שליט ענבי (ענבה)
יהדות סוריה הייתה קשורה לארץ האבות מאז חורבן בית
שני .היהודים נהגו לפקוד את הארץ בחופשיות רבה ללא
מחסומים וגבולות ,הם ערכו סיורים וביקורים במקומות
הקדושים וחלקם באו להתיישב בעריה השונות ,בעיקר
בערי הגליל כדי להתחבר למתיישבים מבני עמם.
בכל אותן מאות השנים שלטו באזור אימפריות אדירות
שאפשרו תנועה חופשית של תושבים בין כל חבלי ארץ
ישראל סוריה ולבנון .בתנאים האלה של האזור ,ליהדות
סוריה הייתה הרגשה שהם אינם מנותקים מארץ האבות

עליתם של יהודי סוריה לארץ ישראל.
חזון שיבת ציון במאה התשע עשרה והעליות המאורגנות
של הציונות אשר הקימו ישובים רבים ופעלו לבניית הארץ
ולפתחה ,חידש תשוקתם והגביר את רצונם לעלות לארץ
האבות ולהצטרף לחזון הציונות ,על אף הידיעה שהם
יכולים להיתפס בזמן המעבר בין המדינות ,להיכלא ולעבור
עינויים קשים.
המעצמות ששלטו באזור הקפידו מאוד על שמירה של
הגבולות וחסימת המעברים.

משפחת ענבי בילדותם
ואף קשורים אליה היסטורית מימים ימימה.
מצב זה פסק בתום מלחמת העולם הראשונה בשנת ,1918
בעקבות תבוסתה של האימפריה העות'מאנית וחלוקת
האזור לשליטה בין שתי מעצמות חדשות אנגליה וצרפת.
מעצמות אלה קבעו ביניהם גבולות ומחסומים ומנעו כל
מעבר ביניהן .הן שלטו באזור בחוזק יד ובכך מנעו את
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משפחתי הייתה אחת מאותן משפחות
נפלאות מדמשק ,בעלות חזון ורצון עז ,אשר
החליטו לעלות ארצה בידיעה שהכניסה
לארץ חסומה למעבר והסיכוי לעינויים
ומעצר הם רבים.

אני נולדתי ביום  15.4.1943בעיר דמשק שבסוריה ,לאם
מרים לבית משפ' אל ישר ,ולאב שמעון לבית משפ' ענבי
(ענבה) .הייתי הבת השלישית במשפחה ,קדמו לי שתי
אחיות ,הבכורה שמחה והשנייה רחל.
אותי העלו ארצה בשנת  ,1946בהיותי ילדה בת שלוש .את
סיפור עלייתה של משפחתי לארץ שמעתי מאימי ואחיותיי
בשנות בגרותי.

הוא היה כל הזמן בקשר עם תנועת "החלוץ"  ,הוא נעזר
בהם לכל אורך המסע ,קיבל מהם הדרכה וסיוע רב.
בניסיון השלישי שלו בראשית שנת  ,1944הוא הצליח לחצות
את הגבול ולחדור בשלום לארץ.
מזלו וגורלו הביא אותו למושבה זכרון יעקב שם התחבר
לחברים שהכיר מדמשק שכבר היו בזכרון ,הצטרף אליהם
לעבודה במפעל אבן וסיד בשפיה ,מפעל בו הוא עבד בכל
שנות חייו עד לפרישתו לגמלאות.

משמאל שמעון ענבה  -אבא של יפה ,מימין חברו מדמשק
בשנת לידתי  ,1943עוד בהיותי יונקת חלב אם ,המשפחה
החלה בתהליך עלייה לארץ ,בדרכים ובאמצעים בלתי
חוקיים.
בסוף שנות העשרים הוקמה בדמשק תנועת "החלוץ" אשר
פעלה בקרב בני הנוער וסייעה ליהודים לעלות לארץ.
אבי שמעון ,היה הראשון מבני המשפחה שיצא למסע
המסוכן .הוא קיבל תדרוך וסיוע מתנועת החלוץ ,השאיר
את אמא עם שלוש בנות קטנות בינהן אני תינוקת בת
מספר חודשים בלבד ויצא להרפתקה קשה בעלת סיכונים
גדולים של חציית הגבול בין סוריה לארץ ישראל .
בניסיון הראשון שלו של חציית הגבול הוא נתפס באזור
העיר קונטרה שברמת הגולן .נכלא בכלא הסורי ,סבל
עינויים וייסורים קשים על ניסיונו לחצות את הגבול.
לאחר מספר שבועות לשחרורו מהכלא הסורי ,הוא ניסה
שנית לחצות את הגבול ,גם בפעם הזו הוא נתפס ונכלא
בכלא הסורי ,הוא התקיים ממזון דל ,קיבל מכות ,סבל
עינויים קשים עד ליום שחרורו.
אבי לא התייאש ולא נשבר ,הרצון שלו לעלות לארץ
היה ערכי ואידיאולוגי .הוא השתוקק לעלות ראשון מבני
המשפחה ,במטרה להכין את הקרקע להבאת כל בני
המשפחה שנשארו בדמשק אחריו ,לאחר שיתבסס במקום
עבודה ומגורים.

לאחר מספר חודשים לעלייתו
ארצה ,פעל אבי אצל נציגי
הפלמ"ח ,שעסקו בהעברה
ובהברחת יהודים מסוריה
לארץ ,להבאת המשפחה
כולה מדמשק לזכרון.
נציגי הפלמ"ח והחלוץ בדמשק,
יצרו קשר עם אמא שלי ועם ראשי
משפחות נוספות ,במטרה לסייע
בידם לעלות ארצה.

במהלך שלוש שנים ,בהן אבי נעדר מהבית ,אימי אחיותיי
הקטנות ואני שהייתי תינוקת סבלנו מאוד .תנאי המחייה
והקיום שלנו היו צנועים ביותר ,מקור הפרנסה של ראש
המשפחה היה חסר ונתן את אותותיו יום יום .המזון בבית
היה צנוע ודל ביותר ,אמא עבדה כתופרת וכך פתרה
במעט את המצוקה הכלכלית .הקיום היום יומי התבסס
על תרומות ועזרה של הקהילה היהודית בדמשק.
בכל אותן השנים המשפחה חיה במתח ובצפייה בלתי
רגילה לראות ולהתחבר אל אבי המשפחה אשר נמצא
בארץ ולשפר מעט את תנאי המחייה.
המפגשים בין נציגי הפלמ"ח והחלוץ עם אימי ועם ראשי
משפחות נוספות בדמשק היו בסתר ,ההנחיות וההוראות
להעברתם ארצה ניתנו בסודיות גמורה .מקום ההתכנסויות
והמפגשים נעשו בבית העלמין של העיר דמשק.
לאחר תום ההכנות הגיע הזמן היציאה למסע ,כל המשפחות
שהשתתפו במסע התכנסו בבית העלמין בעיר בשעת
לילה מאוחרת של אחד מימי חודש יוני  ,1946בשעות אלה
העיר כולה הייתה רדומה ואין איש מסתובב ברחובותיה.
המשפחות שהשתתפו במסע ,השאירו את ביתם פתוח,
ובתוכו כל הרהיטים חפצים ומזכרות של מאות שנים ,הם
לקחו עימם רק צידה לדרך בגדים ואוכל בלבד.
אנשי הפלמ"ח והחלוץ ,רכזו את כולנו בין המצבות וקברי
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המתים ,הלבישו אותנו בבגדי ערבים בדואים ,עלינו על
חמורים וגמלים ויצאנו לדרך דרומית לדמשק בואכה רבת
עמון.
המסע התנהל אך ורק בשעות הלילה .מלווה מטעם
הפלמ"ח היה צמוד אלינו לאורך כל זמן המסע .לקראת
כל בוקר הוא היה מחפש מקום מסתור ושם היה מרכז
ומחביא את כולנו למנוחה ולהסתר .המלווה היה דואג גם
להאכיל ולהשקות את החמורים והגמלים ,להמשך המסע.
בין המלווים ייזכר לטובה גם מנחם לוזיה ז"ל.
שעות המנוחה של כל המשפחות ושלנו היו רק בשעות
היום .לכל אורך המסע ,כולם היו בחרדה ופחד שמא יתגלו,
ודינם יהיה מכות ,עינויים וכליאה בבית הסוהר.

המסע דרומה לממלכת ירדן ,הוא הוליך אותנו מערבה
לנהר הירדן ,והוביל את כולנו צפונה לאורך הנהר.
בלילה השלישי של המסע ולאחר שעות רבות של הליכה
ברגל לאורך הירדן ,עם זריחת החמה ,המדריך קירב אותנו
לשפת הנהר עצר את כולם והורה לחצות מהר את נהר
הירדן.

המסע היה קשה ומפרך ,כל המשפחות סבלו
מאוד ולא הבינו מה קורה להם ,הילדים שהיו
במסע כולל אני שהייתי בגיל שלוש סבלנו
מקשיי המסע ,לא אחת הייתי פורצת בבכי
ומסכנת את כולם ,היה חשש שבגללי נתגלה
כולנו ונוסגר לשלטונות .במקרים אלה אימי
מרים ,הייתה בולמת את פי בבגדים ומגבות
כדי שהבכי לא יישמע.
במהלך המסע ,מי השתייה לא תמיד היו נקיים ,האוכל של
כולם היה גרוע ,בלתי אכיל וגם לא הספיק.
במהלך כל ימי המסע ,רכבנו על חמורים וגמלים דבר
שלא התנסינו בו בעבר כאנשים עירוניים .עקב הקושי
ברכיבה ארוכה ,בחלק מהמסע כל אנשי השיירה ירדו
מעל החמורים והגמלים ,ועשו את המסע רגלי .אני שלא
יכולתי ללכת ,נעזרתי באחותי הבכורה שמחה ,שהייתה
בת  11בלבד ,שמחה נשאה אותי על כתפייה שעות רבות
בכל לילה .היא הייתה עייפה ותשושה לכל אורך המסע.
את אחותי רחל שהייתה בגיל  ,9הובילה אימי .היא החזיקה
את רחל חזק ביד שמא תיפול ותאבד את השיירה .מלווה
הקבוצה איש הפלמ"ח היה אדם נהדר ,הוא היה בעל חוש
התמצאות בלתי רגילים .לכל אורך המסע הוא הרגיע
את כל המשפחות ,עודד אותנו ,עזר והעניק לכולם בטחון
ותקווה שהמסע יסתיים בהצלחה .
המסע ארך שלושה ימים ושלושה לילות ,הנתיב נקבע כך
שיסיר כל רמז ממטרתו ומכיוון היעד הסופי שלו .כולנו
היינו בלבוש בדואי מובלים על גבי חמורים וגמלים המראה
החיצוני היה של נוודים שיורדים דרומה לכיוון ממלכת ירדן
בואכה רבת עמון.
אולם בדרך מלווה הקבוצה שינה כוון .במקום להמשיך את
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מרים אל ישר ושמעון ענבה  -הוריה של יפה

בזריזות ,במרץ ובהתלהבות בלתי רגילים
כולם קפצו מעל החמורים והגמלים אספו
את חפציהם ביד ותוך דקות מעטות חצו
את נהר הירדן לא רחוק מגשר בנות יעקב.
יחד דרכנו בשמחה רבה על אדמת ארץ
ישראל והשלמנו בגאווה מסע ייסורים של
עלייה לארץ האבות וחידוש חזון שיבת ציון.
בצד השני של הירדן המתינו לנו נציגים מטעם הפלמ"ח
אשר הובילו את כולנו לקיבוץ אשדות יעקב .לאחר מנוחה
קצרה ,החלפת בגדים ואירוח לארוחת בקר בקיבוץ ,לכולם
חזר הצבע לפנים והרגשת שמחה מלאה את ליבם.

מימין רחל אל ישר  -סבתא של יפה
משמאל שיפרה אל ישר  -אחות מרים

לאחר מנוחה של מספר שעות ,כל המשפחות פוזרו בכל
חלקי הארץ .
את אימי מרים ואנו שלוש הבנות ,הסיעו הישר
למרכז המושבה של זכרון יעקב ,הנהג הוריד אותנו
ליד הקיוסק של שוסטר ,שם חיכה לבואנו בציפייה,
בקוצר רוח ובדריכות רבה אבי המשפחה שמעון.
המפגש המשפחתי היה מאוד מרגש ,אבי קיבל אותנו
בזרועות פתוחות ,השמחה הייתה רבה מלווה עם הרבה
דמעות בעיניים אשר ביטאו אושר רב ,המפגש החזיר לנו
את הביטחון והביא את הקץ לניתוק הממושך של אבי
המשפחה מאשתו ובנותיו במשך שלוש שנים.
ממרכז המושבה כל המשפחה יחד הלכנו רגלי ,אני על
כתפי אחותי שמחה למרתף של משפחת דוברובסקי
ברחוב הרצל של המושבה .זה היה בית מגורי משפחתנו
בשנים הראשונות.
וכך גם באה לסיומה המוצלח ,אחת העליות הבלתי לגאליות
המרתקות ביותר שהיו בדרכן לארץ האבות ותקומת ישראל.

המושבה זכרון יעקב ,שבה התאחדה
משפחת ענבי (ענבה) מדמשק ,זכתה
לקלוט במהלך שנותיה יהודים ספרדים
רבים שבאו לגור בתחומה עוד מראשית
המאה העשרים.
העולים הגיעו אליה מסוריה ,מצרים
טורקיה וגם מהעיר צפת שבגליל.
חלקם הגיעו בודדים וחלקם עם משפחות.
לכל המשפחות ישנם צאצאים שחיים
במושבה עד עצם היום הזה עם שמות
אבות אבותיהם ובהם:
מזרחי ,אשכנזי ,ענבי ,דורזייה ,ממן ,דהן,
אבן צור ,כהן ,קציר חדור ועבדי.
עם הזמן משפחות יקרות אלה הקימו בית
כנסת מפואר אשר פעיל בשבתות וחגים ,בו
הם מקיימים עד עצם היום הזה את טקסי
בר המצווה והעליות לתורה בימי אזכרות
של בני המשפחה.
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מזיכרונותיו של אשר סקל על
החיים בדמשק
על עברה התורני של יהדות דמשק מן הדין שהיסטוריון,
או מי שהעבר נהיר לו ובקיא בו הוא יאמר את דברו.
ברשימה קצרה זו אספר רק את הידוע לי מן העבר
הקרוב ומה שנותר בזיכרוני ,ואם אטעה פה או שם עם
הקוראים הסליחה.
יודע אני כי במאות ה 16-וה 17-הייתה דמשק עיר ואם
בישראל ,מקום תפילה ,תורה וקבלה – שנייה לצפת ,בה
התרכזו טובי המקובלים תלמידי האר"י הקדוש .הידוע
ביותר הוא הרב משה חיים ויטל זצ"ל תלמידו האהוב של
האר"י.
מנהג היה [וקיים עד היום] שבליל הכיפורים לאחר תפילת
"כל נדרי" עורך שליח הציבור אזכרת נשמות למקובלים
הקבורים בבית קברות מיוחד והרשימה ארוכה ומשתרעת
על עשרות אחדות של שמות וקהל המתפללים מקשיב
להם בדחילו ורחימו בעומדו על רגליו .לפני כן בעוד בקר
אחרי תפילת שחרית נהגו יהודי דמשק ללכת אל בית
הקברות ולהשתטח על קברות יקיריהם ,בדרכם היו נכנסים
לאותו בית קברות קטן להדליק נרות נשמה על קברות
המקובלים ,לקדושה מיוחדת ויחס מיוחד לקבר משה חיים
ויטל.

על עברה התורני של דמשק יעיד מספרם
הרב של בתי המדרש ובתי כנסת שהוא
למעלה מכל יחס לגודל אוכלוסייתה הנע בין
 ,3000-5000בתי התפילה מלאים בדרך כלל
בשבתות ובמועדים .יש בתי מדרש ששמרו
על ייעודם ויש בתי מדרש ששינו את ייעודם
והפכו לבתי כנסת.
בתי מדרש ששמרו על ייעודם :ב"מ חכם אלנאעם ,ב"מ
רּוגה רפאל ,ב"מ .בתי מדרש ששינו את ייעודם והפכו
לבתי כנסת :מדרש אלשאג'ור ,מדרש כתאב אלעתיק,
מדרש בית אלבושי ,מדרש בית אלחסוני ,בית אלבוזלי.
והרי שמות בתי הכנסת הקיימים :ב"כ מנין ,בה"כ שבת
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שמעוע ,ב"הכ כתאב
אחים ,ב"הכ מנשה ,ב"הכ ָר ִאי ,ב"הכ ָ
אג'דיד ,ב"הכ אפרנג' ,ב"הכ חוש אלבאשה ,ב"הכ ג'ובר
המיוחס לאליהו הנביא והוא מחוץ לעיר ומיוחסת לו קדושה
מיוחדת ,במרכזו טבלת שיש מגודרת בגדר ברזל וחרוט
עליה "כאן משח אליהו הנביא את אלישע בו שפט לנביא".
בקצהו מערה ואבן חלולה בפינתה ,שעליה מדליקים נרות.
למקום הזה מייחסים סגולות ריפוי .מלבד הבניין עצמו
יש חצר גדולה עם חדרים בהם מתאכסנות משפחות
הזקוקות לריפוי ,ודרך אגב משמש המקום גם כאתר נופש
ממנו יוצאים אל השדות – תשעה בתי כנסת ונוסף עליהם
חמישה בתי מדרש ששינו ייעדם.
קהילת דמשק קהילה פורייה ,נשותיה ולדניות והמשפחות
מרובות ילדים ,ששה-שבעה ילדים במשפחה הוא דבר
שכיח .מכיר אני משפחה [קרובה] אשר לאם היו אחת
עשרה לידות ,אומנם שתי בנות ובן נפטרו ממחלות ילדות,
בן אחד נספה בתאונת דרכים ,אך שבעה נשארו והולידו
ילדים וילדות ואף בניהם נשאו נשים והולידו בנים ובנות
והעניקו להוריהם נכדים והנכדים העניקו נינים ועוד ידם
נטויה .כך ממלאת הקהילה לאומה בריבוי שמות משפחה
עבריים ,שהם למעלה מכל יחס למספר המשפחות
בקהילה שמספר החברים בה נע בין שלושת אלפים עד
חמשת אלפים :ארזי ,אשר ,בודק ,גבאי ,גברא ,דיין ,דניאל,
הררי ,חבר ,חמשה ,חסון ,חפץ ,ידי ,טבילה ,ישר ,כהן ,כלב,
לוי ,מזרחי ,משען ,משעניה ,מיחא ,מניין ,נוח ,נחמד ,סלומון,
סימן טוב ,סעד סעדיה ,עבדי ,עדי ,פנחס ,פסח ,פרדס,
פרחי ,פרץ ,צדקה ,צוריה ,צפניה ,שלוח ,שטח ,שמאי,
שמעיה ,ששון ,תותח ובוודאי שיש עוד שאינם זכורים לי.
עקב סיבות שהזמן גרמן פנה זיוה ,פנה הדרה ואת בכורתה
ירשה קהילת חלב שבצפון סוריה .הקהילה הדמשקאית
הייתה לקהילה צנועה ,קופאת על שמריה עד' בו הרוח
העברית שטלטלה אותה ועוררה אותה לחיים .עד אז הייתה
צנועה שפרנסתה על מסחר זעיר ומלאכה בחלקה הגדול
התפרנסה מעבודת חריטת נחושת ערבית ,מקצוע שהיה
בלעדי ליהודים .בתי מלאכה זעירים ספקו עבודה לנשים

בתוך הבית ,לסייע לפרנסת המשפחה .היו גם שני בתי התורה ,כשהרעב השכיח כל דרישה אחרת .ילדים שוטטו
מלאכה גדולים האחד ברחוב היהודים בשם קואופרטיב לבושי בלויים ללא נעליים ,לבקש נדבות ולחטט באשפתות
אורינטל והשני גדול ממנו בשכונת באב אל שרקי של אחרי פסילת מטבחי העשירים.
נוצרים ערבית משפחת נעסאן בשיתוף עשיר יהודי – ופנאי כתם המלחמה החלה להגיע מן הג'וינט עזרה במזון
רב לא נותר לשקוד על התורה .אך הציבור היה שלם עם ומלבוש .נפתח מטבח ציבורי ונתן תבשיל לכל דורש.
אלוהים ואנשים ,אין פורץ ואין דוחה ,לא גנבים ,לא חשאשין באביב  ,1919אחרי פסח תרע"ט נפתח בית יתומים
ובוודאי לא רוצחים .תחנת המשטרה המקומית נועדה להגן לחמישים ילדים ומעלה מטעם הועד האמריקאי ליתומי
על התושבים מפני התגרויות פרחחים גויים אלימים שנהגו מלחמת העולם הראשונה ביוזמתו הברוכה של איש יקר
לבקר בשכונה בעיקר במוצאי שבתות להתבשם מאווירה – יהודי מעיראק בשם פאייס ,כשעל ידו עוזרים עסקנים מן
הקהילה .המוסד נפתח בבית שכור בבית טראב ,בצמוד
ומנשים יהודיות.
לבית הכנסת אלראי .תחילה היה מחסור בכמה פריטים
שני בתי היתומים בדמשק
חשובים ,היו מוטות ברזל על לוחות עץ ,היו מזרונים אך לא
בשנות מלחמת העולם הראשונה הייתה הקהילה היהודית היו שמיכות .לאט לאט התמלא חסרון זה .נשכרו טבחית
שבדמשק בדלות משוועת ,האבות והאחים הגדולים נלקחו ותופרת שטפלה במלתחת הילדים וספקה בגדים עליונים
ולבנים .לאחר זמן מה נפתח
גם בית יתומות .כמו כן נשכר
בית סמוך לשמש כבית
הספר זמני עד הפתח בית
הספר הכללי.
מראשית דרכם קבלו
שני המוסדות צביון עברי,
בכל דרכי חייהם עסקניות
ועסקנים מארץ ישראל בקרו
בשני המוסדות והעניקו
ליתומים וליתומות בולי ציון
ואהבה והפיחו רוח עברית
לאומית .הלשון העברית
הייתה הלשון המדוברת.
נערכו חגיגות והצגות
משותפות לבנים ולבנות.
שלוש פעמים החליף בית
היתומים את מקומו ותמיד
בית היתומות בדמשק שהוקם בתמיכת ועד הצירים ,סוריה1919 ,
בצמוד לבית הכנסת .לאחר
לצבא ומשפחותיהם לא קיבלו כל סיוע מן הצבא ,פרט בית טראב עבר לבית גדול עם חצר גדולה צמוד לבית
למעט לחם חיטים ,שרבים המירו במנה כפולה של לחם הכנסת אלפרנג' ,דהיינו האירופי ,המבנה היה בן קומותיים
שעורים .פטורים משרות צבאי היו כלי-קודש של כל הדתות ואכלס את שני המוסדות .לאחרונה עבר בית היתומים
ובכלל זה גם כלי-הקדש היהודים .היו רבים שהתחזו לכלי -לאתר אחר "אל כותאב אלג'דיד" צמוד לבית הכנסת בשם
קודש כדי לקבל פטור מהשרות הצבאי.
זה .בית היתומים הועבר לבית בשכונה הנוצרית סמוך
חיילים שהוענקה להם חופשת בית ,שלטונות הצבא לא לשכונת היהודים .למותר להגיד כי מידי שנה ושנה השתפר
דאגו להם להסעה וחיילים סמכו על טרמפים ,רבים מהם המצב והגיע לרמה מניחה את הדעת.
נתקעו אי-שם ואבדו .כזאת אירע לאבי ששרת באנטוליה ,בשש שנות קיום המוסד התחלפו המחנכים .כולם נהגו
אמנם נתנה לו חופשת-בית – היה זה בעיצומו של חורף בחניכים באורך רוח וגם לפי דברי "החכם מכל אדם" –
קשה באנטוליה ,באחד הימים נמצא מת ,קפוא.
חנוך לו לנער על פי דרכו .כולם היו חביבים ,המנהל הראשון
יתומי ישראל התהלכו ללא תורה ,כי מי נתן דעתו על היה יליד דמשק ,חיים זגול ,אחריו באה מנהלת בשם הגב'
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שוהם .מקום מיוחד בלב החניכים היה למנהל מנדיל בכר
יליד תורכיה .תחילה נהג בנוקשות והקפיד על כל עברה
ולו הקטנה ביותר .לאחר מכן שנה את טעמו והיה חביב
מאוד .הרבה להוציא את החניכים לטיולים בטבע .משקרבו
ימי סגירת שני המוסדות ,טרח למצוא עבור הבנים
הגדולים מקצועות מתאימים למחייתם ושש בנות נשלחו
לארץ ישראל ,למוסד שפייה .גם אני אישית חב לו תודה,
שבהשתדלותו נשלחתי לירושלים לבית הספר למלאכה
של חברת "כל ישראל חברים" שהיה ברחוב יפו .לפני
שנים אחדות נהרס המוסד ועל מקומו נבנתה שכונת וקרה
למגורים ,שכונה רבי קומות ורבת תפארת.

ימים יפים אלה לא ארוכים .שני בתי הספר הנתמכים
מתקציב הוועד הלאומי ליהודי ארץ ישראל נסגרו בסוף
שנת הלימודים תרפ"ג –  ,1923והמורים שבו לארץ ישראל.
גם קיום "מכבי הצעיר" פסק.
הפרידה מבצרווי הייתה נרגשת מאוד .הוא הזמין צלם
שצילם תמונה גדולה של כלל מכבי הצעיר וגם תמונה
אישית לכל אחר מהילדים להיות לו למזכרת לאיש האהוב
העוזב אותנו ושב לארץ ישראל .אני התבקשתי להעניק לו
את דגל המכבי למזכרת.
בצלאל בצרווי חזר ארצה ושמש בהוראה בזכרון יעקב
תחת הנהלתו של יהודה בורלא .בשנותיו האחרונות ניהל
בית ספר דתי בירושלים והקים "מכבי צעיר" כמתכונת

בצלאל  בצרווי
ברשומה זו רוצה אני
להציב יד ושם לדמות
מופלאה ,לאיש רב פעלים,
אשר הקהילה חבה לו זכות
יקיצתה מתנומתה ,יקיצתה
אל פעילות ,אל התרבות
העברית-ציונית התוססת,
שבשנים מועטות כבשה
את שכונות היהודים .כוונתי
למורה  -המחנך המסור
בלב ובנפש בצלאל בצרווי
ז"ל ,האיש אשר השאיר
בשכונה רושם בל ימחה.
האיש הוא יליד בצרה
שבדרום עיראק .הופעתו
החיצונית מרשימה וגאה.
גבר צעיר שחרחר ויפה
בית היתומים היהודי בדמשק שקיבל תמיכה מוועד הצירים ,סוריה1919 ,
עיניים ,לבוש בקפידה
לפי האופנה האחרונה ,מצוחצח ללא רבב .מלבד תפקידו ה"מכבי צעיר" שלנו.
כמורה וכמחנך הכניס רוח חיים רעננה בשכונה היהודית עם סגירת בתי הספר העבריים ופיזור "מכבי הצעיר" לא
המתנמנמת .הקים את "מכבי הגדול" ו"מכבי הצעיר" ,גוועה העברית .ברחובות השכונה הוסיפו להדהד הדיבור
מנערים נלהבים מן החוץ ומתלמידי בית הספר בגילאי והשירה העבריים במוצאי שבתות ובכל הזדמנות כאשר
עשר עד חמש עשרה .הלבישם במדים עם כובעים בנוסח המתה השכונה מזוגות מטיילים .הפרי נראה ביסוד תנועת
חיילי אוסטרליה ,והצעידם ברחובות השכונה ושירה עברית החלוץ וזו ארגנה שליחת נוער לקיבוצים .ביזמת הקבוץ
בפיהם .בראש התהלוכה נישא דגל משי לבן ותכלת עם המאוחד נשלחו זוג מדריכים חברי נען ,יוסף לוי ואשתו
שבעה כוכבי זהב ,ודמות של שמשון המשסע את הארי .טהורה .רושם מיוחד עשה ביקורו הממושך של דוד כנעני
אחרי הדגל צעדו שלושה מתופפים ושלושה מחצצרים איש איילת השחר שלימד שירים עבריים מארץ ישראל .כן
[זכיתי להיות אחד מהמתופפים] ,והמצביא ,הוא עצמו זכה סניף החלוץ לביקורי אנשים מן הארץ.
מפקד ברמה "שמאל ימין ,שמאל ימין!!" .לפעמים הצעיד המשורר ח.נ .ביאליק ,דוד ילין ,אליהו אטת ואחרים .כל
תהלוכה זו ברחובות העיר מחוץ לשכונה .כל זה השרה על המבקרים התרשמו לטובה ממה שראו ושמעו ,חלקו
מחמאות ועודדו את הנערים .התפתחה גם עלייה רצינית
השכונה הצנועה והשקטה גאווה והתרוממות רוח.
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בלתי לגאלית לא רק בקרב הנוער אלא בקרב המשפחות,
תנועה שפעלה בתחומי סוריה וקמישלי .המארגנים
והפעילים הכניסו עצמם לסכנות רציניות.
על עלילותיהם הנועזות של הבחורים האלה יספרו החברים
שעסקו במלאכה ,שהם בקיאים ממני ,אלה שחשו על
בשרם את הסכנות ואת ידם הקשה של השלטונות בסוריה
וגם של שלטונות המנדט בארץ.

בית הספר העברי
פרשה מיוחדת היא פרשת החינוך העברי בקהילה היהודית
של דמשק .עד כמה שזכרוני מגיע ,בשנות המלחמה לא
היה קיים שום לימוד .העוני היה גדול ,אבות ואחים גדולים
נלקחו לעבודת הצבא ברחבי האימפריה התורכית ואמהות
נלחמו בכל כוחן הנשי לקיים את הפעוטות.

עד המלחמה למדו ילדי ישראל בכותאב אצל
החכם ,דהיינו בחדר אצל הרבי .הפעוטות
למדו אלף בית וקרוא על ידי צרוף תנועה
לאות ולאחר מכן קריאת מילים שלמות.
לגדולים כלל הלימוד לימוד התפילה ,פרשת
השבוע וההפטרה בטעמי המקרא .לגדולים
יותר כלל גם "חוק לישראל" וסמוך לפורים
למדו "מי כמוך" ומגילת אסתר בטעמי
המקרא וגם ערבית דהיינו לתרגום ללשון
הערבית וכן לקראת חג השבועות מגילת
רות ופרקי אבות .בין פסח לעצרת הובאו
הילדים מו החדרים אל בית הכנסת לאחר
תפילת המנחה וקראו מזמורי תהילים.
כאמור בשנות המלחמה לא היה כל לימוד .אחרי המלחמה
שבו החדרים ונפתחו כמתכונתם .החדרים היו רבים ,הוכחה
לכך היא הסמטה הקרויה ערבית דהיינו :שכונת החדרים.
כך נמשכו העניינים.
והנה ביום אביב אחד באו שני "אדונים" אל החדר בו למדתי
[אני משער שכך אירע גם בחדרים האחרים] ,סדרו את
הילדים בזוגות ונהגום אל חצר רחבת ידיים ב -ערבית
כנראה בהסכמת החכם של וועד הקהילה.
איני יודע למה שימשה חצר גדולה זו והחדרים שבאגפיה,
אבל בתנאי העוני והדלות התאים המקום לייעודו .בחצר
צמח עץ אגוז עבות ורענן .בקומה העליונה היתה דירה
בת שני חדרים ,האחד נועד להנהלה והשני לחדר המורים.
קירות שני החדרים קושטו בתמונת הד"ר הרצל וכן בתמונות
סופרים עבריים :ביאליק ,שלום עליכם ,דוד פרישמן ואחרים.
כך נפתח בית הספר העברי .במקביל נפתח ערבית ,ביה"ס

לבנות בהנהלת מר ריבלין .על בית הספר הזה לא אכתוב
משום שאיני יודע דבר עליו.
שני בתי הספר נפתחו מטעם ועד החינוך של הועד הלאומי
ליהודי ארץ ישראל וההסתדרות הציונית העולמית והתקיימו
מתקציביהם.
אזכיר את כל המורים שאיישו את בית הספר בשש שנותיו,
שכולם זכורים לי בשמותיהם :המנהל :יהודה בורלא ,אשר
בזכות התגוררותו עם משפחתו בדמשק והודות לכך
העמיק להכיר את מנטליות הדמשקאים ואת חיי הקהילה
והודות לכך זיכה את הספרות העברית ברומנים אחדים
מחיי היהודים בדמשק :נפתולי האדם ,מרננת ,המלכה ועוד
שאינם זכורים לי .השני – בצלאל בצרווי ,אשר ייחדתי לזכרו
רשימה קצרה ,משה חיים נאמן ,שלם ארזי יליד דמשק ,יוסף
מיוחס ,חיים קובריני ,דרוקסקי ,דוברובסקי ,שניידר המורה
לזימרה ,גרטש שערק מן הצבא הגרמני פשט מדיו ועסק
בהוראה .המורה ליסבונה לצרפתית ,מועלם דהוד המורה
לערבית עם ענף להלקאה ,ושלושה חכמים שלימדו לימודי
קודש ,חכם חיים ,חכם סלים וחכם יוסף עם ה -ערבית שלא
סרה מידו ,שנועדה להחדיר את התורה דרך כפות הידיים.
חומר לימוד היהדות כמתכונת החדרים.
יום הלימודים לקטנים ולגדולים היה בן שש שעות ,ארבע
לפני הצהרים ושתים לאחר הצהרים .הלימודים נמשכו מ-
כד' בתשרי עד חמישה עשר באב שאז נסעו המורים לארץ
ישראל אל משפחותיהם .מראש חודש תמוז היו הלימודים
רק בשעות שלפני הצהרים.
בראשית שנת תרפ"ב עבר בית הספר למבנה אחר ,מבנה
שהיה פעם בית הגבירים בשם "בית כתראן" ,מעל השער
התנוסס שלט בשלוש שפות ,עברית ,ערבית וצרפתית
"בית הספר היסודי עברי לבנים".
בית הספר היה עברי ברמ"ח אבריו .הלשון העברית לא
רק הייתה שפת הוראה אלא גם שפת הדיבור שבפי
הילדים ,לפחות בתחום בית הספר .המורה לזמרה הרבה
ללמד שירים עבריים ,שירי ארץ ישראל .בחגי ישראל נערכו
חגיגות ו -כ' בתמוז היה ליום אזכרה לד"ר הרצל .באחד
מאגפי החצר הוקמה במה משני עבריה שני דגלים עבריים
השתלשלו מלמעלה למטה .הוצגה תמונה של הרצל.
שרו את השיר "לנשמת הרצל" הפותח ב "ביום אביב
מוקדם אלינו הופעת" ,היו דקלומים והמנהל נשא דברו על
משמעות היום ועל דמות האיש ומפעלו.
בט"ו בשבט יצאנו לטיול בחיק הטבע ,בדרכנו אל השדות
עברנו ברחובות העיר כששירים עבריים מתרוננים בפינו.
בית הספר הגיע ל"בגרות" בסיום מחזור ראשון בשנת
תרפ"א ומחזור שני בשנת תרפ"ב .בסוף שנת תרפ"ג
נסגר בית הספר בגלל העדר תקציב והמורים שבו לארץ
גליון  // 33ערב פסח תשפ"א  -מרץ 2021

25

ישראל והשאירו את התלמידים תוהים ומתוסכלים שנאלצו
להמשיך לימודיהם בבית הספר אליאנס ,באווירה שונה.
הלימודים היו בשפה הצרפתית עם מאמץ וטכניקה לעשות
שפה זו מדוברת בפי הילדים .יזכר לטוב מר כהנוב מנהל
בית הספר אשר הבין לנפשנו במשבר שבה עלינו .לכיתתנו
ניתן מחנך עברי מארץ ישראל בשם שלום גולדמן וכן גם
המורה לחשבון היה דובר עברית מר זילברשטיין .המשבר
נתן את אותותיו בכך שנעשינו קנאים ללשון העברית .אבל
הטלנו את האשם בסגירת בית הספר העברי באליאנס,
כאילו הוא האשם ,את תסכולנו וזעמנו פרקנו על רהיטי
הכתה ,וכתתנו קנתה לעצמה שם רע – כתת המזיקים.
עד כאן מגיע זכרוני ,עד חודש ניסן שנת תרפ"ה .בקיץ של
אותה שנה נשלחתי לירושלים ללמוד מלאכה בבית הספר
למלאכה של חברת "כל ישראל חברים" – "אליאנס" בלע"ז.
מבנה גדול שהשתרע על שני רחובות והיה קיים עד לפני
שנים אחדות ונאלץ ל"התפנות" לטובת שכונת מגורים של
רבי קומות ויקרה וזכר לא נשאר ממנו .אבל נשאר חי בלב
וותיקי היישוב בירושלים כמוסד שנתן מקצועות מלאכה
לרבים רבים מתלמדי הארץ ולנערים שבאו מחוצה לארץ.

קורות עליה אחת
לאחר שהייה ממושכת בדמשק גמרתי בדעתי לשוב ארצה
לצמיתות .על ידי חברינו הפעילים התארגנה קבוצה של
שישה חברים ,שתי חברות ,רחל דעבול וחמדה חלביה,
וארבעה חברים :שלם ,משה מוצרי ,פלח ואנוכי.
הדרך לארץ ישראל – דרך לבנון הייתה קלה ביותר ללא
חשש התקלות עם שומרי הגבול .לאחר חג הסוכות
תרצ"ג (אוקטובר  )1932יצאנו לבירות .בבירות שכרנו מונית
כמטיילים להביאנו אל "דיר מאמס" עיירת גבול לבנונית
נוצרית .הכל הלך חלק ללא תקלה .באנו אל ביתו של אבו
נִ ְע ֶמה כאורחים ,השארנו חפצינו ,בהנחה ,שהוא יביאם על
חמור לכפר גלעדי .אבו-נעמה נהג לספר בגאווה כי הוא
הכיר אישית את יוסף טרומפלדור וכי הייתה ביניהם ידידות
אמיצה ,ולכן הוא עוזר ברצון וללא תשלום לחלוצים אשר
פניהם מועדות לארץ ישראל .לאחר מנוחה קצרה וכיבוד
בקהווה ופירות המקום ,יצאנו כמטיילים אל עבר הגבול
הקרוב לאור יום ולא נתקלנו ,לא בגנדרמריה ולא בשומרי
גבול אחרים .לאחר הליכה של שעה קלה הגענו לכפר
גלעדי .שהינו יום אחד בקיבוץ הזה ומשם הסענו לאיילת
השחר .היה זה ביום השישי לשבוע.
והנה קפץ עלינו מדמשק רוגזו של אביו של פלח ,שחרה
אפו על שבנו נסע לארץ ישראל ללא רשותו .באילת השחר
נודע כי האיש בא מדמשק להחזיר את בנו איתו .במשטרת
ראש פינה סיפר כי בחורים פיתו את בנו לברוח לארץ
ישראל ,ומדמשק צלצלה המשטרה למשטרת ראש פינה
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לעצור אותנו ולסייע לאב להחזיר את בנו ,ועוד מעט וכוח
משטרה יגיע אל המשק לחפש אותנו ולעצרנו ,וכי הבן כבר
נתפס ונמצא עם אביו במשטרת ראש פינה .חיש העבירונו
למקום מחבוא מרוחק מהמשק – אל בית המשאבה שעל
שפת הירדן ,בהנחה כי לשם לא תגיע המשטרה ,ואמנם
לאחר חיפוש שטחי הסתלקה המשטרה בידיים ריקות.
לאחר הסתלקותה הוחלט להעבירנו הלאה – אל קבוצת
כנרת ,שם מצויים חברינו מנחם לוזיה ויוסף חלק בהכשרה
לגרעין אפיקים.
בלילה הובאנו לראש פינה לא דרך הכביש מחשש התקלות
במשטרה .הלכנו ברגל דרך ההר ,אותו לילה היה חשוך,
וגשם טורדני ירד ללא הפוגה ,נרטבנו כדבעי ובוססנו
בטיט .חמדה חלביה הייתה עייפה לכן הרכיבוה על הסוס
לצידו של מורה הדרך .מישהו דאג למכונית ואנו הוסענו
לקבוצת כנרת.
שני חברנו ,מנחם לוזיה ויוסף חלק דאגו להלנתנו ומכיוון
שהייתה השעה מאוחרת הלכנו לישון .שני חברינו שייכים
לגרעין התיישבותי בקרבת מקום – קבוץ שעתיד להיקרא
"אפיקים" .מנחם הציע לנו למחרת ללכת לראות את
המקום המיועד להם .באנו וראינו אדמה מעובדת ,אך חוץ
משתי סככות לא היה כל מבנה.
לא זכור לי כיצד הגענו אל קיבוץ גשר – מקום ההכשרה
לקיבוץ אשדות יעקב .למחרת ,בעוד לילה נסענו ברכבת
אל עין חרוד בלווי של מנחם לוזיה .מקומו של קבוץ
היה במקומו הקבוע על הגבעה וליד המעיין היה גרעין
הכשרה – קבוצת חוגים שציפתה לעלות על הקרקע בבית
השיטה .לעין חרוד הגיעו חפצינו שהופקדו בדיר מוס אצל
אבו-נעמה.
עד שהוחלט על מקומנו עשינו כמה ימים בעין חרוד תחתון,
שצפתה לעלות לקרקע .אני הועסקתי בניקוז אפיק החרוד
לקראת עונת הגשמים ,לפנותו משיחי הפרא שגדלו בו
והפריעו לזרימתם החופשית של מי המעיין.
בינתיים הוחלט על מקומנו ,משה מוסרי נשאר בקבוצת
כנרת והצטרף אל גרעין אפיקים .שלם הצטרף לקבוצת
החוגים – לקבוץ בית השיטה לעתיד ,ושתי החברות רחל
וחמדה ואני נועדנו לקיבוץ נען .איני זוכר כיצד נשרה רחל
מפני שלט הגיע לנען .חמדה ואני נלווים על ידי מנחם
לוזיה נסענו לתל אביב בדרכנו לנען .מחשש להתפש על
ידי המשטרה ,שהמשיכה לחפשנו ,שהינו את שארית היום
בביתו של סופר "דבר" מיכאל אסף ,בלילה הוסענו באוטו
מסע טעון זפזף למפעל צינורות השקיה מביטון שהיה
בנען ,כוסינו בברזנט מחמת עינא בישא.
כאן מסתיים סיפורי .נודע לי כי בעקבות עליתינו נאסרו
חברים פעילים בדמשק .רשות הסיפור להם.

מעלילות עלייתם וקליטתם
של ילדי האלף
מאת :בני מוצרי מושב ניצני עוז
לפני קום המדינה ,מוסדות המדינה שבדרך ,כלומר
הסוכנות היהודית ,הפלמ"ח והתנועה הקיבוצית והמושבים
עשו רבות למען הצלת יהודי סוריה.
רוב יהודי סוריה התגוררו בערים :דמשק ,חלב וקמישלי.
הסוכנות היהודית החליטה לפעול ראשית לעלייתם של
הילדים ,מתוך אמונה שההורים יגיעו בעקבותיהם.
בתקופה זו שלטו בישראל הבריטים ובסוריה הצרפתים,
הבריטים לא אפשרו כניסה של יהודים לארץ.
את הילדים היה צריך להבריח מסוריה לישראל.
עלייה זו הנקראת "עליית האלף" ,נמשכה כשנתיים
והצליחה להבריח בין גבולות והרים יותר מאלף ארבע
מאות ילדים ,אשר גילם נע בין  10-14שנים .על אף העובדה
שלמדינה שבדרך לא היו כל אמצעים לקליטת הילדים,
נרתמו לעזרה התנועות הקיבוציות ותנועת המושבים ,אשר
קלטו אליהם את רוב הילדים ,ואלה שנקלטו במושבים,
אומצו על ידי חברי המושב כבנים לכל דבר.
אני זכיתי להיקלט עם עוד כ 40-ילדים במושב באר טוביה.
משפחת יצחק ודבורה בן-צדק אימצו אותי .המנהגים,
המאכלים ובכלל כל דבר היה שונה לגמרי בהשוואה
למנהגים ולמנטליות שלנו ,של הילדים שהגיעו מסוריה.
לא היה לנו קל להיהפך ל"צברים" ,נאלצנו לשנות אורחות
חיינו כמעט לגמרי .ללמוד שפה חדשה ,מנהגים חדשים.
רובנו הגענו ממשפחות דתיות ונאלצנו להסיר את הכיפה
ולהתרגל לחיים חילוניים .שיבצו אותנו בכיתות הלימוד לפי
גילנו או השכלתנו ובשעות אחר הצהריים סייענו (כמו יתר
ילדי המושב) בעבודות החקלאיות שלא היו מוכרות לנו.
במהלך השנים ,חלק מהילדים עזבו את המושב והצטרפו
להוריהם שעלו לארץ והתגוררו בערים השונות .שם
הם המשיכו את לימודיהם בבתי הספר התיכוניים ואף
באוניברסיטה (כמו ילדי משפחת חסון ,למשל) .חלק אחר
של הילדים מצאו את עתידם בהצטרפות לקיבוץ שבו
נקלטו ,וחלק נוסף ,כמוני ,שהתחנך והכיר את אורח החיים
במושב ,מצא את עתידו בצורת התיישבות זו.
כאשר הגיע זמן הגיוס לצה"ל הקמנו גרעין נח"ל של חברות

בני מוצרי ואבי ההתיישבות אברהם הרצפלד
וחברים יוצאי סוריה בשילוב עם עולים חדשים ממדינות
נוספות ,ויחד הקמנו על גבולות המדינה מושב הנקרא
ניצני-עוז .המושב ממוקם מול העיר הערבית טול-כרם.
בתחילה ,מוסדות עליית הנוער מיאנו להסכים לבקשתנו
להקים מושב בטענה שלאורך הגבולות יש להקים רק
קיבוצים אנו לא ויתרנו .סירבנו להפוך לקיבוץ .בצר לנו,
פנינו לדוד בן-גוריון שסייע לנו להקים את מושב ניצני-
עוז ,מושב שהוקם ברובו על ידי "ילדי האלף" ,שעלו ארצה
בעלייה בלתי-ליגאלית בשנת .1945
היישוב הוקם בשנת  1951כהיאחזות נח"ל ואוזרח בשנת
 .1952שמו של היישוב סמלי ומציין גבורה ועוז.
אני ,שנבחרתי להיות מזכיר המושב ,יחד עם כל חבריי
ובעזרתם האדיבה של מוסדות הסוכנות שבראשם עמד
מר הרצפלד ,הצלחנו ,בסופו של דבר ,להקים מושב
לתפארת .המושב ממוקם בצמוד לטול כרם וקו הגבול
הישן בין בין ישראל לירדן ובשנות המדינה הראשונות ספג
פגיעות קשות וסבל ממסתננים עד מלחמת ששת הימים.
היום האזור שקט וסמוך לו ממוקמת גדר ההפרדה ואזור
תעשייה ניצני שלום.
המושב מונה כיום כמאתיים משפחות ונבחר על ידי המועצה
האזורית למושב היפה והמוצלח בין מושבי המועצה.
יתר ילדי האלף מפוזרים כיום בכל רחבי הארץ .כל אחד
מהם בנה בית לתפארת והקים משפחה שורשית וענפה.
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מכתבו של אליהו כהן ז"ל
לברכה חבס
במכתב מאת אליהו כהן לברכה חבס מ 6.1.58-מעלה אליהו מספר אנקדוטות מתקופת פעילותו ב"חלוץ הצעיר"
בדמשק.
בין היתר כותב אליהו "כל פעילות העלייה הבלתי לגאלית של הילדים וארגונם לא תהיה אמתית אם לא נזכיר את פעילותו
היוזמת ,המסורה והברוכה של יאיר חילו ,אשר העמיד לרשותנו רוב זמנו ,מקום עבודתו (חנות לממכר דברי עתיקות) וביתו
לרשותנו ולפעילותנו הלגאלית והבלתי לגאלית ,לאחר שחזרו השליחים נשאר הוא המאסף ועשה כמיטב יכולתו להעלות
ילדים ועולים אחרים ולארץ הגיע בנס".
עוד סיפור נחמד ממכתבו זה על פעילות ה"חלוץ" בדמשק בימים שלפני קום המדינה:
ב 1944 -ערכנו סמינר לבוגרי התנועה ב"חלוץ הצעיר" לרגלי החרמון באחד מכפרי הדרוזים.
לשם כך הגיע סבוראי מעין חרוד עם "פנס קסם" .זה היה אחד הדברים החשובים שעשינו
בפעילותינו החינוכית ,והנה כאשר חזרנו לדמשק החלטתי לנצל את סבוראי ואת פנסו.
הודעתי לכל הנערים כי יבואו במוצאי שבת להרצאה בליווי "פנס קסם" והם יכולים להזמין גם
את הוריהם .השמועה פשטה מהר בגטו (סינמה בלש) והתכוננו שיגיעו רבים .אך שעה וחצי
לפני ההתחלה נקראתי באופן דחוף למשטרה  .לאחר שבררתי בדרך עקיפין למה נקראתי
הופעתי בפני הקצין ,לאחר שאלות פורמליות על פעילות המועדון שלנו והסברי שזה בית
ספר לנערים עובדים ,שאלני אם ידוע לי כי לשם הצגת סרט קולנוע חייבים להשיג רישיון.
הסברתי לקצין כי "פנס קסם" זה לא קולנוע ,זה הדגמות תיאורטיות ,אך כנראה שלא תפס
את העניין לכן הזמנתיו לחזות בדבר .הקצין הבטיחני להגיע בשעה היעודה.
בצאתי מהקצין היה עלי לפעול מהר ולשנות את התוכנית והדבר לא היה קשה .אחד החניכים
התיישב על אופניים ומיהר לחנות של חברנו יאיר והביא לפי בקשתי תמונות נוף ומחקר על
פלמיר וסביבותיה .כן קראתי לאחד הסטודנטים מאוהדינו ,הסברתי לו את העניין ובקשתיו
שירצה על העמודים והאבנים אשר יופיעו בתמונות כממצאים ארכיאולוגים ,כמה שיותר
ארוך ,משעמם ומספרים.
בשעה המיועדת הופיע הקצין עם עוד שלושה שוטרים ומוכתר הגטו .אנחנו כבר היינו מוכנים.
החצר הגדולה הייתה מלאה מפה לפה ,מאות נערים והוריהם אשר הופתעו ,פחדו ודאגו לנו
עקב נוכחות  המשטרה .הסטודנט עלה על כיסא ,הושלך הס ,והכריז "לאחר שסיימנו פרק
בלימוד היסטוריה הנה נציג בפניכם הערב על הממצאים הארכיאולוגים מלפני מאות שנים.
הכל דפק לפי התוכנית ,לא עבר זמן רב והקצין השתעמם ובקש סליחה שלא יכול להישאר,
קם והסתלק עם מלויו בלחיצת יד ובברכת הצלחה בלימודיהם של הנערים העובדים.
עם נתינת הסימן כי הקצין ומלויו עברו את תחום הראייה עלה סבוראי על הכיסא ,התמונה
התחלפה ועל הבד הופיעה מפת ארץ ישראל ומחיאות כפיים סוערות של כל הנוכחים על
החלפת התכנים ,והנאה עצומה על התחבולה.
ההרצאה הייתה מוקדשת כמובן ,להתיישבות בארץ.
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המכתב המקורי שנשלח מדמשק ע"י
אליהו כהן לברכה חבס.
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"אני יוסף אחיכם"

לזכרו של חכם פרופסור יוסף פאור הלוי שנלב"ע בח"י בסיון התש"ף
מאת :נכדו יוסף פאור
חכם יוסף פאור הלוי ע"ה שנפטר לפני פחות משנה ,היה
מגדולי חכמי דמשק של דורינו ,היה פוסק הלכה ,וידיו
עסקו בכל חכמות התורה והפילוסופיה בצורה יוצאת מן
הכלל .כמו כן הוא שלט ביותר מעשר שפות ,וכתב מעל
לעשרה ספרים והוציא לאור למעלה ממאה מאמרים .הוא
היה מומחה גדול במשנת הרמב"ם בפרט ושל חכמי ספרד

ראשית דרכו:
חכם פאור נולד ביום כיפור שנת  1934בבואינוס איירס
שבארגנטינה ,למשפחה יוצאי דמשק שברחו משם
(כמו רבים) מהחשש שיגויסו להילחם במלחמת העולם
הראשונה בצד העותמאני .בהיותו ילד קטן סביו מצד אביו:
יוסף פאור ,שהיה גר עמהם בבית הוריו ,היה מושכו לתורה
ולמצוות .אמנם הוריו לא היו חפצים בכך שבנם ילמד תורה,
ואף רבים ממשפחתו היו לועגים לו על שרצה ללמוד תורה.
בשנת  ,1947בהיותו בן שלש עשרה שנה ,בשבוע של פרשת
ויצא ,חכם פאור יצא מביתו שבצד אחד של בואינוס איירס
והלך הליכה ארוכה מאוד לצד השני של העיר לביתו של ר'
אליהו פריווה ,מגדולי חכמי דמשק של הדור הקודם אשר
היה מתלמידי ר' יצחק אבולעפיה  ,על מנת לבקש ממנו
שילמדו אותו תורה .לאחר מבחן קצר שכלל את קריאת
התורה בדיוק מירבי ,וקריאת משניות ,ר' אליהו פריווה קיבל
אותו ללמוד אצלו .חכם פאור למד אצל ר' אליהו פריוה את
עיון התלמוד כמיטב מסורת חכמי דמשק ,וכמו כן למד אצל
ר' אליהו סולי אשר גם הוא היה מחכמי דמשק הגדולים של
אותו הדור.

מהישיבה בליקווד לפתיחת בית מדרש ספרדי
בברוקלין:
יוסף פאור בחתונתו
בכלל .את דמותו של חכם פאור לרוב מכירים חוקרים
ותלמידי חכמים ,אך ראשית כל היה חכם פאור ,בעל יראת
שמיים וענווה שהנגיש את עצמו לכל מי שביקש ללמוד איתו
או לשוחח עמו בטלפון או פנים אל פנים .גם לאחר שנפטר
היה הטלפון בביתו מצלצל פעמים רבות מתלמידים מכל
העולם אשר טרם שמעו על פטירתו כשבפיהם שאלות
רבות בתורה ובהלכה .זו היתה דרכם של חכמי דמשק
מהדור הקודם ,בעלי השכלה כללית לצד ידע נרחב מאוד
בתורה מצד אחד וענווה ואהבת הזולת מצד שני.
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בהיותו בן  18שנה ברח חכם פאור מבואינוס איירס מאחר
שסביבת ביתו לא עודדה לדרך התורה בה בחר ללכת.
תחילה מצא את עצמו מנהל בית ספר יהודי במקסיקו סיטי
ולאחר מכן עבר לארה"ב .בארה"ב חיפש ישיבה ללמוד
בה תורה ומאחר ושמע דברים רבים וטובים על ישיבות
אשכנזיות הלך ללמוד בישיבת לייקווד שבניו ג'רזי .בכדי
להתקבל לישיבה הזאת היה צריך לעבור מבחן קבלה קשה
מאוד ואף לדעת את שפת היידיש אותה דיברו בישיבה.
חכם פאור הבין את שפת האידיש בגלל הידע הקודם שלו
בשפה הגרמנית ולאור הקליטה הפנומנלית שהייתה לו
לשפות ,ולאחר מבחן קצר על ידיעותיו התלמודיות קיבלו
אותו ללמוד בישיבה.

כבר מהשיעור הראשון הבחין חכם פאור בהבדל העצום
הקיים בין השיטה בה למדו בישיבה לבין שיטת הלימוד
הספרדית אותה למד אצל הרב פריווה ,ולאחר השיעור
הלך חכם פאור הצעיר לרב אהרון קוטלר ראש הישיבה
ושאל אותו שאלה על השיעור הנלמד .הרב קוטלר נדהם
מהשאלה שנשאל והשיב כי יצטרך לתת שיעור שלם נוסף
בכדי לענות על השאלה .מאותו רגע היה נחשב חכם פאור
לעילוי בישיבה ואף הצמידו אותו ללמוד עם הרב שלמה
קרליבך שהיה אז בגיל צעיר מאוד ,והיה נחשב אף הוא
כעילוי בישיבה.
אמנם ,לאחר כשנה עזב חכם פאור את הישיבה בלייקווד
מאחר והבין את הפער בין שיטת הלימוד הליטאית

הנכד יוסף פאור ,לומד עם סבא יוסף בישיבת "אור וישועה"
שהתמקדה בפלפולים ובקושיות רבות מבלי להתרכז
בהבנה הבסיסית של הטקסט לעומת שיטת הלימוד
של חכמי דמשק שמקורה בשיטת הלימוד הספרדית,
המדגישה את לימוד והבנת הפשט של התלמוד לפני
הכל .לאחר זמנו בלייקווד עבר חכם פאור לקהילה הסורית
בברוקלין ,שם הוא פתח את בית המדרש הראשון בקהילה
החלאבית בברוקלין בגיל  ,21ובו לימד צעירים רבים תורה
בשיטת חכמי דמשק .אמנם נתקל הוא שם בהתנגדות
רבה לדעותיו הקפדניות אשר ראו בלימוד התורה ובקיום
המצוות בדקדוק מירבי כערך עליון.

רב ודיין וגם היהודי הראשון להוציא דוקטורט
בברצלונה מאז הגירוש ב:1492-
באותה תקופה הבין חכם פאור כי עם כל זה שהוא רוצה
ללמוד וללמד תורה יצטרך גם להתפרנס בכבוד בכדי לא
להיות תלוי בדעותיהם ובאינטרסים של אחרים .לכן הוא
הלך לאוניברסיטת הרווארד וביקש ללמוד אצל פרופסור
הארי וולפסון ,אך מאחר וזאת הייתה שנתו האחרונה של
וולפסון בהרווארד לא הסתייע הדבר .מהרווארד הלך חכם
פאור ללמוד פילולוגיה של השפה השמית באוניברסיטת

ברצלונה ,בה הוא סיים את לימודיו האקדמיים תוך פחות
מחמש שנים ,והיה היהודי הראשון מאז גירוש ספרד לקבל
משם דוקטורט.

במהלך לימודיו בברצלונה קיבל חכם פאור
סמיכת רבנות ודיינות בארץ ישראל מחכם
סולימן חוגי עבודי ,אב בית הדין בירושלים.
בשנת  1966הוסמך לדיינות על ידי חכם
מטלוב עבאדי ,ובשנת  1968הוכשר כרב
קהילה על ידי חכם אהרון יוסף הכהן.
באחד מביקוריו בארץ ישראל במהלך לימודיו בברצלונה
הגיע חכם פאור לחיפה ופגש את חכם יוסף דנא שהיה
מחכמי דמשק הגדולים של אותו הדור וגם היה מתלמידי
ר' יצחק אבולעפיה (כמו ר' אליהו פריווה) .הוא הרבה
לבקר אצלו .בחיפה גם פגש את אשתו אסתר שהיתה בת
למשפחת כהן-פלאח הדמשקאית אשר התגוררה באותם
ימים בחיפה .עם השנים היה חוזר חכם פאור לחיפה ,ואף
בהמשך התגורר בעיר שנה שלמה .בהיותו בחיפה התפלל
בבית הכנסת "עולי סוריה ולבנון" בו התפלל ר' יוסף דנא,
וכן בבית הכנסת של ר' יוסף משאש ע"ה איתו היה בקשרי
ידידות חזקים מאוד עד כדי כך שהיה הרב משאש נותן
לחכם פאור לדרוש אצלו באופן קבוע בבית הכנסת שלו.
לאחר שסיים את הדוקטורט שלו ב 1964-הלך חכם פאור
ללמד לצידו של הגאון פרופסור שאול ליברמן בבית המדרש
לרבנים בניו-יורק ,מוסד אקדמאי לכל דבר ועניין שמזוהה
עם התנועה הקונסרבטיבית .הוא הסכים למשרה זאת
רק לאחר שקיבל פסק הלכה המתיר זאת מרב הקהילה
הסורית בברוקלין חכם מטלוב עבאדי וכן מחכם דוד די
סולה פול שהיה רבה הראשי של קהילת "שארית ישראל"
בניו-יורק .כמו כן חשוב לציין כי התנועה הקונסרבטיבית של
אותם הימים היתה שונה מאוד מהתנועה הקונסרבטיבית
של היום ,ואף רוב מי שלימד שם היו רבנים אורתודוכסיים
לחלוטין והתלמידים רובם היו שומרי תורה ומצוות .ב1984-
נאלץ לעזוב את הסמינר לתאלוגיה יהודית מאחר והמקום
הציע לימודי הסמכה לנשים ,דבר אליו אמנם לא התנגד
באופן מהותי (ואדרבה עודד הוא שילמדו נשים תורה) אלא
שהתנגד למגמה הכללית שהמוסד בו לימד הלך אליה
והדבר הנ"ל היה הקש ששבר את גב הגמל.

שיעורי התורה בברוקלין והדיבה שהוצאה נגדו:
במקביל לעבודתו בסמינר התאולוגי לימד חכם פאור
במוסדות אקדמאיים אחרים והעביר שיעורי תורה רבים
בקהילה הסורית בברוקלין בה גר עם משפחתו .לשיעוריו
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המיוחדים היו מגיעים מאות אנשים שהיו צמאים לתורתו.
אפילו ביקשו למנות את חכם פאור לרב בית הכנסת
הגדול של הסורים בברוקלין "שערי ציון" אלא שאז קמו כל
מיני מתנגדים אשר התחילו להוציא על חכם פאור דברי
דיבה שאין להם לא טעם ולא ריח באומרם עליו שהוא
קונסרבטיבי ח"ו .הפולמוס היה כל כך קשה עד שמתנגדיו
שלחו שאלות לרב עובדיה יוסף ולרב משה פיינשטיין בכדי
שיפסלוהו מהיות רב בקהילה הסורית בברוקלין .גם העיתון

במכללה האקדמית בנתניה .כמו כן ,מידי קיץ היה נוסע
לארה"ב וממשיך ללמד שם תורה .בארץ ישראל המשיך
ללמוד תורה כל ימיו ולכתוב חיבורים רבים בתורתו של
הרמב"ם בפרט ועל חכמי ספרד בכלל .הוא היה מלמד
שיעורי תורה בכל הארץ ובאופן פרטי לכל מי שהיה מבקש.
בעיר נתניה היה בקשרי ידידות אמיצים עם רב העיר הרב
דוד שלוש ע"ה עד כדי כך שהיה הרב שלוש נותן לחכם
פאור לדרוש בבית הכנסת שלו בנתניה באופן קבוע.

את תורת חכמי ספרד היה חכם פאור חי
וכמיטב המסורת הספרדית חכם פאור דגל
בלימוד המשולב עם עבודה לשם מחייה
ופרנסה .כמו כן היה מלמד את כל תלמידיו
את מהות המסורת הספרדית אותה קיבל
מחכמי דמשק בילדותו ,המתאפיינת בלימוד
קריאת התורה באופן מדוייק ,ובלימוד
משניות והלכה ולא רק תלמוד .בנוסף
לכל אלו תמיד היה מראה את החשיבות
של לימודי המדע וחוכמות אחרות כחלק
מהמרקם התורני העשיר.

יוסף פאור
החרדי "יתד נאמן" פירסם את דברי הדיבה האלו על חכם
פאור .הדבר הגיע לידיו של הרב מרדכי אליהו והרב שלום
משאש שהכריעו בעדו ,אלא שברבות הלחצים עליהם מכל
מיני גורמים פוליטיים שאיימו עליהם איומים קשים ,נאלצו
להסיר את תמיכתם בחכם פאור באופן גלוי ,אך בסתר
הרב מרדכי אליהו תמך בחכם פאור בבירור .כמו כן תמך
בו הרב עזרא בצרי ראש מכון הכתב ,אב"ד ,ודיין בבית הדין
הרבני בירושלים לשעבר ,ועוד רבים.

עלייתו לארץ ישראל:
הרב פאור לא ויתר על לימוד התורה שהיה אצלו הדבר
החשוב ביותר ,והמשיך ללמוד וללמד תורה בביתו ובביתם
של אחרים בברוקלין .אמנם מאחר והדיבה הקשה לא
פסקה ,חכם פאור החליט להמשיך את מפעל חייו בארץ
הקודש אליה חלם להגיע כל חייו .ב 1995-לאחר עשרות
שנים בברוקלין עלה לירושלים עם אשתו אסתר .הוא
התחיל ללמד משפט עברי ותלמוד באוניברסיטת בר-
אילן (עד  .)2003ב 1996-עבר לגור בנתניה והתחיל ללמד
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כמובן שלא היה מבין את התורה דרך הפילוסופיה ודרך
חכמות הגויים ,אלא למד חכמות הגויים ואת הפילוסופיה
בכדי לחזק את ידיעותיו התורניות כמיטב מסורת חכמי
ספרד ,הוא לא כפף את תורתו אל חכמות הגויים אלא
כפף את חכמות הגויים לתורה.
עד יום מותו חכם פאור היה מספר לילדיו ולנכדיו ,לשכניו
ולחבריו ,עד כמה היה שמח על הזכות שהיתה לו לעלות
לארץ ישראל .גם כשהרגיש בכאבים בכל גופו ,המשיך
לעסוק בתורה .זכורני איך ביומו האחרון ממש לפני שנכנס
לבית החולים לאשפוז בגלל התקף לב התעקש להניח
תפילין ולהתפלל שחרית לפני שנצא מהבית (זאת כמובן
מאחר ולא ידענו כי מצבו היה כל כך חמור ,אחרת היינו
רצים לבית החולים מפני פיקוח נפש) .הוא לא הרגיש בכלל
בכך שהיה לו התקף לב ,ורק לאחר שהתפלל שחרית
בכוונה יצא מביתו לבית החולים ,שם בתאריך ח"י בסיון
התש"ף נתבקש לבית עולמו במיתת נשיקה .חכם פאור
השאיר אחריו ילדים ,נכדים ונינים ההולכים בדרך ה' .כמו
כן השאיר ספרים וכתבים רבים אשר טרם הוצאו לאור.
בנו היחיד של חכם פאור ,הרב אברהם פאור אשר מכהן
כיום כרב בית הכנסת "אוהל דוד ושלמה" בברוקלין ,נחשב
לתלמידו המובהק ולממשיך דרכו של חכם פאור בתורת
חכמי סוריה ,הרמב"ם ,הגאונים וחכמי ספרד.

הסאגה של מירו זייד
מאת :גאולה אלפיה
אנקדוטות מחייו שנכתבו ע"י נכדתו גאולה אלפיה ע"פ
מה שסופר ע"י אחיה מאיר אלפיה במהלך טיול שורשים
של המשפחה בעיר צפת.
מירו זייד ז"ל נולד בדמשק בערך בשנת  .1895התייתם
מאביו בעודו ילד קטן ,בן יחיד .אמו נישאה בשנית.
דודו ,אח של אביו ,שגר באותה עת בצפת ,הגיע לדמשק
ודרש לקחת את בן אחיו ולגדל אותו בביתו שבצפת,
בטענה שהוא מתנגד לכך שאדם זר מכלכל את בן אחיו.
לאימו לא עזרו התחנונים והדוד לקח את הילד מירו לצפת.
בצפת מירו גדל בבית דודו ולמד עברית לקרוא ולכתוב
(באותיות דפוס בלבד).
בהגיעו לבגרות ,אימו שלחה לו מכתב ובו מסר:
"הארץ מתגעגעת לבניה" ,ובערבית" :אל ארד שתאאת
לאהליהא"...
מירו פנה לדוד שגידל אותו וביקש לנסוע לדמשק היות
ומאוד התגעגע לאמו שבדמשק.

מירו זייד שב לדמשק
בדמשק ,הוא פגש לראשונה את האחיות החדשות שלו:
נזירה שנישאה למוסא סעד  -שעסק בזגגות ברובע הנוצרי.
בהייה שנישאה למנוח סעדיה  -שעסק בירקנות ברובע
היהודי.
אהבה רבה הייתה ביניהם למרות היותם אחים למחצה.
לימים ,הן לא הרשו לאף אחד שיגיד כי הם אחים למחצה,
הן העריצו אותו מאוד והיו גאות שהוא אחיהם.
אימו של מירו דאגה להשיא אותו עם הגיעו לדמשק ,וכך גם
השיגה שבנה ישאר בדמשק לידה.
מירו נישא ל-ללה לבית גדע ,שנאמר עליה "ספר תורה
חתום" (סיפר תורה מח'תום) ,בטוי שבא להביע את עדינותה
והיותה שקטה מאוד אך גם חכמה.
ללה הייתה רוקעת זהב בתוך נחושת ,מלאכה עדינה מאוד.
לימים ,אחת הנכדות שלה ,רחל ,רכשה התמחות זו בהיותה
בספרד.
עם נישואיו ,נשאר הזוג לגור בדמשק ושם הקימו משפחה.

נולדה להם בת בכורה ,טרה/אסתר ואחריה עוד מספר
ילדים שלא נשארו בחיים ולאחר עשר שנים נולדה בת
נוספת ,סבחיה .נסיונות נוספים להרחיב את המשפחה לא
צלחו ,ובצר להם ניסה הזוג להיעזר במומחים שונים.

מירו זייד ואשתו ללה
הזוג יאטשה ואישתו ממשפחת גדע ,אשר גרו באותה עת
בירושלים ,הגיעו לביתו של מירו כדי להעניק לללה טיפול
נגד עקרות (שאיננו יודעים מה טיבו) .כעבור זמן הרתה
ללה רעייתו ונולד להם בן שניתן לו השם נתן.
לאחר הלידה ללה הייתה מאוד חולה ולא יכלה להניק את
התינוק ,הבת הבכורה טרה/אסתר הניקה אותו במקומה.
באותה תקופה נהוג היה לשים לילד/ה קמיע לשמירת חיי
הנולד .ההורים נסעו עם הילד לג'ובר ,ובבית הכנסת שם
נפל לו הקמיע .כעבור יום הוא נפטר.

מעשיו ופועלו של מירו זייד
ב 1914-בנה מירו מפעל לאטריות שסיפק אטריות לצבא
התורכי במלחמת העולם הראשונה .הוא דאג להעסיק
במפעלו אך ורק יהודים .מפעלי מזון הוכרו כמפעלים
חיוניים והממשל לא גייס את עובדי המפעל לצבא התורכי.
בכך דאג ליהודים אלה שעבדו במפעל לפרנסה מסודרת
ושחרור מהצבא התורכי.
לקראת סוף המלחמה ,ב 1918-כאשר רבו אבידותיו ,החליט
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הצבא התורכי לגייס את כל המשוחררים מגיוס ,וכך גויס
גם מירו זייד וכל היהודים שעבדו אצלו .במהלך שירותו
הוא חווה את הזוועות שהתחוללו בנסיגת הצבא העות'מני.
ככל שנסוגו התורכים ,הם הפסיקו לספק מזון ומים לכל
החיילים .מירו סיפר כי עברו דרכו פצועים והרוגים רבים
מהקרבות מול האנגלים ,וכן רבים שמתו מרעב.
מעשה אחד העיב על רוחו כל חייו ,והוא מעיד על אמונתו
הגדולה ,הוא לא שכח ולא סלח לעצמו ,שבתקופה קשה זו
ללא מזון ומים ,עישן סיגריה אחת ביום שבת .כל חייו ביקש
סליחה מהקדוש ברוך הוא על מעשה זה.

המפעל לנחושת
לאחר המלחמה ושובו לדמשק ,מירו מכר את בית החרושת
לאטריות ,היות שהלקוח העיקרי שלו  -הצבא העות'ומני
הובס ולא נזקק למזון .את כספי מכירת המפעל השקיע
במסחר של ריקוע נחושת .הוא הוביל נחושת מעובדת
בשיירות של חמורים .את דרכו עם החמורים עשה עם מורה
דרך שהיה גם שומר עם נשק.
פעם בשנה היה יוצא בשיירה מדמשק לצפת ,טבריה,
חיפה וירושלים ומוכר את הנחושת המעובדת לפי הזמנת
הקונים אשר בכל שנה הזמינו מראש נחושת לשנה הבאה.
הדרך ארכה חודשים רבים.
יצויין שבאותה תקופה רוב יהודי חארת אל-יהוד ,נשים
וגברים ,עסקו בריקוע ועיצוב נחושת .נחושת זו נשלחה גם
מעבר לים ,עם סוחרים אחרים בעיקר לאמריקה ,מקסיקו
וברזיל .שם חיו הרבה יהודים שברחו מסוריה בתקופת
התורכים.

תרומות לקהילה היו מגיעות גם מחוץ לדמשק ,בעיקר
מדרום אמריקה ,לשם היגרו הרבה יהודים.
מספר יהודים בוועד הקהילה ,אנשי מתן בסתר ,התכנסו
ודנו ביניהם למי לתת מתן בסתר ומה להכין עבור הנזקקים
בחגים ,ליולדות ,לחתונות ועוד לפי הצורך .מירו זייד ניהל
רישום על כך במחברת גדולה בעברית בלבד.
לחיים אלפיה חתנו של מירו זייד הייתה חנות מכולת קטנה,
הוא מכר שם :סבון ,סיגריות ,שמן ועוד .הנזקקים היו מגיעים
לחנות שלו כביכול לקנות ,ומקבלים את הכסף שהוקצב
להם .לאנשים שלא יכלו לצאת מביתם ,הביא יהודי מבורך
בשם זלייטה ,שהיה עובד ציבור של הוועד ,מצרכים וכסף.
כמו כן הנכדים של מירו משה ומאיר אלפיה ,הועסקו
במשלוח מצרכים לאנשים שלא יכלו להגיע לחנות .הבת
הבכורה של מירו ,טרה/אסתר קיבלה ממנו בדים מהם

חיי המשפחה והקהילה
מירו זייד ואישתו ללה אירחו הרבה יהודים מהארץ ,נשים
וגברים ,ביניהם גם רבנים .האורחים מרחוק שהו בביתם אף
מספר ימים.
רעייתו ללה נפטרה בגיל צעיר יחסית ומאז עשתה
המשפחה המורחבת הרגל להתאסף בביתו.
ברוב ימי השבת היו מתאספות המשפחות של אחיותיו
ומשפחותיהן של בנותיו .ועורכים ארוחה משותפת ,כשכל
אחת מהמשפחות הייתה מגישה את התבשילים שלה,
ביניהם טאמירה (חמין) .מפגש כזה היה לחגיגה של ממש.

"הדפסת כסף יהודי"

בערבי חג וימי פורים ,מירו זייד היה מסתובב עם מגש גדול
ואיתו שני מלווים לאסוף כסף מבתי הכנסת למען קופת
מתן בסתר.
הנעדרים מבית הכנסת או אנשים שלא תרמו מספיק בבית
הכנסת היו זוכים לביקור בביתם ,והשלושה עם המגש
הגדול שכנעו אותם לתרום.

בתקופת מלחמת העולם השנייה היה מחסור במטבעות
היות והעלות להפקת המטבעות היתה מעל ערכן הכספי.
על כן קבוצת מתן בסתר גזרו קרטון מרובע בגודל של 3/3
ס"מ ,הוסיפו עליו חותמת "מתן בסתר"  -בעברית ואת ערכו
של הקרטון בגרושים.
תחילה חילקו את הקרטונים לנזקקים אשר יכלו לקנות
מצרכים תמורת קרטונים אלה .עם הזמן נכנסו הקרטונים

מתן בסתר
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אלפיה אסתר חיים וילדיהם משה מאיר ושבתאי
סוריה 1935
תפרה ביגוד ליולדות ,לתינוקות ולכלות במסגרת מתן
בסתר .טרה/אסתר רקמה על הבגדים האלה בכדי שייראו
יותר מרשימים ומיוחדים ולא כבגדי עניים.

לחיי המסחר ברובע היהודי ובהמשך סחרו בהם בהרבה
אזורים לא יהודיים בדמשק.
כך יצרו אנשי מתן בסתר שטר (הקרטון) כסף מיוחד
משלהם שהפך לשטר כסף מקובל ברובע היהודי ובסביבה.
היו באים למירו זייד עם שטרות כסף ופורטים לקרטונים.
קרטונים אלה שהתבלו או אבדו  ,יצרו הכנסה נוספת לא
מבוטלת לקבוצת מתן בסתר והנתמכים.

פעילות הגנה מול הערבים
מספר שבועות לפני ההכרזה על מדינת ישראל ,הגיעו
לביתו של מירו זייד בחורים ממועדוני ה"חלוץ" ו"מכבי"
מישראל ואמרו כי הם מדלגים בלילה מעל גג ביתו
וכשישמעו אותם  -שלא יחששו ולא ישאלו דבר ,וכמובן לא
ידליקו אורות .פעולת זו הייתה סודית.
ביום  - 15.05.1948ה' באייר תש"ח ,התכנסו ילדיו ונכדיו של

את השוטרים במזון ושתיה על מנת להתחבב עליהם.

ליל הסדר בבית הסוהר "אלמזה"
ב 1948-במלחמת העצמאות נלקחו בשבי ע"י הסורים
כשבעה יהודים מהישובים שנכבשו ,מסעדה ושער הגולן.
בערב חג הפסח של שנת  ,1949הוטל על מירו זייד לארגן
ביקור בבית הסוהר "אלמזה" כדי לערוך את ליל הסדר עם
השבויים הישראלים .בבית הכינו את האוכל ,מצות יין וספרי
ההגדה .הרב חכם דנה ומירו זייד והעגלון שהסיע אותם
נסעו לבית הסוהר אל השבויים.
בבית ישבו והמתינו כל בני המשפחה כולל אחיותיו של מירו
זייד .לא ערכו את הסדר עד שחזר מירו בלילה ,ואז ישבו
כל בני המשפחה סביבו בשקט לשמוע את מוצא פיו .הוא
הוציא מכיסו כמה מציות שהובאו מישראל ונתן לכל אחד
לטעום חתיכה ולברך "שהחיינו" על מצות ארץ ישראל.

משפחת אלפיה 1953
אסתר וחיים אלפיה 1966
מירו זייד בביתו היות והיה חשש מפרעות.
באמצע הלילה ,הגיע לביתו בחור מבוגר שהיה קצב
במקצועו .מירו זייד גירד את הקיר במקום מסוים והוציא
ממנו אקדח וכדורים ויצא עם הקצב לפעילות השמירה
על הרובע היהודי .לאחר חצות חזרו שמחים ושבעי רצון.
הם סיפרו שנדרשו ללכת לשכונה מוסלמית קרובה לרובע
היהודי ולסייר בה .בדרכם ראו בחור ערבי ושאלו אותו" :לאן
אתה הולך?" אמר להם" :הולך להרוג יהודים" .הערבי ניראה
להם שתוי .אמרו לו" :בשביל להרוג צריך נשק" .וכשהערבי
הראה להם שיש לו אקדח ,הם אמרו לו שהם מהמשטרה,
ושיתלווה אליהם .הם לקחו ממנו את הנשק ,והוא התחנן
בפניהם שישחררו אותו .הם היו "טובים אליו" שיחררו אותו
וחזרו הביתה עם אקדח נוסף.
עם הקמת המדינה שלט בסוריה הנשיא שוקרי אל קואטלי.
השלטון הסורי שלח שוטרים לפתחים של הרובע היהודי
כנראה בכדי להגן על היהודים מפני פורעים .היהודים פינקו

מירו זייד סיפר כי הקצינים הסורים הזהירו אותם שעליהם
להתפלל בלבד ואין לדבר עם השבויים בשום נושא פרט
לתפילה.
אצל השבויים היה שולחן ערוך עם אוכל שהגיע מהארץ
לכבוד החג .שומרים ישבו בפתח הדלת והסתכלו על
הנעשה .היה ברור כי השבויים מצפים לשמוע חדשות ועל
מה שקורה בארץ.
כשהגיע תורו של חכם דנה ,הוא קרא בניגון המקובל
פרק מההגדה ,ובהמשך שר בעברית כאילו הוא מתפלל,
פרטים על החדשות מהארץ וכן עשה מירו והיהודי הנוסף.
כך העבירו לשבויים את החדשות שמבאר שבע ועד לבנון
הכל מתקדם טוב וידנו על העליונה בכל החזיתות ,בנגב
מכותרים אלפי חיילים מצריים ללא מזון ותרופות ,ירושלים
אינה מנותקת ,ומדברים על שביתת נשק .כל המסרים
הועברו לאסירים היהודים עד לגמר קריאת ההגדה.
מירו זייד לא זכה להגיע לישראל ,הוא נפטר בסוריה בשנת
 .1956מסירותו ואהבתו לקהילה היהודית הייתה רבה ,כל
פועלו נעשה בצנעה ובמסירות .זו הייתה דרכו וכך חינך את
משפחתו .הוא היה נערץ על כל מכריו ומשפחתו.
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קבב מצות

ארוחת חג הפסח
בקי שני
ממנהגי חג הפסח
ביום חג הפסח ,כשחוזרים מבית הכנסת ,שולחן החג
מלא כל טוב .כולם ממתינים למאכלים מיוחדים שאוכלים
רק פעם בשנה ...ביום החג.
כמובן שכולם מחכים לקובת ריז' אבל יש מאכלים נוספים
למשל קבב מצות או הרוטב הירוק הנפלא וכמובן סלט
הכרפס  .
  חג שמח.

קבב מצות
מצרכים:
כ 10-מצות שלמות
 1/2קילו בשר טחון
 2בצלים קצוצים דק
שמן לטיגון
 100גרם צנוברים
מלח ,פלפל שחור ,בהרט ופלפל אנגלי
אופן הכנה:
 .1טובלים כל מצה לשתי שניות בקערה עם מי ברז
ומעט מלח .מנערים מעודפי מים ועוטפים במגבת
לחה.
 .2מכינים "תטבילה" :מטגנים את הבצלים הקצוצים
במעט שמן ומזהיבים .מנמיכים ללהבה בינונית
ומוסיפים את הבשר הטחון ,מפוררים בעזרת מזלג
תוך כדי טיגון לפירורים קטנים .מתבלים במלח ,פלפל
שחור ,בהרט ופלפל אנגלי .מטגנים עד להשחמת
הבשר .מעבירים לקערה ומצננים מעט.
 .2מטגנים את הצנוברים במחבת ללא שמן ומוסיפים
לתערובת הבשר.
 .3משמנים מעט תבנית פיירקס בגודל .20/30
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 4חותכים את המצות הרכות לרבעים .מניחים כשתי
כפיות מתערובת הבשר על רבע מצה ומגלגלים
לרול .מאוד קל לגלגל כיוון שהמצה רכה .אם המצה
נשברת ממתינים עוד מספר דקות להתרככות.
 .5מסדרים בתבנית את כל הרולים .מניחים מעל נייר
מגבת טבול במים (על מנת שלא יתיבשו) אוטמים עם
ניילון נצמד ושומרים במקרר עד יום החג.
 .6אופים בתנור שחומם מראש
(לאחר שמסירים את הנייר)
בחום  180מעלות כחצי שעה
עד שהחלק העליון שחום
והתחתית רכה.
מגישים עם רוטב ירוק
חמוץ.

רוטב ירוק
מצרכים:
חצי ק"ג בוטנים קלופים
או שקדים  /אגוזי מלך  /קשיו
ראש שום קלוף
צרור שלם של פטרוזיליה נקי וללא הגבעולים העבים
מיץ לימון
מלח
אופן ההכנה:
 .1טוחנים במטחנת בשר את
הבוטנים השום והפטרוזיליה
לתערובת פירורית .מעבירים
לקופסא אטומה ושומרים במקרר.
 .2לפני ארוחת החג מוסיפים
לתערובת לימון לפי הטעם ומלח
מערבבים היטב.

סלט סלרי (כרפס)
מצרכים:
ראש סלרי (כרפס) גדול נקי
 2גבעולי סלרי עם עלים טריים
לימון
שום
מלח
אופן הכנה:
 .1מקלפים וחותכים את ראש הכרפס ואת גבעולי
הסלרי לקוביות קטנטנות ,מעבירים לקערה.
 .2מתבלים בהמון לימון שום ומלח.
הסלט צריך להיות עם המון מיץ ממש מרק קר של
לימון וקוביות כרפס.
ניתן להחליף חלק מהלימון במים.

2020מרץ 2021
תשפ"א -
ספטמבר
ערב פסח
תשפ"א -
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בית הכנסת "אור תורה" של קהילת יהודי דמשק בבואנוס איירס ,ארגנטינה  -השנה מלאו  100שנים לייסוד הקהילה
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חברים יקרים,
במסגרת מאמצינו לתיעוד ושימור קורות קהילת יהודי דמשק,
אנו פונים אל חברינו ,קוראינו ואל כל יוצאי דמשק בישראל ובתפוצות,
להעביר למערכת מ“כאן ומשאם“,
את סיפורי קורותיהם וחוויותיהם האישיות
והמשפחתיות במהלך חייהם בדמשק ,בדרך עלייתם ארצה
ובמהלך קליטתם והשתרשותם בארץ.
נשמח מאוד לקבל עדויות של מסמכים,
תעודות ותמונות המשקפות את אורחות החיים
הקשורות לקהילה ולחיים בדמשק.
רצויות מאד תמונות מהשכונה היהודית ,רחובותיה ,סמטאותיה,
בתיה ,אנשיה וההתרחשויות בתוכה וסביבה.
החומר ישמר לדורות בעלונים,
באתר האינטרנט ""misham.org.il
בקבוצת הפייסבוק הבית הדמשקאי
ובבית המורשת.
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