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משולחן העורכת  //ד"ר לאה טייכר

קוראים יקרים,
בספר בראשית מופיעים אנשים מצאצאי של נח 70 ,צאצאים .אלא ,שצאצאיו של נח לא היו אנשים אלא עמים ,או
שבטים או ארצות שהיו ידועים בעת העתיקה .עוד נאמר שם כי ,העולם נתפצל לשלשה עמים גדולים :בני יפת פנו
בערב ובאפריקה ובני ֵשם היו העמים שממזרח לים התיכון עד ֲערב וארץ
צפונה ,בני חם התיישבו לחופי הים התיכון ֲ
יפת ,וְ תֹגַ ְר ָמה (בראשית י.)3-2 ,
נהריים .אחד מבניו של יפתּ ,ג ֶֹמר ,היה אביהם של אשכנז ותוגרמה ְּובנֵ יּ ,ג ֶֹמר ַא ְׁשּכְ נַ ז וְ ִר ַ
תולדות עמנו לאחר הגירוש מספרד ( )1492מספרים על יהודים שגרו באשכנז עוד לפני הגירוש עוד מהמאה ה.11-
במקורות היהודיים אנו מוצאים את השם "אשכנז" ככינוי לגרמניה ובמאות ה  16 -15גם לצרפת .עם הגירת היהודים
מזרחה נמצאו "האשכנזים" בין צאצאי המגורשים ה"ספרדים" וכך הפכו בני ליטא ופולין ל"אשכנזים".
חוברת "שרשרת הדורות" הזו מוקדשת למשפחות צאצאי היהודים יושבי "אשכנז עד תוגרמה" ,זאת ,בסימן כנס
העמותה העוסק במשפחות היהודיות "בין ספרד לאשכנז" – שייערך בחודש כסלו תשע"ג/נובמבר  2012ואשר
יציג מבחר מחקרים חדשים שנעשו על משפחות יהודיות באגן הים התיכון שהיו תחת שלטון העות'מאנים .מכנה
משותף לחוקרים – קושי במחקר ללא רשומי אוכלוסין ,וכמעט ללא תעודות מארצות המוצא ,ברובם מצאו חומרים
בספרים ובחומרים שהיו בבתיהם.
חוברת זו "בין ספרד לאשכנז" עמוסה ברישומים ,בתמונות ובאיורים – כולם פרי "ארכיוניהם
הפרטיים" של החוקרים( .מיותר לאמר מה יש בכל בית והיכול לשפוך אור על מחקר המשפחה).
המאמר הפותח הוא של ד"ר ישראל בן דור מהגליל ,הדן במשפחת אמו – משפחת אל דאודי – שמקורותיה בצאצאי
דוד המלך ,מצפון אפריקה ובחזרה לארץ לערי הקודש של ארץ ישראל .במאמר סוקר ד"ר בן דור את נדודי המשפחה
לאור הממצאים ,הספרות ,התכתבויות ומסמכים.
המאמר השני עוסק במשפחתם של גב' נירה סידי ומר רמי גביזון שני דודנים שחקרו את משפחת גביזון  -שמקורותיה
בספרד ושמה המקורי היה כנראה "גביש" .משפחתם עקרה מסביליה לאלג'יר ,למרוקו ולארץ ישראל  ,לירושלים.
היא גידלה שורה של משפטנים ומורים ביישוב.
ד"ר צבי קרן עומד בראש הארכיון של יהודי בולגריה בארכיון הציוני .מאחוריו שורת מחקרים ויבול של מאמרים
אודות יהדות זו .במאמרו יציג תופעה ובעיה משפחתית ,שאפיינה את יהודי האימפריה העות'מאנית וכיצד נפתרה.
הכל -תוך הגעה באקראי למקורות שהיו במשפחה.
עו"ד שלמה שמיר ממקימי העמותה מתאר כיצד לצורך עבודתו המשפטית נזקק לראיה .הוא נעזר בכתוּבה
שנשתמרה ,והחל בחקר אודות יהודים רחוקים – יהודי גיאורגיה.
צח אוריאן השתתף בכנס הבינלאומי לגנאלוגיה יהודית ,שנערך בקיץ שעבר בפריז .רשמיו ממגוון ומשפע ההרצאות
בנושאים של המחקר הגנאלוגי ,בלווי מקורות חיפוש  -מובאים בכתב העת.
מדור חדש לנו "האם אנחנו קרובים?" ינסה לאתר קרובים-רחוקים של חברי העמותה .חברים חדשים מוזמנים לשלח
פרטיהם לפרסום בחוברת הבאה .וגם ההנחיות מצורפות – לכל המעוניין לכתוב מאמר.
תודה והערכה לצוות המערכת התורם לצורתו של "שרשרת הדורות" ולתוכנו .הכל בהתנדבות ובחפץ לב ,עצותיו
תמיד מועילות ויעילות.
שלכם ,ד"ר לאה טייכר
עורכת ראשית
anafa-e@zahav.net.il
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דבר היו”ר  //ד"ר לאה הבר גדליה

חברים יקרים,
גיליון זה של "שרשרת הדורות" מוקדש רובו ככולו לגלויות ותרבויות שראשיתן ביהודי ספרד ופורטוגל ואף קודם לכך והוא
גם משמש מבוא והכנה לכנס ה 8-שהנושא שלו השנה "בין ספרד לאשכנז ,משפחות יהודיות באימפריה העות'מאנית
ובארצות הבלקן -מחקרים חדשים".
כמה סמלי הדבר ששורות אלה של דבר היו"ר אני כותבת בעודי יושבת על המלקון ( )Malconהטיילת לאורך הים ,בעיר
ברקואה ( ,)Baracoaשהייתה בירתה הראשונה של קובה טרום המהפכה וגם לכאן הגיעו יהודים ואנוסים ממגורשי ספרד
ופורטוגל והקימו קהילה קטנה.
האגדה מספרת ,כי שלושה אנוסים הגיעו עם קולומבוס לקובה ,אחד בכל אוניה – לואיס דה טורס ()Luis de Torres
על סנטה מריה ( ,)Santa Mariaחואן דה קבררה ( )Juan de Cabreraעל לה פינטה ( )La Pintaורודריגו דה טריאנה
( )Rodrigo de Trianעל לה נינה ( )La Ninaוהם המקור לקהילות הספרדיות.
מחר אקח אוטובוס מכאן לסנטיאגו דה קובה שהייתה הבירה ההיסטורית השנייה ,וגם כאן אחפש רמזים לקהילה גדולה
למדי של דוברי לאדינו שהגיעו בעיקר מתורכיה בשנות ה 20-של המאה הקודמת ,אבקר כמובן בבית הכנסת היחיד שיש
בעיר זו.
עוד אעבור בין קאמאווי ( ,)Camagueyסנטה קלרה ( ,)Santa Claraוסיינפואגוס ( )Cienfuegosוהוואנה (- )La Habana
בית הכנסת עדת ישראל ברחוב אקוסטה ( )Acostaעדיין פעיל ומתגאה בכך שבכל שבת יש עדיין מניין מלא.
רשמים מטיול זה ובעיקר על הפן היהודי שלו בהרצאותיי הקרובות.

שלכם כתמיד,
ד"ר לאה הבר גדליה,
יו"ר העמותה הישראלית לחקר שורשי משפחה
ברקואה ,קובה.
chairperson@isragen.org.il,info@isragen.org.il

ברקואה ,קובה.
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משפחת אלדאודי –

בין בבל ,ספרד ,מרוקו וארץ-ישראל

מאת:
ד"ר ישראל בן-דור
מבוא
ועברת את שם משפחתו מבינדר (כורך
ֵ
אני בן למיזוג גלויות .אבי אברהם ז”ל עלה לארץ מקלוז’ שבטרנסילבניה בשנת 1935
ספרים במקור) לבן-דור .אימי תבדל”א היא בת למשפחת אלדאודי הענפה ששורשיה נעוצים על פי המסורת בדוד המלך .שם
המשפחה אלדאודי הוא אחד משמות המשפחה היהודיים בצורתם הערבית שמשמעותם “צאצא של דוד” .דוד מלך כארבעים
שנה בקירוב (בין השנים  970 – 1010לפני הספירה) והוא היה המייסד של שושלת ששמרה על שלטונה במשך כ 500 -שנה ,עד
לימי זרובבל .מימי הביניים המוקדמים ,כאשר יהודים הוכרחו להשתמש בשמות משפחה ,השם דוד וגרסאות שונות שלו הפכו
למקובלים מאוד בקרב ספרדים ואשכנזים .ההיסטוריה של המשפחה נפרסת על פני תולדות העם היהודי וניתן להתחקות אחר
השורשים בגלות בבל ,בספרד ,במרוקו ובארץ-ישראל עד ימינו אלה.1
ר’ חייא אלדאודי והזיקה לדוד המלך
משפחת אלדאודי הינה מצאצאי גולי ספרד שעקרו מספרד למרוקו בגירוש ספרד והיא מיוחסת לחייא אלדאודי (ראה להלן),
נכדו של הנשיא חזקיה מבבל .מכיוון שראשי הגולה בבל מיוחסים לזרע דוד המלך ,נשמרה מסורת זו עד היום .החכם באשי
מכלוף אלדאודי (חי בשנים  ,1909 – 1825ראה עליו בהרחבה להלן) הוסיף לחותמתו את המילים”:מזרע דוד המלך זיע”א”[זכרו
יגן עלינו אמן] .2בכתב שד"רות משנת  ,1883השמור עד היום בארכיון המשפחתי וחתומים עליו עשרות מרבני צפת נזכר שמוצאו
של מכלוף אלדאודי מ”הגאון ר’ חייא אלדאודי זיע”א מזרע דוד מלך ישראל זי”ע” .3הזיקה לדוד המלך נזכרת גם בתעודה שקיבל
שלום אלדאודי ,בנו של מכלוף (ראה להלן) כדי שיוכל לקבל סיוע לאחר מאורעות תרפ”ט ( )1929בצפת .על התעודה ,עליה
חתומים רבני צפת ,נוספו דברים חמים בכתב ידו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק ,הרב האשכנזי הראשי הראשון ,חותמתו
וחותמת הרבנות הראשית לארץ ישראל.4

גרסאות אחרות של שם המשפחה מוכרות במאות ה ,12 -ה 13 -וה .14 -כך ,למשל ,ידוע על סעדיה דאודי ( )Daudiשחי במיורקה שבספרד בשנת
 .1378מאגר המידע של בית התפוצות:
Daudi , El-Daudi, Daoudi, Dawdi- Beth Hatefutsoth - Family Names and Communities Database.
ראה למשל בחתימתו על איגרתו לראשון לציון יעקב שאול אלישר מה 22 -ביולי  .1897יצחק בן-צבי“ ,חליפת איגרות בין הראשון לציון יעקב שאול
אלישר לרב הכולל בקושטא רבי משה הלוי” ,בתוך :הנ”ל" ,מחקרים ומקורות" ,כתבים ,ג’( ,יד יצחק בן-צבי ,ירושלים  )1966,עמ’  .97להלן“ :בן-צבי,
חליפת איגרות”.
 http://www.daoudi.co.il/images/gallery/big-scroll4.jpgאתר שושלת דאודי.
 http://www.daoudi.co.il/images/gallery/9.jpgאתר שושלת דאודי .שלושה פיוטים של חייא אלדאודי בכתב יד נמצאים בספריה בודליאנה
באוקספורד .ראה :צ.ה .אדלמאן וי.ל .דוקס ,גנזי אוקספורד( ,לונדון  )1850,ע”ע  ,36 – 35הפיוטים“ :פזמון למעריב יוה”כ”“ ,קדושה למנחה יוה”כ” .הפיוט
“קדושה למנחה יוה”כ” פורסם בספרו של חיים שירמן ,השירה העברית בספרד ובפרובנס ,ספר ראשון ,חלק ב’( ,מוסד ביאליק ודביר ,ירושלים ות”א,
 )1959ע”ע  ,540 – 539תחת הכותרת “קדושה” .לדבריו של שירמן ,השיר התחבר בספרד בסביבות  1100בקירוב .יש בו חתימת שם “לחיא” -אך אי אפשר
לדעת בצורה וודאית למי הכוונה ,מכיוון שהשם חייא היה נפוץ למדי בספרד.
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חייא אלדאודי 5היה רב ופייטן שנפטר בקסטיליה שבספרד בשנת  .1154הוא היה בנו של דוד ונכדו של חזקיה ,אחרון ראשי הגולה
בבבל ,ודרכו מיוחסת המשפחה לדוד המלך.

איור  :1הפיוט "קדושה" ,ר' חייא דאודי

שני פיוטים של ר’ חייא אלדאודי פורסמו על ידי שמואל דוד לוצאטו ,בתולת בת יהודה( ,פראג  )1840,ע”ע  .9 – 8פיוט אחד (חשתי) נמצא במחזור
והראן ( )Wahrānורשום בו חייא ,ופיוט נוסף במחזור שנדפס בוונציה ,אך שער הספר חסר ובגב הספר נכתב “מנהג מסתערב”.
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המקור העיקרי לייחוסו של חייא אלדאודי הוא “סדר הקבלה” של ר’ אברהם אבן דאוד הלוי (להלן :הראב”ד) ,שחי במאה ה.12 -
“סדר הקבלה” הוא בין החשובים שבחיבוריהם של חכמי ימי הביניים ,שנהגו למסור סקירה מפורטת של השתלשלות התורה עד
ימיהם .הסיבות לכך הן לעיתים רצון פנימי להסביר את הרצף ולעיתים רצון להתנגח עם עמדות נוצריות ,מוסלמיות או קראיות.6
להלן ייחוסו של חייא אלדאודי על פי הראב”ד:
“ובשנת ד’ אלפים תשכ”ח [ 968לספירה] היה רב שרירא לגאון .ובשנת ד’ אלפים תשנ”ח [ 998לספירה] היה רב האי לגאון [עד
 ]1038וגאונותם [שניהם יחד] הייתה ע’ [ ]70שנה .ודורו דור שמיני בגאונות .ובימיו היה ראש ישיבה במתא מחסיא חותנו אבי
אשתו רב שמואל הכהן בן חפני גם הוא חיבר ספרים הרבה ונפטר בימי רב האי ד’ שנים מקודם פטירת רב האי אבל בני ישיבת רב
האי הקימו חזקיה ראש גלות [בעיר בגדד] בן בנו של דוד בן זכאי והושיבוהו על כסא רב האי ז”ל ועמד שנתיים []1040 – 1038
והלשינו בו אל מלך ישמעאל מלשינים ותפסו המלך ואסרו בברזל ועינה אותו בכל מיני עינויים ולא השאיר לו משתין בקיר וברחו
שני בניו לספרד לרב יהוסף הלוי הנגיד 7בר רב שמואל הנגיד זצ”ל שהיה אוהב לחזקיהו ראש גלות וראש ישיבה והיה עמו עד
שהיה הגזרה בגרנאטה [גרנדה] ונהרג רב יהוסף הנגיד [בשנת  ]1066וברח האחד מבני חזקיה לארץ סרקסטא [סרגוסה] ונשא שם
8
אישה והוליד בנים ואחר כך נכנסו בני בניו לארץ אחרת .ומהם רב חייא בן אל דאודי ונפטר בארץ קשטיליא ונקבר בארץ ליאון
בשנת ד’ אלפים תתקי”ד [ ]1154ואחריו לא נשאר בארץ ספרד אדם מפורסם שהוא מבית דוד”.9
ב”סדר עולם זוטא” ,חיבור אחר העוסק בכרונולוגיה יהודית ,צוין הרצף הנמשך  89דורות ובסך הכל  1587שנים מיהויכין מלך
יהודה ,הנצר לבית דוד ,שהוגלה לבבל אחד עשר שנים לפני חורבן בית ראשון (החורבן היה בשנת  586לפני הספירה) ,דרך צאצאיו
וראשי הגולה ועד לר’ חייא אלדאודי.10
שמואל דוד לוצאטו ,שעסק רבות בפרסום יצירתו של ר’ יהודה הלוי ,היה משוכנע בתחילה שחייא אלדאודי היה הראשון שקיבץ
את שיריו של המשורר הנודע ב”דיואן” (קובץ) אולם אחר כך שינה את דעתו והגיע למסקנה שהמאסף הראשון של שירי יהודה
הלוי אינו ר’ חייא אלדאודי אלא מישהו אחר ששמו חייא וכינויו
“המערבי” ,כלומר ,ממרוקו .11כיום מקובל להניח שחייא הדיין ,הוא המאסף הראשון של שירי ריה”ל.12
צאצאיו של ר’ חייא אלדאודי ידועים עד סוף המאה ה 14 -בקירוב .בנו ,יעיש אבן יחיא (נפטר בשנת  )1196היה האב של יחיא
בן רבי ,נכדו .יחיא בן רבי נודע גם בשם יחיא הנשיא ,יחיא אבן-יעיש או “דון יחיא אל נגרו” – השחור -שמת בשנת  .1222מקור
הכינוי הוא בתוארו “אדון הכפר של השחורים” ( Lord of Aldeia dos Negrosבפורטוגזית) .מלך פורטוגל ,אלפונסו הראשון,
למּורים ומכאן הכינוי  - Negroשחור .יחיא בן רבי נחשב למייסד
כיבד אותו על אומץ ליבו ולכן העניק לו אחוזה שהייתה שייכת ִ
13
משפחת אבן יחיא .ליחיא בן-רבי היו חמישה בנים :יעיש ,יעקב ,יוסף ,יהודה ויחיא .

יצחק הרשקוביץ“ ,איש מפי איש :עיונים בהשתלשלות התורה שבעל-פה בהקדמת משנה תורה לרמב”ם” ,JSIJ7 (2008( ,ע’ .107
107. http://biu.academia.edu/IsaacHershkowitz/Papers/139805/1
ראה עליו :הרב נפתלי יעקב הכהן ,ספר אוצר הגדולים ,חלק ד’( ,חיפה ,עמ’ קפח) .נולד בגרנדה בשנת  1035ונרצח בשנת  .1066חיים שירמן (עורך),
השירה העברית בספרד ובפרובאנס( ,ביאליק ודביר ,ירושלים ות”א  ,)1959,ספר ראשון ,חלק א’ ,ע’ .292
ממלכת קסטיליה הייתה אחת הממלכות בחצי האי האיברי והיא התקיימה מן המאה ה 9 -ועד למאה ה .16 -ממלכת לאון נוסדה בשנת  910והייתה
ממלכה עצמאית באזור הצפון-מערבי של חצי האי האיברי ,שבירתה העיר ליאון .מעמדה כממלכה עצמאית נשמר כמעט ברציפות עד להקמתה של
ספרד במאה ה.19 -
סדר הקבלה להראב”ד ,עמ’ לג .בתוך :הרב מ.ד .ירושלמי ,סדר עולם רבא להתנא האלוקי רבי יוסי בן חלפתא זי”ע עם ביאור והגהות מרבנו אליהו
מוילנא ( ,ירושלים .)1956,אברהם בן-שמואל זכות ,ספר יוחסין השלם (צבי פיליפאווסקי ,ספר יוחסין השלם ,לונדון ואדינבורו ,)1857 ,ע”ע.A 209, A218
הנוסח בע’  A 209זהה למה שנכתב בסדר הקבלה להראב”ד.
  1רבי יוסף טוב עלם ז”ל סדר עולם זוטא השלם המיוחס ,ביאור ע”י הרב מ.י .ויינשטאק( ,הוצאת מתיבתא תורת חסד מעין חכמה ,ירושלים )1957,
ע’ קלח.
 1בהקדמה לספרו ,שמואל דוד לוצאטו ,דיואן ר’ יהודה הלוי ,חברת מקיצי נרדמים ,ליק )1864 ,מספר לוצאטו שר’ אלעזר אשכנזי רכש בתוניס בשנת
 1838ספר ובו שירי ריה”ל בכתב יד .לספר הייתה הקדמה בערבית וממנה התברר כי דיואן זה נכתב על ידי ישועה בר אליה הלוי שהסתמך על דיואן
אחר שאסף וקיבץ הדיין ר’ חייא .לוצאטו היה סבור שמדובר בר’ חייא אלדאודי שנזכר בספר הקבלה של הראב”ד (ראה לעיל) וכך טען בספרו הראשון
שהסתמך על הדיואן וכלל משיריו של ריה”ל (שמואל דוד לוצאטו ,בתולת בת יהודה( ,פראג .)1840 ,אולם אחר כך הגיע לוצאטו למסקנה שהמאסף
הראשון של שירי ריה”ל איננו ר’ חייא אלדאודי ,אלא אדם אחר ,שגם שמו הוא חייא וכינויו “המערבי” -כלומר ,ממרוקו.
  1ראה משה גיל ,עזרא פליישר ,יהודה הלוי ובני חוגו( ,האיגוד העולמי למדעי היהדות ,ירושלים  )2001,ע”ע .66 ,19
  1ויקיפדיה באנגלית ”:ר’ חייא אלדאודי”  ;http://en.wikipedia.org/wiki/Hiyya_al-Daudi -שם ,יחיא בן-רבי:
http://en.wikipedia.org/wiki/Yahia_Ben_Rabbi.
|  | 6שרשרת הדורות | העמותה הישראלית לחקר שורשי משפחה

עלייתה של המשפחה לארץ-ישראל
בשנת  183714עלתה משפחת אלדאודי ממוגאדור (כיום ַא ְסוִ יירה ) שבמרוקו ,בחוף האוקיינוס האטלנטי ,אל ארץ-ישראל.
המשפחה הייתה מה”מגורשים” -אותה קבוצה בקרב יהודי מרוקו שמוצאה במגורשי ספרד ופורטוגל בשנת  1492שמצאו מחסה
במרוקו .ה”מגורשים” הבדילו את עצמם בכינוי זה מ”התושבים” היהודים הקדומים של מרוקו ומהיהודים שחיו בין הברברים
שבהרי האטלס ובעמקים שביניהם .ה”מגורשים” היו לגורם מרכזי בהשכלה ובכלכלה ונשאו בעמדות מרכזיות ביהדות מרוקו.
קליטתם בערי מרוקו ובכלל זה במראקש ,הייתה כרוכה בעימותים עם הקהילה היהודית שהובילה להתבודדותם כקהילה נפרדת
16
ובין היתר לתפילה בבית כנסת נפרד משלהם.
15

במאות ה 19 -וה 20 -זוהו מגורשי ספרד בעיקר בשמותיהם (כגון טולידאנו ,ברדוגו ,קורקוס ואחרים) ובשימוש החלקי בלהג
ספרדי-יהודי (חכתייה ,שנעלם לקראת סוף המאה ה )19 -וגם בספרדית .במאה ה 19 -נוספו לקבוצות אלו יהודים ממוצא צרפתי,
פולני ,רוסי ,תורכי ,סורי וארץ-ישראלי.
תולדותיה של המשפחה במראקש לא נחקרו עדיין .מזיכרונותיו של שלום אלדאודי (ראה להלן) עולה כי במאה ה 18 -חי במראקש
יעקב אלדאודי ,המכונה “עכאן” ,שעליו שמעו מכלוף אלדאודי ובנו שבחים מופלגים בביקורם במרוקו בשנת  1895ובגלל מותו של
הסולטן ובעיות הביטחון הפנימי במרוקו באותה שנה ,נבצר מהם לבקר את קברו:
“אבא התעצב הרבה שאחרי כל הסבל שסבל במסע קשה בנדודו מארץ הקודש עד בואו קרוב לעיר מראקש ,אינו יכול לראות את
העיר הזאת שהשתוקק לבקר בה את קברות אבות אבותיו הטמונים בתוכה  -אנשים מיוחסים ומופלגים בתורה אשר אחד מהם
שחי במראקש לפני מאה שנה פחות או יותר ,רבי יעקב אלדאודי המכונה עכאן ,היה גאון מפורסם בין חכמי ורבני דורו .נשאר
שמו חי בפיות רבני מראקש עד עתה כפי ששמעו מאבותיהם ואבות אבותיהם ,עליו ועל ידיעותיו הרחבות בנבכי ים התלמוד ,וכל
סוגיה קשה שבאה בש”ס אשר כתוב בסופה “וצ”ע” [וצריך עיון] ,היו רבני דורו מפרשים את המלה וצ”ע כך  -וצריך עכאן ,זאת
אומרת שרבי עכאן יתרצנה .כך סיפרו הרבנים לאבא בהיותנו בערים אספי [כיום סאפי] ומוגאדור .והיה אבא משתוקק לראות את
המערה שטמון בה הגאון הזה במראקש ,והנה אפסה כל תקוה להכנס מראקשה בשל מותו של שולטן מארוקו”.17
בבני המשפחה שעלו ארצה נכללו דוד ורינה ובניהם (שלמה ומכלוף ,הסבא רבא שלי ,שלימים התמנה לחכם באשי בעכו); הדוד
שלום ואשתו (לא נולדו להם ילדים) וחמש משפחות ממוגדור שהצטרפו אליהם לעלייה לארץ .רינה ,אמו של מכלוף אלדאודי,
הייתה בת למשפחת לוסקי מהעיר לודז’ שבפולין ,שאחיה סיפקו דברי הלבשה ורהיטים לארמונו של סולטן מרוקו וגם היא
התקבלה בכבוד אצל נשות הסולטן .בעניין זה ישנן שאלות רבות שעדיין לא מצאתי להן פיתרון .כיצד נוצר הקשר בין משפחת
אלדאודי במראקש לבין משפחת לוסקי מפולין? איך דיברו ביניהן המשפחות וכיצד נקבע השידוך? כיצד דיברו ביניהם הבעל
ואשתו?
בעיה של ריבוי שפות התעוררה גם בירושלים במאה ה ,19 -כאשר גברה הגירת האשכנזים והקהילה האשכנזית גדלה בהתמדה.
האשכנזים דיברו אידיש; הספרדים דיברו “לאדינו” או “ג’ודיסמו” .לשון דיבור עיקרית הייתה הערבית המקומית והערבית שדיברו
ביניהם העולים מארצות דוברות ערבית ,כאשר הניבים היו שונים לפי ארצות המוצא .רק יוצאי תורכיה ובעלי התפקידים הבכירים
בעדה הספרדית ידעו תורכית .אנשי הרחוב דיברו לרוב ערבית וגם האשכנזים ,במיוחד בני הדור השני ,שנולדו בארץ ,למדו את
השפה .בירושלים גישרה בין העדות רק השפה העברית אולם רק מעטים השתמשו בה .בנוסף לכך ,נאלצו ראשוני המתיישבים

  1שלום אלדאודי ,סבי (חי בשנים  )1952 – 1870מציין בפתח זיכרונותיו ,שנכתבו בשנת  1950בקירוב ,את השנה תקפ”ה ( )1825כשנת העלייה של
המשפחה .להלן“ :הסבים והסבתות שלי היו ממשפחות מיוחסות בישראל ,מוצאם מצפון אפריקה .הם עלו לארה”ק בשנת תקפ”ה ( )1825והתגוררו
בצפת .אבא [מכלוף אלדאודי] היה אז תינוק ואחיו הבכור בגיל שבע-שמונה שנים” .סלים (שלום) אלדאודי ,התועה בסבך החיים” -הביוגרפיה שלי ,עמ’
 .2להלן“ :אלדאודי ,התועה בסבך החיים” .הזיכרונות כוללים מידע רב על תולדות הישוב בארץ בשלהי המאה ה 19 -ובראשית המאה ה .20-שלום סייע
לאביו ,ה’חכם באשי’ ,בפעולותיו למען הישוב היהודי בארץ ויצא עמו במסעותיו לקהילות היהודיות במצרים ובצפון-אפריקה .בכתיבתו הסתמך על
אוסף תעודות השמור עד היום בידי נכדו ,שלום דאודי ועל פנקסים בהם רשם את הוצאותיו .ד"ר יפה סקלי ערכה את הזיכרונות והם יצאו לאור במהו
דורה מצומצמת ( 30עותקים) בשנת  2001ביוזמתי .כל הבקשות לגופים שונים – מכוני מחקר ואוניברסיטאות – לסיוע בהוצאת מהדורה מדעית ,נדחו.
הגרסה אצל דוד תדהר לגבי שנת העלייה נראית לי מתאימה יותר ולכן הסתמכתי עליה .ראה :דוד תדהר“ ,מכלוף אלדאודי” אנציקלופדיה לתולדות
חלוצי הישוב ובוניו ,כרך א’( ,ת”א  )1947,ע”ע  .124 123-להלן“ :תדהר ,מכלוף אלדאודי”.
  1אסואירה (ערבית الصويرة ,צרפתית  )Essaouiraאו בשמה הפורטוגזי  -מוגדור (פורטוגזית .)Mogador
  1ראה :יוסף אביב”י’“ ,קורא הדורות’ ממראכש – תעודה חדשה לתולדות מגורשי ספרד במרוקו” ,פעמים 1989 ,38 ,ע”ע .67 – 59
“  1אלדאודי ,התועה בסבך החיים” ,עמ’ .191
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האשכנזים להמיר את בגדיהם בלבוש מזרחי .ניתן לשער ,אם כך ,שגם רינה לוסקי למדה את השפה הערבית והמירה את לבושה
הלודז’אי במלבושי הנשים במרקש.
מעבר לקשיי התקשורת והתרבות ,עולה השאלה של נישואים בין-עדתיים .בירושלים במאה ה 19 -רווחו נישואים כאלה בקרב
השכבה הנמוכה ובקרב השכבה הגבוהה .משפחות ספרדיות עשירות ומיוחסות התחתנו עם בני משפחות מיוחסות מקרב
האשכנזים .היו הבדלים במנהגים ,שלא ניתן להקל בהם ראש .כך למשל ,הספרדים לא נהגו לגלח את ראשי הנשים עם נישואיהן.
כיצד נהגו בנישואים בין-עדתיים? כיצד נהגו הילדים? האם הלכו בעקבות האב או האם? האם המשיכו על פי מנהגי האשכנזים או
מנהגי הספרדים? ידוע שהאשכנזים קיבלו עליהם את המנהג לשבור כוס במטפחת .לעומת זאת ,מנהגים עממיים ואמונות טפלות
של הספרדים עוררו התנגדות מצדם של האשכנזים .18כיצד נראה טקס החתונה של דוד ורינה?.
סיפור העלייה של המשפחה הובא בפירוט ב”אנציקלופדיה לחלוצי היישוב ובוניו” של דוד תדהר:
“לר’ דוד היה אח חשוך בנים [ושמו] שלום ,שהיה מוביל באניות סחורות לאירופה והשתקע בליסאבון [בירת פורטוגל] ועשה
שם רכוש רב במסחרו ובלילות היה עוסק בתורה .פעם שמע בלילה על משכבו קול קורא אליו“ :קומה ,שלום ,וסע אל הארץ
הקדושה ,כי קרבו ימיך למות!” ממחרת חיסל את עסקיו ,אסף את ממונו ונסע למראקש והזמין את אחיו דוד להצטרף אליו
לעלייה ארצה עם אשתו ושני בניו ,שלמה ומכלוף .האח הסכים אך אשתו סירבה באמרה ,כי עודנה צעירה ואינה רוצה לעזוב
את כבודה ומשפחתה העשירה ולנוד אל הארץ ,שרק זקנים נוסעים אליה למות בה .הלך ר’ שלום אל ה”חדר” שהנער שלמה בן
אחיו למד בו ,שידל אותו בממתקים ולקחו עמו על פרדה בדרך לעיר החוף מוגאדור .כשלא בא הילד הביתה בערב ולא נמצא בכל
ה”מלַ אח” (שכונת היהודים) ,שכרה אמו כרוז ,שהכריז ברחוב על ה”אבידה” והבטיח בשם ההורים גמול גדול למי שימסור ידיעות
ְ
על הנער .כך נודע להורים מפי זקן אחד ,שהדוד העשיר שבא מאירופה הרכיבו עמו בדרך למוגאדור.
אמרה האם :הנה עשה אתנו כדבר הפתגם” :כשהפרה אינה רוצה ללכת לבית המטבחים ,מוליכים את העגל לפניה והיא רצה
אחריו”  -וכך נתרצתה גם היא לעלות ארצה ונסעו אחרי ר’ שלמה [בנו של דוד ואחיו של מכלוף] למוגאדור .ור’ שלום שכר שם
אונייה (ספינת מפרשים ,כמובן) והכין בה צידה לרוב .וכשעלה לתורה בשבת בבית הכנסת במוגאדור ,הכריז לפני הקהל את דבר
עלייתו ואת נכונותו לקחת אתו על חשבונו כל יהודי שירצה לעלות לארץ-ישראל ,וכך הצטרפו אליו עוד חמש משפחות .כשהגיעו
ליפו פנה ר’ שלום ואחיו ומשפחותיהם לצפת והגיעו שמה אחרי הרעש של שנת תקצ”ז [רעידת האדמה ב 1 -בינואר  ,]1837והוא
קנה חורבה והתקין בה בתים לו ולאחיו”.19
בשנת  1838מרדו הדרוזים בשלטון המצרי ואליהם הצטרפו הפלחים .שלום החביא את כספו בשני בורות באדמה ונשאר לשכב
בביתו כשהוא אומר תהילים .על פי המסופר ,המתנפלים ראו אדם זקן והלכו לדרכם .אחרי ההתנפלות מצא את כספו רק בבור
אחד ,אך גם זה היה הון גדול .לאחר חודשים אחדים חלה ונטה למות ואז קרה מאורע פלאי .שלום התעורר וסיפר לאנשי החברא
קדישא שבחלומו ראה את אביו וכמה מרבני מראקש ואביו הודיעו שהגיעה שעתו למות .לאחר שבכה והתחנן שתינתן לו ארכה
נוספת כדי להתכונן לעולם הבא ,נתנו לו עוד שנתיים .הוא קם ממחלתו ,רשם את התאריך של אותו לילה והחל להתכונן .בין היתר
קנה לו קבר במערת מהר”מ אלשייך ,חילק סכומים גדולים לכולל ולתלמידי חכמים ויתומים ולאלמנות וגם נתן לאחיו סכום כסף
כדי שיוכל לחנך את בניו לתורה .המערה יוחסה לרב משה אלשייך ,מגדולי הרבנים בצפת במאה ה 16 -ובגלל ייחוסה הייתה במאה
ה 19 -למערה המבוקשת ביותר לקבורה לעדה הספרדית הוותיקה.
לאחר שנתיים ,למרות שהיה בריא לחלוטין ,ביקש להזמין את אנשי החברא קדישא ,כי הגיעה שעתו .באותו ערב אכן נפטר מן
העולם .20על מצבתו נכתב“ :זמ”ק [זה מקום קבורתו] הנבון וחשוב הנפטר במחר ימיו שלום אדהודי נע”י [נרו עלינו יאיר?] ט’
21
לחודש שבט תרי”ב [ 30ינואר  ]1852תנצב”ה”.

  1ראה בהרחבה :יהושע קניאל“ ,היחסים החברתיים בין האשכנזים והספרדים ב”ישוב הישן” בירושלים במאה הי”ט” ,בתוך ח”ז הירשברג ,יהושע
קניאל (עורכים) ,ותיקין ,מחקרים בתולדות היישוב( ,רמת גן ,)1975 ,ע”ע .66 – 47
“  1תדהר -מכלוף אלדאודי” ,עמ’ .124
  2שם ,שם.
  2ברנשטיין מציין”:ר’ שלום אדהודי נולד במראקש שבמרוקו ב 1790 -לערך” .אהרון ברנשטיין ,אספקלריות שלובות זו בזו ,חברת החיים מול בית
העלמין בקהילת צפת של המאה ה ,19 -חיבור לשם קבלת התואר דוקטור לפילוסופיה ,כרך א’ ,אוניברסיטת חיפה ( )2007ע’ .416
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תמונה  :1מצבת שלום אדהודי
שלום נקבר במערה לאחר שלמה אלדאודי (אחיו של מכלוף) שמת בטרם עת וכך נכתב על מצבתו“ :האי שופרא דבלי בעפרא
[כמה חבל על היופי הרוחני והחיצוני הנטמן בעפר] הרב המופלא בנו זר”ק [זרע קודש] שלמה אדאודי נפטר לבית עולמו ב’ בכסלו
ש’ [שנת] התר”ז [ 10נובמבר .22”]1847
סיפור העלייה של המשפחה לארץ-ישראל הוא חלק ממכלול העלייה של יהודי מרוקו לארץ-ישראל .מיכל בן-יעקב חקרה
בעבודת הדוקטורט שלה את עלייתם של היהודים מן המגרב (המערב בערבית) .המגרב נחשב לחבל ארץ אחד ,שיש בו מאפיינים
תרבותיים וגיאוגרפיים דומים .אולם היה שוני בין מרוקו ,אלג’יריה ,תוניסיה וטריפוליטניה .השלטון העות’מאני שלט בארצות
אלו רק להלכה .מרוקו ,שנקראה ‘המערב הפנימי’ ,שמרה על עצמאותה תחת הסולטאן .אלג’יריה נכבשה על ידי צרפת ב1830 -
ובשנת  1870קיבלו היהודים אזרחות צרפתית .במרוקו ,שהייתה עצמאית ,חלו תנודות בכוחו של הסולטאן בהתאם למצב הכלכלי
ולמאבקי הכוח בינו לבין השליטים השונים.
בחלקים רבים של מרוקו לא קיבלו התושבים את סמכותו של הסולטאן .כדי להפגין את כוחו ,נע הסולטאן עם שלטונו בין הערים
המלכותיות פס ,מכנס ,מרקש ורבט .בערים אלה נשמרו היחסים הפורמליים בין בני הקבוצות ,והיהודים נהנו מחסות והגנה.
בשנות הארבעים והחמישים של המאה ה 19 -גברה חדירת מעצמות אירופה למרוקו ורבים מהיהודים זרמו לערי החוף כדי
ליהנות מהאפשרויות החדשות ומהחסות האירופית.
אולם למרות המודרניזציה ,הקהילה היהודית במרוקו שמרה על אופייה הדתי .הלחץ הפוליטי והכלכלי והמבוכה החברתית הובילו
דווקא להתחזקות זרמים מיסטיים שמקורם בקבלה ,האמונה בצדיקים ופולחן הקדושים .חוסר היציבות הוביל דווקא להיווצרות
זרם של יהודים שהחליטו שזו העת “להגשים את שאיפותיהם הרוחניות ולעלות ארצה”.23

 2ברנשטיין מציין  28מצבות במערה וכי כל השמות מוכרים והדבר מעיד על חשיבותם .אולם ברנשטיין אינו מציין את קברו של שלמה אלדאודי.
  2מיכל בן יעקב ,עלייתם והתיישבותם של היהודים המערביים (יהודי צפון אפריקה) בארץ-ישראל במאה הי”ט ,חיבור לשם קבלת דוקטור לפילוס�ו
פיה( ,האוניברסיטה העברית .)2001,להלן“ :בן-יעקב ,היהודים המערביים” .ראה גם :חיים סעדון“ ,עליית יהודי מרוקו-שלבים ומאפיינים” ,בתוך :הנ”ל
(עורך) ,מרוקו ,משרד החינוך/מכון בן-צבי ,ירושלים ( ,)2004ע”ע .129 – 109
שרשרת הדורות | העמותה הישראלית לחקר שורשי משפחה | | 9

בשליש הראשון של המאה ה 19 -מנה היישוב היהודי בארץ-ישראל פחות מ 9,000 -נפש ,מרביתם ספרדים בערי הקודש צפת,
טבריה וירושלים ומיעוטם בחברון ,עכו ויישובים קטנים .מצבם של היהודים לא היה יציב והם היו תלויים בתנודות בכלכלת
הארץ ,ביחסם של השליטים המקומיים ובעזרה של יהודי הגולה .התנאים הקשים בדיור ,תברואה ומזון והעדר שירותי בריאות
סבירים גרמו לתמותה רבה ,במיוחד בערי הקודש .השינויים באמצעי התחבורה והתקשורת ,פרי המהפכה התעשייתית באירופה
והשינויים שחלו בארץ תחת שלטונו של מוחמד עלי ,השליט המצרי ( )1841 – 1831הובילו לגידול מתון בעלייה לארץ בשנות
השלושים והארבעים .בשנת  1850חיו בארץ  15,000יהודים .תפנית ניכרת בעלייה ושיפור התנאים בארץ מאפיינים את המחצית
השנייה של המאה ה 19 -ובמיוחד עם “העלייה הראשונה” .בשנת  1900היו בארץ  56,000יהודים – פי  6מאשר בראשית המאה.
מי היו העולים?
ברובם באו מן האליטה הלמדנית של החברה ומקרב המוני העם .נראה שמדובר באלו שהפסידו את מעמדם או ביטחונם האישי
או בכאלה שחששו מכך ,עקב התערערות המבנה המסורתי של החברה .אלו שהשתלבו במודרניזציה ונהנו ממנה נטו שלא לעלות
לארץ.
מדוע עלו “המערביים” לארץ? מיכל בן-יעקב מונה כמה גורמים :התגובה למודרניזציה שהובילה קבוצות מסוימות למיסטיקה
ולמשיחיות ולשאיפה לחזק את האמונה על ידי עלייה לארץ; גורמים אחרים היו המחויבות לעלות ארצה על ידי נדרים ,צוואות
וחוזים ,עקב קדושתה של הארץ מבחינתם של היהודים במרוקו .נשים נדרו להשתטח על קברי קדושים במרוקו ובארץ-ישראל
וסביר להניח שהן השפיעו על הרצון לעלות; כוח המשיכה של בני הקהילה וקרובי משפחה שכבר עלו לארץ; השפעת מנהיגים
על בני קהילתם; השפעת שד"רים (שליחים דרבנן) שהגיעו לקהילות המגרב ,לאחר שהם עצמם עלו לארץ .כך ,לדוגמה ,מכלוף
אלדאודי ,שעלה לארץ בנערותו ,יצא למגרב כשד"ר (שליח דרבנן) מטעם יהודי צפת ובמיוחד כולל דרשב”י -של ר’ שמעון בר
יוחאי ,התופס מקום חשוב במסורת של יהודי צפון-אפריקה (ראה להלן).
מאפיינים אישיים ,כגון המעמד המשפחתי ,המעבר בין שלבי החיים ,המעמד הכלכלי – חברתי – כל אלה ‘סיננו’ את המהגרים
וקבעו מי יעלה או לא .העולים יצאו בהרכב משפחתי ואף במסגרת של המשפחה המורחבת .סירובו של אחד מבני הזוג לעלות
היה עלול למנוע את העלייה .הגיבוש המשפחתי תמך בעולים בדרכם ארצה וסייע להם להיקלט בארץ .זקנים וחולים עלו ארצה
כדי למות ולהיקבר בארץ הקודש ,כפי שמדובר במקרה שלפנינו .משפחות אמידות עלו לארץ עם הממון ,קנו קרקעות ובתים,
המשיכו בעסקיהן ואף תרמו תרומה נכבדה מזמנם וכספם לצורכי היישוב.
גם משפחת אלדאודי עלתה עם הון רב .חלק מהכסף נעלם בזמן התנפלות הדרוזים על צפת ( 5יולי  )1838ומה שנשאר שימש
לבניית כמה בתים שהיו מחוברים זה לזה ובתחתיתם מערה ששימשה כמקלט בימי פורענות .הבתים נמצאו בקרבת המקום שבו
נמצא כיום “בית המאירי” (מוזיאון היישוב הישן בצפת) ובסמיכות לבית הכנסת של ר’ יוסי בנאה .הבתים נהרסו במידה רבה
במאורעות בצפת ב 1929 -ובמלחמת העצמאות .ככל הנראה ,אחרי העלייה לארץ לא הצליחה המשפחה לשמור על הונה .מכלוף
אלדאודי חי בצניעות רבה והתפרנס משכירות הדירות .המצוקה הכלכלית גם גרמה ליציאתו למסעות לאיסוף כספים למען
היהודים בצפת.
לאחר שהתגבש הרצון לעלות ונבדקו ההיבטים המעשיים ,היו אילוצים שהשפיעו ,כגון זמינות הדרכים; המצב הכללי ,הבטחוני
והבריאותי של העולים; מיסי יציאה כבדים; מקרי שוד וקרבות בין שבטים שיבשו את התנועה ואת הביטחון .היו יהודים שיצאו
לדרך ומסיבות כאלה ואחרות – נאלצו לחזור על עקביהם .כך ארע ,כפי שסופר לעיל ,למכלוף ושלום כאשר ביקשו לבקר במראקש
ולפקוד את קברי אבותיהם .הסולטאן התנגד לפעמים ליציאתם של היהודים מכיוון שבכך קטנו הכנסותיו וחסרו בעלי מלאכה
חשובים .באותן שנים היגרו יהודים לערים במרחב הים התיכון ולאירופה ,אך זרמים של הגירה היו לארץ ישראל ולדרום אמריקה.
לפני הכיבוש הצרפתי היו הדרכים הימיות מסוכנות עקב שליטתם של שודדי הים באזורים נרחבים.
החל משנות השלושים ובמיוחד הארבעים של המאה ה ,19 -היו הדרכים הימיות שקטות ובטוחות יותר .ספינות קיטור פעלו
משנות השלושים והוכנסו לשימוש מסחרי על ידי חברות אירופיות .משך זמן הנסיעה היה ממושך וכרוך במסע ביבשה מעיר
המוצא אל הנמל .ההפלגה מגיברלטר לארץ-ישראל ארכה חודשים אחדים בתחילת המאה והתקצרה לחודש בסוף המאה .בגלל
השיפור בתנאים והביטחון הגובר ,חל שינוי בעמדתם של חכמי מרוקו והם פסקו שאדם רשאי לכפות את העלייה לא רק על
אשתו אלא על כל בני ביתו .העלייה לארץ-ישראל נחשבה כל כך חשובה בעיניהם ,עד שהתירו למכור ספר תורה כדי לממן את
ההוצאות.24

  2אליעזר בשן“ ,על יחסם של חכמי מרוקו במאות הי”ח-הי”ט לחובת העלייה לארץ ישראל” ,בתוך ח”ז הירשברג ,יהושע קניאל (עורכים) ,ותיקין,
מחקרים בתולדות היישוב( ,רמת גן ,)1975 ,ע”ע .46 – 35
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תחנות אפשריות לספינת קיטור שהפליגה מנמל מוגדור במחצית הראשונה של המאה ה 19 -היו גיברלטר ,מרסיי (בצרפת) ,מלטה
וביירות .משפחות אמידות ,כגון בסיפורה של משפחת אלדאודי ,יכלו לשכור לעצמן ספינה ואף להביא איתם עולים נוספים.
בסיפור העלייה של משפחת אלדאודי ,בולטת הצטרפותן של חמשת המשפחות :מי הן היו? האם נשארו בארץ? מי הם צאצאיהם
כיום? האם ניתן לאתר את שמה של האונייה שבה עלו ארצה? האם קיים תיעוד המפרט את שמות העולים ואת זמני ההפלגה?
לשאלות רבות עדיין לא נמצא מענה ויש לקוות כי יימצאו עם התקדמותו של המחקר.
מדוע עלו לצפת? צפת משכה את העולים מהמגרב עקב היותה מרכז הקבלה – מקום מושבו של האר”י הקדוש ועקב היותה העיר
הסמוכה למירון ולציון הקבר של הרב שמעון בר יוחאי שלפי המסורת חיבר את ספר הזוהר .יהודי המגרב שרו על צפת בפיוטים,
שמעו עליה מפי שד"רים ותרמו למענה כספים רבים .בנוסף לקבר הרשב”י ,ישנם בבית הקברות היהודי העתיק ובסביבתה של
צפת קברי צדיקים רבים והעולים האמינו בסגולותיהם המיוחדות.25
מצבם של היהודים בצפת בזמן שהגיעה אליה משפחת אלדאודי היה קשה מאוד .בשנת  1830היו בה כ 2,200-יהודים ,אולם
בשנות השלושים סבלה מרצף של אסונות – 1833 :רעידת אדמה ,שלגים וגשמים;  – 1834מרד הפלאחים;  1בינואר  – 1837רעידת
האדמה .רעידת האדמה הקשה פגעה באוכלוסייה היהודית בצפת .מספר היהודים פחת מ 4,000 -לפני הרעש לכ 1400 -אחריו.
למעלה ממחצית מהאוכלוסייה נהרגו ,רבים נפצעו ורבים עזבו את העיר (בעיקר לירושלים) .על פי מפקד מונטיפיורי ,נמנו בצפת
בשנת  1839כ 1,282 -יהודים בלבד ,רובם ( )711ספרדים ומרבית הספרדים היו מערבים ( .)550הקהילה היהודית חזרה לגודלה
המקורי רק בשנות השישים של המאה ה .19 -בשנת  1900היו בצפת כ 7,500 -יהודים.26
במפקדים שערך מונטיפיורי בשנים  1849 ,1839ו 1855 -מופיעים נתונים על בני המשפחה .חלק מהנתונים מתאימים לידוע וחלקם
סותרים .להלן:
שלום דאודי ,בן  ,50מופיע במפקד משנת  ,1849יליד מראקש ,מצבו הכספי דחוק .נשוי לאמונה ,בת  ,45שנולדה באלג’יריה.
במפקד משנת  1855נזכרת אימונה [כך] דאהודי ,אלמנתו של שלום ,שהיגיעה לארץ מאלג’יריה בשנת  .1837נמסר כי היא עובדת
לפרנסתה וברשותה “ 1000גרוש” .כידוע מהמצבה במערת אלשייך ,שלום אלדאודי נפטר בשנת  .1852כמו כן ציון הסכום מתאים
לתיאור לפיו השאיר כסף לאשתו לפרנסתה.

תמונה  :2מערת אלשייך

“  2בן-יעקב-היהודים המערביים” ,ע”ע .126 – 125
“  2שם” ,ע”ע .121 – 119
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דוד אדודי [כך] ,בן  ,50מופיע במפקד משנת  ,1849צורף עני ,נשוי לרינה אדודי [כך] ,בת  ,45שנולדה במראקש .מוזכר בן
אחד ,מכלוף ,בן  ,13נולד במראקש“ ,לומד” – בישיבה .משפחתה של רינה לוסקי ,אשתו של דוד ,באה מלודג’ .האם רינה נולדה
במראקש? לגבי מכלוף ,שנת לידתו היא  1825ומנתון זה עולה שנולד כביכול בשנת .1836
שלמה דאוודי [כך] נזכר במפקדים מהשנים  1849ו .1855 -בשני המפקדים צויין שגילו  27וכי הוא נשוי .במפקד משנת  1849ששם
אשתו שרה .במפקד משנת  1849נזכרה בת אחת ושמה חנה (בת שנתיים) ואילו במפקד משנת  1855נזכרו ילדיו יעקב (בן שש)
ואסתר (בת שלוש) .במפקד משנת  1855צוין שמקום לידתו מראקש ,שנת בואם ארצה [ 5600ספטמבר  – 1839ספטמבר ,]1840
הוא מכונה “חכם” ועיסוקו”:לומד בישיבה ומלמד בחורים בש”ס [שישה סדרי משנה]” .התיאור מתאים אך על פי הכתובת שעל
מצבתו ,נפטר בשנת .184727
מכלוף אלדאודי ( ,)1909 -1825החכם באשי האחרון בעכו
כאמור לעיל ,לדוד ורינה אלדאודי נולדו שני בנים :שלמה (הבכור) ומכלוף .שלמה נפטר בצעירותו ונקבר במערת הרב משה
אלשייך בבית הקברות העתיק בצפת בשנת .1847
מכלוף התחנך בצפת ,למד תורה מגדולי הרבנים והוסמך לרבנות בגיל צעיר .משה דוד גאון כתב עליו בין היתר”:וראיתי תעודה
המאשרת את רבנותו וחתומים עליה הרבנים דלקמן :בכור אהרון אלחדף ,רפאל זילברמאן ראב”ד [ראש אב בית דין] בצפת ,חיים
מנשה סתהון בע”ס [בעל ספר] ארץ חיים ,אברהם יהושע העשיל רובין אב”ד [אב בית דין] לעדת אסטרייך אונגרן בצפת ,יעקב
חי עבו ועוד ממנהיגי הישוב בצפת”.28
בהיותו בן ( 18בשנת  1843בקירוב) נשא לאישה את רחל עבו ,בתו של הרב מרדכי עבו (אחי הרב שמואל עבו ,ראה להלן) .מנישואיו
לרחל נולדו שלושת ילדיהם :אסתר (הבכורה ,שנולדה ב ,)?1860 -שלום (נולד ב ,1870-ראה להלן) ונעמי( 29ילידת  ? 1880שהיגרה
לארגנטינה בשנת .)1912
משפחת עבו עלתה לארץ מאלג’יר בשנת  .1817שלושה דורות מבני משפחת עבו ניהלו סוכנות קונסולרית של צרפת בגליל ,בצפת
וטבריה :הרבנים שמואל עבו ,יעקב חי עבו ומאיר עבו .פועלם של בני משפחת עבו שילב מנהיגות רבנית עם פעולה כסוכנים
קונסולריים צרפתיים ,גאולת קרקעות וסיוע רחב היקף להתיישבותה של העלייה הראשונה (ראש פינה ,יסוד המעלה ומשמר
הירדן) והצלחה כלכלית (מסחר בינלאומי בצבע הבגדים – אינדיגו) .שנים ספורות לאחר עלייתו ארצה  -רכש הרב שמואל עבו
את חלקת הקבר של הרב שמעון בר יוחאי במירון והקים שם את מבנה בית הכנסת הקיים עד היום .הוא אף קנה מידי הפלחים
באזור כ 7000-דונם אדמה חקלאית בכפר מירון ועודד עשרות משפחות יהודיות מיוצאי כורדיסטן להתיישב במקום .משפחות
אלו חילקו את זמנם בין עבודות חקלאיות ,בעיקר מטעי זית ,ובין לימוד תורה והתעמקות בקבלה בשעות הלילה .לאות הוקרה
על גאולת קברו של הרשב”י העניקה לו הקהילה בצפת ספר תורה על שמו ,ובערב ל”ג בעומר תקצ”ג ( ,)1833הובל ספר תורה זה
לראשונה מבית עבו לבית הכנסת של הרשב”י במירון .המנהג נשמר עד היום ומדי שנה נישא ספר תורה בערב ל”ג בעומר מבית
עבו לקבר הרשב”י במירון.30
בשנתו העשרים נבחר מכלוף לצאת בשליחות לאסוף תרומות למען היהודים בצפת .אחר כך יצא עוד חמש פעמים כשד"ר (שליח
דרבנן של כולל ר’ שמעון בר יוחאי) ובין היתר היגיע לפרס ,אפגניסטן ,מצרים וצפון אפריקה .במסעותיו נשא איתו צווים של
מושלי מחוזות בפרס ,אפגניסטן ותורכיה ,שהורו שיש להעמיד לרשותו עגלות ,ללוותו בפרשים ולהתייחס אליו בכבוד רב עקב
מעמדו הנכבד .בפרס הצליח להציל יהודים ממוות הודות למעמדו המיוחד .ב 14 -באוקטובר  1863קיבל כתב שד"רות לאיסוף
כספים בבגדאד ,תימן ,קורדיסטאן ,איראן והודו .הכסף נועד לעניים ,הוצאות חתונה לכלות עניות ושחרור אסירים מהכלא.31
בשנת  1883ניתן לו כתב הרשאה לשד"רות שחתומים עליו רבני צפת וגם הרב משה הלוי ,חכם באשי הראשי ליהודים באימפריה
העות’מאנית (כיהן בתפקידו הרם בין השנים  .)1909 – 1872הכתב מסמיך את מכלוף לאסוף כספים לטובת היהודים בצפת

27) The Montefiore Censuses (http://www.montefioreendowment.org.uk/census/
ראה גם :יוסף מייזל“ ,רשימת יהודי צפת וסביבותיה משנת תקצ”ט” ,ספונות ו’ ( )1962תכה-תעג.
  2משה דוד גאון ,יהודי המזרח בארץ ישראל ,חלק שני ,הוצאת המחבר ,ירושלים ( )1938עמ’ .46
  2עד שנות החמישים של המאה ה 20 -נשמר הקשר עם צאצאיה של נעמי .היא נישאה לאברהם בנין ,שנולד בעדן וחיה עימו בעיר פורט סעיד .בשנת
 1912נסעה עם בעלה לארגנטינה .בשנים האחרונות התחדש הקשר באמצעות הנכד שלה שבא ללימודים בישראל.
  3ההגדה לבית עבו ,אתר אינטרנט ( .)/http://www.abbo.orgראה על משפחת עבו“ :בן-יעקב ,היהודים המערביים ,ע”ע .132 – 129
  3מסמך זה נמצא באוסף כתבי היד של אוניברסיטת קולומביה.
)Hebrew Manuscripts (Columbia University Libraries
|  | 12שרשרת הדורות | העמותה הישראלית לחקר שורשי משפחה

באנטוליה (ובכלל זה בערים קושטא ואיזמיר) ,ביוון (קורפו וסלוניקי) ,רומניה ,דגסטאן ובוכרה.32
בשנת  1890התמנה לחכם באשי בעכו .באותה שנה הייתה עכו עיר קטנה ,החבויה בין החומות .עד  ,1910נאסרה כל בנייה מחוץ
לעיר ,עד לטווח התותח .רק המושלים בנו לעצמם ארמונות וסביבם בוסתנים ,מחוץ לחומות .מבחינתם של התורכים ,עכו הייתה
עיר צבאית מבוצרת ומקום מושבו של השלטון .לעיר היה שער אחד בלבד ,בקרבת החוף .מספר היהודים בעיר ,מתוך כ8,500 -
תושבים ,היה כמאה .הדרך בין עכו לצפת ,על גב סוס ,ארכה שמונה שעות וביום חורף קשה גם שתים עשרה .כוכבה של עכו דעך
ובהדרגה עלתה עליה חיפה ,בקצהו הדרומי של המפרץ .אולם עדיין הייתה לעיר חשיבות רבה ,כי בה ישב הפאשה ,ראש סנג’אק
(מחוז) עכו ,אליו היו כפופות הערים חיפה ,נצרת ,צפת וטבריה.
התואר “חכם באשי” (ראש החכמים) והמינוי ניתנו ל”ראשון לציון” ,הרב אברהם חיים גאגין ,הרב הראשי של הספרדים בירושלים
בשנת  .1841קדם לו רבה של קושטא שקיבל מינוי לתפקיד בשנת  .1835התפקיד שהכיר ביהודים כעדה נפרדת ,נבע מהרפורמות
(“תנזימאת”) שנאלצו העות’מאנים לבצע עקב לחצן של המעצמות ובמסגרת זו להתייחס בסובלנות רבה יותר למיעוטים הלא-
מוסלמים – ובהם היהודים.
בשנת  1840קיבלו כל הרבנים בערי השדה הגדולות את כתבי המינוי ל”חכם באשי” .בשנת  1864גם נחקק חוק לבחירת “החכם
באשי” שקבע שהמועמדים צריכים להיות נאמנים לממשלה ,נתינים עות’מאניים (עד דור שלישי לפחות) וגילם בזמן המינוי -בין
שלושים לשבעים .המועמדים צריכים להיות בעלי מידות טובות – מבחינה מוסרית ,גדולה בתורה ,בעלי כושר הנהגה וכאלה
שהצטיינו בפעולותיהם לטובת הכלל – כולל יציאה כשד"רים לגולה .33מכלוף אלדאודי עמד בכל הדרישות .מבחינת הגיל ,היה
כבר בן  64כאשר קיבל את התפקיד.

תמונה  :3החכם באשי בעכו ובחיפה ,מכלוף אלדאודי 1891

  3ראה צילום התעודה באתר :שושלת דאודי (.)http://www.daoudi.co.il/image-gallery.htm
 3רחל שרעבי ,הישוב הספרדי בירושלים בשלהי התקופה העות’מאנית ( ,1914 - 1893תל-אביב ,)1989 ,ע’ .8
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איך התמנה לתפקיד החכם באשי? בחורף  1888אירע רצח איום בצפת .שני שומרים שהוצבו על ידי השלטון המקומי לשמירה
על רחוב היהודים האשכנזים ,ביקשו לשדוד קופת ברזל ובה ממון רב מאת המשפחות .במהלך הניסיון לשוד ,רצחו את האב ואת
האם ופצעו את אחד משני הבנים .הבן האחר הצליח להתחמק מהשומרים ,שירו עליו אך לא פגעו .אלפי יהודים נאספו להפגנה
מול בית השלטון (ה”סראיה”) ומול ביתו של המושל ,שאחר כך הודח ממשרתו .בכינוס של כל היהודים בצפת הוחלט לשלוח את
מכלוף אלדאודי לבית המשפט הגבוה בעכו כדי שיזהה את השומרים (שנתפסו ונשלחו לעכו) וידרוש שייענשו בחומרה .מכלוף
נסע לעכו ,התייצב לפני הפאשא ותיאר את מצבם הקשה של היהודים בצפת .הפאשה התיר למכלוף לחקור את השומרים ומכיוון
שמכלוף שלט בערבית והכיר גם את החוק העות’מאני ,הצליח לתפוס את הסתירות בעדויותיהם ולבסוף נגזר דינם למאסר עולם.
לאחר שהצליח בעניין זה ,כתבו היהודים בעכו ,צפת ,טבריה וחיפה לפאשה וביקשו שיתמנה לחכם באשי .ה”חכם באשי” היה
נציג היהודים בפני השלטונות .הבקשות נשלחו למושל (הואלי) בביירות ומשם ל”שער העליון” ,השלטון המרכזי באיסטנבול,
בירת האימפריה העות’מאנית .לאחר בירורים ובדיקות ולאחר שגם הרב הראשי באיסטנבול המליץ על המינוי ,קיבל מכלוף את
התפקיד ונשלח אליו “פירמן מלכות” [כתב מינוי מלכותי] עליו חתום הסולטאן עבדול חמיד השני ,משנת  1307להג’רה (1891
למניין הנוצרי) .מכלוף אלדאודי עמד בקשר רציף עם יעקב שאול אלישר ,ה”ראשון לציון” בירושלים ,שמעמדו היה בכיר יותר
והוא נחשב לראש היהודים בארץ-ישראל ועם החכם באשי בקושטא ,הרב משה הלוי.34
סמכויותיו ומעמדו של מכלוף נבעו בעיקר מאישיותו ומקשריו הטובים עם המושל התורכי ואנשי מפתח בסביבתו הקרובה ,כגון
המופתי [איש הדת המוסלמי הבכיר] בעכו .קרבתו אל הפאשה הייתה קריטית ,כי רק הפאשה היה יכול לפקוד על המושלים
ברמות הנמוכות יותר .כך ,לדוגמה ,כאשר עמדו היהודים בטבריה בסכנה של פרעות (בשנת  ,)1901פנה מכלוף לפאשה והפאשה
שלח רץ שהעביר למושל טבריה את ההוראה להציב כוח צבא שישמור על היהודים .לפעמים נאלץ מכלוף לפנות אל הואלי
שבביירות ואף אל “השער העליון” ,מקום מושבו של הסולטאן התורכי באסטנבול .בין היתר טיפל בשתי בנות מחיפה שביקשו
להתאסלם והוא הצליח להניא אותן מכוונתן ;35במקרה אחר טיפל במצוקתה של אלמנה מתושבי עכו ,שבעלה הרפד נורה ונהרג
בירי בשגגה בזמן שעבד באחד הבתים בכפר מג’ד אל כרום .החכם באשי ביקש להבטיח לה פיצויים נאותים ,אך למרות מאמצים
רבים ,לא הצליח בכך מכיוון שמשפחתו של היורה הייתה בין המשפחות החזקות בכפר .36אברהם רומאנו ,יליד תורכיה שנולד
בעכו בשנות החמישים של המאה ה ,19 -שימש כ”קוואס” ,שומר ראשו של מכלוף אלדאודי ,במשך  20שנה .ה”קוואסים” צעדו
לפני החכםבאשי ,מוטות עם גולות כסף בידיהם ופינו לו את הדרך .לאחר מותו של החכם באשי עבר לחיפה והאריך ימים עד
37
לפטירתו בגיל .110
מכלוף היה בן למיזוג בין העדות ועובדה זו הותירה עליו את חותמה .כל ימיו פעל לטובת כל עם ישראל ,ספרדים ואשכנזים ללא
הבדל .בשנת  ,1897כאשר צירף את המלצתו להקמת חברת “משכיל אל דל” בצפת ,שנועדה לספק טיפול רפואי ותרופות לעניים
בחינם וכך לבלום את פעולת המיסיון הבריטי ,הדגיש שהחברה נועדה “לטובת אחב”י [אחינו בני ישראל] בלי הבדל כמבואר בספר
התקנות” ובכך התייחס לעיקרון הראשון של החברה”:החברה יסודתה בהררי קודש על אחדות נאמנה בין כל איש ישראל ,יחד
אשכנזים ,ספרדים ומערבים בלי הבדל כלל” .38בשנת  ,1899בהסכמה שכתב על התרגום של הרומאן אהבת ציון לאברהם מאפו
לערבית קלאסית ,שנעשה על ידי בנו ,שלום ואשר יצא לאור בקהיר (ראה להלן ,בתיאור תולדותיו של שלום אלדאודי) ,הסביר
שגם חז”ל עסקו בשפות זרות וכי מטרת התרגום הייתה לקרב את היהודים דוברי הערבית אל השפה העברית .כתנא דמסייע
לעצם העיסוק בשפות זרות ,ציין את ספרו של ר’ יצחק בר לווינזון ,תעודה בישראל ,שהתפרסם לראשונה בוילנה בשנת .1828
לוינזון נחשב לראש ולראשון הלוחמים למען ההשכלה ביהדות רוסיה ובספרו הוא טוען באומץ כי הכרחי ללמוד את השפה
העברית ,כשפתו של העם היהודי וכי מן ההכרח ללמוד שפות זרות כדי ללמוד חכמות ומדעים .כדי לבסס את דבריו ,ציין לווינזון
את גדולי ישראל בכל הדורות ובהם הרב סעדיה גאון ,הרמב”ם ור’ יהודה הלוי ,שכתבו בערבית.39

  3בן-צבי ,חליפת אגרות ,עמ’  .97 - 95שאלות ותשובות של מכלוף אלדאודי פורסמו בספר של יעקב שאול אלישר ,מי שהיה “הראשון לציון’ בספרו
יש”א אי”ש (ירושלים בדפוס הרי’ד פרומקין .)1893 ,ראה בהרחבה בצירוף תעדות מהארכיון המשפחתי בספרו של יהושע לוריא ,עכו עיר החומות( ,ירון
גולן ,תל-אביב )2000 ,ע”ע  .200 – 186להלן“ :לוריא ,עכו עיר החומות”.
  3על פרשה זו ראה :יפה סקלי“ ,פרשה עלומה מפעילותו של הרב מכלוף אלדאודי ,חכם באשי של עכו וחיפה :תעודה מוערת” ,קתדרה(,109 ,ירושלים,
 )2003ע”ע  .160 – 139ראה גם :ישראל בן-דור“ ,פעילותו הציבורית של החכם באשי’ רבי מכלוף אלדאודי” ,בתוך :דוד סיטון (עורך) ,שבט ועם ,סדרה
שנייה ג’ (ח) ,1978 ,ע”ע  ,67 – 63ישראל בן דור“ ,החכם באשי האחרון בעכו” ,בתוך :מירית קושניר-סטרומצה (עורכת) ,עכו האגדה והסיפור( ,עכו)2012 ,
ע”ע .40 – 37
  3ראה על פרשה זו בפירוט :ישראל בן-דור“ ,מנהיגם של יהודי הצפון” ,עת-מול( ,221 ,פברואר ,)2012 ,ע’ .10
“  3לוריא-עכו עיר החומות” ע’  .201רפאל בשן“ ,אברהם רומנו :בן מאה ושמונה” ,מעריב.15.5.56 ,
  3ספר תקנות הנהגות חברת משכיל אל דל( ,ירושלים ,דפוס פרומקין ,)1897 ,ע”ע .8 ,5
  3יצחק בער לעווינזאהן ,תעודה בישראל( ,מרכז זלמן שזר ,ירושלים ,)1977,ע”ע .46- 45
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הרב מכלוף אלדאודי נפטר ב -ד’ כסלו תר”ע ונקבר בבית הקברות העתיק בצפת .על מצבתו נכתבו המילים”:פ”נ [פה נקבר]
הצדיק הישיש רבי מכלוף אלדאודי בן ר’ דוד אלדאודי זלל”ה [זכרונו לברכה לחיי העולם] נפטר ד’ כסלו ש’ עת”ר [ 17נובמבר
 ]1909תנצב”ה”.
שלום אלדאודי ,מורה לערבית ועברית ומתרגם הרומאן “אהבת ציון” לערבית קלאסית
סלים (שלום) אלדאודי ( )1952 - 1870ז”ל ,סבי מצד אימי ,נולד בצפת .שלום היה מורה לעברית וערבית בבתי ספר בטבריה,
בירושלים ,ביסוד המעלה ,ראש פינה ,צפת ,עקרון וראשון לציון ותקופה מסוימת בקהיר ,בטנטה ובאלכסנדריה .בין היתר ,היה
המורה הראשון לערבית בבית הספר הראלי העברי בחיפה עם הקמתו בשנת ( 1913ועד שנאלץ לברוח עקב חובת הגיוס לצבא
התורכי בשנת  41.)1916פרסם מאמרים בעיתונות הערבית במצרים על סגנון וספרות ועל אהבת עם ישראל לארצו.
בקהיר היה גם מזכיר בית הדין הרבני בנשיאותו של הרב הראשי אהרן בן שמעון .מפעלו הגדול והחשוב ביותר היה תרגום הספר
“אהבת ציון” של אברהם מאפו לערבית ספרותית .מטרת התרגום הייתה לקרב את היהודים דוברי הערבית לשפה העברית
וליצירה המתחדשת בשפה זו ולהוכיח להם כי השפה העברית היא שפה חיה“ :באותה שנה תרנ”ו [ ]1896התחלתי לתרגם את
הספר “אהבת ציון” לחכם מאפו ז”ל לערבית לבני הנוער העברי בארץ מצרים ,לחבב אותם על שפתנו העברית שחשבוה בימים
ההם לשפה מתה .כוונתי הייתה בתרגום הספר הנ”ל להראות להם כי שפתנו העברית לא תחסר כל בה”.42
הספר יצא לאור בקהיר בשתי מהדורות .החלק הראשון יצא לאור בקהיר בפעם הראשונה בשנת  .1899בשנים  1921ו 1922 -יצא
הספר לאור בקהיר בשני חלקים .43עד היום ,זה התרגום היחידי של הספר לערבית ספרותית ולמעשה מדובר בתרגום הראשון של
רומאן בעברית לערבית קלאסית .הספר זכה לתשבחות בעיתונים ערביים ויהודיים במצרים.
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תמונה  :4שלום אלדאודי

  4ראה :סלים (שלום) אלדאודי ,דויד תדהר ,אנציקלופדיה לתולדות חלוצי הישוב ובוניו ,כרך א’ ,1947 ,ע’ .207
  4אברהם כלפון”,ביה”ס הריאלי בחיפה נחנך ב ,1913 -בניהולו של ד"ר בירם” ,קול חיפה.11.7.1980 ,
  4התועה בסבך החיים ,עמ’ .194
  4התרגומים של אהבת ציון לערבית :סלים אלדאודי ,מחבת צהיון ,מהדורה ראשונה ,חלק ראשון( ,קהיר .)1899 ,מהדורה שניה ,מחבת צהיון ,חלק
ראשון (קהיר ,)1921 ,חלק שני (קהיר .)1922 ,על התרגום :ישראל בן-דור’,תרגום “אהבת ציון” לערבית לר’ סלים (שלום) אלדאודי ז”ל בסוף המאה
הקודמת” ,במערכה( ,ספט’  ,)1981גיליון  ,250ע”ע .27 - 26
: Israel Ben-Dor,”Translation of ‘Love of Zion’ into Arabic by Rabbi Selim Aldawdi at the end of the last century”,באנגלית
Sephardic World, December 1981, pp. 13-14.
אברהם יערי ”,ספרא וסייפא ,מקובנא-עד תימן” ,מעריב .8.4.1955 ,הנ”ל“ ,אברהם מאפו בין יהודי ארצות המזרח” ,מאזניים( ,ת”א ,)1932 ,ע”ע .12 - 10
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הרומן אהבת ציון ( )1853פרי עטו של אברהם מאפו ,נחשב לרומן העברי הראשון ולאחת היצירות החשובות בתחייתה של השפה
העברית ולאחד הסימנים המבשרים את צמיחתה של התנועה הלאומית היהודית – הציונות .ד"ר מחמוד כיאל ,העוסק בין היתר
בחקר התרגומים מעברית לערבית והקדיש מחקר לתרגומו של שלום אלדאודי ,טוען כי יש לראות את התרגום ופרסומו במסגרת
תהליך המודרניזציה והחילּון בקהילות היהודיות בארצות ערב .התרגום מבטא ניסיון לשלב בין הרצון של המשכילים היהודים
בארצות ערב למצוא את מקומם בתרבות הרוב הערבית לבין הרצון לשמר את המורשת התרבותית הייחודית ולהחיות את השפה
העברית .בנוסף לכך ,טוען כיאל כי...”:תרגומו של אלדאודי...לא ייזכר רק בזכות היותו התרגום הראשון מן הספרות העברית
לערבית ,אלא גם בזכות היותו אחד הטקסטים הראשונים ,הכתובים בערבית ,ולא בערבית-יהודית ,בידי משכיל יהודי בעידן
המודרני”.44
שלום נישא לרחל ,בת למשפחת לולו ונולדו להם חמישה ילדים :מרדכי (הבכור); אמה; אבישי; מרים (אמי) ומכלוף-אמנון .דודי,
מרדכי אלדאודי ז”ל ,עבד שנים רבות אצל עורך הדין דוד בר רב האי (מאנשי מפא”י ,איש ציבור ידוע בחיפה ובארץ בימי המנדט
הבריטי וחבר כנסת במדינת ישראל בין השנים  .)1961 – 1949הארכיון המשפחתי נשאר אצלו והיום ילדיו מטפלים בתעודות
ובמסמכים שנשארו .כאמור לעיל ,בנוסף לתעודות ,הותיר שלום אלדאודי זכרונות רבי היקף ורבי עניין בעברית ,תחת הכותרת
התועה בסבך החיים .לאחרונה ,בהגיעה לגיל  ,85כתבה אמי מרים 45את זיכרונותיה והם הופצו לבני המשפחה.
ַפרידה גרצ’וק (לולו) ,חברה בארגון ניל”י
רחל לולו ( ,)1986 – ? 1889סבתי ,הייתה בתו של מיימון לולו וכך השתייכה לכמה משפחות שעלו לארץ מצפון -אפריקה במחצית
הראשונה של המאה ה( 19 -ובהן לולו ,אבוטבול וברדוגו) והתיישבו בחיפהַ .פרידה לולו ,קרובת משפחה של סבתי ,הייתה הייתה
מנהלת משק הבית בתחנת הניסיונות של אהרון אהרונסון בעתלית .כאשר נחשפה הרשת ,בספטמבר  ,1917נתפסה אף היא
ועונתה על ידי התורכים .בתום המלחמה ,חזרה ַפרידה ארצה והתחתנה עם אברהם גרצ’וק בחיפה .בספר ניל”י ,תולדותיה של
העזה מדינית ,נכתב אודותיה“ :לולו ַפרידה ,בת למשפחה ספרדית ותיקה ,מאנשי פקיעין שעברו לגור בחיפה .שירתה את שרה
בעתלית .נאסרה וסבלה עינויים מידי התורכים בנצרת וידעה לשמור את סודה .לימים ,שבה לבית האהרונסונים ,טיפלה באב הזקן
ובמשק .נישאה בחיפה למר אברהם גרשטוק [גרצ’וק]”.46
לזוג נולדו שלוש בנות ,שאימי זכרה שנודעו ביופיין .מצאתי לאחרונה את תמר גרצ’וק ,אמנית מחיפה ובת המשפחה .היא סיפרה
לי בהתרגשות רבה על כל הידוע לה ושלחה אליי את תמונתה של ַפרידה לולו עם בנותיה .שאלות רבות עלו בי ורק לחלקן מצאתי
מענה עד כה .כיצד נוצר הקשר בין ַפרידה לולו ,בת למשפחה ספרדית וותיקה ,לבין משפחת אהרונסון? מדוע וכיצד התאפשר לה
לעבוד בתחנת הניסיונות בעתלית ,בתקופה שבה עבודת נשים מחוץ לביתן – לא הייתה מקובלת? עד כמה הייתה ַפרידה מעורבת
בפעולות הרשת?
הסבר אפשרי לקשר בין משפחת לולו לבין אהרון אהרונסון מצאתי בתיאור תולדות חייו של אליהו הכרמלי (לולו) ()1952 – 1891
ז”ל .אליהו היה מורה ,עסקן ואיש ציבור שפעל רבות למען היהודים הספרדים והיישוב היהודי בימי המנדט הבריטי .בין היתר
היה מוותיקי מפלגת “הפועל הצעיר” ,הצטרף למפא”י והיה חבר הכנסת הראשונה והשנייה בשנים  .1952 – 1949אליהו למד
בבית הספר של “אליאנס” בחיפה ,הצטיין בלימודיו ונשלח ללמוד בבית המדרש למורים של החברה בפאריס .לאחר שחזר ארצה
לימד בבתי הספר של חברת יק”א – ארבע שנים במלחמיה (מנחמיה) ושש שנים ביבנאל .אליהו השתתף בקורסים למורים לטבע
ולחקלאות שערך אהרון אהרונסון בזכרון יעקב והיה גם מזכירו הפרטי.47
עקב קרבת המשפחה ,סביר להניח שהקשר של ַפרידה לולו לתחנת הניסיונות ולמשפחת אהרונסון ,כרוך בקשריו ההדוקים של
אליהו לולו עם אהרון אהרונסון .לשרה אהרונסון נודעה חשיבות מרכזית לארגון אך מספר הנשים בו היה מועט ובסך הכל מדובר
בארבע נשים (שרה אהרונסון ,טובה גלברג-רוטמןַ ,פרידה לולו ,טובה גלברג ושושנה וילבושביץ) מתוך כארבעים – חמישים
פעילים לכל היותר.48

 4מחמוד כיאל“ ,ר’ סלים אלדאודי ,בן חכם באשי הגליל ,כמתווך בין ספרות ההשכלה לבין התרבות הערבית –יהודית” ,אילת אטינגר ודני בר-מעוז
(עורכים) ,מטוב יוסף ,כרך ג’ ( )2011ע”ע  ,217 – 198ישראל בן-דור“ ,על אהבה וחושך במזרח התיכון”  ,דוגרינט (במדור זוגיות מורכבת)31.7.10 ,
.http://dugrinet.co.il/8594/blog/2010/july/31
  4מרים בן-דור ,מכל ההתחלות( ,הוצאה עצמית.)2011 ,
  4אליעזר ליבנה ,יוסף נדבה ,יורם אפרתי ,ניל”י תולדותיה של העזה מדינית ( ,ירושלים ות”א )1980 ,ע’ .444
  4אליהו הכרמלי (לולו) ,עד עלות השחר( ,קריית ספר ,ירושלים ,.) 1977 ,דוד תדהר“ ,אליהו הכרמלי (לולו)” ,אנציקלופדיה לחקר היישוב ובוניו ,כרך
 ,9ע”ע .3332-3331
  4בן ציון דינור (עורך) ,ספר תולדות ההגנה ,כרך ראשון ,חלק שני( ,תל-אביב .)1973,נספח ל”ד ,רשימת חברי ניל”י ,ע”ע .862 – 861
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לפרידה לולו היה חלק מרכזי במשפטו של חסן בק ,49מי שהיה הרופא הראשי של הדיביזיה ה 27 -של הצבא התורכי ,וכל תושבי
ַ
50
הגליל חששו מאכזריותו ומאלימותו  .חסן בק ריכז את העצורים לאחר שנחשפה הרשת במנזר שהפך לבית סוהר זמני ובמקום זה
חקר ועינה אותם .בבניין היו שתי קומות .בקומה השנייה נכלאו האסירים ונכבלו בשלשלאות כבדות ,שניים-שניים בחדר .בקומה
הראשונה סבלו העצורים מידיו של חסן בק ,שנודע באישיותו הסוערת והאלימה .חסן בק נהג לחקור ולענות את אסיריו בשעות
הלילה .בין המעונים ביותר על ידי חסן בק היה אפרים פישל אהרונסון הזקן ,אבי המשפחה.
ַפרידה לולו הייתה גם היא בין אנשי הארגון שנתפסו ועונו במקום ולימים ,בשנת  ,1977סיפרה את סיפורה להיסטוריון יוסף
“פרידה לולו (גרצ’וק) מנהלת
נדבה ,שנמנה בין כותבי הספר ניל”י תולדותיה של העזה מדינית .נדבה איפיין את ַפרידה כךַ :
המטבח בתחנת הניסיונות בעתלית ,ממקורבות שרה אהרונסון שהייתה בסוד ענייני הריגול עד התפוררות הארגוןַ .פרידה הייתה
בין האסירות שהובלו לנצרת ,סבלה סבל נורא מתנאי המעצר ,התנגשה בדברים עם חסן בק ולא גילתה שום מורך רוח בכל ימי
חקירתה הממושכת”ַ .51פרידה העידה על אכזריותו של חסן בק שהפגיש אותה עם אפרים אהרונסון ועם ראובן שווארץ וכך
ראתה עד כמה קשה היה סבלם“ :זוועות הימים ההם ,בניצוחו של חסן בק ,חרותות על לוח ליבי .כמה איומים איים עליי לשבור
52
את עצמותי ,לחתוך את שערי ולהלקותני עד זוב דם!”.
הקורבן האומלל ביותר של חסן בק היה חבר ניל”י ,איש זכרון יעקב ,ראובן שווארץ .שלושה שבועות סבל עינויים אך לא חשף את
סודות הארגון .בבוקר ה 23 -באוקטובר  1917גילה חברו לתא שראובן תלה את עצמו על משקוף החלוןַ .פרידה טענה שחסן בק
הרג את ראובן שווארץ ואחר כך “ציווה לתלותו” כי פחד שיאשימוהו ברצח.
בתום המלחמה ולאחר שהבריטים כבשו את העיר ח’לב שבצפון סוריה ,נתפס חסן בק והובא לחיפה .בנימין חסאן ,אחד מהאנשים
שעונו על ידי חסן בק ,התמנה על ידי הבריטים למפקד המשטרה ובית הסוהר בחיפה .קהל עצום נאסף מסביב לכלא וביקש
לעשות שפטים בחסן בק .בקושי רב הציל אותו מפקד המשטרה ,קורבנו לשעבר ,ממוות .נערכה חקירה ונאספו העדויות למשפט.
ב 10 -בספטמבר  1919החל המשפט וחסן בק נשפט על ידי בית דין צבאיַ .פרידה לולו הייתה העדה העיקרית מצד התביעה .היא
סיפרה שאחד מבני אהרונסון ,שמואל (סאם) ,שנכח בזמן החקירה ,לא הצליח לשלוט ברגשותיו וכאשר העידה על הסבל שגרם
חסן בק לאהרונסון הזקן ולבנו צבי ,הסתער על חסן בק וביקש לחנוק אותו .בקושי רב הצליחו סנגורו של חסן בק (עורך דין ערבי)
ושני שוטרים ,לחלץ את הנתקף.
עיקר הדיונים התנהלו על פרשת מותו של ראובן שווארץַ .פרידה לולו העידה ששווארץ עונה עד מוות וכי במצבו הגופני לא היה
יכול לתלות את עצמו .חסן בק הכחיש את כל המעשים שיוחסו לו וטען ששווארץ תלה את עצמו .חסן בק הורשע ונידון לעשר
שנות עבודות פרך.
לאחר כניסתו של סר הרברט סמואל לתפקידו כנציב הבריטי הראשון ,בשנת  ,1920פנו בני משפחתו של חסן בק וידידיו אל הנציב
היהודי וביקשו ממנו לחון את קרובם .ב 11 -בנובמבר  1920הוזמן אלכסנדר אהרונסון לבית הנציב העליון בירושלים .אלכסנדר
נעתר לבקשה וכתב לנציב מכתב ובו ביקש לשחרר את חסן בק ולהשאיר את הנקמה “בידי שמיים” .חסן בק חזר לעירו ח’לב
ונפטר בה בשנת .1922
סוף דבר
שושלת משפחת אלדאודי מיוחסת לדוד המלך וניתנת לאיתור מראשי הגולה בבבל ועד ימינו .עדיין לא נמצאו כל החוליות ,אך
כמו שנאמר“ :לא עליך כל המלאכה לגמור ,ולא אתה בן חורין ליבטל [ממנה]” (מסכת אבות ,ב’ יט’) .משפחות אלדאודי ולולו,
בדומה למשפחות הוותיקות האחרות (כדוגמת משפחות עבו ושלוש) ,אשכנזיות וספרדיות ,מילאו תפקיד חשוב ביותר בצמיחתו
של היישוב היהודי .הן היו חלק מהתחדשותו של היישוב היהודי בארץ-ישראל ,מאמצע המאה ה 19 -ואילך .בדרך כלל ,מקובל
להתייחס ליישוב זה בכינוי “היישוב הישן” .אולם עיון מעמיק יותר יגלה שיישוב זה שמר על הגחלת וכי כבר במחצית הראשונה
של המאה ה 19 -התחדשה העלייה לארץ-ישראל ,במיוחד מצפון-אפריקה .בנוסף לכך ,ביישוב זה ניכרו הסימנים הראשונים

  4לא מדובר בחסן בק הידוע מיפו אלא במישהו אחר.
  5יוסף נדבה“ ,לכידתו ומשפטו של חסן בק” ,קתדרה( ,12 ,יולי  ,)1979עמ’ .175
  5שם ,עמ’ .178
“פרידה לולו חברת ניל”י ומשפטו של חסן בק בחיפה” ,מאמר הצפוי להתפרסם בכתב העת חיפה של העמותה
  5שם ,שם .ראה :ישראל בן-דורַ ,
לתולדות חיפה ,גיליון  .10ברומאנים שפורסמו לאחרונה על פרשה זו הוזכרה פרידה .ראה :נאוה מקמל-עתיר ,אות מאבשלום( ,ת”א ,)2009 ,ע"ע ,326
 .503 ,400 ,353 – 352גבריאלה אביגור-רותם ,אדום עתיק( ,אור יהודה ,)2007 ,ע"ע .485 ,484 – 483 ,476 ,219 ,211
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לתקומת העם היהודי בארצו ,ובהם בניית השכונות מחוץ לעיר העתיקה בירושלים (משכנות שאננים )1860 ,ומחוץ ליפו (נווה
צדק ,)1887 ,תחילת מעבר לעבודה יצרנית ,שינויים באורחות החיים וניסיונות ראשונים להתיישבות חקלאית ובהם הקמת פתח
תקווה ו’גיא אוני’ (לימים ראש פינה) בשנת  .1878בנוסף לכך ,עזרו אנשי היישוב הוותיק ,בהיותם אזרחים עות’מאניים ,מוכרים
על ידי השלטון התורכי ובעלי קשרים עם הערבים ,לצמיחתו של “היישוב החדש” על ידי סיוע לעלייה ,רכישת קרקעות ועוד.
כך ,לדוגמא ,החכם באשי מכלוף אלדאודי ,הסבא רבא שלי ,פעל לביטול הגבלות שהטילו התורכים על עליית יהודים מאירופה
לארץ בשנות התשעים של המאה ה  ;19אדמות ראשון לציון נרשמו על שמו של יוסף אמזלג ויעקב חי עבו רכש קרקעות שעל
חלקן הוקמה המושבה יסוד המעלה.
הנרטיב המקובל מדגיש בעיקר את משקלן של העליות מ 1882 -ואילך ,בעיקר כדי לבסס את הנרטיב הציוני .אין ספק שלעליות
מ 1882 -ואילך הייתה השפעה מהפכנית על בניין היישוב היהודי ובדרך למדינת ישראל ,אולם ראוי להתייחס ליישוב היהודי
הוותיק ,הספרדי והאשכנזי ,ולתת לו את המשקל הראוי כ’חוליה מחברת’ – חיונית ביותר  -בדרך להקמת מדינת ישראל.53
ד"ר ישראל בן-דור ,היסטוריון ותושב טל-אל בגליל המערבי .בן למיזוג גלויות ועוסק בחקר שורשי המשפחה .מתמחה בהיסטוריה
של ארץ-ישראל ,מדינת ישראל והמזרח התיכון בדגש על הסכסוך הישראלי-ערבי .בימים אלו עומד לצאת לאור ספרו “אי יהודי
בים הערבי” ,המתבסס על עבודת הדוקטורט ועוסק ביחסה של ישראל לערבים ולסכסוך בשנים
 .1956 – 1947פרסם עד עתה כמה ספרים ועשרות מאמרים .מורה להיסטוריה ומזרחנות בחטיבה העליונה בבית הספר משגב
שבגליל.
bendoric@bezeqint.net

  5יפה שיר-רז“ ,תשכחו מהעלייה הראשונה” ,בעיר.21.7.2000 ,
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משפחת גביזון לדורותיה

מאת:
נירה סידי ,רמי גביזון

שורשי משפחת גביזון (גבישון  )Gavishonהם בארץ ישראל ,קודם לכן באלג’יר 1ועוד קודם לכן בספרד 2.במאמר אודות משפחת
גביזון נראה כיצד נבנה אילן המשפחה.
בחיפושינו אחר מסמכים הקשורים במשפחתנו מצאנו מסמכים בבתי הורינו ובאלו של קרובי משפחה אחרים .הללו האירו לנו
ידיעות ופרטים שכלל לא ידענו אודות המשפחה ,ספק אם הורינו היו מודעים להם.
לבד מכך נעזרנו בספרות המחקר של ארץ ישראל בתקופה העות’מאנית ובימי המנדט הבריטי ,בתעודות מן התקופות השונות,
בהם מוזכרים בני גביזון או נכתבו עליהם פרטים שיכלו להועיל למחקרנו.
מקור השם “גביזון”  -בכנס משפחתנו בפריז בשנת  2007אותו ערכה המשפחה מהארץ ומכל רחבי תבל ,הועלתה אחת הסברות
למקור השם “גביזון/גבישון” .ההשערה היא ,שמקור השם במילה “גביש” שהשתבשה לגביזון.
ידוע לנו שהאב הקדמון של משפחתנו חי בסביליה בספרד ,3היה בן למשפחת אצולה יהודית ,וששניים מבני המשפחה אשר ניצלו
מאימת האינקביזיציה בספרד ,נמלטו לאלג’יר.
האב הקדמון הידוע לנו ,הוא אברהם גבישון מחבר ספר “עומר השכחה” 4,אותו כתב בשנת  .1574ספרו הוא פירוש לספר משלי
וכתוב באותיות רש”י .הספר הודפס בעיר ליוורנו ( )Livornoשבאיטליה בשנת  1748על ידי צאצא שלו ,אברהם גבישון אף הוא.

הרב ר”ש סירה ,ספר עומר השכחה לר”א גאבישון ,מהדורה מצולמת בתוספת אחרית דבר( ,ירושלים תשל”ג) ,וכן סירה“ ,קהילת יהודי אלג’יר”
(בתוך) אברהם הטל ,יוסף טובי ,יהודי המזרח וצפון אפריקה – ביבליוגרפיה מוערת ,)1976-1974( ,ע’ .44
)Maurice Eisenbeth, Les Juifs de l’Afrique du Nord, (Alger, 1938
Simon Scwarzfuchez, Tlemcen: Mille ans D’histoire d’une Communaute Juive, (Paris, 1995).
שרגא וייס ,חכמי ספרד בארץ ישראל בדורות האחרונים ,פרקי זוהר בתולדות הישוב( ,תשמ”א ,ע”ע  ,)48-44מספר על רבנים באלג’יר ומזכיר את
רבי יעקב גאביזון שהיה ידידו של רבי חיים כפוסי ( )Capusiשעבר מאלג’יר למצרים וכן מזכיר את רבי מאיר גאביזון שאף הוא עבר מאלג’יר למצרים
והפך לאחד מגדולי רבני מצרים ,מהר”ם (מורנו הרב מאיר) גאביזון ,שאלות ותשובות( ,שני כרכים) .ממזרח עד סוף מערב – יהודי ספרד ,1992-1492
ע’  122מוזכר רבי מאיר גביזון בין האישים הבולטים בהלכה.
מקור“ :גביזון” – בית התפוצות.
מוה”ר (מורנו הרב) אברהם בן יעקב גאבישון ,עומר השכחה ,פרוש על ספר משלי( ,ליוורנו ,תק”ח( .)1748 ,הוצאה שנייה עם מבוא מאת רנה-שמואל
סירה ,תשל”ג).
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איור“ . 1עומר השכחה” ,לאברהם גבישון.1574 ,

אברהם גבישון ,מחבר הספר ,חי בין השנים  .1578- 1520גבישון ,היה רופא ובקיא בתרבות העברית ובערבית .משפחתו גורשה
5
מהעיר גרנדה בספרד בשנת הגירוש  .1492בספרו של גבישון נמצא אילן היוחסין (איור מס’ .)2

על החכם אברהם גביזון בתעודות מאוסף אליהו אלישר ע’  .78מינה רוזן ,הקהילה היהודית בירושלים במאה הט”ז ,ע’  ,386שם יש התייחסות לספרו
של מאיר גאויזון ,שאלות ותשובות.
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איור  .2אילן היוחסין של משפחת גבישון.

לכאורה “אין המשך” למשפחת גבישון ,שכן שני צאצאי אברהם גבישון ,מחבר “עומר השכחה” ,מתו ממחלת הדבר.
פער של כ  100שנה קיים בין צאצאי אברהם גבישון ,שחיו מסוף המאה ה 18-ועד אמצע המאה ה .19-הצאצא הבא הנושא את
השם גביזון ,ושאנו הם צאצאיו ,הוא משה (מואיז) גביזון ( )Gabizonבן נחמיה ,אשר נולד בשנת  1843באלג’יר ,עלה לארץ ישראל
6
בשנת  1863והתיישב בירושלים ברובע היהודי.
בכנס המשפחתי נודע לנו ,כי בטטואן ) (Tétouanשבמרוקו 7קבור יהודי בשם נחמיה גביזון .נחמיה גביזון חבר את כתב היד “נאות
8
שלום” שיצא לאור ב שנת  1845ושמטרתו הייתה ,כדברי נחמיה גביזון “לעשות שלום בין הפוסקים”.
להערכתנו ,נחמיה גביזון ,מחבר “נאות שלום” ,הוא אביו של משה (מואיז) גביזון שעלה לארץ בשנת  .1863ראה מצבת קברו של

הדסה אסולין“ ,קאביסון”“ ,גאביזון” מפקד יהודי א”י (תקצ”ט , )1839 -לפי כתב יד מונטיפיורי ( ,528ירושלים ,תשמ”ז) ,ע’  ,157ע’  .196מינה רוזן,
הקהילה היהודית בירושלים במאה הט”ז ,ע’  ,386התייחסות לספרו של מאיר גאויזון“ ,שאלות ותשובות”.
טטואן ,הייתה עיר מרכזית במרוקו של מגורשי ספרד ופורטוגל ונקראה אף “ירושלים הקטנה” ,בשל פעילותם הענפה של רבנים ודיינים ,ריבוי בתי
כנסת וספרי תורה (הערת מערכת).
נחמיה גביזון ,נאות שלום .)1845( ,כתב יד שנמצא בספרית אוניברסיטת קולומביה בארה”ב ועותק בספריה הלאומית בירושלים.
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מואיז גביזון שבו מוזכר אביו נחמיה .עובדה המתאימה גם מבחינת השנים -אמצע המאה ה(. 19-תמונה מס’ .)1
מכאן הקשר של משפחתנו לענף אחר של המשפחה ,שהיה במרוקו ואשר צאצאיו חיים כיום ברחבי העולם (צרפת ,ספרד ,קרקס,
9
מקסיקו ,ארה”ב ועוד).
כיצד נודעו הפרטים על משה (מואיז) גבישון בן נחמיה?
משה גבישון בן נחמיה נולד בעיר אלג’יר בשנת  .1843הוא היה אב סבינו פרחיה גביזון .משה גבישון היה אזרח בעל נתינות
צרפתית ,עלה ארצה בשנת .1863
פרטיו נמצאו במסמכי הקונסוליה הצרפתית בירושלים .מסמכים אלו היו בידיו של נכדו ,השופט יעקב גביזון ז”ל .יעקב ,אשר ידע
כי לסבו הייתה נתינות צרפתית ,בקש מהקונסוליה הצרפתית בישראל להמציא לו מסמכים אודות סבו .כך הגיעו לידינו פרטים
ראשונים אודות הסבא רבה שלנו ,משה גביזון ואשתו הסבתא רבתה ,מירקאדה גביזון.
בין המסמכים נמצא אשור בקשת משה גבישון ( (Moise Gabizonלנסיעה לביירות ,הנושא את התאריך  .26.4.1864באישור,
לצד פרטים אישיים של משה גבישון ,נמצאו פרטים על מראהו :צבע עיניו ,צבע שיערו ,גובה( .איור מס’ .)3
משה (מואיז) גביזון נשא לאשה את מירקאדה ( .)Mercadaעסק בעיצוב נעלים בעיר העתיקה בירושלים .לזוג נולדו שישה
ילדים .אחד מהם היה סבנו פרחיה גביזון.

איור  :3אשור נסיעה למשה גביזון 1890

מאיר בניהו ,היחסים שבין יהודי יוון ויהודי איטליה ,ע’  ,30מזכיר את השליח הרב דוד גביזון מסלוניקי שיצא בשליחות לאיטליה לקהילת קלבריה
לפדות שבויים בדמי פדיון .וכן ר’ יוסף בן יצחק ( ,)Sambariליקוטים מדברי יוסף( )1887( ,ע’  128מוזכר ר’ יעקב גאבישון ,ע’  160מוזכר שלמה גאביזון
ובע’  161מוזכר מאיר גאביזון) ,כתב היד נמצא בספרית כתבי יד באוניברסיטת אוקספורד (ספריית בודליין)( .הספרים הללו הם חלק מאנתולוגיה
למקורות קורות היהודים וספרותם ,הערת מערכת).
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משה גבישון נפטר בירושלים בכ”א אדר תרמ”ה .)9.3.1885( ,מעדויות משפחתיות ידענו שמשה קבור בהר הזיתים .לאחר בדיקות
הצלחנו לגלות את קברו הנמצא בחלקה ההינדים (המוגרבים).

תמונה  :1מצבת קברו של משה גביזון
בין המסמכים מהקונסוליה הצרפתית ,התגלה אישור נוסף אשר סייע לנו ברישום אילן משפחתו המורחבת של סבנו פרחיה.
היה זה אישור נתינות אלג’ירית  -רישום במרשם התושבים  -מהקונסוליה הצרפתית בירושלים מתאריך  6.2.1890ובו הופיעו
שמותיהם של הורי סבנו ,מירקאדה ומשה גביזון ,וילדיהם .1 :אברהם  .2פרחיה .3יוסף  .4הילדה (לאה?)  .5וידה (.6 )Vidaדודו
(( .)Duduשתי הבנות האחרונות נולדו לאחר קבלת אישור הנתינות ואינן רשומות בו).
מכאן היו בידינו שני דורות :הורי סבנו פרחיה ,ושמות בניוֶ ,אחיו של פרחיה.10

  1ליקוטים מדברי יוסף לר’ יוסף בן יצחק סמברי( 1887 ,עמ’  128מוזכר ר’ יעקב גאבישון ובעמ’  160מוזכר שלמה גאביזון ובעמ’  161מוזכר מאיר
גאביזון) ,כתב יד בספרית כתבי יד באוניברסיטת אוקספורד (ספריית בודליין).
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ואחיו
איור  .4רשום אוכלוסין הנושא שמות סבנו ,הוריו ֶ

כולם נרשמו במרשם התושבים של  4.3.1889כיוצאי אלג’יריה המוכרים כנתינים צרפתיים.
איך נמצאו פרטים אודות מירקאדה אשת משה גבישון (גביזון)?
אם סבנו ,מירקאדה גביזון ,נולדה בירושלים בשנת  ,1838נפטרה בירושלים בתאריך י”ח אייר תרס”ט ( ,)9.5.1909גם היא קבורה
בהר הזיתים בירושלים בחלקת ההינדים (המוגרבים) לצד בעלה.
באישור הרישום במרשם התושבים המוזכר לעיל מצוין גילה ( ,) 52ו“ -ללא מקצוע”.
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תמונה  :2מצבת קברה של מירקאדה גאביזון

ספור חייהם של צאצאי משה ומירקאדה משולב בתהפוכות שידעה ארץ ישראל לקראת סיום השלטון העות’מאני וימי המנדט
הבריטי על ארץ ישראל .ספור המשפחה שזור בספור המהפך שחל בעדה הספרדית ברובע היהודי בירושלים.
הצעד הבא:
מציאת פרטיהם של צאצאי משה (מואיז) גבישון (גביזון)
לאחר שנודעו לנו פרטיהם של הורי סבנו ,פרחיה ,היה ברור לנו ,שעלינו לנסות למצא פרטים על ֶאחיו של סבנו ,מה קרה להם?
מה היו מעשיהם? היכן גרו? לאן הובילו אותם התהפוכות הפוליטיות שעברו על ארץ ישראל? מה מקורם של הסיפורים ששמענו
בבית? והאם אמת הם?
בכור בניהם של משה ומירקאדה היה אברהם גביזון.
.1אברהם גביזון ,נולד בירושלים בשנת  1864ונפטר בה בי”ג כסלו ת”ש ( .)13.12.1940גם אברהם קבור בהר הזיתים .אברהם גר
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בשכונת “אהל משה” ,היה מורה לעברית בבית הספר “דורש ציון” ,והיה בעל נתינות צרפתית.11
אברהם ,נשא לאישה את שמחה (לבית מהודר) .שמחה נפטרה בירושלים בשנת  ,1931י”א אלול תרצ”א והיא קבורה בהר הזיתים
לצד בעלה.

תמונה  :3מצבת אברהם גביזון

תמונה 3א’ :מצבת שמחה אשת אברהם

בימי מלחמת העולם הראשונה דרשו העות’מאנים מנתיני הקיסרות להתגייס לצבא ובכך להביע את נאמנותם לשולטאן .האימפריה
העות’מאנית ,שהייתה על סף קריסה הייתה זקוקה לחיילים בכדי לנצח במלחמה ,אותם קיוותה לגייס גם מנתיניה בארץ ישראל.
היישוב היהודי בארץ נחלק בין אלו שהסכימו לקבל עליהם את הנתינות העות’מאנית ול”התעתמן” ובין המסרבים להליך.
הלא “מתעתמנים” ,היו בחזקת “בוגדים” ,עונשם היה גירוש מארץ ישראל או מאסר.
אברהם ,אשר סרב לקבל נתינות עות’מאנית במלחמת העולם הראשונה ,נמלט לאלכסנדריה שבמצרים מחשש שייאסר .כמוהו
היו עוד אלפי פליטים מהארץ שנמלטו מצרימה.
באלכסנדריה ,שימש אברהם כמורה  ,גזבר וחזן בבית הכנסת .שם גם נפטרו שני בניו משחפת.
 .2סבנו ,פרחיה גביזון.
סבנו ,פרחיה גביזון נולד בעיר העתיקה בירושלים בשנת  .1868למד מלאכת יד ונגרות אורנמנטאלית אצל וובסטר ,מאנשי השכונה
האמריקאית במזרח ירושלים ,היה מורה במקצועו 12.הוא נשא לאשה את מזל הלוי ,נכדתו של הרב הראשי של קהילת יהודי

 1יוסף לנג“ ,עובדי הוראה במוסדות החינוך בארץ ישראל ( ,”)1904 - 1881קתדרה מס’ ( 90הוצאת יד יצחק בן-צבי ,ירושלים ,תשנ”ט  ,)1998במאמר
מוזכר גאביזון מורה לעברית וערבית בביה”ס כי”ח בירושלים בשנים תר”ן-תרנ”ו.
  1פרטים על פרחיה גביזון :פנחס בן צבי גרייבסקי ,זכרון לחובבים הראשונים ,כרך א’ ע’  ,53וע’  163שם נכתב על פרחיה גביזון “המורה והמצייר מבני
ציון היקרים שעמל על תבנית המשכן בעזרת אומנים עבריים בירושלים” .העבודה נעשתה עבור ר’ בנימין יחזקאל יהודא מבגדאד[ ,בהמשך הדברים  -י.
גרייבסקי (גור) ,החרש והמסגר .המזרחן אברהם שלום יהודה תרם מכספו להכנת דגם של המשכן].
וכן רות בקי ,להתחיל מבראשית( ,משרד הביטחון ההוצאה לאור ,תל אביב) .ע’  ,120צילום קבלה שנתן פרחיה גאביזון להסתדרות הציונית בעבור הכנת
שלט.
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דמשק ,אשר עלה לארץ ישראל לאחר עלילת הדם בעירו והתיישב בירושלים .מזל הייתה בתו של רבי חיים אליהו הלוי ,שהיה
ראש ישיבת המקובלים “בית אל” ושימש כאב בית הדין של הספרדים בירושלים.
לשניים נולדו שבעה ילדים :קלרה ,יעקב ,שרה ,מרים ,משה ,אסתר ואליהו .תחילה התגוררו בעיר העתיקה ברח’ היהודים במפגשו
עם רחוב השלשלת מעל לקשת .עם הקמת שכונת “ימין משה” ,מחוץ לחומות העיר העתיקה ,על ידי סר משה מונטיפיורי זכה
פרחיה בחלקה בשכונה החדשה ושם הקים את ביתו.
בביתו ברחוב הטחנה ב”ימין משה” היה מקווה טהרה לנשים שהושכר לכלות .היו נוהגים לחמם את המים לקראת טבילת הכלות.
הבית הופקע על ידי מדינת ישראל (ההפקעה הייתה לצורכי ציבור) .לאחר מכן עבר עם משפחתו ל”מחנה יהודה” ולשכונת “מקור
ברוך”.
בתום מלחמת העולם הראשונה ,בשנת  1919נפטרה מזל סבתנו .לאחר מותה נותר פרחיה מטופל בילדים קטנים .פרחיה נשא
לאשה את חסיבה לבית אשרף ,שמוצאה היה מפז שבמרוקו ,אביה היה חלפן כספים.

תמונה  :4פרחיה וחסיבה (לבית אשרף) גביזון

מלחמת העולם הראשונה “נתקה” את האחים לבית גביזון אלו מאלו .הידיעות על הנעשה בחזית הגיעו לארץ ישראל .ג’מאל פחה
שליט מחוז סוריה (שכלל גם את ארץ ישראל ועבר הירדן ,לבנון והחג’אז) מטעם העות’מאנים החל במסע דיכוי של יהודי הארץ.
יחסו ליישוב היהודי היה במרבית המקרים אכזר:
יהודי ארץ ישראל חויבו בשרות צבאי ,מאסרים ,בוטלו זכויות היתר שהוענקו ליהודים בעלי נתינות זרה (הקפיטול ציות) ,החרמות
רכוש ,וגירושים מן הארץ.
כאמור ,היה סבנו ,פרחיה גביזון ,נתין צרפתי.
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בכדי להמשיך להיות נתינים עות’מאנים אך ללא חובת שירות צבאי ,נאלצו יהודי ארץ ישראל לשלם דמי כופר לצבא.
פרחיה שילם כופר ראשון לשלטונות העות’מאנים אך לא יכול היה להשלים את סכום הכופר המוגדל ( 50לירות טורקיות מזהב)
וחויב בגיוס לצבא הטורקי בשנה השנייה למלחמה בשנת .1915
ידיעותיו של פרחיה בשפות עברית ,צרפתית ,אנגלית ,תורכית ,ספרדית וערבית הועילו לו .הוא צורף למחלקת התרגומים של
המפקדה התורכית-גרמנית העליונה במתחם אוגוסטה ויקטוריה אשר בהר הצופים ,בירושלים .לצורכי המלחמה הוסב המתחם
מאכסניית צליינים גרמנים לבית חולים ולמקום מושבו של מטה המפקדה .כך שרת פרחיה כחייל קרוב לביתו ולמשפחתו
בירושלים.
עם התקדמות הצבא הבריטי לשערי ארץ ישראל ,בשנת  ,1917נסוגה לדמשק ,המפקדה העות’מאנית-גרמנית מפני הצבא הבריטי
הכובש ,ופרחיה נאלץ לסגת עמה.
משפחתו  -נותרה מאחור בירושלים ,ללא תמיכה כלכלית וכמעט ידעה חרפת רעב.
בדמשק חלה פרחיה במחלה קשה ,הוא אושפז בבית חולים צבאי טורקי ולא הצליח ליצור קשר עם משפחתו .יעקב ,13בנו הבכור
(בן  )12נשלח עם המלצות מהרבנות בירושלים לרבנות בדמשק לעזור לו לאתר את אביו.יעקב נסע ברכבת לדמשק דרך העיר
אדרעי שבעבר הירדן .בסיוע המוסדות היהודיים בדמשק אתר יעקב את אביו ,פרחיה ,חולה אנוש בבית החולים הצבאי הטורקי
(ב.)1917-
לאחר החלמתו קבל פרחיה חופשת הבראה של כמה חודשים וחזר עם בנו לירושלים .הוא לא חזר לצבא התורכי והסתתר
במקומות שונים בירושלים עד כיבושה של ירושלים על ידי הצבא הבריטי.
פרחיה נפטר בשנת  1945ונקבר כהוריו בהר הזיתים .מצבתו נהרסה בגלל הרחבת כביש יריחו על ידי הירדנים .מקום קבורתו
14
המשוער נמצא רק לאחרונה בסיועם של אנשי עמותת “עיר דוד” .לצערנו חוללו בזמנו המצבות ,ולכן כיום אין עליהן כיתוב.
סבתנו מזל (לבית הלוי) גביזון
סבתנו מזל גביזון (אשתו הראשונה של פרחיה) הייתה בתם של ר’ חיים אליהו הלוי ,ראש ישיבת המקובלים “בית אל” ברובע
היהודי בעיר העתיקה בירושלים ,ומרים בוליסה פרסיאדה ( )Bolissa Persiadaבתו של הרב ענתבי שהיה הרב הראשי של יהודי
דמשק.
משפחת הלוי הגיעה לליוורנו שבאיטליה לאחר גירוש ספרד .בשנת  1732עלה לצפת ֶס ֶגרה הלוי ׁ) ,(Segre Haleviהוא נקבר
בירושלים ב. 1772-
סבתנו מזל גביזון נולדה בשנת  1883ונפטרה בירושלים בי”ד חשוון תרע”ט ( ,)7.11.1919ונקברה בחלקת המקובלים בהר הזיתים.
לאחר מלחמת ששת הימים ,עת ניתן היה להגיע להר הזיתים ,נסו הורינו לאתר את קברה של אמם כל ניסיונותיהם כשלו .נסינו
אף אנחנו ,נכדיה ,לחפש ולא מצאנו.
לעזרתנו הגיעו אנשי עמותת “עיר דוד” .בעזרתם עלינו מספר פעמים להר במטרה לאתר את קברה .לבסוף ,בהערה אחת
“שולית” על עיסוקו של אביה ,הסתבר ,שמזל בת למשפחת מקובלים ,טמונה בחלקת המקובלים .קברה של מזל גביזון ,סבתנו,
אותר רק לפני מספר חודשים.
הרב ענתבי היה רבה הראשי של הקהילה יהודית בדמשק בעת עלילת הדם .מקור המשפחה הוא מהעיר עין-טב ( ,15)Antepאחר
כך התגוררה משפחתם בחלב (.)Aleppo
בשנת  1840תלונת הנוצרים הביאה למעצרם של הרב ענתבי ועמו מספר נכבדים מהקהילה היהודית על ידי הטורקים .הרב ונכבדי
הקהילה נותרו ללא מושיע.
בסיועו של סר משה מונטיפיורי מלונדון ,ובלחץ ממשלת בריטניה שחררו לבסוף הטורקים את העצורים היהודים .לשחרור גויסו
עורכי הדין יצחק אדולף כרמיה ורבי שלמה מונק אשר ייצגו בשנת ת”ר ( )1840את הקהילה היהודית בעניין עלילת הדם.

  1לימים שופט בית המשפט המחוזי בתל אביב ,השופט יעקב גביזון( .הערת מערכת).
  1סקר הועדה לבדיקת חילול בתי העלמין בהר הזיתים ובחברון ,ירושלים ,תשרי תשכ”ח – אוקטובר .1967
  1כיום העיר עין-טב היא העיר גזיאנטפ ( )Gaziantepשבדרום-מזרח תורכיה( .הערת מערכת).
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בן אחיו של הרב ענתבי ,אלברט ענתבי ,שמש כמנהל הכללי של כל מוסדות החינוך של “אליאנס” (חב’ כי”ח-כל ישראל חברים)
בארץ ישראל .בימי התורכים היה המנהיג הבלתי מוכתר של היישוב היהודי בארץ ישראל .הרב ענתבי נהג להזמין את מרים
בוליסה פרסיאדה לחגוג את חג הפסח בביתו המפואר בירושלים.
הרב חיים אליהו הלוי ,אביה של מזל ,נפטר בגיל צעיר יחסית .בצוואתו הקדיש את הונו לרווחת העדה הספרדית בירושלים .ממנה
למדנו גם שהשתייך לעדת המקובלים שבירושלים .חלוקת הונו  25 -נפוליון לישיבת המקובלים “בית אל” 25 ,נפוליון לכולל
הספרדים 25 ,נפוליון לבית החולים “משגב לדך” ו 25-נפוליון לבית הזקנים הספרדי ,מצביעה יותר מכל על החשיבות שייחס
למוסדות הקהילה ובהם המקובלים.
לאחר מות בתה ,מזל ,עברה מרים בוליסה פרסיאדה (הסבתא רבתה שלנו) לגור עם משפחת בתה ,גביזון ,בשכונת “ימין משה”.
אחר כך עברה לגור בבית הזקנים הספרדי ברחוב יפו בירושלים .אחותה של מרים (דודתה של מזל) ,סמרה ,הייתה אשתו של הרב
סולימן מני בחברון.
למזל סבתנו היה אח ,מרדכי ,שנפטר צעיר בכ”ז חשוון תרנ”ב (סוף .)1891

תמונה  :5מצבת קברה של מזל גביזון לבית הלוי ,חלקת המקובלים ,הר הזיתים ,ירושלים.

 .3יוסף גביזון
אחיו השני של סבנו ,יוסף ,נולד בשנת  1876בירושלים ,ונפטר בכ”ה כסלו תרצ”ט ( .)1934הוא קבור בהר הזיתים בירושלים .יוסף
נשא לאשה את רחל (לבית פרדו) ( )1980 – 1885ולשניים נולדו שני ילדים :שרה ובן-ציון.
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דומה שיותר מכל האחים של סבנו ,שהיו מורים ונשאו תפקידים במערכת החינוך ,טרום המדינה ,היו בני משפחתו של יוסף
מעורים בחיי החינוך של היישוב .הם הועסקו על ידי רשת “אליאנס” שלה היו בתי ספר יסודיים ותיכוניים בארץ ישראל ובתפוצות.
לבד מיוסף שהיה מורה ,בנו בן ציון – לימד וניהל במרוקו ובספרד ואף כלתו שרה (לבית כהן) הייתה מורה.
יוסף גביזון היה מורה למלאכת יד ולנגרות בביה”ס “אליאנס” בירושלים ,גר בשכונת “משכנות” .מקצועות ההוראה שלו שימשו
את מרבית הבנים שלמדו אז ב”אליאנס” .לצד מקצועות הדת והחול נלמדו מקצועות עמלניים ,וזאת בכדי שהנערים ימצאו מקור
פרנסה בעת סיום הלימודים.

תמונה  :6מצבת קברו של יוסף גביזון ,בחלקת המוגרבים בהר הזיתים בירושלים.
על שתי אחיותיו הצעירות של סבנו ידועים לנו פרטים מועטים.
.4דודו (לבית גביזון)
דודו נישאה תחילה למשה בכר ,ואחר כך נישאה לבכור אבישר.
 .5וידה (לבית גביזון) נישאה לאברהם ליברמן
נפטרה ב 1947-ונקברה בבית העלמין בסנהדריה בירושלים .גרו בשכונת “משכנות שאננים” בירושלים.
 .6לאה (לבית גביזון) נישאה לראצאבי.
בניהם ובנותיהם של הגביזונים התפזרו בארץ ובעולם.
בהתמקדנו בצאצאיו של סבנו ,פרחיה גביזון ,בלטה ההשתלבות בחברה היהודית שמחוץ לחומות על כל המשתמע מכך ,ועשייה
רבה בתחומי החינוך והמשפט בימים של טרום מדינה ולאחר הקמתה.
אביא מספר דוגמאות:
*קלרה (לבית גביזון) לוי הייתה גננת עבריה ,שחינכה ילדים בשפה העברית ,מעשה בלתי שגרתי ויוצא דופן .היא לימדה בדמשק
כאשר השפה המדוברת הייתה ערבית ולדינו בסלוניקי לשם אף יצאה ללמד .קלרה הייתה הגננת הראשונה של טבריה ,ולימדה
אך בעברית.
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תמונה  :7קלרה לוי
*השופט יעקב גביזון כיהן בימי המנדט כסגן האפוטרופוס הכללי .התמנה עם הקמת המדינה לאפוטרופוס הכללי .ב 1949 -התמנה
כשופט מחוזי בתל אביב 16וכן שימש כמרצה בביה”ס למשפט של אוניברסיטת ירושלים ,הסניף בתל אביב .חיבר את “חוקת
השיפוט ותקנות הדיון לארגון “ההגנה” .שימש לאחר מכן כנשיא התורן של בית המשפט המחוזי בתל אביב.

תמונה  :8השופט יעקב גביזון ואשתו ויקטוריה (לבית פילוסוף)
*שרה לובצקי (לבית גביזון) ,אף היא הייתה גננת במושבה הר טוב .עם פינויה של המושבה הייתה שרה בין מקימי המושבה אבן
17
יהודה.

  1שבתאי טבת“ ,כתת יורים בבית ג’יז קלבן” עונת הגז ,השופט יעקב גביזון  -אחד השופטים במשפט טוביאנסקי ,ע’  .103אליקים רובינשטיין ,שופטי
הארץ ,ע’  148מוזכר השופט יעקב גביזון ,ובע’  178מוזכרת אחייניתו פרופ’ רות גביזון( .לימים כלת פרס ישראל למשפט ,הערת מערכת).
  1המושבה הר טוב בהרי יהודה נוסדה בשנת  1883על ידי המיסיון האנגלי מירושלים .המתיישבים ידעו זעזועים וקשיים כלכליים .לבסוף ,כאשר
המושבה נחלה מעט הצלחה היא נהרסה במאורעות תרפ"ט ( .)1929רוב המתיישבים בנו את המושבה אבן יהודה( .הערת מערכת).
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תמונה  :9שרה לובצקי (לבית גביזון)
*מרים בריקסמן (לבית גביזון) הקדישה את חייה לחינוך ילדים בגיל הרך ,תכננה עבורם תכניות לימוד וכתבה ספר לילדים על
טיסות בשמי הארץ.

תמונה  :10מרים (גביזון) וצבי בריסקמן
|  | 32שרשרת הדורות | העמותה הישראלית לחקר שורשי משפחה

*משה גביזון עבד בחברת החשמל שייסד פנחס רוטנברג בנהריים בשנת  ,1935ועבד בחברה עד פרישתו .משה היה בקיא בשפה
העברית על שורשיה וניביה .הוא הציע חידושי מילים לאקדמיה ללשון שהתקבלו .בקיא בתנ”ך ,מתורגמן – (היה בקיא בשבע
שפות) לצורכי מערכת המשפט.

תמונה  : 11משה גביזון
*אסתר סידי (לבית גביזון) ,למרות הקושי וכאב היתמות בילדותה ,למדה בבית הספר "אבלינה דה רוטשילד" בירושלים ,עבדה
באוניברסיטה העברית בירושלים 18ובחברת האשלג .את רוב ימיה הקדישה לבתה החולה.

תמונה  :12אסתר גביזון סידי
*אליהו גביזון ,עורך דין ועוזר ליועץ המשפטי של שגרירות ישראל בלונדון.

תמונה  :13אליהו גביזון

  1בית הספר "אבלינה דה רוטשילד" נקרא על שמה של בתו של הברון ליונל רוטשילד .בית הספר נוסד ברובע היהודי של העיר העתיקה בירושלים
בשנת  1854ובו לימדו ולמדו בעברית מקצועות דת לצד לימודים כלליים .לאחר מלחמת העצמאות הועתק בית הספר לשכונת רחביה (קודם שכן
במקומות שונים בירושלים) .בית הספר קיים עד היום( .הערת מערכת).
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משפחת גביזון ידעה פעילות דתית וחברתית בקהילה בה התגוררה.
היא העמידה רבנים ,מורים ,כותבי ספרים ,חזנים ,דיינים וראשי ישיבות.
משפחתנו הגיעה לארץ לאחר מסע ארוך מספרד ,דרך צפון אפריקה והתיישבה בירושלים ,כנראה באמצעה של המאה ה .19
אנשיה נמנו על המקובלים.
הימים היו ימי השלטון העות’מאני בארץ ישראל .משפחת גביזון הייתה אחת המשפחות המובילות בעדה הספרדית של ירושלים-
רבים מבני המשפחה דברו שפות רבות :לדינו ,ערבית ,תורכית ,צרפתית ואנגלית .בני גביזון התערו בין היהודים הספרדים ,מצאו
פרנסה -למדו ולימדו.
ירושלים ,הייתה אז עיר מוקפת חומה ,יהודים חיו ברובע היהודי ומרביתם היו עניים ,ומשוועים לפרנסה.
עם היציאה אל מחוץ לחומות העיר העתיקה מצאו בני משפחתנו אחיזה בשכונות המערביות שמחוץ לחומה .הם היו מורים,
עורכי דין ,ואף עבדו במלאכות יד.
במלחמת העולם הראשונה נותקו הקשרים בין בני המשפחה והם אולצו להימלט מחוץ לגבולות ארץ ישראל ולהתגייס לצבא
התורכי.
פרנסות רבות היו לבני משפחתנו – אך יותר מכל העידו המסמכים ,העדויות בספרות המחקר על מעורבותם רבת הפנים בחינוך
ובמערכת המשפט – הן המנדטורית והן זו של המדינה.
צאצאי גביזון קבורים בהר הזיתים ולאחר מלחמת ששת הימים נערכו ניסיונות לאיתור קברות בני המשפחה .חידה בלתי פתורה
זה  45שנים נותרה  -היכן קברה של סבתנו מזל גביזון? (אם הורינו ,שהשאירה ילדים רכים יתומים).
איתור קבר סבתנו ,שהיה אירוע מרגש( ,הורינו כבר לא זכו לו) אך לפני חודשים ספורים ,רק זרז אותנו להמשיך ולתור אחר מקורות
ומסמכים אודות הגביזונים.
בבליוגרפיה כללית
“גביזון” בין “דפי עד” של ארכיון “יד ושם” בירושלים.
 Encyclopaedia Judaicaאנציקלופדיה יודאיקה (תל אביב.)2007 ,
יוסף אביב”י ,כתבי -היד של יהודי המגרב במכון בן-צבי( ,מכון יד בן צבי לחקר קהילות ישראל במזרח ,ירושלים ,תשנ”ג)1993 ,
כרך ראשון“ :יצירה רבנית”.
הרב שלמה דיין ,חכמי המערב בירושלים .פרקים בתולדות חייהם ופעולותיהם של חכמי המערב (מרוקו) בירושלים מהמאה ה-
י”ט ועד ימינו( .ירושלים ,תשנ”ב).
הרב רפאל הלפרין ,אטלס עץ החיים ,אנציקלופדיה לתולדות חכמי ישראל מהמקרא ועד האחרונים ,כרך  VIאחרונים (א) ,רנ”ב –
ת”ח ( ,)1648 – 1492מגירוש ספרד ועד גזרות ת”ח-ת”ט(,תל אביב.)1985 ,
בספריו של יעקב יהושע על ירושלים מוזכרת משפחת גביזון:
יעקב יהושע ,בין מסורת להווי :במשכנות הספרדים בירושלים( ,ירושלים.)1982 ,
פרקי ילדות בירושלים :חכמים בירושלים הישנה ,עיסוקם ופרנסתם ,פרקי הווי מימים עברו( ,ירושלים.) 1979 ,
אליעזר שמואלי (עורך) ,מי ומה בירושלים ,לכסיקון.
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נירה סידי
ילידת ירושלים ,בוגרת הטכניון (תואר שני) ,מתכננת ערים וצלמת .בעבר מנהלת האגף לתוכניות מתאר מקומיות ומפורטות,
במינהל התכנון במשרד הפנים ויו"ר הוועדה הבינמשרדית להכנת תוכניות מתאר מקומיות לישובים .מנהלת המחלקה למדיניות
תכנון ,באגף לתכנון עיר ,עיריית ירושלים.
עם דודנה ,רמי גביזון ,חקרו את משפחת גביזון ,הכינו עץ משפחה ולאחר חיפוש שנמשך שנים הצליחו לאתר את קברי סביהם
בהר הזיתים בירושלים.
nirasidi@netvision.net.il
רמי גביזון
יליד חיפה ( .)1937בעל תואר שני מהטכניון בהנדסה חקלאית ואזרחית וכן במנהל עסקים .עבד בתכנון המים לישראל (תה"ל)
ובנציבות המים .שמש כסגן מנהל האגף להכשרה מקצועית במשרד העבודה .יועץ הנדסי במשרד מבקר המדינה .מנהל המכון
לפריון עבודה והייצור ,עד לפרישתו בשנת .1999
במסגרת תחביב למד ארכיאולוגיה והיסטוריה של המזרח התיכון באוניברסיטה העברית בירושלים ושימש כמורה דרך בארץ
וכמלווה קבוצות בחוץ לארץ .כמו כן מרצה בבית הספר לתיירות בירושלים.
מזה שנים חוקר את משפחת אביו – משפחת גביזון.
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בין ספרד לאשכנז
משפחתי בנדודיה בעקבות מתחים בין-עדתיים

מאת:
ד"ר צבי קרן
ראשית דבר
אנסה לספר מעט מתולדותיה של משפחתי ,ולשלב מניסיוני כחוקר וכהיסטוריון ,דיסציפלינה שבעזרתה נחשפו לפניי מספר
עובדות לא ידועות לי.
לכאורה ,לפנינו סיפור רגיל של משפחה יהודית מבולגריה במעבר בין המאה ה 19-למאה ה :20-חיים יהודיים המתקיימים בקהילות
יהודיות תחת השלטון העות’מאני :קהילה מאורגנת בעלת מוסדות ציבור יהודים ומערכות חינוך ,זאת לצד החלשות מצבן של
הקהילות עם התדרדרותה של האימפריה העות’מאנית והשלטון המרכזי.
מרבית היהודים היו סוחרים או שעסקו במלאכות זעירות ומצבם הכלכלי היה קשה.
בהביאי את סיפוריהם ,אני מבקש להראות כיצד חיי השלווה של משפחתי שובשו בעת שהאהבה גברה על המסורת; על הקורות
את משפחתי תוך העלאת הדילמות ,הצגת סיפורם של סבתי ובחיר ליבה וגידול ששת ילדיהם ,המתחים שהיו בעת הנדודים
שנכפו על הוריי ונמשכו חמש עשרה שנים ,שמקורם בין היתר ,באותם קונפליקטים – גלויים וסמויים.
המאמר מתרכז בעיקר במצבן של הנשים ,אעלה את סיפוריהן של סבתי (לבית אלקלעי) וכן את זה של ִא ִמי לבית זילברמן .כיצד
לעומת מרבית הנשים ,שפר גורלה של זו ,בזכות היכולות האינטלקטואליות וידיעת השפות .לבסוף ,אתמקד בקשר בין מחקר
היסטורי ,בדיקת תעודות ותצלומים ,לבין סיפורי משפחה ,מיתוסים ומסורות העוברות מדור לדור ,על מידת דיוקם ובדיקת
אמיתותם.
מתחים וחרמות במשפחה
הדור הראשון בסיפור המשפחתי
מתחים שררו בין בעלי העמדה בשל עושרם ,לבין בני המעמד הנמוך ,אלה שידם קצרה וידעו אך חיי דלות .קהילת רוסצ’וק –
( ,)Rusçukכיום רוסה ( 1)Pyceשבבולגריה הייתה כמרקחה .אמנם היו בעבר מקרים של “סטייה מהמקובל” -נישואים בין בני
או בנות העדה הספרדית עם כאלה מקהל האשכנזים ,אך הפעם מדובר היה באחת ממשפחות האצולה הספרדית .שנים רבות
2
ברציפות היו יקירי קהילת בני משפחת אלקלעי ,משפחת סבתי ֵריינָ ה (“ Reinaמלכה” בלאדינו)!
הרינונים והפרחת השמועות הפכו למציאות  -משפחה מכובדת זו לא הייתה מוכנה להשלים עמם .מי שעמדה בעין הסערה
הייתה סבתיֵ ,ריינָ ה ,שנחשבה ל”מלכת” המשפחה .היא נולדה ברוסה בשנת  1875ועברה תלאות כלכליות שרדפו אותה ואת בחיר
ליבה ,סבי ,תוך גידול ששת ילדיהם.

הכיתוב באותיות קיריליות ,כפי שנכתב בבולגריה – צריך להיקרא ( Russeהערת מערכת).
על משפחת אלקלעי מרוסצ’וק ופעילותה בקהילה ניתן לראות במקורות הבאים :רוזאניס ,א ,.יומן ,סימן ס”א (כתב-יד) היומן עומד להתפרסם
בקרוב עם מבוא ופירוש מדעי; רוזאניס ,ש .א ,.איסטוריה די לה קומונידאד ישראליתה די רוסצ’וק( ,רוסצ’וק ,)1914 ,ע’ ;151 :קובו ,י ,.יהודי רוסצ’וק-
בולגריה ,בין מזרח למערב( ,דליה ,)2002 ,ע”ע ;166 ,143 ,67 ,39 ,24
קרן צבי ,קהילת יהודי רוסצ’וק ,מ“ירכתי תוגרמה“ לבירת מחוז הדנובה – צמיחתה של קהילה באימפריה העות’מאנית ופריחתה( ,1878-1777 ,ירושלים,
 ,)2005ע”ע .135 ,108-106 ,82
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סבתי ,אם אמי ,הפרה את צו משפחתה ,מן האמידות בקהילת רוסצ’וק (רוסה) של ימינו ,על גדות הדנובה ,בצפונה של בולגריה.
היא העדיפה את הלמות ליבה האוהב על איומי אביה ,כי תנושל ממנעמי העושר המשפחתי והיה ותעדיף את אהובה העני ,אך
גם ,רחמנא ליצלן ,האשכנזי...
על-אף השידוך שציפה לה עם אחד מצעירי הספרדים ושעמד להתממש ,הצהירה סבתי בפני אביה בהתרסה ,כי היא רוצה
להינשא לאדם בו היא מאוהבת ,המבוגר אמנם בחמש עשרה שנה ,אך אותו היא חפצה ואין ִּבלתו!
חסרונותיו של החתן המיועד בעיני בני משפחתה היו קשים מהבדלי הגילים וכפולים במגרעותיו :ראשית ,מוצאו היה מן האשכנזים
כצ ָּבע.
ואם לא די בכך ,משפחתו נחשבה מן הדלות מבין יהודי הקהילה ...משלח ידו היה גם כן ללא תואר או הדר – האיש התפרנס ַ
רמן
זילּב ַ
במאיֵ יר ֶ
במריה ולא אוותה לשמוע בקולו .היא בחרה ַ
למרות ניסיונות השכנוע ,האיומים וזעמו של אבי סבתי  -זו נותרה ִ
כבעלה .סיפור פשוט.
אמנם שלא כהירשל הנֶ ֶּבעך של עגנון 3,כאן האישה ידעה את אשר היא רוצה ואף השיגה זאת! בבחינת “...אחזתיו ולא ארפנו עד-
שהבאתיו אל בית אמי ואל חדר הורתי” 4:אביה (שלצערי ,למרות ניסיונותיי הרבים לאתר את שמו בארכיון רוסה – עלו בתוהו,
ואינני יודע את שמו הפרטי) הודיע לה ,כי היא מנודה ממשפחתה ,מנושלת מרכושם ולא יהיו לה חלק ונחלה בירושה 5.עדות זו
שמעתי לא אחת מאמי ,אך כל ניסיונותיי לדובב את סבתי ולשמוע פרטים על משפחתה שכך נהגה ,נתקלו בחומה בצורה של
שתיקה.

תמונה  :1סבתי ריינה וסבי מאייר זילברמן ,רוסצ’וק. 1915 ,

על מקומה של משפחת אלקלעי ,משפחתה של סבתי ,בחיי הקהילה ,נודע לי מאוחר הרבה יותר ,לאחר שסבתי ואמי עברו מן
העולם.
כאשר הייתי בעיצומה של כתיבת עבודת הדוקטורט על הקהילה בה כל זה התרחש (קהילת יהודי רוסה) ,ללא כל קשר או

עגנון ,י ,.סיפור פשוט( ,הוצאת שוקן ,ירושלים-תל אביב ,תשל”ה.)1975 ,
שיר השירים ג’ .4
על המאבקים בקהילה בין ה”נוטבלים” ,שועי העיר ,לבין אלה שמצבם לא שפר עליהם ,ניתן לקרוא במאמרי“ :המריבה על הבית” ,סכסוך סביב
הבעלות על בניין בית הספר של "אליאנס" בעיר בשנת  .1885המאמר עומד להתפרסם בקרוב באסופת מאמרים על יהדות בולגריה.
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סנטימנטים משפחתיים ,הופיע ועלה שם נעוריה של משפחת סבתי פעמים רבות.
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העובדה אותה חזרה והדגישה אמי הייתה ,שהזוג זילברמן חיו במצוקה כל חייהם .נולדו להם שישה ילדים ואמיֶ ,ר ֶּב ָקה (רבקה),
הבכורה ביניהם .תופעה מעניינת שאיננה אופיינית לאותם ימים היא שמותיהם של רוב הילדים :רבקה ,אברהם ,יצחק ויעקב .שתי
הבנות הנוספות נקראו :מתילדה (( )Mathildaמזל) ושרלוטה ) .)Sharlottaארבעה מהשמות הם מהתנ”ך.
איש לא נקרא על שם הסבא או הסבתא – אמי ציינה זאת והדגישה ,שהסיבה הייתה קרוב לודאי ,בקיאותו של הסבא שלה
במקורות ועמידתו בתוקף ,שכך יקראו ארבעה מנכדיו .סיבה נוספת הייתה ,לדעתי ,שהענקת שמות של סבים או סבתות בעודם
בחיים – היה מנהג המקובל על יהודי ספרד.
בפנקס הקהילה העתיק ,הכתוב בסוליטריאו 7שמצאתי תוך כדי מחקרי ,גיליתי את שמותיהם של סבתי ,סבי וחמשת ילדיהם
(דודתי שרלוטה עדיין לא נכללה).
אמי (בתם הבכורה) נולדה ביולי  ,1896כך שכל המהומה סביב נישואי סבתי התרחשה כשנה מוקדם יותר .עובדה אחת הפעילה את
חיישני ההיסטוריון שבי; ברישום נכתב שכל בני המשפחה נולדו ברוסצ’וק ,למעט אחת – אמי ,הבת הבכורה .בכל סיפוריה מעולם
לא הזכירה שעיר הולדתה הייתה רזגרד ) )Razgradתאריך הלידה גם הוא היה שונה מזה המופיע על מצבתה ,אך עיר הולדתה
היה לחידה בעיניי .בעזרת ידיד ,רופא מרזגרד ,קיבלתי העתק תעודת הלידה ,שאמנם אישר שנכתב בפנקס הקהילה ,שרזגרד היה
מקום לידתה ,בתאריך הנקוב בפנקס...
היות והוריי הלכו לעולמם ,היחיד שעדיין שרד וניתן היה לשאול ,היה אחיה הצעיר של אימי ,יעקב .הוא קבע נחרצות כי זו טעות,
שהרי אחותו ,כמו שאר בני המשפחה ,נולדה בעיר הדנובה .לאחר שהראיתי לו את ההוכחות הכתובות העלה את הסברה ההגיונית,
שבהיות אביו קבלן צבע (על-כך מצאתי תיעוד בארכיון של רוסה) ,ומכיוון שבאותם ימים הצבא הבולגרי בנה מחנות צבא בעיר
הצ ָּבע את רעייתו ,שהייתה בהריון מתקדם ,ונסע עמה לשם.
רזגרד ,כ 60-ק”מ מרוסה ,לקח זילברמן ַ
8
באותם ימים הייתה עיר זו עיר המחוז בו נכללה גם רוסה .הזוג שהה שם תקופת-מה ,במהלכה נולדה אמי ובתום העבודה שבו
לרוסה“ .זו הסיבה” ,הסביר לי דודי“ .מעולם לא העלינו על הדעת שאחותי הבכורה נולדה בעיר אחרת” .לגבי תאריך לידתה ,לא
מצאתי הסבר; הוא איננו נובע מההפרש בין התאריך היוליאני שהיה מקובל אז בבולגריה ,לבין הגרגוריאני – ההפרש הוא  18ימים
ולא  12/13כמקובל.
כאשר זכה הסופר היהודי יליד בולגריה אליאס קנטי ( )Elias Canettiבפרס נובל לספרות בשנת  ,1981שמחתי לדווח לאמי ,שבן
עיר הולדתה זכה בכבוד הבינלאומי .להפתעתי ,היא חייכה את חיוכה השליו והפטירה“ :בצעירותי ,למעשה עד נישואיי לאביך,
התגוררתי עם משפחתי באותה החצר עם משפחת קנטי .היינו מספר משפחות ,אך כמעט ולא היה מגע בינינו ,כי משפחת קנטי
היו מן העשירים ,ואילו אנו ,אתה כבר יודע .”...לאחר הרהור קצר המשיכה“ :אני זוכרת את הילד אליאס ,אך הם עזבו בהיותי
9
תלמידה ,ולא שמעתי עליהם מאז .אני שמחה לשמוע על הצלחותיו!”
באחד מביקוריי ברוסה ביקשתי לראות את מקום הולדתו של הסופר ואמנם ברחוב גורקו (( )Gurkoבעבר ַא ְרק ַר ַמזַ אן Arιk
 )Ramazanמס’  13הייתה חצר ,בדיוק כפי שתיארה זאת אמי .באחת מהדירות גרה בסוף המאה ה 19-משפחת זילברמן ,מבלי
לדעת כי בנם של אחד משכניהם האמידים ,שמו ילך לפניו מקצה העולם ועד קצהו!

הדוקטורט היה לספר על קהילת רוסצ’וק ,ראו הערה  1למעלה.
כתב הסוליטריאו –( )Solitreoכתב “רהוט ספרדי” (נקרא גם כתב “חצי קולמוס”) הוא כְ ּתב של כתב יד המוקדם ,שהתפתח מהכתב המרובע (“אותיות
דפוס”) ,ואשר שימש את יהודי ארצות המזרח במשך כ  450 -שנה .עד מחצית המאה ה ,19-שפת הלדינו נכתבה בכתב רש”י או בכתב עברי מרובע.
לעיתים נכתבה הלאדינו באותיות לטיניות ולעיתים ב”כתב חצי קולמוס” שהיה מקובל בהרבה מקהילות הספרדים.
8) Doikov, V., Dimitrov, S., Simeonov, Gradove na Bâlgaria (Pyce, 2009),pp. 102 – 104.
תרגום :דויקוב ,ו .ואחרים ,ערי בולגריה( ,רוסה ,)2009 ,ע“ע .104-102
ספרות ענפה נכתבה על הסופר קנטי .בשנת  100 ,2006שנים להולדתו ,ערכה העיר רוסה תערוכה שסבה בעולם.
הודפס קטלוג מרהיב דו-לשוני ,בולגרית-גרמנית:
Elias Canetti, Der Ohrenzeuge des Jahrhunderts, (2006).
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הדור השני בסיפור
אמי סיימה את לימודיה בבית ספר גרמני למסחר ברוסצ’וק ,בפברואר של שנת  1912בהצלחה ובהצטיינות ,הנערה היחידה
10
במחזור ,בו למדו מלבדה שני יהודים נוספים.

תמונה  :2אימי רבקה לבית זילברמן

תמונה  :3תמונת מחזור של בוגרי בית הספר התיכון וביניהם אימי ,רוסצ'וק 1912

  1תרגום מגרמנית של הכיתוב על התמונה ,שלצערי השורה התחתונה לא נכללה בעיבוד הצילום העתיק .לבקשתי ,חיפש ומצא פרופ’ דויקוב כמה
פרטים על המוסד הגרמני ומנהלו .המעניין מביניהם הוא ,שמאז  1907משרדי החברה עברו לבניין בו שכן לפנים בית הספר של “אליאנס” .ראו בספרי,
ע’  237צילום הבניין ,אז והיום.
תודתי לחיים מילר על התרגום לעברית:
נגּבן
שורה  1מלמעלה :מוקדש מהפרסונל של הפירמה היינריך לַ ֶ
שורה  2מלמעלה :ברוסצ’וק ,סופיהִ ,פילִ יּפוּפולִ יַ ,טרלַ ק ַּפבלִ ֶקנִ י וגולֶ מו קונַ ֶרה
שורה  1בתחתית הצילום :לשף המכובד בעקבות שינוי מעמד הפירמה
שורה  2בתחתית הצילום :לחברת מניות-מסחריות בולגרית ,ב 1/14 -פברואר 1912
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בשל ידיעת גרמנית ,צרפתית ובולגרית ברהיטות ,מצאה אמי כבר בגיל  16עבודה כמזכירה בחברה מסחרית בעיר.
לימים ,מחזרים רבים ביקשו את ידה ,כפי שנהגה לספר לי אמי בגאווה ,אך היא לא מצאה איש מביניהם שליבה יוצא אליו.
הוריה חפצו להשיאה עם אחד הבחורים ,בן לאחת המשפחות המכובדות בקהילה .בשעתו למד איתה באותו בית ספר לפקידות
שהזכרתי ,בנימין שואף .מוצאו היה ממשפחה ספרדית מכובדת ,והיא הייתה איתו ביחסי ידידות .לדבריה ,לא היה ביניהם שום
זיק ...היא סירבה להינשא לו והמשיכה במהלך חייה הרגילים.

תמונה  :4בנימין שואף
הצלחותיה של אמי ,הבכורה לבית זילברמן ( ,)Silbermanהיו לגאוות משפחתה .היא פילסה את דרכה בזכות כישוריה
וכישרונותיה .ואז הופיע בעיר ,גבר העתיד להיות אבי ,קרוב-רחוק מהעיר ורנה .הוא בא לעתים לבקר את שארי בשרו ממשפחת
זילברמן .צעיר בעל חזות נאה ,ביישן ,בן גילה של הנערה ששמה יצא למרחקים .לדברי אמי ,היא התרשמה מפשטות הליכותיו
והעונג לשוחח עמו .הוא בהחלט לא היה “האביר על הסוס הלבן” ,אבל חשוב מכך ,היה זה איש כלבבה .הוריה ניסו בכל דרך להניא
אותה מרצונה לוותר על החתן המיועד ,אך ִאמי הדעתנית הודיעה ,כפי שעשתה סבתי דור אחד לפניה ,כי המחזר מוורנה ,היינריך
(חיים) קורצברג ( ,)Kurtzbergהוא יהיה לבעלה ובו היא חפצה!
והנה כך ,הסיפור של נישואיהם השערורייתיים של הסבים חזר על עצמו עשרים וחמש שנים מאוחר יותר .הפעם כיכבה בו בתם
הבכורה ,אמי ,רבקה לבית זילברמן.

תמונה  :5הורייֶ ,ר ֶּבקה וחיים קורצברג ביום נישואיהם ,רוסה. 1921 ,
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בשנת  1921נישאו הוריי ברוסה ,שם נולדה אחותי הבכירה רוזָ ה ,ביוני  .1922חיי הפרנסה היו קשים וגם הסיוע הדל מהסבים ,הורי
אמי ואלה של אבי ,לא פתרו את הבעיה.
בנוסף ,המצב של משפחת אמי נעשה ברוסה קשה .אחד ,אחד עזבו את העיר ועברו ברובם לוורנה .לבושתי ,מעולם לא שאלתי
לסיבת החרם על סבתי ,וזו אף לא נרמזה בסיפוריה של אמי .בדיעבד אני יודע ,שהחרם על סבתי הטיל את צילו הכבד.

תמונה  :6משפחת זילברמן בהרכב מלא  -עומדים מימין לשמאל יצחק ,רבקה ,אברהם ומתילדה.
יושבים מימין שרלוטה ,מאייר ,ריינה ויעקב .צולם בשנת  1921או בשנת .1922
קשיי פרנסה ,טלטלות ,נדידה בין קהילות ספרד ואשכנז
תחנה ראשונה – וידין ,בולגריה.
מסיפורי משפחתי למדתי שבאותה עת (לערך שנת  )1923הובילו קשיי הפרנסה ,את הוריי לבוקרשט ,שם מצא אבי עבודה
כחשמלאי בבית חרושת לסוכר .שוב נוכחתי בפער בין סיפורי המשפחה לבין העובדות לאשורן ,כאשר לפני מספר שנים למדתי
מה הייתה טעותי ...בביקורי בוורנה לרגל מחקריי ,נפגשתי עם בת דודתיֶ ,רנְ ֶצ’ה [ ]Rencheבתו של דודי יצחק ,אחיה של אמי,
היחידה שנותרה בבולגריה בשל היות משפחת דודי מאוהדי המשטר הקומוניסטי.
באחת משיחותינו שאלה ,האם אני יודע על הרפתקאותיהם של הוריי בווידין? השבתי בתמיהה ובשלילה .היא סיפרה ,שבעת
שהוקמה רשת החשמל של ווידין ב 11,1923-הגיעו לעיר פועלים מכל רחבי בולגריה וביניהם המשפחה הצעירה מרוסה.
כאמור ,לא נותרו נציגים מבני המשפחה ברוסה כשרובם עברו לוורנה ,ויצחק ,אחיה של אמי (שבתו ֶרנְ ֶצ’ה סיפרה את הסיפור),
הגה את הרעיון לנסוע לווידין בה התקבצו עשרות צעירים ,ולהקים מועדון ריקודים ,לרווחת הפועלים הרבים שביקשו להתבדר.
“אביך החשמלאי ,שהיה מבין עשרות הפועלים שהגיע עם רעייתו הצעירה” 12,המשיכה בסיפורה“ ,נשכר לשמש בנוסף ,לאחר
עבודתו ביום בהקמת רשת החשמל ,כשומר-סף ומשליך מתפרעים ושיכורים מהמועדון.”...

11) Pantev, A., Iliev, N. (et) al, Grad Vidin, Kratak Istoricheski Ocherk, (Sophia, 2008), pp.216-218.
  1אחותי בת השנה נותרה בוורנה עם הסבים ,בני משפחת זילברמן.
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תמונה  :7הוריי ,ווידין 1923
לפתע הייתה לי הארה .בין הצילומים המעטים מאותם ימים ,זכרתי אחד המראה את אמי מדוושת על אופניה ואבי ניצב על
משמרתו לידה.
בהיותי עסוק במיפוי וצילום בית העלמין של ווידין ב ,1992/3-נדמה היה לי שהמקום בו צולמה אמי מוכר לי .הוא דמה לכיכר
הסמוכה לבית הספר היהודי בווידין ,שנהרס לא-מכבר .ביטלתי השערה זו ,כי לא ידעתי מה היה להוריי לחפש באותה עיר
רחוקה?! שוב התבררה חשיבותם של מסמכים או תצלומים; בדומה להפתעה על מקום הולדתה של אמי ,כך בעזרת הצילום
וסיפורה של ֶרנְ ֶצ’ה (שנקראה כך על-שם הסבתא שלנוֵ ,ריינָ ה) ,הורם הפרגוד מעל פרשה בלתי ידועה ,לי או לבני משפחתי...
תחנה שנייה  -בוקרשט ,רומניה
מאוחר יותר באותה שנה ( )1923המשיכו נדודי משפחתי; בתום עבודותיו של אבי בעיר שבעיקול הדנובה ,יצאו הוריי ואחותי רוזה
לבוקרשט ,שם כאמור מצא אבי עבודה כחשמלאי בבית החרושת לייצור סוכר.
כעבור זמן נולדה שם אחותי השנייה ,מרגריטה ( .)Margarettaבבירת רומניה שהתה משפחתי ,משפחת קורצברג חמש שנים
(עד שנת .)1928
תקרית מביכה ואף מפחידה ידעה המשפחה הצעירה שם .בטיול שערכו באחד מימי היריד בבוקרשט ,צוענים חטפו את אחותי
הבכירה רוזה ,ובמשך מספר שעות לבם של הוריי כמעט וחדל לפעום ...עוברים ושבים שהתנדבו ובצעו מרדף ,הצליחו ללכוד את
החוטפים ,צוענים ששהו ביריד .לדברי אמי ,נרגשים גם שנים לאחר אותה טראומה ,הצוענים תרצו את המעשה בכך ,שהילדה בת
הארבע נראתה להם כנסיכה יפהפייה...
תחנה שלישית – איזמיר ,תורכיה
בהיותם של הוריי ברומניה קיבלה אמי הזמנה לשמש כמזכירה בכירה בבית הספר של “אליאנס” באיזמיר שבתורכיה .ידיעת
השפות עזרה לה בוודאי בקבלת העבודה .אבי נבחר לשמש כאב הבית של המוסד .באיזמיר שהתה משפחתי שמונה שנים.
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תמונה  :8אחיותיי מרגריטה ורוזה בתלבושת בית הספר“ ,נוטר דאם דה סיון” ,איזמיר .1931
תוך כדי כתיבת שורות אלו ,ליקוט הצילומים ,בחינתם וניסיונותיי להעלות מנבכי זיכרוני את המעט שבזמנו שמעתי מאמי ,החלה
להצטבר מעל לראשי חשרת עננים של ספק ואי וודאות לגבי פרק זה בחיי הוריי .היה ברור לי שהם נסעו לאיזמיר ,אך כל חיפושיי
בנבכי הארכיון של “אליאנס” בפריס ,על-מנת למצוא בדל מידע על תפקידה של אמי ,העלו חרס בידיי .זאת ועוד ,בבדיקתי
בקפדנות את הצילומים מתקופת שהותם של הוריי באיזמיר ,השתכנעתי שכלל לא מדובר בבית הספר של “אליאנס”( ...בגב אחד
הצילומים ,בכתב ידה הרהוט של אמי נכתב בבולגרית נכתב :מזכרת מבית הספר נוטר-דאם דה סיון ,איזמיר! ...
וכפי שזה קורה לא-פעם ,שביב זיכרון פיזר את הספק; נזכרתי בקטעי דברים שאמי סיפרה לי ,שבנעוריה למדה את השפה
אם-דה ִסיון ברוסצ’וק 13.)Lycée Français Notre Dame de Sion( ...עוד הוסיפה ,שהדבר
ֶ
ר-ד
נוט ָ
הצרפתית בבית הספר של ְ
אחיה למדו ,לדבריה ,בבית הספר הבולגרי בעיר .עוד נזכרתי שסיפרה
היה בשל מצוקת הוריה ,כי שם הלימודים היו כמעט בחינםֶ .
לי בגאווה בלתי נסתרת ,כי לימודיה בשני בתי-ספר זרים ,צרפתי ומאוחר יותר גרמני ,השפיעו על עתידה ועתיד המשפחה.

תמונה  :9צוות עובדות ביה”ס “נוטר-דאם” .1933 ,רבקה קורצברג ראשונה מימין למעלה.

13) Notre Dame de Sion. Bakardjieva, T., Yordanov, S., Ruse, Prostranstvo i Istoria (Kraya na XIV v. - 70te Godini na XIX).
pp. 172-173.
(תרגום שם הספר :רוסה ,מרחב והיסטוריה ,סוף המאה ה – 15-שנות ה 70-של המאה ה( ,19-רוסה ,)2001 ,ע”ע.173-172 ,
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תמונה  :10אימי בתחפושת של תורכיה ,איזמיר שנות השלושים.
דבריה שכמעט ונשתכחו ממני ,תאמו להפליא את צרור הצילומים שבחנתי :הם נסעו אמנם לאיזמיר שם קיבלו שניהם עבודה,
אך בסניף של אותו מוסד נוצרי בו אמי למדה צרפתית ברוסה :הנוטר-דאם-דה-סיון של איזמיר! מה-גם ,שבאחד הצילומים
המצורפים כאן ,בטיול בית הספר נראים כמרים ונזירות ,שבודאי אין מקומם בבית הספר של “אליאנס”...

תמונה  :11טיול בית הספר “נוטר דאם דה סיון” ,איזמיר .1931
(הנזירות נראות בברור בחלק העליון השמאלי).
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נשאלת השאלה ,מדוע נטבע בזיכרוני בית הספר של “אליאנס”? אינני יודע; אך סביר להניח שעיסוקיי בשנים האחרונות ,השימוש
הרב בארכיונים של מוסד זה בפריס וביקוריי הרבים בו ,הסיטו בתת-מודע שלי את קישורו עם השפה הצרפתית של אמי ,לכוון
זה .וכאן ניצבת עובדה נוספת ,שהרי ידעתי מצוין שה”רומן” בין ההנהלה בפריס ובין יהדות בולגריה הסתיים בטריקת דלת רבתי
ובטונים צורמים כבר בשנות העשרה של המאה ה 14.20-על-אף כל אלה – בית הספר של המיסיון הצרפתי נדחק בזיכרוני מפני
“אליאנס” היהודי...
תחנה רביעית ואחרונה – סופיה ,בולגריה
השכלתה של אמי וידיעת שבע שפות על בוריין וכישוריו הטכניים של אבי הביאו להצלחה מסוימת למשפחה .מנגד ,אבי היה
טרוד בעסקת גידול חצילים עם שותף מקומי ,אך העסק קרס ומעט מחסכונות המשפחה ירדו לטמיון .החובבנות והתמימות
בעסקים שהיו בעוכרי אב המשפחה ,גרמו להם לחזור בחוסר כל אל בירת בולגריה בתום  15שנים ,עם שתי בנותיהם.
בבירת בולגריה ,סופיה ,נולדתי אני ,הצעיר בילדי משפחת קורצברג ( .)Kurtzbergבאופן די מפתיע ולא צפוי ,הרתה אמי .אחותי,
הצעירה מבין השתיים ,גדולה ממני ב 12-שנים ונראה היה שהוריי יסתפקו בשתי הבנות .הם החליטו שהלידה תתבצע בבולגריה
וכך באפריל  1935נסעה אמי בגפה לסופיה.
ב 1-לאוגוסט של שנת  1935התבשר אבי ,שנולד לו בן ובלי להמתין להתדיינות המשפטית עם שותפו התורכי ,ארז את מיטלטליו
והגיע חסר נשימה לבית החולים ,ימים מספר מאוחר יותר ...השמחה הייתה כפולה ,כדברי אמי .ראשית ,בן שנולד לאחר שתי בנות
ובהפתעה .שנית ,הלידה נעשתה בניתוח קיסרי ,שבאותם ימים היו כרוכות בו סכנות ,אך הניתוח עבר בשלום.
היה על הוריי להתחיל כמעט מבראשית .אך עתה היו באחריותם שלושה ילדים ,שכל אחד מהם נולד בעיר אחרת .בנוסף ,ללא
נכסים ,רכוש או בית ברשותם .משפחת אבי כאילו “בלעה אותה האדמה” ,ולא סייעה בדבר ,מה-גם שכולם חיו בוורנה הרחוקה.
אחיה של אמי ,חלקם גם-כן באותה עיר על חוף הים השחור ומיעוטם בסופיה ,שינסו מותניהם וסייעו לשבים למולדת
לעומתםֶ ,
ככל יכולתם .אמי יצאה מוקדם מאד לעבוד וניהלה בהשקט ובבטחה את ביתה ,כדברי המשורר:
ותורת חסד על-לשונה
פיה פתחה בחכמה
15
צופיה הליכות ביתה ולחם עצלות לא תאכל
הדרך הביתה
כמרבית יהודי סופיה במלחמת העולם השנייה ,גורשה משפחתי מסופיה ביולי  1943לעיר השדה פלבן ( .)Plevenשהינו שם
למעלה משנה ,עד סמוך לשחרור בולגריה על-ידי הצבא הסובייטי והוחזרנו לסופיה כשנה לאחר שהוגלינו.

איור  :1צו הגירוש למשפחתי מסופיה לפלבן.20.7.1943 ,

  1ראו עבודת הדוקטורט של יוסף קונפורטי“ :הנהגת יהדות בולגריה מתום השלטון העות’מאני עד ערב מלחמת העולם הראשונה (,”)1913-1878
בהנחיית פרופ’ מינה רוזן ,חיפה  ,2012במיוחד“ :כניסת המיסיון וחברת כי”ח” ,מע’  80ואילך.
  1משלי ל”א.27-26 ,
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איור  :2צו הגרוש ובו שמות בני משפחתי
בניגוד להרבה מהיהודים בערי הפרובינציה ,שפר עלינו המזל .היות ולמעלה מאלפיים מיהודי הבירה נשלחו לפלבן ,בתי ומוסדות
היהודים בעיר לא יכלו להכיל את כל הפליטים ומשפחתי נשלחה למשפחה בולגרית ,בפאתי העיר .חיינו בקרבם היו בבחינת ניגוד
מרנין למצבנו כפליטים; הם דאגו לכל מחסורינו ,סרבו לקבל שכר דירה שהיה עלינו לשלם ,ביודעם שחל איסור על מי מהוריי
לעבוד ולהתפרנס .למעשה הם כלכלו אותנו ועבור שהייתנו לא דרשו דבר16 .סמוך לשחרור כאמור ,שבנו לביתנו בסופיה ,בה ידיד
בולגרי שמר על תכולתו בקפדנות.
אבי ,היה מאז ומתמיד פעיל ציוני ,בעיקר בתנועת “פועלי-ציון” ,זו הסיבה שזכינו לקבל סרטיפיקט בריטי באמצעות הסוכנות.
בחורף של שנת  ,1945ערב חג המולד ,אורותיה המנצנצים של חיפה קיבלו את פנינו עם עוד מאות עולים שהביטו אל החוף
בעיניים כלות ,מעל סיפון האונייה “טרנסילבניה”.
הוריי סיימו את חייהם בשיבה טובה ובשלווה בקיבוצי כפר מנחם ,בו שהו בשלושים וחמש השנים האחרונות לחייהם ,במעמד
של “הורים” .יהי זכרם ברוך!

תמונה  :12אמי ואבי עם בני הצעיר ,נכדם ,בחצר הצריף בו התגוררו בכפר מנחם.1978 ,

  1ניסיונותיי לאתר את בני המשפחה שהצילה את משפחתי לא צלחו .הייתי ילד צעיר ואיני זוכר את שמותיהם ,הוריי הלכו כאמור לעולמם ואחיותיי
לא זכרו דבר .בשנ ת  1990עת שהיתי לצורך מחקריי בפלבן ,לא הצלחתי לאתר את בני המשפחה ברישומים בבית העירייה המקומית .בחיפוש חוזר ב�א
לבומים ,מצאתי תמונת איכרה משנת  1943ללא ציון שמה ,אך פניה היו מוכרות לי היטב .אני מניח שהיא הייתה בעלת הבית .בכוונתי לשלוח לעירייה
את התמונה ולבקשם לפרסמה בערוצי התקשורת השונים שלהם .כך ,אני מקווה ,אוכל לעלות על עקבות המשפחה ולהביע בפני צאצאיה את תודתי
על התנהגותם המופתית באותן שנים קשות ורחוקות.
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אחרית דבר
בדומה לרבים מבין הצעירים באשר הם ,כמעט ומעולם לא ידעתי לשאול ,לברר או להתעניין במסעות חיי משפחתי רבי התהפוכות.
רק לאחר שהוריי הלכו לעולמם ,ואני העמקתי בחקר יהודי בולגריה בכלל ובכתיבת הדוקטורט על קהילת יהודי רוסצ’וק בפרט,
התבהרו לי כמה פרטים נסתרים אך משמעותיים בתולדות משפחתי.
זה המקום להדגיש שמעולם ,למעט מילות ההסבר הקצרות של אמי ,לא הוזכרה משפחת אלקלעי (היא משפחת סבתי) מטוב ועד
רע בקרב משפחות זילברמן או קורצברג .אין לי ספק כי נדודי הוריי ועזיבת משפחת זילברמן את רוסה ,סיבותיהן מורכבות ורבות,
כשהעיקרית שביניהן הייתה החיפוש אחר פרנסה.
שתי תובנות מחויבות המציאות אני מוצא לנכון לציין בתום סקירת קורות משפחתי וכתיבתם כאן :הראשונה מביניהן ,המחדל
המתמשך שלי לאורך השנים ,בכך שלא ידעתי לשאול ,לברר או להפיק את המיטב מזיכרונותיהם של ההורים בזמן המתאים,
ובכך לנצור ולשמור את המיוחד בסיפור חייהם המרתק .וזאת ,לא רק בתור היסטוריון ,אלא בעיקר כבן המתעניין בתולדות חיי
הוריו ומשפחותיהם.
שאפשר לי על-אף ההזנחה וחוסר העניין
התובנה השנייה היא פועל יוצא מקודמתה ,והיא הברכה במקצוע בו אני עוסק; הוא זה ִ
שליוו את עברי ,לממש את היכולת ולהוציא לאוויר העולם ,גם אם למקוטעין ,פרטים שהיו כלואים בין התצלומים ,התעודות
וסיפוריה של אמי ,שלבושתי זכרתי אך מעט מביניהם .כך יכולתי לנסות לשחזר את סיפורי משפחתי ולעמוד על האירועים
השונים שהביאו למתחים המשפחתיים ועל תוצאותיהם.
כיום ,בהיותי אחראי על המדור הבולגרי ,בארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי ,שמושבו בגבעת-רם בירושלים ,אני זוכה למספר
רב של פניות וביקורים של אנשים הבאים לבקש סיוע בחיפוש אחר שורשיהם .נראה כי יש מעין “רנסנס” של כותבי זיכרונות,
האוספים כל בדל מידע מעברן של משפחותיהם ומנסים להעביר זאת לדורות הבאים.
חשוב לי להדגיש את התועלת בשיתוף מושּכַ ל בין גנאלוגיה והיסטוריה שהוא ,לדעתי ,שילוב מנצח בשימור המורשת; בין אם
הפרטית-משפחתית ובין אם זו הלאומית.
ד"ר צבי קרן יליד סופיה ,בולגריה .חבר קיבוץ כפר מנחם .מזה למעלה מעשרים שנים עוסק בחקר יהודי בולגריה ,כולל צילום,
מיפוי ותיעוד בתי העלמין העתיקים שם .עמד בראש חקר התיעוד והצילום של למעלה מ 200.000-תעודות ,מתוך הארכיון
המרכזי בסופיה ומערי הפרובינציה .אחראי לעריכה מחדש והשלמת ה”דפים האלקטרוניים” של  34קהילות בולגריה ,שב”בית
התפוצות” ,בתל אביב .מאז שנת  2004הוא עומד בראש ה”מדור הבולגרי” בארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי ,בירושלים .שם
מצויים חומרים מגוונים אודות קהילה זו .בקרוב עומדים לראות אור שני ספרים משלו שעניינם יהודי בולגריה ,ספר מאמרים
ותולדות קהילת יהודי קרנובט וניתוח המצבות בבית העלמין ,העתיק מבין אלה שנותרו בבולגריה.
zvi1keren@gmail.com
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כתובה שעזרה לגלות נכס עתיק

מאת:
שמואל שמיר ,עו"ד
מיד לאחר מלחמת ששת הימים החלו חיפושים בבתים ,בארכיונים ובמשרדי הממשלה לאיתור תעודות בעלות וראיות אחרות על
רכוש יהודים ואחרים ,שעקב מלחמת העצמאות נשאר בגדה המערבית.
אישה קשישה הופיעה בלשכתי וסיפרה שלהוריה היה רכוש בשכונת מוסררה והיא זוכרת את הבית בו גדלה .לא היה בידיה כל
מסמך או ראיה בנדון .ביקשתי שתצביע לי על הבית ולאחר ביקור במקום ,ערכתי בדיקה במשרדי מס רכוש ,בעירייה ובמחלקת
רישום המקרקעין כדי לגלות הבעלים ,אך חיפושי העלו חרס .הודעתי לה על התוצאות השליליות של חיפושי ,והצעתי לה
שתמשיך לחפש ניירות עתיקים שהגיעו אל משפחתה.
לאחר מכן ,הלקוחה חזרה למשרדי עם ארגז ובו ערימת מסמכים שונים .בדיקת הערימה העלתה שאף אחד מהם לא יביא לגילוי
הרכוש.
בתוך הערימה שהגיעה אלי משכה את לבי מטפחת אף שבתוכה היו פיסות נייר בגודל של בול .חלקם היה בכתב חצי קולמוס
וחלקם האחר היה בציורים ובצבעים .הודעתי לה אז שאני אנסה להדביק קטעים אלה כפי שעושים בתשבץ ,ולאחר מכן אתן לה
תשובה על ממצאי.
“התשבץ” העסיק אותי זמן מה ובסיומו נתברר ,כי היו אלה קרעי כתובה משנת  .1882הכתובה הכילה את התנאים המקובלים והיו
עליה שמות בני הזוג ,תאריך החתונה וחתימות הרב והעד ,וכן חתימת החתן ,ושמו של החתן -יחזקאל מרדכיה.
לכששאלתי את הלקוחה אודות בני הזוג שבכתובה ,השיבה לי שאינה יודעת מי הם.
מעיון חוזר בפנקסים שבדקתי קודם ,נוכחתי לדעת שהחתן נרשם כבעלים של הנכס שאנו חיפשנו במוסררה ,נכס שהלקוחה
זיהתה אותו כבית הוריה.
בתקופת שלטונם של העות’מאנים בארץ ,הרישום בפנקסי הקרקעות ובספרי האוצר נעשה לא על פי מספר זיהוי ,אלא על פי שם
פרטי ,שם ההורים ושם המשפחה .את הרישום היו משלימים בזיהוי עדים.
מבדיקת עץ המשפחה של החתן ששמו היה מרדכיה יחזקאל חי ,נתברר כי הלקוחה נשאה שם משפחה שונה (שם משפחת אימה
לאחר נישואיה) ,אולם הייתה נכדה של הבעלים הרשום שנפטר בשנת  1920לפני היוולדה והיא לא הכירה את סבה וסבתה .יתר
על כן ,שמות אביה ושם בעלה היו עולים מבוכרה ולא היו גיאורגים.
לאחר הוצאת צווי ירושה לכל דור ורישומו בלשכת רישום המקרקעין ,הנכס הוחזר לה.
מבדיקת תולדות המשפחה וקורות החיים ,למדנו פרטים על עליית הגיאורגים לארץ ישראל בסוף המאה ה 19-ועל התיישבותם
בעיר העתיקה בירושלים ,ואחר כך על יציאתם מחוץ לחומה ומגוריהם במוסררה ,וישיבתם שם עד למאורעות הדמים משנת
 1929ומשנת .1936
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ואלה תוצאות העיון והחיפוש:
העלייה מגיאורגיה לארץ ישראל החלה לפני עליית הביל”ויים (“בית יעקב לכו ונלכה” ,בשנת  )1881ועליית יהודי תימן “אעלה
בתמר” בשנת  .1882עלייה זו הייתה ללא רישיונות עלייה ובדרכים יבשתיות משובשות.
קהילות היהודים בגיאורגיה היו באותו זמן תחת שלטון ספק מוסלמי ספק רוסי בערי הקווקז ,ובעיריית מרכוך ()Markukh
והקשר בין הקהילות לא היה הדוק .לכל קבוצה בכל אזור היה דיאלקט שונה ונפרד ,והמסורת והמנהגים שלהם היו רופפים .שליחי
הקהילה היהודית בירושלים שהגיעו לקהילות היהודים הגיאורגים שהיו פזורות ,עוררו אותם בדברי תורה ,מנהגים ומסורות
שכמעט נשכחו מהם וכך עוררו בקרבם את הערגה והשאיפה לשוב לארץ הקודש .בין השד”רים היה השד”ר (שליח ד’רבנן) 1משה
בן דוד אליגולא ( )Aligulaשבא עם אגרת מירושלים ,ובין העולים הייתה משפחת חכמישווילי (.)Chachamsvili
משפחת יעקב חכמישווילי פתחה את העלייה לארץ ישראל בשנת  1848וזו זרמה לארץ ישראל בגלים ובקבוצות משפחתיות.
משפחה זו עסקה בבנקאות ,במסחר ובנכסים דלא ניידי .בהגיעה לירושלים ,היא קנתה בית ברחוב היהודים בעיר העתיקה ,הפכה
אותו לארמון ,והקימה בו בית כנסת לכלות המשפחה ולנכדים ,ואילו אם הבית טיפלה בענייני חולין ובגמילות חסדים.
אחריה עלתה משפחת יוסף קוקיה ( ,)Kukiaשאף היא קנתה בניין בעיר העתיקה בירושלים ,והפכה אותו לארמון ,עם ריצוף שיש
איטלקי ווילונות יפנים.
העולים מגיאורגיה היו בעלי הון ונהנו מחסינות רוסיה .הם עסקו במסחר עם אלפי צליינים ותיירים מרוסיה .בין העולים היו
משפחת מיכאלי ,גורל ( ,)Goralצוינה ( ,)Zoynaדברה ( ,)Dabraאפרימה ( ,)Afremovברדגן ( ,)Bardaganספיה (,)Saphia
בלווה ( ,)Baloweידידיה ,גאנה ( )Ganaועוד.
עליה זו זרמה לא”י עד לפרוץ מלחמת העולם הראשונה .חלקה השתקע בעיר העתיקה בירושלים ,ברחוב הגיא ,ליד בית המרחץ
של חמם אל עין ( )El Einוכן ברחוב חברון.
העולים היהודים מגאורגיה היו בעלי גוף וקומה ,זקופים ,בריאים וחזקים.
משהתרבו הגיאורגים ברובע היהודי בעיר העתיקה בירושלים ,המקום נעשה צר להכילם ולכן הם פרצו את החומות וקבעו שכונתם
ליד שער שכם ברחוב הנביאים ,ובה הקימו תלמוד תורה (ת”ת) ובתי כנסת ,תנור אפיה ,מקווה טהרה ובורות מים .השכונה נקראה
“קריה נאמנה” ונבנתה בשנת  .1877השכונה נקראה גם “בית שמואל” או “אשל אברהם” .חלק אחר מעולי הגיאורגים התיישב
בנחלת שמעון שליד קבר שמעון הצדיק בשיך ג’ראח.
במאורעות הדמים בשנים  1936 ,1929 ,1920נפגעו בני השכונה של עולי גיאורגיה מידי מרצחים ושודדים ערבים ואז החלה נטישה
של השכונה .בשנת  ,1939אחרוני התושבים הגיאורגים עברו להתגורר בשכונות נחלת שבעה ,זיכרון משה ,אחווה ויגיע כפיים,
וחלקם השתלב בשכונות של היהודים הספרדים דוברי הלדינו ,כאשר משפחת קוקיה וחכמישוילי קנו קרקעות לאורך הדרך
מירושלים ליפו ,ואלו משתרעות היום במרכזה של ירושלים.
עליית היהודים הגיאורגים לארץ ישראל במאה ה 20-הושלמה מיד לאחר מלחמת ששת הימים .מלחמה זו עוררה שוב את
רוח יהודי גיאורגיה ואז החלה עליה מסיבית להגשמת חלום העלייה לישראל .אלפי יהודים זרמו ועלו לישראל .אלה התיישבו
במקומות שונים בארץ ,באשדוד ,בת-ים ,אשקלון ,ירושלים ,באר-שבע ,לוד ועוד .חלק אחר מן הקהילה היגר לארצות הברית,
לרוסיה ,לבלגיה ולספרד.
בעשור השביעי של המאה העשרים ,מונה קהילת היהודים הגיאורגים בישראל כ 100,000-איש ,רובם עלו לישראל ממניעים
אידיאולוגיים.2

שד”ר (שליח ד’רבנן) -שליחים מארץ ישראל שנשלחו מטעם הכוללים שלהם על פי השיוך העדתי ,לארצות העולם ,בכדי לבקש תרומות ליהודי
ארץ ישראל .התרומה נחשבה למצווה גדולה בקרב יהודי התפוצות למי ששומרים על המקומות הקדושים היהודיים ולמי שגר בארץ הקודש והיה מוכן
לחיות בה על כל בעיותיה( .הערת מערכת).
ראה עוד -ויקטוריה וידה ואלירו ,זכרונות( ,תל אביב.)1991 ,
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כנס הגנאלוגיה היהודית ,פריז - 2012

יומן מסע

מאת:
צח אוריין-אוראץ'
זו הפעם ה 32-שהאיגוד הבין לאומי לאגודות גנאלוגיות יהודיות ה-
) - IAJGS (International Association of Jewish Genealogical Societiesעורך ועידה בינלאומית לחוקרי שורשים
יהודים מכל העולם .לאחר פגרה ארוכה חזרה ביולי השנה הוועידה לאירופה ,לפריז ,בירת צרפת ,בעלת קהילה יהודית גדולה
וייחודית.
כמה מידידיי ומעמיתיי המנוסים “הזהירו” אותי ,כי כנס בפריז יהיה שונה מכנסים דומים ,שרבים מהם נערכים בארצות הברית .הן
במספר המשתתפים ,והן בהרכבם ובעיקר בתוכן ובסדר היום ,שיתמקד הפעם ביהודים יוצאי ספרד ומזרח התיכון ולא רק באלו
האשכנזים“ ,המככבים” בדרך כלל בכנסים בצפון אמריקה.
עובדה זו לא הרתיעה אותי ,להפך ,דווקא עולמות תוכן חדשים ופחות מוכרים מעיינים אותי לא פעם ,לא פחות מעולמו הצר של
מחקר השורשים הפולני-אוקראיני שלי.
מאחר וזה הכנס הגנאלוגי הראשון מסוגו בו השתתפתי ,אין בידי את הכלים להשוותו לכנסים דומים אחרים .לעומת זאת ,אנסה
במאמרי להעביר במעט את האנרגיות מהמפגש השנתי הייחודי הזה ,ולתמצת את עיקרי הדברים שחוויתי שם.
ההתחלה
אם תרצו ,אפשר למצוא בהתלבטות היומית שלי לאורך ארבעת ימי הכנס – באיזו הרצאה להשתתף ואת מי כדאי יותר לשמוע
על חשבון מישהו אחר  -הכנס היה אטרקטיבי ועשיר בתוכן.
בכל שעה נתונה ,החל מתשע בבוקר ועד שש בערב ,עמדו בפני כעשר אופציות שונות של הרצאות ,מפגשי קבוצת עניין ,סדנאות
פרקטיות בחדר המחשבים ועוד .נזכרתי בציטוט של דוד בן-גוריון ,שאמר כי “בחיים צריך סינתזה בין הרצוי ,האפשרי וההכרחי”
וניסיתי לאמץ אותה כל פעם כאשר באתי לתכנן את סדר היום שלי ,וקל זה לא היה.
את היום הראשון של הכנס פתח אחרי פאנל רב משתתפים בנושא גנאלוגיה יהודית באירופה בהשתתפות ראשי האגודות
הגנאלוגיות מצרפת ,הולנד ,בלגיה ,שבדיה ,שוויץ ,לוקסמבורג ,אנגליה ,גרמניה ,נשיא האגודות הגנאלוגיות היהודיות ,IAJGS
מיכאל גולדשטיין.
1
מיד לאחר מכן בחרתי בהרצאתו של “כהן” הגנאלוגיה ,גרי מוקטוף ( , )Gary Mokotoffשהרצה באולם הסמוך על שורשיו
של ברוקר הפונזי (¨ )Ponzi Schemeהיהודי הנודע ,ברנרד מאדוף ( .(Bernard Madoffהמונוטוניות שלו הקשתה על הריכוז
בבוקר ,אך עדיין הספקתי לקלוט מידע רלוונטי ,כמו למשל ,שמסמכי התאזרחות בארה”ב הרלוונטיים למחקרים גנאלוגיים הם
רק אלו שהופקו משנת  ,1907וכי לפני כן הם כללו הצהרת אמונים בלבד .גלי ההגירה הגדולים לארה”ב של אותן שנים האיצו
לשנוי השאלון ,והוא הפך לנרחב ושימושי יותר.
2
גם הרצאת נציג “יד ושם” ,צבי ברנהרט ( , )Zvi Bernhardtעל חידושים במאגר החיפושים ושימוש בשירות האיתור הבין לאומי
גרי מוקוטוף -סופר ,מרצה ואחד מהגנאלוגים המובילים בעולם כיום .מאחוריו שרשרת פרויקטים ,בניית מאגרים גנאלוגיים ב  JewishGenובעיקר
בניית וכתיבת שיטת חיפוש-מפתוח מונח באינטרנט על פי צליל המונח( .הערת מערכת).
צבי ברנהרט – איש מוסד “יש ושם” הוא סגן מנהל שרותי מידע ויעץ במוסד ,וראש יחידת עבוד הנתונים בהיכל השמות( .הערת מערכת).
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לא חידשה לי רבות .בסדרת המפגשים שהוא ואלכסנדר אברהם ערכו ,קיבלו המשתתפים הסברים על פרויקט השמות ,מה ניתן
למצוא ב )International Tracing Service( ITS 3-באמצעות מנוע החיפוש המסובך  ,CNIמדוע אין גישה לחומרים אלה
לכולם באמצעות הרשת ואף קיבלו “אזהרת מסע” ,כי בכל חיפוש יש המון יוצאים מן הכלל .ברנהרט עדכן ,כי תוך שנה-שנתיים
יהיו ברשותם העתקי כל החומרים הקיימים.
הרצאה שכותרתה נשמעה מבטיחה במיוחד  -מקורותיהם של יהודי אשכנז גנטית ודמוגרפית –הסתכמה בדקלום מתיש של
עובדות.
4
לעומת זאת ,הוויכוח העירני בהמשכו במסגרת ההרצאה של ד”ר אן פדר-לי (  ,(Dr. Anne Feder Leeעל דילמות אתיות
בעולם הגנאלוגי“ ,עורר” אותי מחדש ,ולצד כלים משפטים פרקטיים וחשובים נערך דיון מרתק על התנגשות בין הצורך בשמירת
הפרטיות לעומת חשיבות הידע ועל התרומה של מחקרים שכאלה לזהות של כל אחד ואחת“ .אסור להסתיר את המידע שאנו
מגלים במהלך המחקר המשפחתי שלנו צריך לשתף את כולם ,גם אם זה פוגע לעיתים” פסק אחד המשתתפים מאנגליה.
המפגש עם מרליס גלזר המפרי (  ,(Marlis Glaser Humphreyאשת שיווק ואסטרטגיה נערך אמנם בפורום מצומצם ומספר
מועט של משתתפים ,אך הוא היה אחד המעניינים לטעמי .האמפרי ציידה את המשתתפים בהרבה ידע ולא מעט חשק לכתוב את
הסיפור המשפחתי והציגה מצגת מפורטת המשווה בין כל היתרונות והחסרונות של כל אחד ממגוון האפשרויות להדפסת והפצת
ספרי ואלבומי מולטימדיה המתעדים את ההיסטוריה המשפחתית ,כולל שילוב קטעי וידאו.
את הנתון “הבעייתי” ,כי בני-נוער מבלים בממוצע כ 40-אחוז מזמנם ברשתות חברתיות במחשב ,באיי-פד ,באיי-פון או בכל
טאבלט אחר ,יש להפוך ליתרון ויש לנצל אותו לטעמה גם בהיבט הגנאלוגי.
לכל איש יש שם
לאתר מרצה טוב בתחום הגנאלוגיה ,שהוא גם בעל שיעור קומה ,בעל מומחיות וידע מקצועי וגם נלהב לשתף אחרים בידע שלו,
זו משימה לא פשוטה.
חוקר שמות פרטים ושמות משפחה של יהודי האימפריה הרוסית ומזרח אירופה ,אלכסנדר ביידר ,הוא אחד שכזה .ספריו עבי
הכרס מספקים פירוט רב על “הסחורה” שהוא מציע ,אך עדיין מרתק לשמוע מפיו שוב ושוב הרצאה על שמות.
איך טיטוס ,רופוס ואגריפה הם במקרים מסוימים שמות של יהודים ,על המקבילה של “שם הקודש” (חיים ,ברוך) ל”כינוי” (ויואס,
בנדיט) שנשאו רבים מהיהודים ,איך שמות השתנו בתקופות שונות כמו מעברית לארמית ,מתי הדסה קיבלה את השם אסתר,
מדוע החלו היהודים ליצור קישור לעבר שלהם באזור ארץ ישראל דווקא במאות ה  9-7לספירה ,מדוע בכל הרשומות של המאה
ה 19-באוקראינה אין אפילו בתיה אחת ,או מדוע פאני או בטי היו שמות אופנתיים בתקופות כאלה או אחרות.
חקר שורשים מתפוצות שונות
הפורמט לפיו מתנהלות כאן רוב ההרצאות – עד חצי שעה למרצה ועוד כעשר דקות לשאלות – הופך אותן במקרים רבים
למפוספסות .תוסיפו לזה צורך בתרגום סימולטני מצרפתית לאנגלית ולהיפך ותבינו מדוע לעיתים אתה יוצא עם חצי תאוותך בי
דך.
דילגתי בין הרצאה להרצאה ,ועם תכנון הזמן הצלחתי להשתכלל ולעיתים להיות בשתי הרצאות באותה עת (רשמתי על כך
פטנט).
בהרצאה של מחקר השורשים בבריטניה למדתי כי ,כמעט כל חיפוש כדאי להתחיל בפלטפורמה העשירה של  JCR-UKהמכיל
כ 200-אלף תעודות מסוגים שונים כולל חלוקה לפי כל המדינות המרכיבות את הממלכה המאוחדת ,כי המסמכים האזרחים
מתחילים בשנת  1837ושל היהודיים החל משנת  ,1870וכי הארכיב של סקוטלנד ואירלנד מפתיע לא פחות .בעיקר זכורה לי
הערתו המחויכת של אחד המרצים ,כי אנו היהודים התברכנו בשני מקורות גנאלוגיים ,אזרחי ויהודי.
בהרצאה אחרת על מקורות ומחקר ברית המועצות השתמש המרצה בעיירה זֵ ’שוב )( (Rzeszówריישא) כמודל להדגמה ועמד
על ערכם של מקורות כמו כרטיסי חברות במפלגה ,המספקים לרוב מידע משפחתי רב ומאפשרים לשחזר שלושה דורות לאחור,
רישומים צבאיים או מפקדי האוכלוסין ,כמו זה החשוב שנערך בשנת  1939והמביא תיעוד מצמרר של  12אלף יהודי העיירה טרם

 - ITSהכוונה למאגר התיעוד של שירות האיתור הבינלאומי שארכיונו בבאד ארולסן ( )Bad Arolsenשבגרמניה .הארכיון חתם הסכם עם מדינות,
כולל ישראל ,לסריקת הארכיון .כפילויות נמצאו בין המסמכים של הארכיון לבין אלו הנמצאים ב”יד ושם” ,וגם חומרים חדשים שנאספו ושלא נסרקו
מעולם (הערת מערכת).
ד”ר אן פדר לי היא משפטנית ומחברת ספרי משפט בנושא אתיקה ומשפט .לשעבר סגנית נשיא העמותות – החברות הגנאלוגיות היהודיות ,לימדה
באוניברסיטאות אוהיו והוואי .מחקרי משפחתה מתמקדים בעיקר במזרח אירופה( .הערת מערכת).
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המלחמה.
ד”ר בוריס מורוזוב  ,נתח בפירוט את מקורות המחקר היהודיים ברוסיה ואיבחן בין מסמכי המדינה ,קהילות וארגונים יהודיים,
אוספים אישיים בהקשר יהודי ומסמכים אישיים של יהודים שונים .לדבריו ,החומר הרב מפוצל בין  79ארכיבים באזורים ובמחוזות
שונים ,ואין שום לוגיקה בארגונם .יש ארכיב פדראלי ,ארכיב אזורי וארכיב מוניציפאלי .רבים מהחומרים שהיו בידי הגרמנים חזרו
למוסקבה אחרי המלחמה“ .גרמנים היו שורפים אנשים אבל לא שרפו מסמכים” ,ציין.
ואם ברוסיה זה נשמע מורכב ,אז באוקראינה חוסר הלוגיקה ממשי עוד יותר כי הארכיבים המרכזיים של כל אזור ואזור נדדו כל
הזמן“ .זה לא זול ,זה קשה וזה ארוך” הוא הבטיח לכל מי שעומד לצאת למסע גנאלוגי באזורים אלה.
לא הזנחתי את יוצאי רומניה ,בה החל קוד רישום אזרחי רק בשנת  ,1865ויצאתי מאחת ההרצאות הללו עם המלצה מרכזית
אחת  -לשכור את שירותיו של חוקר מקצועי שיעשה את העבודה בשטח.
5

מקורות בצרפת :את צרפת המארחת ייצגו בפאנל משותף שלושה מרצים ובהם גם נשיא הפדרציות הגנאלוגיה של צרפת,
נשיא איגוד הגנאלוגים של צרפת ,שפרטו מה ניתן לחפש ולמצוא ברשת ,מה כולל הארכיב הלאומי (כולל לואיזיאנה וקוויבק)
פירטו על רישומים הקשורים לתנועת המתנגדים ,חלוקת קרקעות מתקופת נפוליאון ואלו המופיעים באתר “זוכרים את
החיילים” הכולל תיאורים פיזיים ומידע  http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/על השירות
הצבאי.
יהל רייזנר ,ראש המחלקה לגנאלוגיה ב”מכון רינגלבלום” להיסטוריה יהודית בוורשה ,פירט על מקורות גנאלוגיים בפולין ועדכן כי
רוב החומרים של המכון ,כולל אלו של גטו וורשה ,יעלו לרשת בתוך שנה-שנתיים .הוא אף פירט את “צרכני” הגנאלוגיה היהודית
השונים הפונים למכון ,אם בשל חיפוש שורשים ואיחוד משפחות ,אחרים המבקשים להוציא דרכון של האיחוד האירופאי,
מתעניינים בהשבת רכוש ,במקרים בהם היו נישואין בין יהודיים או של ילדים שגודלו לא כיהודים וגם על ידי צעירים ,הרוצים
לצאת לישראל במסגרת פרויקט “תגלית” וזקוקים לחותמת על עברם היהודי.
הרצאה מרתקת אחרת ,על בתי עלמין בפולין ,לוותה בתמונות מרגשות כולל מצבות שעצים ביקעו אותן לשנים ,נמסר כי כ87-
אלף מצבות כבר נסרקו וכי רבות נוספות ממתינות עדיין “לטיפול”.
על גנטיקה יהודית
שני “כוכבים” מרכזים בכנס השנה היו ד”ר ג’פרי מלכא  ,המפיח שנים רבות חיים בגנאלוגיה של יהודים יוצאי ספרד ואף זכה
במפעל חיים ממארגני הכנס ונושא ה ,DNA-לו הוקדשו כמה הרצאות כולל זו של ד”ר דורון בהר (מישראל) .דנו בהן מדוע
הגנטיקה היא דבר כה מסובך אצל יהודים ,על הקושי המאתגר לשחזר את הדמוגרפיה ההיסטורית שלנו ועד כמה ,גם אחרי 2500
שנות גלות לערך ,נשארו היהודים עדיין דומים האחד לשני על אף שהתגוררו דורות רבים בפולין ,מרוקו או עיראק ,ועל “מחלות
של יהודים” שמוצאם בתוניס ,לוב ואפגניסטן.
6

אירועים ודיונים בכנס
בין לבין מצאתי זמן לחוות אטראקציות אחרות של ועידות שכאלה ,כמו מפגשי שולחנות עגולים ,סדנאות מעשיות בעבודה מול
מחשבים ,מפגשי קבוצת עניין מיוחדות  -כמו זו האוקראינית ,שמנהיג בנמרצות מעוררת הערכה ,רון דוקטור (.)Ron Doctor
תערוכות עצי משפחה נתלו במעט רישול בחללי הכנס ,יריד מסחרי קטן עם דוכנים רלוונטיים או מפגשי ארוחת בוקר ,כמו
זה שנערך על ידי  JRI-Polandוכלל שידור וידאו עם דיווח עדכני מקנדה ,אותו הגיש המייסד סטנלי דיימונד (Stanley
 .7)Diamondרבים מהמשתתפים מצאו עניין באפשרות גלישה חינמית בחדר מחשבים מיוחד שהוקצה לשם כך ,רבים מאתרי
התוכן היו בתשלום.
את המנה הפוליטית-יהודית שלי קבלתי בישיבת הדירקטוריון של  ,IAJGSבה השתתפתי כנציג “העמותה הישראלית לחקר
שורשי משפחה” ,נכללו בה דווח של ראשי הארגונים על המצב בארצם ,ענייני תקציב ,דיונים בעניינים שעל סדר היום ,כמו

ד”ר בוריס מורוזוב – היסטוריון באוניברסיטת תל אביב ,מומחה להיסטוריה של יהודי רוסיה ובריה”מ .עיקר מחקריו הם סביב המתודולוגיה של
חיפוש בארכיוני מדינות חבר העמים.
ד”ר ג’פרי מלכא ( - )Jeffrey Malkaמחלוצי מחקר היהודים הספרדים .סיפק כמעט את כל התוכן באתר קבוצת הדיון של
 ,)Search Interest Group) JewishGen Sephardic SIGבעל אתר  ,SephardicGenומחבר הספר:
Sephardic Genealogy: Discovering your Sephardic Ancestors and their World, (Avotaynu, 2002).
אתר  )Jewish Records Index) JRI Polandהוא מאגר גדול של רשומות של יהודים מפולין ובו פענוחי רישומי חיים באינדקסים .העבודה
מתבצעת על ידי מתנדבים ותרומות .סטנלי דיימונד הוא מייסד הארגון ומראשי העמותה הגנאלוגית היהודית בקנדה( .הערת מערכת).
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השאלה מדוע עמותת יהודי הולנד לגנאלוגיה עדיין מחוץ לארגון ,ניסיון לתמרץ את הארגונים האחרים לעשות שימוש באופציית
הוובינר החינמית.
על סדר היום הועלו כמה מהלכים מטרידים עבור חוקרי שורשים ,כמו החלטה להוריד מהרשת את מאגרי תעודות הפטירה
בארה”ב (משיקולים הקשורים לאימוץ ילדים) העומדת להצבעה בבית הנבחרים בקרוב ,או המהלך שצמצם משמעותית את
תקציב הספריות והארכיבים בקנדה ,המצמצם גם באופן משמעותי את אפשרויות המחקר שם.
לבסוף...
אחרי ארבעה ימים בהם הייתי ספון באולמות הכנס ובהם פגשתי אנשים מעניינים ויצרתי קשרים מקצועיים הדוקים מעט
מ”זמן התייר” שלי הוקדש לסיוריםבפריז במקומות כמו הרובע היהודי וההיסטורי לה מרה ( (La Maraisבו שוכן במבנה מרשים
המוזיאון לאמנות ותולדות היהדות ,אתר הזיכרון לשואה המרשים במיוחד ,כולל עמדת יעץ יעילה .התרגשתי לראות את התור
הארוך שהשתרך בכניסה לבית העירייה ,שם מתקיימת (עד סוף דצמבר) תערוכה מיוחדת בנושא ילדי השואה הכוללת מוצגים
כמו יומני תלמידים מבתי ספר ואוצרות גנאלוגיים רבים אחרים .אותי היא מעט אכזבה ,כי אינה מתחשבת באלה שאינם דוברי
צרפתית.
בדרך לשדה התעופה של פריז היה זמן לחשוב ולסכם שבוע ייחודי זה .ואם לרגע עלתה בי מחשבה ,אם נכון היה מצידי לקחת
חלק בכנס שחלף או לא ,מיד נזכרתי במטח זיקוקי הדינור המדהים הארוך והמרגש שחוויתי למרגלות מגדל אייפל כחלק מחגיגת
העצמאות של צרפת ,זמן קצר אחרי שהגעתי לפריז ,ומיד חשבתי שרק אהבת ילדות זו הייתה יכולה להיות פיצוי על הכל .אני
מקווה שהחבר’ה בבוסטון עובדים על הפתעה לא פחות מרשימה בשנה באה.
צח אוריין-אוראץ’ ,תושב תל-אביב ,עיתונאי ,יועץ תוכן ובשנתיים האחרונות עוסק באינטנסיביות בגנאלוגיה .בוגר מדעי החברה
ובעל תואר שני במשפטים.
כתב במקומונים ובשבועונים שימש כעורך מהדורות חדשות ומגזינים מקצועיים.
צח משמש כמזכיר סניף דן של ה”עמותה הישראלית לחקר שורשי משפחה” ועורך ערוץ גנאלוגיה .TV-מקדם פרויקטים שונים
להנצחת קהילות מפולין ומאוקראינה .במקביל מפיק ומביים סרט דוקומנטרי העוסק בגנאלוגיה ובחיפוש קרובי משפחה אבודים
בישראל ובעולם.
zackoryan@gmail.com
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חיפוש בני משפחה
Hungary

Budapest,

Varga

Verpelet,
Balassagyarmat,
Gyor-SzentMarton

Hungary

MosheA@
matrix.co.il

דוא"ל
e-mail

Country
מדינה

Town עיר

שם משפחה
Surname

zackoryan@
gmail.com

Poland

Wachock

Oracz

Poland

Ilza

Bryt

Poland

Ilza

Abramoweicz

Budapest,
Verpelet,
Balassagyarmat

Freisinger

Poland

Wachock

Brytman

Hungary

Lajosmizse

Baur

Poland

Szydlowiec

Tandetnik

Hungary

Kalocsa,
Kiskoros

Friedmann

Poland

Ilza

Falk

Hungary

Kalocsa,
Budapest

Fodor

Poland

Ilza

Mercherowski

Poland

Konskie

Markowiecki

Hungary

Tolcsva

Fuchs

Poland

Szydlowiec

Chonik

Hungary

Gyongyos

Seidner

U.S.A
didi8@hotmail.
co.il

?מי מכיר

Turkey

Crete,Greece

Egypt

Chicago

Sebok

Izmir

Chania

Alexandria

Luza, Chana,
Chikurel,
Ashkenazi

Belarus

Belarus

Glubokoye

Dokshitzy

Etkin, Kabakov

Hodosh,
Chuhman
Kaminska

nomielad@
netvision.net.il

daneldar@015.
net.il   

Vohlin, Ukraine

Bodzentyn

Janklwicz

Szydlowiec

Janklwicz

Poland

Szydlowiec

Szmulewicz

Poland

Opatow

Szmulewicz

Poland

Konskie

Zys

Poland

Szydlowiec

Honigman

Poland

Szydlowiec

Szwarcman

Poland

Konskie

Szmulewicz

Poland

Szydlowiec

Wolanowski

Poland

Szydlowiec

Szwarcman

Poland

Attias, Elchay,
Konen
Luza, Chana,
Chikurel,

menachem_
etkin@il.ibm.
com

Poland
Poland

zvaoren@
hotmail.com

Goldberg

Ukraine

Olevsk

Edelstein

Ukraine

Olevsk

Gensel

Ukraine

Olevsk

Naiberg

Ukraine

Olevsk

Wasilov

Hungary

Tolcsva,
Miskolc,
Zebegnyo

Kohn

Hungary

Budapest

Sebok

Hungary

Budapest

Fulop

Hungary

Budapest

Oppenheimer

Boremel/
Borimli

Linsk/Linski

Russia

Berdichev

KiberikI

Vohlin, Ukraine

Demidovka

Pirkes/Pirkis

Hungary

Budapest

Mezei

Grinberg

Hungary

Budapest,
Verpelet,
Balassagyarmat
Gyor-SzentMarton

Weiss

Galicia, Poland,
Poland

Ulanov

Turkey

Izmir

Morocco
Poland

Ausubel
Ausubel

Warsaw

Azuellos
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Livorno

Italy, Egypt

Delmar

Ferrara,
Mantova

Italy, Egypt

Norsa

Asti

Italy

Terracini

GermAny

Katz

Poland

Katz

Livorno

Delmar

Galicia, Poland,
Poland

Ferrara,
Mantova

Norsa

Galicia, Poland,
Poland

Asti

Terracini

nomibra@
gmail.com
Kurchin
baruch08@012.
net.il

aelfassi51@
yahoo.com

Iraq

ninaelazar@
gmail.com

Bulgaria

simamar@
zahav.net.il

Bedzin

Galicia, Poland

Brauner

Lwow

Galicia, Poland

Schrenzel

Lwow

Kuperman
Bigelman

Iraq

Bagdad

Austria

Vienna

Poland

Bendin

Haba
Amar

Terebovly

Ukraine

Zolochow

Galicia

Rager

Poland

Ferens
Muntag

perlpren@
hotmail.com
behar_as@
netvision.net.il

Barker
shosh34@zahav.
net.il

Bagdad

axelrad@wAlla.
com
silaarad@013.
net

dani-sc@zahav.
net.il

Cizik

Shemesh

ba.yair@gmail.
com
elib8@bezeqint.
net

Russia

Poland

Kalisz, Mondrey

bono@
netvision.net.il

Rager

Lwow

Axelros

shoshanachava@
gmail.com

goldbu1@post.
tau.ac.il

Galicia, Poland

goldsmit@
netvision.net.il

All

All

Gompe

All

All

Isserlin

Lwow

Galicia

Goldschmidt

Lutowiska

Poland

Lib

Pultusk

Poland

Nutkewitz

Lutowiska

Poland

Langzam

uzig101@gmail.
com

galipoliti@014.
net.il

Lwow
ann.belinsky@
gmail.com

Turkey

Galipoliti

Bukowina

Kronnenfeld

Bukowina

Hecht

Bukowina

Fucs

Latvia

Belarus

Lubtch
(Lyubcha),
Karelitz
(Karelichi)

Italy

Venezia, Verona

a.bendov@
yahoo.com

GermAny

niza123@
netvision.net.il

Poland

Kurchin

barsela1@
netvision.net.il

Italy, Egypt

Livorno

baruch08@012.
net.il

Venezia, Verona

Italy

Faivelovitch,
Mendelovitz,
Movshowitz,
Kapurchevsky,
Baron

annbn@012.
net.il

Ludza
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Camis

Holland

zvika.
welgreen@
gmail.com

Zarki

Welgryn/
Welgrin

Poland

KielceI

Welgryn/
Welgrin

Poland

Pilice

Welgryn/
Welgrin

Poland

Czestochowa

Welgryn/
Welgrin

Poland

Checiny

Welgryn/
Welgrin

KielceI

Blumenfeld

Poland

Zarki

Blumenfeld

Poland

Pilice

Blumenfeld

Poland

Czestochowa

Blumenfeld

Poland

Checiny

Blumenfeld

Poland

Zarki

Gottfryd

Poland

KielceI

Gottfryd

דוא"ל
e-mail

Country
מדינה

Town עיר

שם משפחה
Surname

dvorag@
netvision.net.il

Lithuania

Melat

Groman

Lithuania

Zarasi

Koval

GermAny-

Berlin

Lotzov

Galicia, Poland

Tarnopol

shoahg@
tx.techniun.ac.il

Nevler
Potashnie
Feldman

naomig18@
gmail.com

GermAnyPoland

Breslau

Grunthal

GermAny-

Berlin

Kohl

Galicia

Tarnopol

Neugeborn
Lewkowuc/
Lewkowitz

yoel437@walla.
com

Poland

Lowicz   

Wolkowitz

Poland

Sobota

Kallski

Poland

Lanowiec

Lander

Poland

Sochochin

Stein

Poland

Pilice

Gottfryd

Poland

Czestochowa

Gottfryd

Poland

Checiny

Gottfryd

Poland

Sochochin

Fuks

Poland

Zarki

Zlotogurski

Poland

Sochochin

Poland

KielceI

Zlotogurski

Schancupp
(Szeinkopf)

Poland

Pilice

Zlotogurski

Belarus, Russia

Radishkovits

Rosen (Reznik)

Poland

Zlotogurski

Russia

GermAny

Zlotogurski

Lithuania

Radisevki

Linsberg

Lithuania

Kovna,
Gabernia

Abelson

vigisam@
gmail.com

Poland

ronit.weintrob@
gmail.com

Poland

peninah36@
hotmail.com

Haringman,
Haring, Waas,
Slap, Verdoner,
Kroonenberg,
Furth, Van
Frank

Poland

Poland

ehudweizman@
wAlla.com

Amsterdam

sharihartuv@
gmail.com

Shapiro

Russia

Hurvich
(Horowitz)

holy47@
netvision.net

Slovakia

Kydne

Wetterschnieder

meriamh@
gmail.com

Hungary

Hogyesz

Goitein

Czech Republic,

Kydne

HahnNeugedein

Hungary

Blumenthal

GermAny

Blumenthal

Poland

Wiesen,Wizen

Poland

Fass

Poland

Shainok

France

Paris

HahnNeugedein

Morroco

Wizman

Lithuania

Vilnius

Walk

Romania

Sighet

Huber

Romania

Sighet

Walter

Romania

Piatra – Niamtze

Zilberman

Belgium

Antwerp

Walk

GermAny

Durkheim

Hecht

France

Paris

Hecht

Poland

Tresboli

Barnett aka
Zweigbaum

England

London

Barnett aka
Zweigbaum
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vivisilco@
gmail.com

ayanai@inter.
net.il

GermAny

Bavaria

GermAny
Turkey
Romania,
Hungary

Silberman

Romania

Buzeu or
Ploieste

Baratisraelovitch

Bavaria

Shalman

Romania

Buchurest

Hermam

Izmir

Barmaimon

Tomaszow Maz.

Taub

Slovakia

lond@internetzahav.net

lev_chva@
bezeqint.net

'melava1@
netvision.net.il

gadlavie@
zahav.net.il

Taub

Poland

Tomaszow Maz.

Birenzweig

Poland

Lodz

Birenzweig

Poland

Krakow

Donracki

Poland

Krakow

Reniewicky

Poland

Krakow

Schein

Poland

Krakow

Wanderer

Poland

Wieliczke

Ebel

Ukraine

Klimkowce

Sturmwind

Ukraine

Holloszyce

Braciejowka

Ukraine

Zbarazh

Kreutler

Ukraine

Zbarazh

Landner

Lithuania

Kapciamiestis

Neugewwurtz

Lithuania

Kapciamiestis

Pikholtz

Belarus

Novogrodek

Rechel

Belarus

TelechAny

Feldman

Austria

Vienna

Perlmuter

Scotland

Edinborouge

Chazanowski

Hungary

TiszafolduarI

Smolinski

Hungary

Budapeest

Rutkowicki

Hungary

Szarvas

Danzig

Austria

Vienna

Becininsky,
Emest

Slovakia

Senica

Tossman,
Milisent

Hungary

TiszafoluarI

Finaly/i

Hungary

Budapest

Finaly/i

Hungary

Szarvas

Finaly/i

Austria

Vienna

Finaly/i

Slovakia

Senica

Mueller

Ukraine

Kiselitze?

Rosner

Ukraine

Putila

Rosner

Ukraine

CerrnautiI

Rosner

Austria

Vienna

Rosner

Ukraine

Kuty

Pfau

GermAny

Loewenstein

Lithuania

Joffe

Lithuania

Hirchberg
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liluf2000@
wAlla.com

Libya

ashtur@
netvision.net.il

All

anafa-e@inter.
net.il

Turkey

Izmir

Sidi, Asher,
Soncino,
BenGhiat,
Danon, Arditi,
AlAzraqi,
Albagli, Politi

Poland

Jaslo, Sanok,
Brzezow,
Zmigrod,
Tarnobrzeg,
Krosno, Rudnik,
Dzikow Stary

Zuckerman,
Just/Yust,
Freund, Katz,
Weinstein,
Labin, Wilner

Ukraine

Chyrow/Khirow

Zuckerman

Ukraine

Zablotov,
Rudniki,
Sniatyn

Teicher

Ukraine

Rowno/Rivne

Gorenshtein,
Baral/Baharal,
Charonzeis,
Perlmuter,
Finkelshtein,
Segal

Canada

Toronto,
Montreal

Spiro

U.S.A

New York,
Boston, Los
ngeles, Texas,
SpringField,
Chicago

Zuckerman,
Spiro, Garfield

dtal@polygal.
com

Lithuania

Dotnuva, Kraes

toledano1932@
gmail.com

All

ednami@smile.
net.il

Bellarus

Mozyr

Yeffman/Efman

Bellarus

Turov

Turetzkji
Guzman

rrkljk@aol.com

Toledano

Russia

St. Petersburg

GermAny

Bavaria

Ukraine

Kiev

Shapira

Israel

Haifa

Shapira

South Africa

Shapira

Romania

Kruparo

Romania

Benglas

דוא"ל
e-mail

Country
מדינה

Town עיר

Lithuania
Dvonetz@
gmail.com

estepak@zahav.
net.il

samsonf@
zahav.net.il

Zamoc

Bendet

Bulgaria

Bialistock

Bendet

Bukowina

Menczel

Bukowina

Mencher

Any

Kahane

Lithuania

Seta

Klots

Ukraine

Sosnivka

Goldenberg

Lithuania

Vabalninaks

Kling

Belarus

Ivaniki

Posenitzki

GermAny

Fulda

Wertham

GermAny

Hofgeismar
Hessen

Gotthelf

GermAny

Berba Hessen

Apfel

Ukraine

Krements

Krukstein

Poland

Lodz

Feldman

Belarus

Pinsk

Brenn

GermAny

Potsdam

Samson

GermAny

Bernburg

Samson

Poland

Kwydzin
Marianwerder

Abramovski

GermAny

Wittlich

Dvlon

Wittlich

Salomon

Speicher,

Baer

GermAny

Weingarten

ergalevitas@
wAlla.com

mathov@zahav.
net.il

marriana@012.
net.il

Liepajas
Plovdiv

Nathan

Moldowa

Chisinau

Kesselman

GermAny

Schupbach
(near Frankfurt
am Main)

Wolf

Belarus

Brisk

Yaffe

Belarus

Slonim

Zilberberg

Belarus

Chartov

Belarus

Brisk

Chatz

Moldowa

Balti/Beltzi

Singer/Zinger

Ukraine

Yekaterinoslav

Matoff/Matov

GermAny

Asher

Russia

Morag

Turkey

Morag

GermAny

Luria

GermAny

Allen

GermAny

Manberg
Guxhagen,

yochim@gmail.
com

Breslau

sapirsn@zahav.
net.il

h-etzion@
zahav.net.il

Ukraine

Stavisht

GermAny

Guxhagen,

Katz, Speier,
Bolei, Kantar,
Daniel,
Kugelman

Poland

Shonlanke
(Trazcianka
today)

Arnadt,
Salomon

Poland

Simiatycze

Bash

Poland

Siedlce

Sheflan
(Szeflan)

Poland

Oswiecim

Muller (Miller),
Tobias

Ukraine

Storojinet

Lagstein, Blond,
Brauer

Ukraine

Mostiska,(was
Poland)

Gluck (Glick),
Bank

Kitalgorodsy

Ukraine

Piatygory

Wolodarsky

Ukraine

Stavisht

Spector

Ukraine

Stavisht

Tetievsky

Ukraine

Chemlenitzky

Sapir,
Weinstein,
Weispish

GermAny

Delmenhorst

Leeuwarden

Holland

Leeuwarden

Leeuwarden

Wangerooge

Levi

GermAny

Carolinseil

Poland

Otwock

Yaffe

Belarus

Wolfenbuettel

Idayosef@013.
net

שם משפחה
Surname

danamich@
gmail.com

Heitler ,Pick
,Bondy, Taussig,
Landesman
,Brugler,
Strelinger,
Leimdorfer,
Heller

Bayer
Romania

Visenfeld

Romania

Blumenfeld
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Ukraine

Slatina,
Orahvica

Kurtzman

Lithuania

Nasice

Wolf-Kaplon

amnonatzmon@

Poland

Otwock

Kac, Sheiman

Ukraine

Jagielnica

Rizenberg

Lithuania

Vilna

Virshop

Belarus

Lida

Muller

Belarus

Varanova

Edlitz

Belarus

Varanova

Hamburger

Ukraine

Chernigow

Vilenchik

Ukraine

Kremenchug

Smolianski

Lithaunia

Kremenchug

013.net.il

Ronrabin@
gmail.com

Belarus

Belarus

abram1@
netvision.net

Rabinovitch,
Rabinowicz,
Rabinovitsh,
Rabinovitz

Molchad,
Maytchet

Mochkovsky,
Moczkowski

Croatia

Zagreb

Greiner

Croatia

Slatina,
Orahvica

Schlesinger,
Shlezinger

Croatia

Nasice

Polak, Pollak,
Pollack

Yemen

regevj@bgu.
ac.il

Molchad,
Maytchet

Lithuania

Radjach, Rajach,
Rajah, Razach,
Razah, Natzir,
Naztir, Nazir

Gluska

Vilna

Jaszunsky

Transylvania

hadasfu@gmail.
com

sarapaz@012.
net.il

israelP@
pikholz.org
Galicia, Poland

Rosenberg
Mad

osemtov1@
zahav.net.il

Rosenzweig

Galicia, Poland

Obertyn

Scharf

Galicia, Poland

Jezierny

Pollak
Goldstein

Galicia, Poland

Debica

Faerber, Ferber,
Farber

Galicia, Poland

Mielec

Godberg

Galicia, Poland

IvanoFrankovsk

Zwiebel,Julius
or Yules

avradia@
netvision.net.il

Syria

Aleppo

kollenr@mail.
biu.ac.il

Galicia, Poland

Buczacz

Schwimmerwer

Lewinsky

Galicia, Poland

Skala Podolska

Weitschner

Handtke

Galicia, Poland

Blumenfeld

Hungary

Gruber Shmerler

Galicia

Ruhm

Any

Milermann

Germany

Weis Stock

Germany

Teitz

Poland
hannast19@
hotmail.com

Zelinka

Teitelbaum

Hungary

miferber@
yahoo.com

Changry

elirasco@gmail.
com

Pikholtz
Baum

Galicia, Poland
Hungary

ababab1@g.co.il

Any

Ukraine

Rozhnyato

Soltes (Soltys),
Bleicher

Ukraine

Chocin, Kalush,
IvanoFrankivsk

Reig

Poland

Tarnov

Neumann

Poland

Rzedzin, near
Tarnow

Belarus

racheli@
ibexperts.com

Ukraine

Buczacz

Wiesenthal

Ukraine

Skala Podolska

Wiesenthal

Romania,
Poland

Cotton

Herz

Romania,
Poland

Segal

Swislocz

Mincz/Mintz

Romania,

Piatero

Belarus

Slonim

Rabinowicz

Romania

Jablonka, in
Malopolskie

Simpler

Molchad,
Maytchet

Skurzeru

Poland
Poland

Podwilk, in
Malopolskie

Stieglitz

Lithuania

Molchad,
Maytchet

Raivid

Lithuania

Zagreb

Zlot
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avicotton@
gmail.com

Hollander

gildak@smile.
net.il

דוא"ל
e-mail

zeevsharon@013.

Country
מדינה

Town עיר

שם משפחה
Surname

Slovakia and
New York (?)

Lucivna,
Huncovce,
Abrahamovce

Stieglitz

Poland and
New York, U.S.A

Nowy Sacz

Springer

Belarus

Kamenka

Kozakowski

Belarus

Kamenka

Sidranski

Belarus

Kamenka

Goldberg

Belarus

Kamenka

Efron

Belarus

Kamenka

Klezkes

Belarus

Gheludok

Toker

CSR

Liberec

Steiner

CSR

Postopoloprty

Abeles

CSR

Postopoloprty

Reiter

net

n_tomer@
netvision.net.il

CSR

Lauer
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הנחיות להגשת מאמרים לפרסום  -עברית
						
המערכת תקבל מאמרים העונים על הקריטריונים הבאים:
•מאמרים העוסקים בשיטות מחקר ובמתודולוגיה של המחקר הגנאולוגי.
•היסטוריה של הגנאלוגיה.
•חקר ייחודי של אירוע /תמונה/מסמך.
•המאמרים הינם מקוריים ופרי עטם של החוקרים.
•המאמרים לא פורסמו במקום אחר.
•המאמרים ותרגומיהם ,לא יפורסמו במקום אחר ללא הסכמה מפורשת בכתב של עורכת "שרשרת הדורות".
•העורכת שומרת לעצמה את הזכות להחליט אם ומתי יפורסם המאמר ובהתאם לשיקולים מערכתיים
ומקצועיים.
•המאמרים יוגשו בקובץ  wordתואם  windowsכקובץ מצורף.
•רווח בין השורות – רווח אחד.
•רווח בין פסקאות – רווח אחד וחצי.
•פסקה חדשה תתחיל בשולי השורה ללא הסחה ,עם רווח אחד וחצי מהפסקה הקודמת לה.
•צירופי מילים יש לכתוב מילים מלאות ללא שימוש בקצורים (כמו א"י ,ארה"ב).
•אין לנקד.
•תמונות תישלחנה כקובץ נפרד בפורמט  jpgאו  – gifהמערכת שומרת לעצמה זכות לפרסם תמונות על פי
ראות עיניה.
•טבלאות תכתבנה בגוף המאמר.
•אורך המאמר ינוע בין  12–6עמודים .המערכת תשקול פיצול לשני חלקים מאמר ארוך ,שיש בו עניין מיוחד,
הכל בתיאום עם המחברים.
•שמות משפחה לועזיים ייכתבו בעברית ובלועזית (לדוגמא :גורנשטיין .) Gorenshtein/Gorenstejn
•שמות מקומות ייכתבו בעברית ובלועזית כמו :רובנה (.)Rowno/Rivne
•שמות מקומות (גיאוגרפי/פוליטי) ייכתבו על פי שיוך מדיני של תקופתם ושיוכם המדיני כיום (לדוגמא" :רובנה
אז בפולין כיום באוקראינה").
•פונט "דוויד" בעברית ו " "Times New Romanבאנגלית.
•ציטוטים מספרים/מאמרים יובאו בגרשיים מתחילת הציטוט עד סופו						.
קטע הציטוט יופיע בפסקה חדשה אך המילים הראשונות תכתבנה לאחר שלושה רווחים.
•ביבליוגרפיה תירשם כך( :דוגמאות)
•יש לשים לב לסדר הופעת מרכיבי המקורות ,לרווחים בין המילים ,לפסיקים ,לנקודות ,לגרשיים ,לקו תחתון,
לסוגריים ולהופעת אותיות גדולות באנגלית בציוני שמות ,מקומות ,מושגים.
•מראי מקום – ייכתבו בתחתית העמוד ,ויהיו בעלי סימון מספרי זהה בעמוד שבו נכתבה הפסקה .
•ספר :אניטה שפירא ,יגאל אלון :אביב חלדו( ,תל אביב )2004 ,ע"ע  80 - 52להלן "שפירא".
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•מספר כותבים  -אניטה שפירא (עורכת) ,מוטי גולני" ,מפנה חיפה" -בריטניה ומלחמת האזרחים בארץ ישראל
דצמבר  – 1947מאי  "1948מדינה בדרך( ,ירושלים )2001 ,ע"ע .13 – 7
•מאמר :דפנה צמחוני" ,ממשלת המנדט ומעמד העדות הדתיות בארץ ישראל" ,קתדרה( ,80 ,ירושלים)1996 ,
ע"ע  ,175–150להלן "צמחוני".
•מאמר מעיתון :נטע פלג" ,כרמיאל :מפגש יהודי-ערבי-אמריקאי"" ,ידיעות כרמיאל" ,ע' .46
•מראי מקום המופעים יותר מפעם אחת במאמר ייכתבו בתחתית העמוד עם סימון זהה בעמוד המאמר:
"שפירא ""/צמחוני" ,ע"ע .59 – 28
•ראיונות – ייכתב שם המרואיין ,תאריך הראיון ומקומו :ראיון עם הרב יוסט מאיר ,חיפה .21.4.2008
•ארכיונים – שם הארכיון ,מקומו ,מספר המסמך כפי שמופיע על גבי המסמך או בארכיון.
•אתרי אינטרנט – כתובת מלאה.

קהל המחברים והקוראים מוזמנים להתייעץ בכל שאלה anafa-e@zahav.net.il
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