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משולחן העורכת  //דר' לאה טייכר

“ואלה בני המדינה העולים משבי הגולה...
וישובו לירושלים וליהודה איש לעירו”.
(עזרא ב’ א’)

קוראים יקרים,
בימים אלו מגיע אליכם כתב העת “שרשרת הדורות” בעריכתי .בדחילו ורחימו אני נכנסת לתפקידי
כעורכת כתב העת של העמותה הישראלית לחקר המשפחה “ -שרשרת הדורות”.
בשנים האחרונות חל בארץ גידול במספר חוקרי תולדות משפחותיהם .ישראלים רבים תרים בארץ ובנכר
אחר מקורות משפחתם ,אוספים שביבי מידע לאילנות יוחסין ,עסוקים בהנצחת קהילות שחרבו .אחרים
מתעדים בני משפחה ,משמרים ומתעדים תמונות ,מסמכים וחפצים – כולם מה”בוידעם” המשפחתי.
האינטרנט הוא אחד מכלי המחקר החשובים ,אשר תפש מקום משמעותי בחיפושים .בסיועו ניתן לחקור,
לגלות ולאתר בני משפחה “אבודים”.
גם מקום הארכיונים לא נפקד ויותר מהאינטרנט – טומנים הארכיונים אוצרות לצד הרבה קושיות
ושאלות.
עובדות אלו הציבו את כתב העת “שרשרת הדורות” ,מול אתגרי המחקר הגנאלוגי בארץ:
• פרסום מחקרים ,שאינם דווקא עוסקים במשפחה האישית של החוקר ,אלא ,תחומי עניין של החוקר .
• פרסום מאמרים העוסקים בשיטות מחקר ובמתודולוגיה של המחקר הגנאולוגי.
• מתן במה לחוקרים ולמתעניינים בגנאלוגיה להצגת פתרונות לבעיות בתהליך החיפוש.
• העמקת ידע לצרכי החוקרים והמתעניינים.
• הקפדה על מקצועיות במחקר והגשה מקצועית של מאמרים לפרסום ,על פי כל הקריטריונים לכתיבת
מאמרים.
התנ”ך מכיל רשימות ואילנות יוחסין של בני עמנו ושל “כל הדורות” .הוא יחס חשיבות רבה לכתיבת
אילנות יוחסין ולרישות מקום הולדת אדם ואף ציין את ה”שבט” ממנו הגיע .במהלך הדורות החשיב
עמנו את רשימות “בני המדינה” :כל אירוע ,כל אדם וכל מקום מבחינת מקומו בכרונולוגיה ההיסטורית.
רשימות נערכו על ידי הקהילות היהודיות ועל ידי משפחות יהודיות באופן פרטי .כל רשימה ומטרותיה.
בעת החדשה לבד מהרישומים בקהילות היהודיות ,גם המדינות בהן ישבו יהודים החלו ברישום אוכלוסין
בעזרת מיפקדים למיניהם.
רשימות ואילנות יוחסין נערכו גם על ידי יהודי ארץ ישראל  .שליטי הארץ ,העות’מנים והברטים ערכו
אף הם רשימות לצרכים מדיניים  -כלכליים.
ב”שרשרת הדורות” הפעם ,מאמרים להם מכנה משותף – ראשית הגנאלוגיה בארץ ישראל.
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דר' ארנון הרשקוביץ -עוקב אחר שורשי החברה הגנאלוגית הראשונה בארץ ישראל זו נוסדה בירושלים
		
בשנות ה  30של המאה ה .20 -מקימה ,חלוץ הגנאלוגים בארץ ישראל ,דר' זיגפריד אשר
( )Siegfried Ascherיליד ברלין ,שעלה ארצה טרם השואה .ארכיטקט במקצועו ,בולאי וגנאלוג.
ברקע גרמניה שלפני השואה ,ובבסיס  -מתח ההישרדות של דר' אשר ,והחזקת ה”אוצר”  -הארכיון
ומחקריו על יהודי גרמניה.
במאמר שימוש בכלים מגוונים למחקר גנאלוגי ,שנחשפנו אליהם אך לפני שנים מועטות.
עו”ד שמואל שמיר ,ממייסדי “העמותה לחקר תולדות המשפחה” ,העלה ממצאים על היהודים בארץ
ישראל מתוך מיפקדי העות’מנים ,שנערכו בעת שלטונם .מה היו מגמות המיפקדים? מה נעשה בממצאים?
מהו הידע הגנאלוגי המצוי במיפקדים?
על כל אלו – במאמר( .אתר העמותה מכיל מאגרים של חלק ממפקדי מונטיפיורי והם פתוחים לקהל הרחב
(.)www.isagen.org.il
מקור חשוב להבנת חיי יהודי ארץ ישראל במאה ה  19הן הרשימות הרבניות העוסקות בגנאלוגיה רבנית.
בני פנטילאט עוסק כמעט עשור בחקר השושלות הרבניות .דוגמא למחקר גנאלוגי השואב מקורותיו
ממסמכי רבנים ,מתכתובות רבנים ומשו”ת (שאלות ותשובות) שהופנו אליהם .במאמר התחקות אחר סוגיית
שושלת הרב הראשי לארץ ישראל “הראשון לציון” הרב אלישר .האם אנו מזהים באמת את שושלתו?
בכתב העת גם סקירה של כתבי עת גנאלוגיים מהעולם.
צרפנו גם עקרונות להגשת מאמרים לפרסום .אנא ,שימו לב להנחיות בעת הגשתם.
"שרשרת הדורות" הוא כתב העת היחיד בישראל ,אשר עיסוקו מחקר בגנאלוגיה.
בעריכתו ובעיצובו החדש עמלו חברי המערכת החדשה .אלמלא עצתם ,דעתם ועבודתם תוך שלוב ידיים,
כתב העת לא היה רואה אור.
תודה מיוחדת יש לי ,לחבריי בוועד המנהל של העמותה ,ולחבריי בפורום “שורשים משפחתיים” אשר
עודדו ,ייעצו ,העלו תובנות באשר לתכנים ולעיצוב הרצויים.
ולדר' לאה הבר גדליה ,יו”ר העמותה ,על הושטת היד והאמון בי להצעיד את כתב העת למקום הראוי לו–
לכולם תודה.
דר' רוז לרר כהן העורכת הקודמת של “שרשרת הדורות” וחברי המערכת סיימו את תפקידם .המדורים
החדשים ,הרעיונות האחרים שהוטבעו ב”שרשרת הדורת” ,יימשכו הלאה.
מכולנו ,תודה .איחולי הצלחה באשר תעשו!
חברי המערכת ואנוכי מאחלים לכל קוראינו ולבני משפחותיהם שנה טובה ,מאושרת ,עם שפע ממצאים
ובריאות איתנה.

שלכם,
דר' לאה טייכר
anafa-e@zahav.net.il

שרשרת הדורות | העמותה הישראלית לחקר שורשי משפחה | | 3

דבר היו”ר  //דר' לאה הבר גדליה

ברכות לדר' לאה טייכר על מינויה לעורכת הראשית של “שרשרת הדורות” ועל הוצאת הגיליון הראשון בעריכתה.
ברכות לכולנו על העובדה שהשנה נשוב למסורת של ארבעה גיליונות לשנה.
ברכות לכל חברי ההנהלה החדשים שעושים מאז בחירתנו לילות כימים כדי לקדם את העמותה ולהצדיק את האמון
שנתתם בנו.
מאז שנבחרתי חרטנו על דגלינו מספר יעדים:
א .הגדלה משמעותית של מספר החברים הרשומים על מנת להפוך לבמה המרכזית לחוקרי השורשים ולמתעניינים בנושא.
למען השגת מטרה זו אנו נפגשים עם ראשי עמותות שלהן עניינים משותפים לנו והן מונות מאות ואלפי חברים .אנו
מציגים בפניהם את העמותה שלנו  ,מסבירים על העמותה במטרה לגרות את הסקרנות ולהרחיב את הדעת .כמו כן אנו
מציעים קורס בסיסי לחוקר השורשים המתחיל לכל מי מהם שיצטרף כחבר לעמותה .
אני מקווה כי פעילות זו תביא לנו מצטרפים רבים במהלך השנה.
אשמח לקבל מכם הצעות לעמותות וארגונים בעלי מכנה משותף שעמם כדאי ליצור קשר.
ב .הכנת תכנית עבודה שנתית ופרסומה למען העמותה וקידומה .זאת ,בכדי שבכל אספה כללית שנתית ,יוכל היו”ר לדווח
על ביצועי השנה שחלפה  .בתנאים אלה של שקיפות ,בחירת יו”ר והנהלה ייעשו אך ורק על סמך מעשים ,שהם פועל יוצא
של אותה תכנית עבודה.
ג .הכנת תקציב שנתי ופרסומו באופן מסודר שיתמוך ויאפשר את ביצועה של תוכנית העבודה שפורסמה.
ד .השקעת מאמץ בחיפוש אחר תורמים ,תרומות ותקציבים חדשים עבור העמותה שיאפשרו קדום תוכניותינו בקצב מואץ.
גם בנושא זה אשמח לקבל מכם רעיונות והמלצות למקורות חדשים אפשריים.
ה .סיום הכנת השינויים בתקנון באופן שיתאים לעובדה ,שלמעלה מעשור חלף מאז נכתב לראשונה התקנון ,ולמעלה משני
עשורים מאז הוקמה העמותה .התיקונים יאפשרו ניהול אפקטיבי ומסודר יותר של העמותה (למשל החובה בתכנית עבודת
ותקציב שנתי תואם).
שינוים אלה יועברו לעיון והצבעה אישית של כל החברים בעמותה במהלך חדש ספטמבר .אם יתקבלו ברוב קולות ,יועברו
לרשם העמותות לאישור.
במקביל ,נשלמות ההכנות ליום העיון השביעי שיתקיים ב 29-בנובמבר  2011ב”בית התפוצות” ובו נתמקד השנה בעליות
ילדים ונוער לארץ ישראל .אני בטוחה שיום עיון זה יהיה מעניין כפי שהיה הקודם ויתרום לנו באופן אישי כחוקרים ,אבל
גם כקהילה תוססת וחיה ותרומתכם תהיה בהשתתפות המונית ביום העיון.
הכנס הבינלאומי של העמותות לגנאלוגיה יהודית הועבר לשנת  . 2015הכנס יתקיים בארץ ,וגם כאן צפויות לכם הפתעות
עליהן נודיע ככל שיחלוף הזמן .מטרת וועדת הכנס היא להפוך אותו למפגש ולמפגן מרשים של חוקרי המשפחות בישראל.
אני מאחלת לכולנו שנת עשייה פורייה,
ובפרוס מועדי ישראל חג שמח לכולכם!
תמיד לרשותכם,
דר' לאה הבר גדליה,
יו"ר העמותה.
chairperson@isragen.org.il
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בבן-יהודה-שטראסה עם אפפל-שטרודל:
ראשית הגנאלוגיה היהודית המאורגנת בגרמניה ובארץ ישראל

מאת
דר' ארנון הרשקוביץ

מאמר זה עוסק בהיסטוריה של הגנאלוגיה היהודית המאורגנת בארץ ישראל ,ועוד קודם לכן – בגרמניה .כאן ראוי להדגיש
כי ההיסטוריה של המחקר הגנאלוגי-יהודי עצמו הינה עתיקת יומין ,שהרי כבר בראשית ספר "בראשית" ,מיד אחרי סיפור
הבריאה וסיפור גירושם של אדם וחווה מגן עדן – מובאות שושלות יוחסין מפורטות; אלו מופיעות במהלך פרק ד' ,ופרק ה'
כולו מוקדש אך ורק לתיאור עץ הצאצאים של אדם וחווה .ברור וידוע הוא גם כי לאורך הדורות היו רבים אשר חקרו ,תיעדו
ופרסמו שושלות יהודיות ,וגם בהן אין אנו עוסקים כאן.
ניו יורק ;1977 ,תל אביב1983 ,
בשנת  ,1977נוסדה בעיר ניו-יורק (ארצות הברית) החברה לגנאלוגיה יהודית ,שהייתה הארגון הראשון לגנאלוגיה יהודית
שהוקם לאחר מלחמת העולם השנייה .1החברה נקראה בפשטות ,"Jewish Genealogical Society" :ללמדנו כי בעת
ההיא לא היה צורך להוסיף לה זיהוי גיאוגרפי (למה הדבר דומה? לכך שעל גבי מצבות היסטוריות רבות איננו מוצאים
שמות משפחה ,שכן כל אנשי הקהילה ידעו מיהו "משה בן פנחס") .כמה מהוגיה של החברה הזו היו ידוענים-גנאלוגים :הרב
מלקולם שטרן (נולד  ,1916פילדלפיה ,פנסילבניה ,ארה"ב; נפטר  ,1994ניו-יורק ,ניו-יורק ,ארה"ב) נחשב ל"אבי הגנאלוגיה
היהודית" בארצות הברית (בין היתר תיעד את המשפחות היהודיות אשר הגיעו לאמריקה החל מן התקופה הקולוניאלית),
וכיום שמו מונצח במלגה המוענקת מדי שנה על ידי האיגוד הבינלאומי של החברות המקומיות לגנאלוגיה יהודית (;)IAJGS
ארתור קורצווייל (יליד  ,1951ניו-יורק ,ניו-יורק ,ארה"ב) פרסם את אחד מספרי המבוא הפופולאריים ביותר לגנאלוגיה
יהודית ;2ודר' ניל רוזנשטיין (נולד  ,1944קייפטאון ,דרום אפריקה) מפורסם כחוקר ומתעד של שושלות רבניות ,ובעיקר
בזכות ספרו "( "The Unbroken Chainהשרשרת שלא תנותק) ,המפרט את כל צאצאיו הידועים עד ימינו של ר' שאול
ווהל ,יליד המאה ה .3 16-חברה זו מפרסמת את כתב העת באנגלית " Dorotדורות" ארבע פעמים בשנה ,החל משנת .1979
כשש שנים לאחר מכן ,בשנת  ,1983נוסדה בירושלים "החברה הגנאלוגית הישראלית" ,בראשותה של הגב' אסתר רמון .יוזמי
הארגון מלבד רמון היו (על פי סדר א"ב של שם משפחה) :שמואל אבן-אור (אורנשטיין) ,רודה כהן ,מזל ליננברג-נבון ז"ל,
רות רגבי ,אסתר רמון ,ושמואל שמיר – חלקם עדיין פעילים בתחום ומוכרים לעוסקים במלאכת הגנאלוגיה בארץ ובעולם.
בראשית דרכה ,התקיימו מפגשי החברה באולם "מבקשי דרך" ברח' ש"י עגנון  ,22ירושלים (שכונת "גבעת אורנים").4
"שרשרת הדורות" ,כתב העת הדו-לשוני של החברה (עברית ואנגלית) ,החל להופיע בשנת  ,1986ומתפרסם מאז באופן סדיר
 4 - 3פעמים בשנה .כמו כן פורסמו על ידי החברה מספר אוספי מאמרים גנאלוגיים בכתב העת "לבית אבותם".

1) Sack, S. ". M.A. Ehrlich (ed.) "Evolution of Jewish Genealogic Studies), Encyclopedia of the Jewish Diaspora: Origins,
Experiences and Culture, (Santa Barbara, CA. 2008): ABC-CLIO. Vol. 3, pp. 292-294.
2) Kurtzweil Arthur, From Generation to Generation: How to Trace Your Jewish Genealogy and Family History, (New York,
)1980
)3) Neil Rosenstein, The unbroken chain, (New York, 1976
  על פי פרסומי המפגשים בגיליונות הראשונים של "שרשרת הדורות" ,כתב העת של החברה הגנאלוגית הישראלית.
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אך ראשית ההתארגנות הגנאלוגית-יהודית אינה נטועה בניו-יורק של שנת  ,1977וראשית ההתארגנות הגנאלוגית-יהודית
בישראל אינה נטועה בירושלים של שנת  .1983לשתי אלו קדמו השתילים אשר ניטעו בברלין של שנת  ,1924ואשר מאוחר
יותר צמחו בירושלים של שנות הארבעים.
ברלין1924 ,
בשנת  ,1924הוקמה בברלין ,גרמניה ,אגודה לגנאלוגיה יהודית בשם"Gesellschaft für Jüdische Familienforschung" :
(החברה לחקר המשפחה היהודית) .את החברה הקים דר' ארתור פאול שליצר ( Arthur Paul Czellitzerיליד  5באפריל
 ,1871וורוצלב  ,Wroclawפולין ,)5מנתח עיניים בהכשרתו ,אשר פעל רבות בתחומי המחקר הגנאלוגי .6שליצר פרסם בשנת
 1934את הספר( "Mein Stammbaum: Eine genealogische anleitung fur deutsche juden" :עץ המשפחה שלי:
מדריך לגנאלוגיה של יהודי גרמניה) ,ספרון קטן בגרמנית ,בן  32עמודים בסך הכול ,ובו הדרכה בנושא מחקר גנאלוגי של
משפחות יהודיות מגרמניה .7עיתוי הפרסום עלול לעורר פליאה ,שכן בשנה זו כבר שלטה בגרמניה המפלגה הנאצית,
ואדולף היטלר עמד בראש המדינה .תורת הגזע הארי הייתה תלויה באוויר ,ובשנת  1935כבר הפכה למערכת חוקים נוקשה
("החוק להגנת הדם הגרמני והכבוד הגרמני" ו"חוק אזרחות הרייך") ,אשר הפלתה את יהודי המדינה על בסיס הגזע ,כלומר
על בסיס ההיסטוריה המשפחתית שלהם .בהקדמה לספרו ,מתייחס שליצר לרוח התקופה ,וכותב כך" :הממשלה החדשה
חותרת לכך כי נכיר כולנו בחשיבותה של המשפחה למדינה ובחשיבותם של הגזע ושל אבותינו-הקדמונים".8
חברה זו פרסמה ,למן תחילת פעולתה ,רבעון בגרמנית אשר הופץ בכל רחבי גרמניה ,ושמו"Jüdische Familienforschung" :
(חקר המשפחה היהודית); עד שנת  ,1930הודפס העלון בכתב גרמני גותי ,ובסך הכול פורסמו בו  50גיליונות ,עד לשנת
. 91938כתב-עת זה – אשר באמצע שנות השלושים הודפס בכאלף עותקים – כלל מחקרים על אודות משפחות יהודיות
ממוצא גרמני ,אך גם על משפחות יהודיות מחוץ לגרמניה .העלון שימש גם לדיונים בין החברים (בדומה לרשימות התפוצה
האלקטרוניות של ימינו אנו) ,שרובם היו בעלי ידיעות רבות בכל הנוגע להיסטוריה המשפחתית ,מנהגי העבר ,מקורם של
שמות משפחה ,וכיו"ב סוגיות גנאלוגיות .10בין היתר ,פורסמו בחוברת זו אינדקסים לשינויי שמות משפחה יהודיים בתקופת
רפורמת הקרקעות בפרוסיה של ראשית המאה ה ,19-מבית מדרשם של ראש הממשלה ,קארל אוגוסט פון הרדנברג ושל
הברון פון שטיין (.)Stein Hardenberg Reforms
בנוסף למפגשים הקבועים ולפרסום כתב העת ,הקימה החברה ארכיון למחקר של יהודי גרמניה ,אשר כלל מסמכים רבים
המתעדים את ההיסטוריה של יהודי גרמניה ,עצי משפחה ורישומים יהודיים.
הפסקת פעילותה של החברה הברלינאית לגנאלוגיה יהודית ,וביחד עם זאת עצירת פרסום כתב העת שלה ,היו ,כמובן ,רק
עניין של זמן .פרסום העלון הופסק ,כאמור ,בשנת  ,1938ואולי ראוי לדייק ולומר "רק בשנת  ,"1938שכן בשנות פעילותו
האחרונות סבל דר' שליצר מרדיפות הנאצים ,ונאלץ להחליף את בתי הדפוס באופן תדיר .עותקים ספורים של כתב עת זה
מצויים כיום בספריות מעטות ברחבי העולם .11בשל אימת הרדיפות הנאציות ,ברח דר' שליצר לעיר ברדה  Bredaבהולנד,
באותה השנה ,ביחד עם משפחתו ,ולקח עמו את ארכיון החברה שהקים .על שהתרחש באותה התקופה ועד שנפרדה ממנו,
מסרה רעייתו מרגרט עדות מפורטת בשנת  .12 1964בחודש מאי  ,1940פלשו הגרמנים לעיר ברדה ,ודר' שליצר ומשפחתו
החלו לברוח לכיוון צרפת .עם זאת ,בהגיעם לבלגיה – עצרו שוטרים צרפתיים את דר' שליצר ,כיוון שהחזיק בדרכון גרמני
והוגדר על ידם כ"גרמני חשוד" .לאשתו ושלוש בנותיו התאפשר להמשיך בדרכן ,והן הצליחו לברוח ולהגיע לחופי בריטניה,
אך גם שם שימש להן דרכונן הגרמני לרועץ ,והן נכלאו למשך כארבעה חודשים בבית כלא לנשים .לאחר תום המלחמה,
היגרו אשתו ובנותיו של דר' שליצר לארצות הברית.
מעצרו של דר' שליצר בבלגיה ארך  6ימים בלבד ,והוא הצליח לחזור לביתו בהולנד ,שם חי בבדידות במשך שלוש שנים.

  אז ברסלאו  ,Breslauגרמניה.
  על פי הערך בוויקיפדיה הגרמנית( http://de.wikipedia.org/wiki/Arthur_Czellitzer ,נכון למרץ .)2011
  7)  Arthur Paul Czellitzer, Mein Stammbaum: Eine genealogische anleitung fur, (Philo Verlag und Buchhandlung, Berlin,
1934).
8)  Hertz, D.S., How Jews Became Germans: The History of Conversion and Assimilation in Berlin, (New Haven, CT: Yale
University Press ,2007).
9)  "Rottenberg, D." (1977).
10)  San Francisco Bay Area Jewish Genealogical Society,(February, 1988).
   1עותק מלא של כל  50הגיליונות נמצא בספריית המרכז לחקר המשפחה של כנסיית המורמונים בסולט-לייק ,יוטה.
    1ארכיון מכון ליאו באק ,ניו יורק  עותק עדות."Story of Your Childhood 1938 – 1945   DOI:371877" :
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בתקופה זו ,עמל דר' שליצר על כתיבת ההיסטוריה המשפחתית שלו ,והוציא תחת ידו  121עמודים אשר שרדו את
המלחמה והתפרסמו לאחר מותו בשם( 13"Geschichte Meiner Familie 1640-1942" :תולדות משפחתי .)1942 - 1640
בחודש אפריל  ,1943נעצר דר' שליצר בביתו על ידי חיילים גרמנים ,והועבר למחנה המעבר וסטרבורק (,)Westerbork
משם נשלח בחודש יולי של אותה השנה למחנה המוות סוביבור .רגע לפני מעצרו בביתו ,כאשר היה ברור לו כי סופו קרוב,
עמד בראש דאגותיו הארכיון שאותו טיפח ,והוא הפקידו בידי מכרים הולנדיים ,מהם ביקש להעביר את החומרים בתום
המלחמה לאוניברסיטה העברית בירושלים .למרבה הצער ,הושמד הארכיון כולו במהלך המלחמה .14דר' שליצר עצמו מצא
את מותו במחנה ההשמדה סוביבור בפולין ,ביום  16ביולי  ,1943שלושה ימים לאחר שהגיע למקום .15במאגר המרכזי של
שמות קורבנות השואה של "יד ושם" ,ניתן למצוא שני דפי-עד אודות דר' שליצר :האחד הופקד על ידי קרוב משפחתו,
פרנץ שליצר ,בשנת  ,1957עת הלה התגורר בתל אביב ,16והשני מולא על ידי נכדו של דר' שליצר ,Thomas Stevens ,בשנת
 ,2007מביתו בארצות הברית.17
ירושלים1939 ,
דר' שליצר היה דמות דומיננטית מאוד בפעילותה של החברה לגנאלוגיה יהודית אשר פעלה בברלין במשך  14שנה ,אך הוא
וודאי לא היה היחיד אשר היה מסור לה .פעילותה של החברה נמשכה באופן לא רשמי דווקא בארץ ישראל ,לאחר שהיגר
אליה אחד מחבריה ,דר' זיגפריד אשר – .Siegfried Ascherעל פעילות זו ידוע מעט מאוד ,וכעת ,תוך שימוש במאגרי מידע
אשר זמינים ברשת האינטרנט ,ניתן ללמוד פרטים חדשים על אודות הפעילות המאורגנת הראשונה בארץ ישראל אשר
עסקה בגנאלוגיה יהודית.
18
בשנת  ,2003פרסם דר' חנן רפפורט מאמר ב"שרשרת הדורות"  ,ובו הוא מציין כי למד לראשונה על פעילותה של "החברה
לחקר הגנאלוגיה היהודית בפלסטינה" ( )The Jewish Genealogical Research Society of Palestineועל נשיאה,
הדר' זיגפריד אשר .רפפורט ציין אז כי המסמך שבידו מציין את פעילות החברה כבר בשנת  ,1942ומבקש את עזרת ציבור
הקוראים במידע על אודות צאצאיו של דר' אשר .בהמשך ,יצר רפפורט קשר עם נכדתו של דר' אשר ,אך היא לא ידעה
לשפוך אור על פועלו ו/או על פעילותה של החברה .19במאמרה של דר' סליאן אמדור זק משנת  ,20 2008היא מציינת כי
"קיים מסמך על אודות המקימים של אגודה לגנאלוגיה יהודית בפלסטינה בשנת  ,1937אך דבר נוסף אינו ידוע על קבוצה
זו" .גם המסמך הנ"ל אינו בנמצא היום.21
את תמצית קורות חייו של הדר' זיגפריד ניתן למצוא הן ב"אנציקלופדיה לחלוצי היישוב ובוניו" בעריכת דוד תדהר ,22והן
בידיעה בעיתון "מעריב" במלאת לו  80שנה .23משני המקורות הללו ,אנו למדים ,כי דר' זיגפריד אשר נולד בשנת 1877
בברלין ועלה ארצה בשנת  ;1939תחילה ,התגורר בירושלים ,ולאחר מכן עבר לחיפה .על פי הכשרתו ,היה אדריכל ומומחה
לקרקעות ,ועסק באלו גם בישראל ,אך פרסומו בא לו מהיותו אחד המומחים העולמיים בשדות הבולאות (איסוף בולים)
והפילטליה (חקר בולים) .הוא שימש כנשיאה השני של האגודה הברלינאית לאספנות בולים ,חיבר קטלוגים ושימש כעורך
כתב העת הפילטלי אשר הופיע בגרמניה .לאחר עלותו ארצה ,השקיע את מלוא מרצו להקמת התאחדות הבולאים ,ושימש
כנשיא כבוד שלה .מעניין למדי לציין כי בשני המקורות הללו ,אשר נכתבו לאחר שהתחיל (ואולי אף לאחר שהסתיים) פרק
הגנאלוגיה הארצישראלית בחייו של דר' אשר – אינם מזכירים את עיסוקו זה ולו במילה אחת.
24
בשנים  1937ו 1938-מופיע עדיין " "Ascher Siegfried Dr. Phil Architבמדריך הטלפונים הרשמי של ברלין .
אך זמן קצר לאחר הגיעו של דר' אשר לארץ ישראל ,כבר החל לעסוק כאן במחקר גנאלוגי .כך ,ביום  29בספטמבר ,1940

13)  Arthur Paul Czellitzer , Familie 1640-1942 Geschichte Meiner1938-1945 ,(Leo Beck Institute, New York), DOI:371877.
14)  AJR Information, Association of Jewish Refugees in Great Britain, Vol. II(8) 1947
    1שמו ותאריך מותו מופיעים ברשימות בספר ,In Memorian – Nederlandse oorlogsslachtoffers ,המבוסס על פעילותה של הרשות ההו�ל
נדית לקרנות המלחמה ההולנדיים; מס' רשומה במאגר המרכזי של שמות קורבנות השואה.4230183 :
    1מס' רשומה .531245
    1מס' רשומה .6868841
    1רפפורט ,ח" ,)2003( .הערה להיסטוריה :בכורה! מי מכיר ,מי יודע?" ,שרשרת הדורות.4 ,)1(17 ,
    1כפי שנמסר למחבר בתכתובות עם דר' רפפורט ,מרץ .2011
    2ר' הערה  1לעיל.
    2כפי שנמסר למחבר בתכתובות עם דר' אמדור זק ,מרץ .2011
   2כרך  ,14ע' .4537-8
"    2דר' זיגפריד אשר – בן " ,"80מעריב" 14 ,ביוני  ,1957ע' .15
24)  Amtliches Fernsprechbuch fur den Bezirk der Reichspostdirektion Berlin.
שרשרת הדורות | העמותה הישראלית לחקר שורשי משפחה | | 7

מפרסם העיתון "פלסטיין פוסט" כתבה תחת הכותרת" :גנאלוגיה יהודית :מחקר חדש בפלסטינה" ,25ובה מדווח כתב העיתון
על פגישתו עם דר' אשר" ,נשיא האגודה הגנאלוגית בירושלים" אשר ,לדבריו" :חשף בפניי כמה מסודות המחקר הגנאלוגי,
שהינו כלי חשוב לקידום ההיסטוריה של העם היהודי ושל העולם כולו" .בידיעה זו ,נמתח הקו הישר המחבר את האגודה
הירושלמית בראשותו של דר' אשר לזו הברלינאית ,ומתוארת פעילותה (להלן איור :)1
"כ 150,000-שמות נאספו על ידי האגודה ,אשר נוסדה בשם
( Gesellschaft für Jüdische Familienforschungהאגודה לחקר המשפחה היהודית) ,בברלין לפני כעשרים שנה.
רשימות של שמות ,תעודות נישואין ,מסמכי תושבות ,וכל הארכיון של האגודה נמצאים כעת בירושלים ,היכן שהעבודה
נמשכת .מלבד מחקר של ההיסטוריה היהודית בגרמניה ,אוסטריה ופולין ,נחקרים גם קהילות ספרדיות ,יהודי רוסיה ,צרפת,
אנגליה והמדינות הסקנדינביות".
אזכורו של ארכיון האגודה הברלינאית מפתיע ,בהתחשב בידיעות אודות גורלו המר ,כפי שהוזכר קודם לכן (בעדות אשתו
של דר' שליצר) .ייתכן בהחלט כי חלק מן הארכיון של האגודה הברלינאית עשה דרכו עם דר' אשר לארץ ישראל וחלק
אחר – להולנד (ומשם ,לאובדן מוחלט) ,עם דר' שליצר .בסוף הידיעה ,מזכיר כתב ה"פלסטיין פוסט" ,כי "שירות חשוב ניתן
על ידי הרבעון של האגודה ,אשר מפרסם את מיקומם המשוער של רבים מן הפליטים מגרמניה ,ועוזר בכך לבני משפחות
שנפרדו אלו מאלו לחדש קשרים".

איור  .1דיווח ב"פלסטיין פוסט" על הגנאלוגיה היהודית כענף מחקר חדש בארץ ישראל ( 29בספטמבר )1940
רבעון האגודה הירושלמית עמד להתפרסם כבר במחצית הראשונה של שנת  ,1940ועדות לכך אנו מוצאים בידיעה אחרת

25)  "Jewish Genealogical Studies: New studies in Palestine", "Palestine Post", 29 September 1940, p. 4.
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מאותו העיתון ,מיום  25באפריל ,26שבה מדווח כי "דר' הרמן מאייר ,תושב ירושלים ,קיבל אישור להוציא לאור ארבע פעמים
בשנה ,בבית הדפוס 'ליכטנהיים ובנו' מסמטת ולרו ,ירושלים ,עיתון באנגלית ,צרפתית וגרמנית ,אשר כותרתו' :הגנאלוג
היהודי'
(במקור – The Jewish Genealogist :א.ה ,).העוסק בהיסטוריה של המשפחות היהודיות ,בעריכתו של מר זיגפריד אשר
מירושלים" (ר' איור  .)2מן האזכור של הרבעון בידיעה שהובאה לעיל (איור  )1משתמע כי העיתון אכן התפרסם ,עם זאת,
כתב עת בשם זה לא נמצא בחיפושים רבים שערכנו בקטלוגים של ספריות ,27בעיתונות היסטורית ,כמו גם בחיפושים
כלליים ברשת האינטרנט.

איור  .2דיווח ב"פלסטיין פוסט" על אישור פרסומו של רבעון החברה לחקר הגנאלוגיה היהודית בירושלים ( 25באפריל .)1940
אך העדות המוקדמת ביותר לקיומה של האגודה הירושלמית היא מיום  24בדצמבר  ,1939בידיעה על אודות תערוכה חדשה
בירושלים ,שבה מוצגים "תצלומים וכתבי יד של הפילוסוף היהודי-גרמני משה מנדלסון" .28את הפריטים לתערוכה זו ,בה
הוצגו  50פורטרטים של מנדלסון ,הלווה לא אחר מאשר דר' הרמן מאייר ,אשר הוזכר קודם לכן בהקשר של רבעון העמותה,
והתערוכה מוצגת – כך מדווח ב"פלסטיין פוסט" – בשיתוף האגודה למחקר גנאלוגי ,בבית "כרמל אוריינטל" ,29ברחוב בן
יהודה מס' ( 9ר' איור  .)3אזכור זה של דר' מאייר כמי שהשאיל תמונות של הפילוסוף הנודע מנדלסון ,מאפשר לזהות את דר'
מאייר ,ולא רק זאת – אלא גם לעבות את החוט אשר נקשר בין פעילות האגודה הירושלמית לזו הברלינאית .את החתיכה
החסרה בפאזל משלימה ידיעה בעיתון " ,"AJR Informationידיעון האגודה של הפליטים היהודיים בבריטניה ,תחת

26)  News in the Gazette (Genealogy), "Palestine Post", 25 April 1940, p. 2.
    2כולל התייעצות עם מומחים לביבליוגרפיה עברית.
28)  "Three exhibitions in Jerusalem", "Palestine Post", 24 December 1939, p. 2.
    2הלא היא חברת "כרמל מזרחי".
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הכותרת “( 30”Mendelssohn Archives in Berlinארכיוני מנדלסון בברלין) ,מובא סיפורו של ארכיון משפחת מנדלסון.
נכון לזמן פרסום הידיעה ( ,)1965כשלושה-רבעים מן הארכיון התייחסו למלחין פליקס מנדלסון ,והרבע הנוסף – למשה
מנדלסון .האוסף נבנה ,כך נכתב בידיעה ,על ידי "העורך-דין הברלינאי-לשעבר ,הרמן מאייר" .בשנת  1933הועבר הארכיון
לירושלים ,משם – הועבר בשנת  1959לבאזל  ,Basleשווייץ ,ובשנת  1965חזר לברלין .ואם כך – הקשר הברלינאי שוב מופיע
בפעילותה של האגודה הירושלמית.

איור  .3האזכור המוקדם ביותר של החברה הירושלמית לחקר הגנאלוגיה ("פלסטיין פוסט" 24 ,בדצמבר )1939

    3יוני  ,AJR Information ,1965ידיעון האגודה של הפליטים היהודיים בבריטניה ( ,)Association of Jewish Refugees in Great Britainכרך
 ,XXמס'  ,6ע' .10
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ברחוב בן יהודה ,בסמוך לבית "כרמל אוריינטל" ,התקיימו פגישות האגודה ,בחדרים הפנימיים של "קפה תבור" ,אשר
שכן אז בבית מס'  .31 4כך ,למשל ,מודיעה האגודה על המפגש אשר יתקיים ביום  31במרץ  ,32 1940ובו ירצו הדר' ברילינג,
אודות ההיסטוריה של יהודי שלזיה ,והדר' אשר ,אודות אילנות יוחסין של יהודי שלזיה (ר' איור  .)4הרב דר' ברנהרד
ברילינג ( Bernhard Brillingנולד  ,1906צ'משנו  ,Trzemesznoפולין; נפטר  ,1987מונסטר  ,Münsterגרמניה) היה אחד
מן הגנאלוגים המובילים בגרמניה של המאה ה ,20-אשר התמקד לאחר מלחמת העולם השנייה בחקר יהודי וסטפאליה
( Westphaliaחבל ארץ היסטורי בגרמניה) ואסף ארכיון גדול בנושא .לפני המלחמה ,הגיע דר' ברילינג לארץ ישראל,
שם איבד את רוב החומרים שאסף עד אז .33ואם כך ,בעת שהותו בארץ – פגש דר' ברילינג את חברי האגודה הירושלמית,
ובהמשך כאן עוד יוזכר שמו.

איור  .4פרסום ב"פלסטיין פוסט" על פגישת החברה לגנאלוגיה יהודית בירושלים ( 31במרץ )1940
העדויות המוקדמות הללו על פעילותה של האגודה לגנאלוגיה יהודית ,אשר פעלה בירושלים בסוף שנות ה 30-ובראשית שנות
ה 40-של המאה ה ,20-מונגשות כיום באמצעות פרויקט "עיתונות עברית היסטורית" ,פרי שיתוף פעולה של אוניברסיטת
תל אביב (מפעל התיעוד – יהודי ארצות האסלאם) והספרייה הלאומית (הספרייה הדיגיטלית) .באתר הפרויקט זמינים,
נכון לזמן כתיבת שורות אלו 20 ,עיתונים בשפות אחדות (רובם בעברית) ,מתקופות שונות (החל ממחצית המאה ה 19-ועד
לאמצע המאה ה ,)20-ומאזורים שונים בעולם .אתר הפרויקט ,http://ww.jpress.org.il ,מאפשר חיפוש טקסטואלי מלא

    3ביום  8בפברואר  1938חנך "קפה תבור" את משכנו החדש בכתובת זו ,שהייתה צמודה למשכנו הקודם.
    3ידיעה ב "פלסטיין פוסט" מיום זה ,ע' .6
 3על פי ההקדמה מאת  Peter W. Landeלמאגר המידע " "Westphalian Jewsבאתר ,JewishGen.org
( http://www.jewishgen.org/databases/germany/westphalia.htmמרץ .)2011
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בכל עמודי העיתונים ,וזאת בזכות טכנולוגיות של סריקה וזיהוי כתב ( )OCRאשר עומדות בבסיסו .על ידי שימוש במילות
מפתח שונות ,הצלחנו לאתר את המידע הנ"ל על אודות פעילותה של האגודה הראשונה לגנאלוגיה יהודית בארץ ישראל.
האזכור המאוחר ביותר שאותו ניתן היה לאתר הוא מיום  27ביוני  ,1949אז פורסם ב"פלסטיין פוסט" כי "דר' ז' אשר עבר
מירושלים לרחוב חורשה מס'  ,11הר הכרמל ,חיפה ,ועמו ארכיון הגנאלוגיה היהודית"( 34ר' איור .)5

איור  .5דר' זיגפריד אשר עוזב את ירושלים ומתיישב בחיפה ( 27ביוני )1949
האם עזיבתו של דר' אשר את ירושלים – ככל הנראה בעקבות מותה של רעייתו ,בטינה ( Bettinaילידת  ,)1878בשנת 1948
– סימנה את סוף פעילותה של האגודה? והשאלה הגדולה עוד יותר :מה עלה בגורל ארכיון האגודה?

35

סוד הארכיון הנעלם
דר' זיגפריד אשר נפטר בחיפה ביום  22ביוני  .36 1962העדויות המעטות המצויות אודות תולדות חייו אינן מזכירות במאום
את פעילותו הגנאלוגית ,אך זו הייתה שרירה וקיימת .האגודה לגנאלוגיה יהודית פעלה בירושלים החל מסוף שנת ,1939
בסמוך לעלייתו של דר' אשר ארצה ,ולפחות עד סוף שנת  .1940תחת ניצוחו של דר' זיגפריד אשר ,התכנסה האגודה
הירושלמית לפגישות אשר כללו הרצאות ב"קפה תבור" ברחוב בן יהודה ,איסוף ארכיון המתעד את קורותיהם של משפחות
יהודיות מגרמניה .כמו כן סייעה האגודה לחבריה באיתור בני משפחה ,ואף החלה (ככל הנראה) בפרסום רבעון לחקר
הגנאלוגיה היהודית בשלוש שפות (אנגלית ,גרמנית וצרפתית).
במובנים רבים ,הייתה פעילות זו המשך טבעי של פעילותה של החברה לחקר המשפחה היהודית אשר פעלה בברלין תחת
הנהגתו של דר' ארתור שליצר משנת  1924ועד לשנת  ,1938אז הופסקה פעילותה על ידי השלטון הנאצי .ייתכן אף וחלק
מן הארכיון של דר' אשר החל את דרכו בברלין ,אצל דר' שליצר.
גורלו של ארכיון זה הינו בגדר תעלומה .על פי אחת הסברות ,הגיע ארכיון האגודה למוזיאון להיסטוריה יהודית בפרנקפורט
אם-מיין ,גרמניה .עם זאת ,בתכתובת עם אנשי המוזיאון 37נמסר כי "חלק מן האוסף של הדר' אשר ,אשר כלל עצי משפחה,
רשימות ,וכו' – נמסר לעמיתו המנוח ,הרב ברנהרד ברילינג ,שמאוחר יותר תרם אותו למוזיאון שלנו .המסמכים אשר קיבל
הרב ברילינג מדר' אשר אינם כוללים את ארכיון האגודה .בנוסף ,אוסף זה אינו מכיל תכתובות אישיות של דר' אשר הנוגעות
לאגודה" (ההדגשה – במקור).
לאור עצת אנשי המוזיאון ,נבדקה האפשרות כי ארכיון האגודה נמצא בארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי אשר בירושלים,
אך בתכתובת עם מנהלת הארכיון ,הגב' הדסה אסולין ,38הובהר כי אצלם אין חומרים המקוטלגים תחת שם האגודה;
הגב' אסולין המליצה לבדוק כמקום אפשרי שבו אוחסנו חומרי הארכיון את ...המוזיאון היהודי בפרנקפורט .ייתכן ,כמובן,
שהאוסף אשר הוזכר על ידי אנשי המוזיאון בפרנקפורט הוא הוא "הארכיון של האגודה" .ניסיונות לברר סוגיה זו עם נכדתו

34)  "Social & Personal", "Palestine Post", 27 June 1949, p. 2.
  3על פי פרופיל באתר  ,Geni.com, Bettina Ascherהועלה על ידי ,Thomas Joski
( http://www.geni.com/people/Bettina-Ascher/6000000005455775002מרץ .)2011
    3כפי שנמסר בשיחה טלפונית עם חברה קדישא חיפה ,מרץ .2011
    3התכתובת מצויה בידי המחבר ,מרץ .2011
    3התכתובת מצויה בידי המחבר ,מרץ .2011
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של הדר' אשר לא העלו דבר ,39ותוצאה דומה העלו בירורים בקרב ותיקים בעמותה הישראלית לחקר שורשי משפחה.
כך או כך ,נראה כי דמותו של הדר' זיגפריד אשר הייתה הדומיננטית בפעילותה הקצרה של האגודה לחקר הגנאלוגיה
היהודית אשר פעלה בירושלים החל מסוף שנת  1939ולמשך תקופה לא ידועה .כ 45-שנה לאחר הקמתה של האגודה
הירושלמית ,חזרה הגנאלוגיה לפעול בגאון בעיר הבירה ,ומפגשי החברה הגנאלוגית הישראלית התקיימו בה במרחק נסיעה
קצרה מרח' בן יהודה – המקום שבו נערכו מפגשי האגודה הירושלמית הראשונה.
במשך השנים האחרונות תפסה הגנאלוגיה תאוצה ,וכיום המחקר המשפחתי שונה מהותית מזה אשר היה נהוג לפני 70
שנה .מקורות מידע רבים מונגשים השכם והערב באמצעות האינטרנט ,ואלו זמינים לכל מי שמחובר לרשת ,מכל מקום
ובכל זמן .באמצעות מנועי חיפוש במקורות דיגיטאליים אלו יכולים רבים מאתנו ללמוד על הגנאלוגיה שלהם.
ובזכות אותם מקורות ממש אנו יכולים ללמוד כיום על מי שהביאו את בשורת הגנאלוגיה לארץ ישראל מגרמניה ,הרבה
לפני שהתחילה ההיסטוריה הידועה של הגנאלוגיה היהודית המאורגנת.

דר' ארנון הרשקוביץ הוא מנהל פורום "שורשים משפחתיים" ,כותב בבלוג "משפחתובלוגיה" וגנאלוג מקצועי העוסק במחקר
משפחתי מאז שנת  .1999מעבר לעיסוקו במחקר משפחתי גרידא ,הוא עסק בהדרכה וייעוץ בגנאלוגיה (כולל הדרכת ילדים),
פירסם מאמרים רבים ,הרצה ואירגן אירועים גנאלוגיים-אקדמיים .כיום ,הוא פוסט-דוקטורנט באוניברסיטת WPI ומתגורר
עם משפחתו במרכז מדינת מסצ'וסטס ,ארצות הברית.
דף הביתhttp://genealogy.arnononthe.net :,
דוא"לarnon.hershkovitz@gmail.com :.

    3פרטיה שמורים בידי המחבר ,מרץ .2011
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מרשמי תושבים ומפקדי אוכלוסין מהווים כלים מחקריים חשובים בידי כל שלטון .בעזרת מדע הסטטיסטיקה אוספים
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החוקרים נתונים כמותיים ,שאותם הם מעבדים לשם הצגתם ולשם הסקת מסקנות .ברשימתנו זו נעסוק במרשמי תושבים
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ובמפקדי אוכלוסין שנעשו בזמנים שונים בתקופת השלטון העות'מאני בארץ ישראל ובתחילת המנדט הבריטי.
מסים,
מפקד אוכלוסין הוא ספירה של אנשים החיים במקום מסוים .מפקדי אוכלוסין נערכים למטרות שונות ,כגון :גביית
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גיוס אנשים ,קביעת מדיניות כלכלית ,תוכניות פיתוח ,בדיקת השפעת גורמים שונים (מוצא ,עדה ,דת ,מסורות ,וכד') על
289462940622527860402563025602562359062356925935683209246192841609248064924820
הסביבה והחברה ,על האוכלוסייה בכלל או על חלקים ממנה.
העורך
מפקד אוכלוסין אינו חביב בדרך כלל על האדם ,בגלל החשש מ"יד שמיים" או מ"עינא בישא" של השלטון או הגוף
469846209842940499404694830648340398483938643938650398506391580639283605389565
אותו .אפילו בימינו ישנן אוכלוסיות ,הן בישראל והן בעולם ,הנמנעות או משתמטות מעינו של הפוקד .דוגמה קרובה אלינו
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היא עדת "נטורי קרתא" בארץ ,שבניה מעדיפים שלא להתפקד בספירת האוכלוסין ,כנראה בשל הסיפור המקראי על
640370497492836053895650968509385609386059580659380830983650398385608356500023
המפקד שערך דוד המלך בישראל וביהודה אשר לאחריו פרצה מחלת דבר בעם.

מרשמי תושבים ומפקדי אוכלוסין

מפקדים ,במתכונתם החדשה ,החלו בארצות הברית בשנת  ,1790ובאנגליה ב .1801-מקובל כיום לערוך מפקדים כאלה אחת
ל 10-שנים .המפקד הראשון במדינת ישראל נערך ב.1961-
מיד לאחר כיבוש הארץ על ידי הטורקים ב ,1517-נערכו על ידם מספר מפקדים .ניתן לומר היום כי ידיעותינו על הרכב
האוכלוסייה ועיסוקיה ,בראשית הכיבוש העות'מאני ,עשירות יותר ממה שידוע לנו על התקופה הממלוכית ואפילו על
תקופות מאוחרות יותר .מתוך הרשימות של השלטון העות'מאני מתברר שמינהל הקיסרות הטורקית הנהיג את שיטת
המקרקעין ,הקדסטר ,הכוללת רישום מידע מקיף על חלקות הקרקע.
ביובל השנים שבין  8( 1525שנים אחרי הכיבוש) לבין  1573נערכו חמישה מפקדים וכן בוצע רישום התושבים לצורכי גביית
מס .תוצאות המפקדים נשארו בארכיונים של קושטא ובחלקם בספרי (סיג'לת) שבבית הדין השרעי בירושלים.
ספרים אלו היו בבחינת נעלם לחוקרים ישראלים ,עד שבאו החוקרים :פרופ' מיכאל הד ,פרופ' ברנרד לואיס ופרופ' אמנון
כהן ואחרים ,והפנו את תשומת הלב למקור זה .ברישומים אלה ניתן למצוא רשימות מתפקדים ,מקומות יישוב ,ושמות
תושבים .כמו כן נמצאה רשימה של העליות והירידות שחלו בעת המפקדים השונים.
המפקדים הללו ,שנערכו במאה ה ,16-למרות היותם פרימיטיביים ,בצורתם ובתוכנם ,נותנים לנו מושג על מספר הנפקדים
בנקודות היישוב השונות בערים ובכפרים .הם נותנים לנו שמות נפקדים ,שם בית האב ,ומספר בניו .במפקדים נמצאות
רשימות הכתובות בכתב יד בטורקית עות'מאנית (שנכתבה בכתב ערבי) ,העדר ניקוד האותיות מקשה מאוד על הבנת
הכתוב.
המטרה שלשמה נערכו רשימות אלה הייתה הטלת מסים למיניהם על התושבים :מס רכוש ,מס גולגולת (ג'יזיה) ,מס לרישיון
קבורה וירושה (קאסם) ועוד .רשימות אלה לא הצטיינו בדייקנות וזאת עקב הרצון הטבעי של האוכלוסייה דאז להשתמט
מעינו של השלטון .באופן כללי ,ניתן להיעזר ברשימות אלה כאשר באים להצביע על מספר התושבים בערים ובכפרים,
ולברר נתונים שונים כגון :סוגי האוכלוסייה ,חלוקת התושבים לעדות ,מספר בני העדות היהודית ,המוסלמית והנוצרית.
מפקדים אלו לא היו מפקדים במובן המודרני של המילה ,שכן נרשמו בהם רק היחידות המשפחתיות (בתי האב "חמאנה"
בלבד) ,דבר המקטין את הדיוק של הנתונים שהם מספקים לנו .האנשים נקראו כל אחד בשמו ובשם אביו .בהיעדר שמות
משפחה קשה לעמוד על דרגות השאירים וקרבת הדם .לעומת זאת יש במפקדים תיאור פיזי קצר של האיש (גבוה ,נמוך,
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סוג זקן וגיל).
על המפקד בשנים  1526 - 1525כתב יצחק בן צבי בספרו "ארץ ישראל ויישובה" כי הוא לא הצטיין בדיוקו ומשום כך
נדמה שאינו משקף את המצב בארץ40 .ואילו אמנון כהן ,בספרו "יהודים בשלטון האסלאם" ,כתב כי בשעה שנערך המפקד,
לא הכול התפקדו .הייתה תופעה של בריחה מן העיר או של התחמקות מן המפקד ,בעיקר ואולי אך ורק אצל התושבים
המוסלמים41 .משום כך ,אנו היהודים מונים ,על-פי מפקד זה ,למעלה מ 20%-מתושבי ירושלים .פה נמנו  199בעלי בתים
של יהודים לעומת  – 712יתר התושבים.
במפקד בשנים  1539 - 1538נמנו  224בעלי בתים יהודים ו 19-רווקים .סה"כ  1,200נפש לעומת  1,309יתר התושבים.
במפקד בשנים  1549 - 1548נראה שהייתה מגמה כללית של גידול באוכלוסייה של היהודים .נמנו  324בעלי בתים יהודים
( 13רווקים 1 ,בלתי שפוי) ,בסה"כ  1,600נפש .לעומת  2,296יתר התושבים.
על המפקדים של השנים  1557 1555-אין פרטים.
על פי פרופ' ברנרד לואיס המספרים הנקובים במפקדי המאה ה 16-אינם מדויקים לגמרי ,והם לפעמים שונים במקצת
42
מרישומי התושבים למעשה.
בספירה שנעשתה בשנים  1563 - 1562הייתה ירידה במספר התושבים היהודים של ירושלים .כאן נמנו רק  237משפחות
יהודיות ועוד  12רווקים.
עד כה לא מצאנו ספירות תושבים שנעשו ,אם נעשו ,במאות ה 17-וה ,18-ניתן ליחס חיסרון זה לדלדול היישוב בארץ בגלל
פגעי טבע ,חוסר רציפות בשלטון המרכזי ,וכן חוסר הביטחון בארץ .ללימוד התקופה הזו עלינו להיעזר בהערכות צליינים,
43
שלא היו חוקרים מקצועיים ,וכמו כן מרישומים של עולים לרגל ,צליינים פרנציסקנים ,קתולים ופרוטסטנטים.
מן המאה ה 19-אנו מוצאים חומר ,שהולך ומצטבר ,עקב העניין הרב שהראו צליינים נוצרים בעקבות פלישתו של נפוליאון
לארץ ישראל .בתחילה היו אלה דו"חות ומכתבים של נוסעים מערביים (אירופאים) שבאו לתור את הארץ ,וכן של מודדים
וחוקרים שהדחף הדתי והסקרנות לחקר ההיסטוריה של הארץ ,בעיקר בתקופת המקרא ,משכו את תשומת לבם לאוכלוסייה
הנמצאת בארץ .הפערים ואי הדיוקים שאנו מוצאים ברשימותיהם ,גורמים לקשיים רציניים בשעה שאנו באים לבחון את
הרשימות ולהסיק מהן מסקנות .רבים מן הדברים שנכתבו על ידי נוסעים אלה הם פרי הדמיון ,והושפעו על ידי הכרתם
הדתית והרצון לפאר או להעלות את ערך בני העדה הדתית שעליה הם נמנו .בדיקה חלקית של מקצת מן המקורות האלה
מצביעה על כך שלרוב הגיעו החוקרים למסקנות כלליות ובלתי מדויקות .אף על פי כן ניתן להשתמש בחלק מרשימותיהם
של נוסעים וחוקרים מסוימים ,להשוות ביניהן בעין בוחנת ,ולעתים אף להוציא מהן מסקנות.
דברים אלה נאמרים לאור הידוע לנו כי במאה ה 19-היו מפקדי אוכלוסין יהודים שנערכו לבקשת משה מונטיפיורי .יחד עם
זאת ב 1851-נתמנה בירושלים אדם מיוחד ,בתואר של "פוקד נפשות" ( ,)nasir en nephusאשר תפקידו היה לא רק לספור
את התושבים ,אלא גם לטפל ברישיונות נסיעה ,ברישום מתים ,וכיוצא באלה .משלהי המאה ה 19-ותחילת המאה ה20-
נשארו בגנזך המדינה ספרי נפוס (ספרי נפשות) עות'מאניים לתקופת השנים  ,1917 - 1884שיש בהם אינפורמציה עשירה
ומדויקת ביותר .כמו כן מצויים בירושלים ספרי בית הדין השרעי.
ספרי הנפוס העות'מאניים שבגנזך המדינה –  463במספר – מכילים רשימות גירושין ,נישואין ,שינויי כתובות ,ורשימת יוצאי
צבא .נמצא בהם ידיעות על התושבים המקומיים והזרים ,וכתובותיהם בחו"ל ,וכן השתייכותם הדתית (הכת או הממסד).
הם מסודרים לפי מקומות ,נפות ,מחוזות ,ערים ,כפרים ,או הפרברים של העדות למיניהן .בחלקם ,ובמיוחד בירושלים ,אנו
מוצאים חלוקה לא רק ליהודים אלא גם לאשכנזים ולספרדים ,ולפעמים הבחנה בין אשכנזים ,חסידים ופרושים.
בין הספרים הללו נמצא את המפקדים שנערכו בשנים  1911 ,1905 ,1883ו .1915-בשנת  1883נערך המפקד בירושלים ,אך
רק בעיר העתיקה ,לרבות הר-ציון .התושבים המוסלמים המקומיים שנמנו חולקו על פי הרבעים ,ואילו היהודים והנוצרים
חולקו על פי העדות .המפקד משנת  1915נערך בעיר החדשה ובקרב יהודים בלבד .המפקד הטוב מביניהם הוא זה משנת
 ,1905וניתן להיעזר בו ,בעיקר בשל כמות החומר שהוא מכיל ,טיב האינפורמציה ,והדיוק שהושקע בו .ספרי הנפשות טובים
במיוחד בכל הנוגע לדמוגרפיה וכלכלה.

    4יצחק בן-צבי ,ארץ-ישראל ויישובה בימי השלטון העות'מאני ,מוסד ביאליק ,ירושלים תשכ"ג ,עמ' .93
    4אמנון כהן ,יהודים בשלטון האסלאם :קהילת ירושלים בראשית התקופה העותומאנית( .יד יצחק בן-צבי ,ירושלים .)1982
)42)  Bernard Lewis, "The Ottoman Archives as a Source for the History, Ot. Arch. of the Arab Lands", JRAS., (October, 1951
    4נתן שור" ,היישוב היהודי בירושלים במאות הט"ז-י"ח ,על פי כרוניקות פרנציסקאניות וכתבי נוסעים קאתוליים ופרוטסטנטיים" ,פרקים בתולדות
ירושלים בראשית התקופה העות'מאנית( ,יד יצחק בן-צבי ,ירושלים תשל"ט).
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חלוקת ספרי הנפשות היא כדלקמן:
 101ספרים מוקדמים ,ובהם ספירת התושבים .אלה מכילים את הפרטים הבאים :שם העיר ,היישוב ,הכפר או הפרבר,
הרחוב ,שם ראש המשפחה ,מקצועו ,הדת שאליה משתייך האיש ,שנת הלידה וכן פרטי יתר בני המשפחה.
 225ספרים יסודיים ,אלה הן רשימות מלאות ביותר של טופסי המפקדים מאז  .1905כנראה שאלה הכילו העתקים של
טפסים הקודמים לספירה זו .הרישום נעשה על דף רחב ,כדי להוסיף פרטים נוספים בשלב מאוחר יותר .בסוף כל רישום,
של חצר או בניין ,השאירו מקום להוספת פרטים על הילדים שנולדו ,או שנוספו לאנשי החצר על ידי לידות או נישואים ,וכן
מקום להוספת חצרות או בתים שנבנו לאחר המפקד.
 38ספרים על לידות ,פטירות ,נישואין וגירושין .ספרים אלה ערוכים בצורה כרונולוגית ,לפי התאריך שבו הועברו הידיעות
אל משרד הרישום בנפה ,ולא לפי תאריך האירוע עצמו .הידיעות היו נמסרות על ידי המוכתר ,שלא תמיד דיווח על האירוע
מיד לאחר המקרה .לפיכך ,אין כאן דיוק של תאריך האירוע .בספר הלידות בדרך כלל מופיע רק שם המשפחה ולא שם
היילוד.
בין ספרי הנפוס נמצאים ספרים המכילים רשימות יוצאי צבא ,רשימות הזרים ,וכמו כן "ספרי המוכתרים" אשר לא מולאו
לפי הטפסים של רשימות המפקדים.
הזכרנו לעיל רשימות של תיירים ,צליינים ועולי רגל אירופאים .בנוסף ,נזכיר להלן כמה מן החוקרים שביקרו בארץ ישראל
במהלך המאה ה 19-ואשר על סמך מחקריהם ניתן לקבל הערכה מספרית של האוכלוסייה בירושלים .לדוגמה ,בספרו
משנת  1852של החוקר הגרמני זטסן נמצאים פרטים על האוכלוסייה המוסלמית בירושלים בזמן ביקורו בארץ בשנת .1801
זטסן מוסר כי בחקירותיו אצל המושל הטורקי בירושלים ,בעניין תושבי ירושלים ,אלה היו המספרים שהגיע אליהם:
4,000
מוסלמים			
2,000
				
יהודים
1,400
			
נוצרים ,יוונים
800
				
קתולים
500
				
ארמנים
50
				
קופטים
13
				
חבשים
11
				
סורים
8,774
				
סה"כ
לדעתו של זטסן הייתה זו הערכה נמוכה ,מכיוון שהוא עצמו חושב שהמספר הנכון הוא  3,000( 12,000מהם יהודים).
לעומת זאת ,החוקר אדוארד רובינסון ,שסייר בארץ ישראל ובירושלים ב ,1838-מציין בספרו משנת  ,1841כי מספר התושבים
בירושלים הוא .11,500
חוקר אחר ,טיטוס טובלר ,ביקר בארץ ישראל בשנת  ,1835וקבע כי מספר האוכלוסין בירושלים הוא  .12,000בשנת ,1846
בביקור אחר ,הוא נקב במספרם של  17,173תושבים כמפורט להלן:
4,500
				
אזרחים
1,600
			
אנשי צבא
2,000
			
נוצרים ,יוונים
900
			
קתולים רומאים
50
			
קתולים גרמנים
400
ארמנים 			
100
				
קופטים
50
פרוטסטנטים 		
38
				
חבשים
20
				
סורים
6,000
			
יהודים ספרדים
1,500
אשכנזים			
במאה ה 19-נערכו בחסות השר משה מונטיפיורי חמישה מפקדי אוכלוסין יהודים ,בשנים 1866 ,1855 ,1849 ,1839 :ו.1875-
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המפקדים נמצאים במיקרופילם בספרייה הלאומית בירושלים ,במכון לכתבי יד .לאחרונה הם הועברו לאתר העמותה
הישראלית לחקר תולדות משפחה.
רשימות מפקדי מונטיפיורי נועדו לשמש יסוד לתוכניות לשיפור מצבם של היהודים בארץ ישראל אך למעשה השתמשו
בהן לחלוקת נדבות .מרשימות אלה למדים אנו על הרכב האוכלוסייה היהודית במקומות שונים בארץ ,ובמיוחד בירושלים,
ועל המקצועות שבהם עסקו יהודי העיר.
רשימות אלה נותנות את שם ראש המשפחה ,מקום הלידה ,הגיל ,מועד העלייה לארץ הקודש ,מה רכושם ,מה מעשיהם
ומלאכתם ,מה המעמד האישי (נשוי/רווק) ,מספר הילדים ושמותיהם ,וכן הערות.
רשימות אלה ,על אף שהמקור שלהן היה מהימן ,דהיינו השלטון העות'מאני ,מצביעות שיש להתייחס לאמור בהן בביקורת,
בגלל חשש הנפקדים מגיוס לצבא וגם הרצון להשתמט מתשלום מסים.
מקור נוסף הוא רשימות הקונסולים למיניהם .ברשימות אלו נכללות רשימות הכוללים ,שאינן מצטיינות בדיוק מרבי ,וזאת
בצלם.
מסיבות כלכליות ומשאיפות הקונסולים להצביע על גידול החוסים ִ
הערכת מספר תושבי ירושלים במאה ה 19-נעשתה על ידי פרופ' יהושע בן אריה ,ועוסקת בשמונים השנים שבין  1800לבין
44
.1880
מספירת התושבים הראשונה שנעשתה בתקופת המנדט ,בשנת  ,1922ניתן לקבל הערכה של מספר התושבים במאה
שעברה.

   4יהושע בן אריה ,עיר בראי תקופה  ,ירושלים במאה התשע עשרה( ,יד יצחק בן-צבי ,ירושלים .)1977
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מוצא משפחתו של "הראשון לציון"
הרב יעקב שאול אלישר

מאת
בנימין פנטילאט

המחקר בגנאלוגיה הרבנית ,כמו גם בגנאלוגיה כללית ,מספק לפעמים גרסאות סותרות על ייחוסו ועץ משפחתו של
רב זה או אחר .במאמר שלפנינו נתחקה אחר שלשלת ייחוסו של הראשון לציון  ,45רבי יעקב שאול אלישר ,המפורסם
בכינויו "ישא ברכה"  ,46נעלה את הגרסאות השונות ,ונברר את הנכונה שבהן.
תחילה נזכיר בקצרה את תולדותיו של הרב אלישר :יעקב שאול אלישר נולד בצפת ,לאביו הרב אליעזר ירוחם
אלישר ,ביום כ"ג בסיוון התקע"ז ( .)1817בהיותו בן שבע התייתם מאביו ,ועלה לירושלים עם אמו ,שנישאה בשנית
לרב המקובל רבי בנימין מרדכי נבון ,אשר כיהן כראב"ד (רב אב בית דין) בירושלים ,ועמד בראש כמה ישיבות בה.
בשנת תקצ"ב ( )1831/32השיא לו אביו החורג נערה יתומה ,ופרנסם במשך עשרים וארבע שנים .אלישר נודע כשקדן
גדול בתורה ,ובהתאם למעמדו ,נשלח לקהילות היהודיות בחו"ל לגייס כספים עבור הקהילה הספרדית בירושלים
וישיבותיה .בין היתר היה באיזמיר ובקושטא.
בשנת תרי"ג ( )1852/53הוסמך הרב אלישר לדיין ומורה הוראה ,על ידי רבני העיר ירושלים ,ונתמנה לשמש כדיין,
ומשנת תרכ"ט ( )1868/69עלה ונתעלה לשמש כאב בית הדין ,תפקיד שאותו נשא שנים רבות .בשנת תר"מ ()1879/80
הוצע לו לכהן כרב הראשי בירושלים – החכם באשי ,אך הוא סירב ,לטובת מחותנו הרב הגאון רבי רפאל מאיר
פאניז'ל .לאחר פטירתו של חכם פאניז'ל ,נתמנה רבי יעקב שאול אלישר במקומו ,והחל מחודש שבט תרנ"ג (,)1893
נשא בכהונה הרמה ,תפקיד "הראשון לציון" והחכם באשי ,עד לפטירתו ביום כ"ה תמוז תרס"ו (.)1906
הראשון לציון הרב יעקב שאול אלישר חיבר ספרים רבים בהלכה ובדרוש .בראשונה הדפיס את ספרו של אביו
החורג רבי מרדכי בנימין נבון "בני בנימין" ,ועליו הוסיף משלו – "וקרב איש"  .47ספריו הראשונים" ,שמחה לאיש",
ו"איש אמונים" ,48נדפסו בירושלים בתרמ"ח ( .)1888בחייו יצאו לאור עוד ספרים נוספים ,ולאחר פטירתו פורסם ספר
השו"ת (שאלות ותשובות) שלו "שאל האיש".
צאצאיו :בנו הבכור רבי חיים משה אלישר ,כיהן אף הוא כראשון לציון ,אחרי אביו .הוא היה בנו של "ראשון לציון",
וחתן של "ראשון לציון" ,רבי רפאל מאיר פאניז'ל ,ובעצמו גם כיהן כראשון לציון .מלבדו היו לרב אלישר ,שני בנים:

    4תוארו של הרב הראשי הספרדי  .בתקופת השלטון העות'מאני היה זה תואר כבוד של הרב הראשי לירושלים ,שמונה בידי השלטון כ'חכם
באשי' וייצג את העדה היהודית בפני השלטון העות'מני.
"    4ישא" :ראשי תיבות "יעקב שאול אלישר".
    4רבי מרדכי בנימין נבון ,בני בנימין וקרב איש( ,ירושלים ,תרמ"א).
"    4איש"  :ראשי תיבות "אלישר יעקב שאול".
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אליעזר ירוחם ,ונסים בנימין מרדכי ,ובת אחת ,מרת בכורה סולטאנה אשת רבי משה ברוך .בתם מרת רוזה ,נישאה לרב בן
ציון מאיר חי עוזיאל ,שכיהן אף הוא לימים ,במשרת "הראשון לציון".
מה היה מוצא משפחתו של הרב אלישר? מי היו אבותיו?
בהיותו יתום מאב מאז ילדותו ,מובן ,כי הרב אלישר לא הספיק לשמוע מאביו על שורשי משפחתו .וכך כתב בעצמו" ,עלי
לבי דווי ,כי אין בידי זכרון לראשונים מרבנן קשישי" .היו שפירשו את דבריו ,כצער על כך שאינו מכיר את אילן היוחסין של
משפחתו.
היותו יתום ,והצלחתו לעלות בסולם הרבנות ,עוררו עליו כפי הנראה אי אלו לשונות רעות בירושלים ,כשנושא ייחוס
משפחתו היה חלק מדברי הלעז .וכך כתב הרב אלישר בהקדמה לספרו הראשון "איש אמונים" :49
" כתב תעודת יחסי הוא כמוס עמדי ,כאשר העד העיד שראה אותה כמוהר"א* אשכנזי זלה"ה בהקדמת ספר 'בני בנימין',
ויען כי בדור הזה שכיחי (מצויים .ב.פ ).כת חשדנים שכוונתי להתייהר חלילה ,לא הצגתיה בדפוס ויבוא יום ויתפרסם לכל
באי שער".
ברשימת זיכרונותיו כותב הרב אלישר:
"יען העמיסו עלי כמה וכמה אדונים יקרים ונכבדים להודיע כל קורותי ותולדותי ותולדות אבותי הקדושים ,אמרתי הנה
באתי להגיד ישר קושט דברי אמת ,כפי מה ששמעתי מאדונתי הורתי הרבנית אשת חיל המפורסמת בכל עה"ק (ערי
הקודש) בחכמתה ודעתה ,כי אני נשארתי יתום קטן בן שבעה שנים פחות ארבעה חודשים  .....דין גרמא (זה גרם .ב.פ ).כי לא
נמצא אתי מטהרת יד של אבותי הק' זיע"א (זיכרם יאיר עלינו אמן) שום מזכרת ,כאשר יעשו בני האיתנים לכבוד ולתפארת,
ולא זכיתי שתאמר הן זכרון לראשונים ועטרת זקנים וכו'".
כאמור לעיל" ,הראשון לציון" רבי אברהם אשכנזי ,כתב הסכמה לספר "בני בנימין וקרב אי"ש" שהדפיס הרב אלישר
בצעירותו ,וכך הוא כותב שם,
"ובקרבו ישים אור בו ,אי"ש שהכל בו ,אלה תולדות ...הרב המופלא רב כמוהר"ר יעקב שאול המכונה בכור אלישר הי"ו [ר"ת
יש"א ברכה הי"ו] ( ...כאשר ראיתי כתב יחוסו ומאן גברא רבא  ...הרב הגדול המופלג בזקנה ר"מ ור"מ דעיה"ק חברון ...ואנא
נפשאי הכרתי חתימתו וחותמו) אשרי יולדתו ,ירבו כמותו ,מי כמוהו מורה מלמד שלן בעומקה של הלכה".
כאן קיימת סתירה כביכול :האם היה הרב אלישר יתום מאב שלא ידע מאומה אודות ייחוסו ,כפי שציטטנו מכתביו בכמה
מקומות ,או שהיה לו כתב יוחסין המורה על היותו "מזרע קדושים ,אראלים ותרשישים" ,כפי שכותב "הראשון לציון" רבי
אברהם אשכנזי.
כפי הנראה ,התשובה היא די פשוטה .הרב אלישר ,אכן התייתם עוד לפני הגיעו לגיל שבע ,ולא הספיק לשמוע מאביו
מאומה אודות משפחתו .הוא רק ידע שהוא ממשפחה של רבנים ,והצטער על כי אין בידו מזכרת מאבותיו הקדושים,
לעשות זיכרון לראשונים ,ועטרת לזקנים .כך הוא העלה את הדברים על ספר זיכרונותיו ,שכתב בצעירותו על השנים
תקע"ט-תקצ"ד (.)1834 – 1819
בתחושה זו ,שכביכול הוא תלוש ממסורת אבותיו ומאילן היוחסין ,חי הרב אלישר את ימי נעוריו ,עד היותו בן קרוב
לשלושים שנה .בשנת ה'תר"ה ( ,)1845בהיות הרב אלישר כבן עשרים ושמונה ,והוא גר בירושלים ,פגש את אחד מרבני
חברון הישישים ,רבי חיים הלוי פולאקו ,שהכיר את אביו וזקנו של הרב אלישר שהיו מתושבי העיר חברון ,וידע לספר לו
עליהם ועל משפחתם .הוא העלה את ידיעותיו על הכתב ,וחתם על הנייר ,וזהו כתב ייחוסו של הרב אלישר .הרב אשכנזי
רק כתב והעיד ,כי ראה את אותו כתב ייחוס שנכתב על ידי רבי חיים פולאקו.
למעשה ,כמעט כל חוקר משפחתו ,חש את אותן תחושות – בתחילה הוא מעין תלוש וחסר שורשים ,יחסית לאחרים
שמראים אילן יוחסין מסודר .תחושה זו מניעה את תהליך המחקר ,שלאחריה בדרך כלל אפשר להרכיב עץ משפחה נרחב,
או מגילת יוחסין מכובדת.
האם מוצא הראשון לציון ממשפחה אשכנזית?
מכתבו של הרב חיים פולאקו ,על ייחוסו של הרב אלישר ,נשמר עד היום בארכיון בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי

    4רבי יעקב שאול אלישר ,איש אמונים( ,ירושלים ,תרמ"ח).
* ראה גם נספח למאמר ובו מדריך לקצורים
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בירושלים .50
"להיות שבהיותי פעה"ק ירוש'[לים] ת"ו נדרשתי לאשר שאלוני ולהיות האמת נהדרת עדות...
החכם השלם והכולל סוה"ר זר"ק כמוה"ר יעקב שאול הי"ו הוא מגזע היחס והמעלה שלשלת יוחסין בן להרב הכולל
כמוה"ר אליעזר ירוחם ז"ל בכמוהר"ר הרב המופלא וכבוד ה' מלא כמוהר"ר יעקב מווילנא זצוק"ל בכמוהרר"ר הרב ר'
ירוחם מווילנא זלה"ה שהיה בן להאשל הגדול הרב הגאון המופלג שמו נודע בשערים  ...רבינו יעקב מווילנא זצוק"ל
ולמען תהיה לעדה ולראיה ביד כמורי"ש הנז' באתי על החתום  ...לח' סיון  ..כ"י אנשי"ם אחי"ם אנחנ"ו לפ"ק ושריר
וברור וקיים".
מקום החותם והחותמת
ובכן ,לפי כתב היוחסין הזה ,הרב יעקב שאול אלישר ,הוא וכל משפחתו ,הם צאצאים למשפחה אשכנזית מווילנה ,ירושלים
דליטא .על כתב יוחסין זה הסתמך הרב אלישר בעצמו ,ועליו הסתמכו גם רבים מכותבי תולדותיו בפרט ,ותולדות חכמי
ירושלים בכלל ,וביניהם :לונץ ,גראייבסקי ,פרומקין ,גאון ,פריימן ,ואחרים.
יש המפקפקים על אמינות אילן יוחסין זה .פירוט הדמויות המופיעות בו אולי יסייע בהבנתו.
הרב יעקב שאול אלישר ,נולד בצפת .אביו ,רבי אליעזר ירוחם אלישר ,היה יליד חברון ,שם הכירו רבי חיים פולאקו .אולם,
מקום מגוריו העיקרי היה צפת ,שם גר גם אחיו רבי חיים אלישר.
בשנת תקפ"ב ( )1822נאסר רבי אליעזר ירוחם על ידי השלטונות ,בשל עלילה על אחיו – חיים ,ובדרך נס הציל את נפשו
בהתחפשו לערבי .אולם ,לא ארכו הימים ,והוא נפטר בי"ט אדר ב' ,תקפ"ד (.)1824
אביהם של אליעזר ירוחם וחיים ,היה רבי יעקב אלישר .בשנת תקל"ג ( )1773נשלח הרב יעקב אלישר בשליחות קהילת
יהודי חברון לארצות ערב .בשנת תקל"ה ( )1775כאשר היה בבצרה עלו הפרסים על העיר ,וצרו עליה במשך שנה תמימה ,עד
שהצליחו התושבים להדוף את הצרים .יהודי העיר בצרה סבלו בעת המצור .ביניהם היה השליח מחברון רבי יעקב אלישר.
כאשר ניצל ממאסרו ( )1822חיבר רבי יעקב שיר הודיה בשם "מגילת פרס" ,שבו גולל את סיפור המצוקה וההצלה .בהיותו
בבצרה נודע לו על מות אשתו בחברון ,ונשא שם אישה אחרת .בשובו נתיישב בצפת .בהמשך השנים נשלח שוב ,לצפון
אפריקה ולאיטליה ,שם פגש את החיד"א – הרב חיים יוסף דוד אזולאי ,ונתחבבו האחד על רעהו.
לפי דברי רבי חיים פולאקו בכתב היוחסין ,הרי שרבי יעקב זה ,נקרא כמוהר"ר (כבוד מורנו הרב רבי ב.פ ).יעקב מווילנא,
והיה בנו של ר' ירוחם מווילנא.
אם כן ,מיהו ר' ירוחם מווילנא? ומיהו אביו "האשל הגדול הרב הגאון המופלג  ...רבנו יעקב מווילנא"?
רבי יעקב מוילנא בן רבי בנימין וואלף (( ,Wolfהיה מחשובי רבני ירושלים .הוא עלה לארץ ישראל בשנת ת"ס ( )1700לערך,
בתקופת עליית רבי יהודה חסיד ותלמידיו .הרב יעקב מוילנא למד בישיבת הגביר רבי ישראל יעקב פירירה .בשנים תע"ד
( – )1714תפ"ה ( )1715היה מספר פעמים באירופה כשליח האשכנזים שבירושלים ,ועוד קודם לכן בשנת תס"ג ( )1713היה
בהמבורג בשליחות .כינויו בפי האשכנזים וכך גם חתם בעצמו ,היה – "ירושלמי".
רבי יעקב מוילנא חיבר ,יחד עם רעו ר' נתן נטע מנהיים ( ,) Manheimפירוש בשם "יאיר נתיב" ,על הספר "מאורת נתן"
(פירוש הספר "מאורי אור" שחיבר ר' מאיר פאפירש  .)51וכך כותב עליו רעו בהקדמה,
"מצאתי לי איש כלבבי ,ליש ולביא ,רב בקי בחדרי תורה ,כל רז ממנו לא נעלם ,סיני ועוקר הרים,
האלוף התורני ר' יעקב משיורי כנסת הגדולה משופריה דיעקב ,עמו קבענו עתים לתורה...
בכתבי הרב הגדול האר"י ז"ל ושאר ספרים".
בשו"ת השיב ר' אליעזר לר' אליעזר ליפשיץ( ,תק"ט –  ,1749סימן א'):
"תשובה לקרתא קדישא (עיר הקודש ב.פ ).דירושלם אל הרב המאוה"ג (המאור הגדול ב.פ) מאיר דאורייתא ומארי
דקבלה ,אשר כל ספרי הרמב"ם ונושא כליו היו סדורים ושגורים בפיו  ...החריף הגדול יאנקל ווילנר זצוק"ל"( .זכר צדיק
וקדוש לברכה ב.פ).
רבי יעקב הדפיס גם תיקוני "זוהר" עם הגהותיו ,על פי האר"י ,בקושטא תע"ט ( ,)1719וכל הדפוסים הבאים נדפסו עם

   5גיורא פוזיילוב ,חכמיהן של  ארבע ערי הקודש( ,הוצאת משרד החינוך ,ירושלים ,תש"ס – )2000
   5רבי נתן נטע מנהיים  ורבי יעקב מווילנא ,רבי מאיר פאפירש הכהן ,מאורת נתן  -מאורי אור,עם פירוש יאיר נתיב(,ורשא ,תרכ"ז .)1867
|  | 20שרשרת הדורות | העמותה הישראלית לחקר שורשי משפחה

הגהותיו ונשתבחו בהם .מוזכר ,כי בהקדמת המדפיס של השיטה המקובצת על בבא מציעא (אמשטרדם תפ"א – .1721
רבי יעקב מוילנא נזכר גם בספרי "הפחד יצחק" (יצחק למפרונטי) ,ובספרים של רבים מחכמי טורקיה ,איטליה ואמסטרדם
(למשל "פרי עץ חיים" ,אמשטרדם תק"ב –  ,1742ובחידושים למגילה) ,וגם החיד"א (הרב חיים יוסף דוד אזולאי ב.פ) הזכירו
בספריו .כמו גם בכתביהם של אברהם יערי ,52ו מאיר בניהו.53
בנו של רבי יעקב וילנא ,רבי חיים ירוחם וילנא ,נולד בשנת תס"ג ( )1703לערך בירושלים .אף הוא היה שליח בני ירושלים,
וסבב באשכנז ובפולין ,ולקח על עצמו לשלם את החובות של אביו למען בני ירושלים .בהיותו בווינה בשנת תקי"ד (,)1754
כתב עדות לטובת רבי יהונתן אייבשיץ וקמיעותיו ,בבואו להגן עליו מפני הערעורים שהקים עליו רבי יעקב עמדין – היעב"ץ.
בסוף ימיו היה חותם ,חיים נסים ירוחם ,וכנראה שנוסף השם נסים לשמו בעת מחלה .אחרי רעש האדמה של שנת תקכ"א
( )1761עבר לפקיעין ,ואחר כך ,בשנת תקכ"ח ( ,)1768שוב נמצא בירושלים כראש עדת האשכנזים הקטנה .בשנת תקל"ג
( )1773הלך לדמשק ,מחמת דוחק העניות .הוא נפטר בשנת תקל"ה ( ,)1775בהיותו מחוץ למקומו ,כנראה בדמשק (ייתכן
שטבע בחידקל) ,וספד לו בירושלים הרב מנצור מרזוק בספרו "בן פדהצור" ,פרשת שלח לך.
רבי חיים ירוחם מוילנא נתן הסכמה ל"ספר הפרדס" של ר' אריה לייב עפשטין שנדפס בקניגסברג בשנת תקי"ט (.) 1759
על ר' חיים ירוחם ,כתב הרה"ק ר' אברהם גרשון מקיטוב – גיסו של הבעל שם טוב  -בדבריו שנדפסו לפני ההסכמה בספר:
"החכם השלם והכולל ,זה סיני ,מקובל אלוקי."...
לפי כתב היוחסין ,שכתב רבי חיים פולאקו ,הרי שמשפחת אלישר ,מהאליטות הספרדיות של ירושלים ,מוצאה למעשה
ממשפחת אשכנזים מווילנה .אומנם ,משפחה של תלמידי חכמים מופלגים ,בקיאים בתורת הנגלה והנסתר.
ידוע כי רבי חיים ירוחם מווילנה ,עם היותו מראשי הקהילה האשכנזית בירושלים ,נמנה לעתים אף בין תלמידי החכמים
הספרדים ,כך למשל ,הוא חתום על כתב השליחות של המהרי"ט (הרב מורנו הרב יום טוב ב.פ) אלגאזי ,עם שבעה מחכמי
הספרדים בירושלים .וגם הסכים על ספר "שער המים" ,יחד עם שאר חכמי הספרדים ,הרב ירוחם מווילנה למד בישיבותיהם
של רבני הספרדים ,הושפע מתורתם ,ואף קיבל מהם את דמי "החלוקה"**.
רוזאניס ,ההיסטוריון של יהדות טורקיה ,כותב על רבי חיים ירוחם ,שהיה בין האשכנזים ש"הסתפרדו" בירושלים .ואם כך,
מובן כיצד צאצאיו היו כבר ספרדים של ממש ,והגיעו עד למשרת "הראשון לציון".
טענות המערערים על מגילת היוחסין
מערערים רבים קמו על מסורת זו ,ונמנה כאן את חלקם :אברהם יערי ,י' ריבלין ,אברהם אלמליח ,הרב יעקב משה טולידנו,
מאיר בניהו ,ואחרים .טענות רבות להם ,ולא את כולן נזכיר כאן.
אחת מטענות המערערים ,מביאה כהוכחה את "מגילת פרס" שנזכרה לעיל ,אשר כתב רבי יעקב אלישר ,סבו של רבי יעקב
שאול אלישר ,אחרי שניצל ממלחמת פרס-בצרה .המגילה נדפסה לראשונה בראש הספר "איש אמונים" ,ומאז נדפסה
פעמים רבות .החוקרים סוברים ,כי מדובר בכותב ספרדי – הניבים ,המליצות ,כולם הם משל בני יהדות ספרד ,ולא של חכם
אשכנזי .אומנם טענה זו ניתנת לדחייה ,כי הרי ודאי שרבי ירוחם הושפע מתרבות הספרדים בירושלים ,ואין זה מן הנמנע,
כי בנו כתב כספרדי לכל דבר.
טענה נוספת ,שעליה אין תשובה .לפי האמור ,הראשון שנשא את שם המשפחה אלישר היה רבי יעקב בנו של רבי חיים
ירוחם .אבל ,בראשי החרוזים ב"מגילת פרס" ,חתם רבי יעקב את שמו ,והנה ,הוא מזכיר את שם אביו ,אבל כותב ששמו
חיים יוסף ,ולא חיים ירוחם.
אלמלא הידיעה ,כי היה אדם בשם חיים יוסף אלישר ,ניתן היה לחשוב ,כי נפלה טעות כלשהי .אבל רבי חיים יוסף אלישר,
אף הוא דמות מוכרת היסטורית .בצעירותו היה תושב ירושלים ,ועזב משם לחברון .היה באמשטרדם בשנת תע"ב (,)1712
והדפיס שם מתוך כתב יד ,את הספר "נגיד ומצווה" לרבי יעקב צמח שהיה ממפורסמי העיר חברון .בשנת ת"ץ ( )1730הרב
חיים יוסף אלישר יצא שוב בשליחות מתועדת ,לטריפולי ,ונפטר בשנת תצ"ג ( )1733לערך ,בחברון.
אם כן ,לא רק דמות ידועה היסטורית ,אלא אף הוא ממשיך בני משפחת אלישר ,אשר שהה בשליחות העדה בארצות שונות.
יתרה מזו ,מציין מאיר בניהו ,כיצד ייתכן לומר שיעקב היה הראשון שנשא את שם המשפחה אלישר ,והלא בשער הספר
"נגיד ומצוה" שנדפס באמסטרדם בשנת תע"ב ( )1712מזכיר רבי חיים יוסף ,את שם אביו ר' אברהם אלישר ,שבאותה שנה

   5אברהם יערי ,שלוחי ארץ ישראל – תולדות השליחות מהארץ לגולה ,ירושלים( ,תשי"א) ,ע"ע .340 - 337
   5מאיר בניהו ,רבי יעקב וילנא ובנו ויחסיהם לשבתאות (,ירושלים ,מוסד הרב קוק ,תשי"ג  ,)1953ע"ע רג-ריד.
** "החלוקה" -כספים שנאספו מיהודי הגולה כתמיכה ביהודי ארץ ישראל .התרומות נאספו ע"י שד"רים – שליחים ד'רבנן (מא"י) .הללו היו נציגי וועדי
הקהילות והעדות היהודיות השונות בארץ ישראל (הערת המערכת).
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כבר לא היה בחיים .כלומר ,הם נקראו בשם זה ,שנים רבות עוד לפני עליית רבי יעקב וילנה לארץ ישראל .ועוד מוסיף בניהו,
שכבר מאתיים שנה קודם לכן ,בשנת רס"ד ( ,)1504מיד לאחר גירוש ספרד ,מוזכר בין הגולים מספרד שהגיעו לצפת ,חכם
בשם ר' יוסף אליסר .כלומר ,היה זה שם מוכר בארץ ישראל כבר מאות שנים.
מסכם בניהו ואומר" ,ואף אם לא ידענו זאת ,כיצד יכולים אנו לתאם את תולדותיו של ר"י (רב יעקב ב.פ) אלישר עם משפחת
וילנה ,הלא על כל צעד נתקל בסתירות ,ואין כאן אפילו שני יוסף בן שמעון".
מכאן ,מוצא משפחתו של הרב אלישר ,לא היה ממשפחה אשכנזית ,אלא ממשפחה שורשית ,שהגיעה לארץ ישראל כבר
לפני למעלה מחמש מאות שנים ,מיד לאחר גירוש ספרד  .1492הכותבים את מגילת ייחוסו הרי שיכתבו כך:
"הראשון לציון רבי יעקב שאול אלישר ,בן רבי אליעזר ירוחם אלישר מצפת ,בן הרב יעקב אלישר
מחברון ,בן רבי חיים יוסף אלישר מחכמי חברון ,בן רבי אברהם אלישר שנפטר עוד לפני שנת תע"ב
( ,)1712מגזע משפחתו של הרב יוסף אליסר ,ממגורשי ספרד שקבע מושבו בצפת".
הצעת פשרה
האם "כתב הייחוס" שכתב רבי חיים הלוי פולאקו ,שהיה רב רציני ,מוכר ומכובד ,לרב אלישר ,הוא כולו המצאה ללא בסיס?
יעקב גליס ,54מצא פשרה בין שתי המסורות .הוא כתב על רבי חיים יוסף אלישר ,שנשא לאישה את בתו של רבי יעקב
וילנה .אם כך ,משפחת אלישר אכן היא משפחה ספרדית שורשית ,אבל מצד שני ,אכן "הראשון לציון" היה מצאצאי רבי
יעקב וילנה .איני יודע מה מקורו של גליס לפשרה זו ,אם כתב זאת על סמך מידע אמיתי ,או רק כפשרה עצמית בין שתי
המסורות הסותרות זו את זו?
לסיכום ,מתברר ,כי כתב היוחסין של רבי יעקב שאול אלישר ,אינו מדויק ,וייתכן ,כי הוא אף מוטעה .למדנו ,כי במחקר
הגנאלוגי ,גם מקורות הנחשבים מהימנים ,כדוגמת מגילת יוחסין ישנה ,מחייבים בדיקה ,בכדי להימנע מסתירות בין
העובדות הידועות.
בנימין פנטילאט ,28 ,פתח תקווה .אברך כולל ,עוסק בלימוד תורה .קרוב לעשר שנים עוסק במחקר גנאלוגיה רבנית ,מאמריו
מתפרסמים בבלוג "תולדות ושורשים בעם ישראל" ,ובבימות שונות.
bpantelat@gmail.com

נספח למאמר ובו מדריך לקצורים
ראשי תיבות לקריאת המאמר:
	•אמוי"ץ – אמת ויציב
	•בכמוהר"ר – בן כבוד מורינו הרב רבי
	•גו"ש – גמור ושלם  /גמורה ושלמה
	•דעיה"ק – דעיר הקודש (של עיר הקודש)
	•האר"י ז"ל – כינויו של רבי יצחק לוריא מצפת.
	•החיד"א – כינויו של הרב חיים יוסף דוד אזולאי
	•הי"ו – השם ישמרהו ויחיהו
	•היעב"ץ – כינויו של רבי יעקב עמדין ,יעקב בן צבי
	•המאוה"ג – המאור הגדול (תואר כבוד לרב)
	•המהרי"ט – הרב מורינו רבי יום טוב
	•הרה"ק – הרב הקדוש
	•זיע"א – זכותו/ם יגן עלינו אמן
	•זלה"ה – זכרונו לחיי העולם הבא
	•זצוק"ל – זכר צדיק וקדוש לברכה

   5יעקב גליס ,אנציקלופדיה לחכמי ארץ-ישראל( ,ירושלים ,תשל"ז)
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	•זר"ק – זרע קודש
	•ירושת"ו – ירושלים תבנה ותכונן
	•כ"י אנשי"ם אחי"ם אנחנ"ו  -המרכאות באות לסמן
גימטריה –  – 605זו השנה תר"ה
	•כמוהר"א – כבוד מורנו הרב אברהם
	•כמורי"ש – כבוד מורינו רבי יעקב שאול
	•נר"ו – נרו יאיר ויזרח
	•סוה"ר – סיני ועוקר הרים (תואר כבוד לרב)
	•לפ"ק – לפרט קטן (כינוי לחשבון של גימטריה המסמנת
שנה)
	•עה"ק – עיר  /ערי הקודש
	•פעה"ק – פה עיר הקודש
	•ק"ק – קהילת קודש
	•ראב"ד – רב אב בית דין
	•ר"מ ור"מ – ריש מתיבתא ורב מתא (ראש ישיבה ורב
העיר)

לזכרם
לזכרו של מיכאל הוני ז"ל 2011 - 1929
מאת
חנה פורמן

את מיכאל הוני ( )Michael Honeyעליו השלום הכרתי סמוך לעלייתו לישראל ב .2002-לא זכור לי היכן נפגשנו ,אבל זכור
לי היטב שאחרי שיחה קצרה ביותר מצאתי לי ֵרע חדש.
נראה לי ש"לעשות חברים" היא תכונה אנושית שהייתה אחת מהתכונות הבולטות ביותר של מיכאל .הוא יצר קשרים עם
מי שהסכימו אתו ,וביתר עוצמה עם מי שלא הסכימו אתו.
מיכאל הוני ( הוניגווקס  )Honigwachsנולד בצ'כיה בשנת  ,1929ה"בנימין" של שלמה ( )1964 – 1885ואדלה צילה לבית
אנגלברג (  – 1888נספתה בשואה אושויץ-בירקנאו  10או  11אפריל )1944
המשפחה נפרדה עוד לפני  – 1939אביו שלמה ואחיו הרמן צבי הירש (  )1995 – 1914היגרו לאנגליה ,אחיו  -פריץ שרגא
( )1994 – 1919ומרדכי ( )1987 – 1921עלו לארץ ישראל בשנת .1939
אימו של מיכאל ,אחיו עימנואל ( – 1925נספה בשואה  ,)1945אחיו הבכור לאו לייב דוד ( – 1911נספה בשואה  )1945נשארו
לגורלם בצ'כיה.
מיכאל שרד את מחנות הריכוז הגרמניים והגיע לאנגליה בשנת .1945
בהשכלתו היה מהנדס  -בנה מפעלים בתחום הכימיה והפטרוכימיה במקומות רבים ברחבי העולם.
בארץ החלו קשרינו על הרקע המשותף  -העיסוק בגנאלוגיה .במיוחד בשל העובדה שמיכאל הוני היה בין מייסדי החברה
הגנאלוגית באנגליה ( ,)Jewish Genealogical Society of Great Britainושימש כמזכירה לאורך שנים .מיכאל היה
האיש שענה על כל השאלות שהופנו אל העמותה האנגלית.
בתקופת עלייתו לישראל שימשתי בתפקיד יו"ר ה"חברה הגנאלוגית הישראלית" (ששמה היום "העמותה הישראלית לחקר
שורשי משפחה") ,כך שעם מיכאל מצאתי נושאים משותפים רבים ,לשיחה ,להחלפת רעיונות ועצות טובים.
עם הזמן ,והרחבת הקשר ,למדתי על קורות חייו ,מעט על משפחתו ,ובעיקר על עיסוקו הגנאלוגי .בתוך השיחות וההתכתבויות
שניהלנו בינינו ,שמעתי וקראתי סיפורים המשובצים בידע רב ויסודי ,אשר העבירו אלי מידע מאיר עיניים ומחשבה ,ועזרו
לי בהבנת תהליכים.
מתקציר הפרטים האישיים שאותם מסר מיכאל הוני ע"ה בסוף כל מאמר שכתב ,או בתקצירים שמסר להרצאות בכל
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אחד מהכנסים הגנאלוגיים שהשתתף ,כתב תמיד שלושה משפטים עצמו" :מיכאל הוני נולד בצ'כוסלובקיה ,הצליח לשרוד
במחנות הריכוז הגרמניים והגיע לאנגליה בשנת  .1945מהנדס בנה מפעלים בתחום הכימיה והפטרוכימיה במקומות רבים
ברחבי העולם".
נדמה לי שבמילים אלו גלום כל עולמו הרוחני והנפשי של מיכאל הוני ,והגורמים שתרמו יותר מכל לפנייתו לעבודת חייו
– "השעון ההיסטורי היהודי" .במסגרת עבודה זו פיתח מיכאל שיטת בניית דיאגראמות של עצי משפחה מקבילים ,לאורך
 600שנה –  24דורות של משפחות המשתלבות דרך נישואין.
למיכאל היה צורך פנימי לספר את הסיפור ,ולהביא את פרטיו לרחבי העולם למען זיכרון העבר ,למען הווה ברור ולמען
עתיד בלתי צפוי .מזיכרון עברו ,ומסודות המקצוע שרכש ,ועיסוקיו ,יכול היה מיכאל לגשת למלאכת המחקר הגדולה
55
והבלתי צפויה שעשה.
בתחילת קיץ  2007העביר אלי חבר משפחה ותיק נייר שעליו היו רשומים שמות .הבנתי מיד שזה רישום של עץ משפחה,
ולאחר עיון קצר בשמות הרשומים ,הבנתי שמדובר באילן יוחסין .חלק מהשמות הרשומים יכולתי לזהות ולמפות בכוחות
עצמי ,אלא שמהר מאד הבינותי שאת מלאכת הפענוח הנכונה יותר ,יוכל מיכאל הוני לעשות טוב ממני.
מיכאל אכן התייחס ברצינות האפשרית אל המשימה ,והחל במלאכת הקודש של פענוח ורישום סדר הדורות כפי שמציין
הכתוב .על מנת להגיע אל מירב הדיוק פנה מיכאל ע"ה אל מנשה קפלן יבדל"א – חבר ושותף ל"מסעות מחקר" של מיכאל
– ויחד הם פענחו את מלוא תוכן הכתוב.
להלן צילום אילן היוחסין אשר נמסר לידי בקיץ :2007

איור  : 1אילן יוחסין של ר' ברוך בערלינערמאן

   5מאמר מפרי עטו של מיכאל על מחקרו המקיף ,הכולל מידע על אחיו הבכור ,בחוברת שרשרת הדורות ,כרך י"ט מספר  ,2ממאי .2005
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פענוח הכתוב (על פי מספר השורה):
קיצורים:
הג"מ – הגאון מורנו; אבד"ק – אב בית דין קהילה; זי"ע – זכותו יגן עלינו;
שו"ת – שאלות ותשובות; בעהמח"ס – בעל הספר /מחבר הספר
1 .1ר' ברוך בערלינערמאן בן ר' צבי בערלינערמאן בן הרב הג"מ ר' נטע
2 .2ז"ל אבד"ק בולגראיי בן הג"מ ר' לעביש הנודע בשם ר' לעביש ר' טעבליס
3 .3בן הג"מ ר' טעבלי מפיעטרקאו בן הג"מ צבי הרש אבד"ק בערלין והוא
4 .4בעצמו התכנה בערלינערמאן על שם העיר בערלין שהי' שם לרב בן הג"מ
5 .5ארי' לייביש אבד"ק אמשטערדם בן הג"מ שאול אבד"ק קראקא בן הג"מ
6 .6העשיל אבד"ק לובלין וקראקא הנודע בשם הר"ר (אברהם) העשיל בן הג"מ יעקב
7 .7אבד"ק לובלין בן הג"מ אפרים הערש מלדעור בן הג"מ יונה ווייל אבד"ק
8 .8בומבורגא מדינת שווייץ בן הג"מ יעקב ווייל אבד"ק דונאווערט ומדינת
9 .9באיירין בן הג"מ מאיר אבד"ק אולם בן רבינו יעקב ווייל אבד"ק נירענבערג
1010בעה"מחס שו"ת מהרי' ווייל מגזע המהר"ם רויטענבערג זי"ע ה"ר ר' (יהושע) העשיל
1111הי' חתן הג"מ יהודה וואהל בן הג"מ שאול וואהל מבריסק בן ה"ר הג"מ שמואל
1212יהודה קצנעלענבוגן אבד"ק ווינעציא פאדבה בעה"מחס שתים עשרה דרשות מה"רי מינץ בן רבינו
1313מאיר אבד"ק הנ"ל בע"מ שו"ת מהר"מ פאדובה חתן רבינו אברהם (מינץ) אבד"ק
1414הנ"ל בן רבינו יודא מינץ מח"ס שו"ת מהר"י מינץ מגזע רש"י ז"ל הג"מ
1515שאול אבד"ק קראקא הנ"ל הוא חתן הג"מ ארי' לייב אבד"ק קראקא הנודע
1616בשם הר"ר מנדלוב בן הג"מ זכריה מנדל (קלויזנר) ואב"ד בירושלים ולמעלה
1717בקודש כמובא בספרי הדורות והר"ר (אריה) ליב הויכער הי' חתן הג"מ (אפרים) פישל
1818אבד"ק לביב בן הר' צבי העריש בן הג"מ ווישל הנזכר בסמ"ע חתן רבינו
1919המהרש"ל מגזע רש"י ז"ל כמובא בכל ספרי הדורות מבית דוד המלך ע"ה.
בהסבריו כותב מיכאל הוני שמצא בחמש עשרה שורות ,מתוך תשע עשרה השורות שבמסמך ,הקבלה בפרטים לרשומות
שהוא הכין מתוך הספר" :מגלה עמוקות" – אחד מספרי היסוד של מחקרו.
צילום אילן יוחסין זה היה ה"רכוש" היחיד שנמסר לאמו של חברנו הוותיק ערב עלייתה לא"י (בשנת  )1935ע"י אביה  -בנו
של ר' ברוך בערלינערמאן .לפי הסיפור ,שהאם חזרה וסיפרה ,אביה אמר" :זו הנדוניה היחידה שאני יכול לתת בידך".
החבר שמסמך זה הינו רכושו נתן בידי את הסכמתו המלאה והמפורשת לפרסום אילן היוחסין ,הן ברשימה זו והן בכל מקום
אחר אשר אמצא לנכון .אולם אין להשתמש במסמך זה ללא קבלת אישור.
מצאתי לנכון להביא דוגמה זו ,בכדי שנזכור כולנו שזה היה הלפיד שאותו נשא מיכאל הוני ע"ה לפני המחנה הגנאלוגי.
מעשיו ומחקריו היו כצפיחית בדבש .אישיותו ,מסירותו ,וגישתו לאדם באשר הוא אדם הוכיחו שהוא היה "א -מענטש".
יהא זכרו ברוך.
חנה פורמן לבית פרידמן ,ילידת א"י .מאז  1989עוסקת במחקר השורשים והסיפור של משפחות :מרקביץ – בנצבסקי – פרידמן
(בית הוריה) וכן פלוטניק – פורמן (בית הורי עמנואל) .תושבת קריית גת בחבל לכיש .חברה בעמותה מאז  .1997נשואה לעמנואל,
אם לשלושה בנים וכלות ,סבתא לתשעה נכדים ונכדות.
חנה פורמן ehfurman@netvision.net.il
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דברי הספד על קברו הטרי של פרופ' ישראל ז"ק
רע לעבודה וידיד

מאת
דר' חנן רפפורט

הימים הנוראים קרבים והולכים ועימם חשבון הנפש לעם ישראל כולו.
והנה אנו עומדים לפני יום חשבון נפש כזה – החשוב לנו ולחברנו המונח פה לפנינו.
"הנְ נִ י ֶה ָענִ י ִמ ַּמ ַעׂש" ,התבקשתי ע"י ציבור הנוכחים כאן וע"י אלה שלא יכלו להגיע ,לשמש להם כפה
וִ ....
ושליח ציבור ולעבור לפני התיבה.
אז ,מניין נתחיל ובמה ?
כל תכונה ופינת חיים של אישיות מיוחדת זו ,שווה סיפור גדול והערכה מתמשכת והולכת כסידרת
תוכניות על פני עולם ומלואו.
אולם....כבתפילה ,נקצר לכבוד ישראל וכל הנוכחים פה.
ראשית ,האיש החביב ועדין הנפש הזה – היה והינו יחיד במינו.
הוא היה כה עדין וכה חביב עד כי לא שמעתיו – בשנות חברותנו הארוכות – מרים את קולו על מישהו,
ולא קלטה אזני כל ויכוח נרגש ואמוציונאלי בינו לבין רבים שהיו בני פלוגתא פוליטיים שלו.
עמי נהג בכפפות משי ביודעו שאנו משני צידי המתרס הפוליטי – ממנו למדתי וכך נהגתי עם בני פלוגתא אחרים.
שנית ,האיש הצנוע והנחבא אל הכלים הזה היה בעל ידע נרחב בשדות כה רבים ,עד כי הוכר כאוטוריטה בינלאומית
בגיאולוגיה בכלל ובנושא השבר הסורי – אפריקאי בפרט.
אולם ....הוא – מעולם  -לא ניסה להרשים איש ברוחב ידיעותיו ובעמדה הבכירה שלו בעולם המדע.
והלאה :גישתו המיוחדת לעולם ההיסטוריה המשפחתית – לגנאלוגיה.
כך נהג גם בנושא זה  -כנגזרת ישירה מעולמו המדעי  -בחקירותיו המעמיקות בנושא משפחתו המעטירה ,משפחת ז"ק
המפוארת לדורותיה.
בחיפושו הבלתי נלאה אחר העובדות והאמת ההיסטורית ,לא הניח אבן ,כתב יד ,מאמר וספר אשר לא הפכם וקראם ,כדי
למצא את הטמון מתחתן ובתוכם של עמודי הכתובים.
הוא היה דוגמה ומופת לגנאלוג מדעי וכה שונה מרבים המסתפקים אך ורק בסיפורי הסבתא אל מול הדודה  ....אשר נזכרה
בעובדה זו או אחרת.
חביב ,אמרתי כבר קודם.
היה לו כישרון מיוחד להתחבב על רואיו ועל כל הבאים עמו במגע.
לא אחת התפלאתי על הנתיבות אשר הצליח למצא אל ליבם של כה רבים בעולם החרדי – עולם הידוע בהסתגרותו מפני
עולם החוץ – המסתגרים מפני אלה הרוצים לחדור ולדלות מסודותיו.
רבנים ,כלי קודש ,תלמידי חכמים" ,פשוטי עם" ורבים אחרים ששו לקשר עמו ושמחו לספר ולמסור לו  -ללא כל היסוס
וללא כל הסתיגות  -את מכמני הידע הרב אשר אגרו ,בגלל ההטעמה החשובה להם והדגש הרב על ייחוס אבות.
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היה זה לפלא בעיני עד כמה רבה הפתעתם לשמוע ממני שהאיש הזה  -עמו היו בקשר כה אינטימי ואישי –
הינו פרופסור מכובד ומוכר בעולם כולו .היתה זו חדשה מרהיבה עבורם כי....הוא מעולם לא נפנף בפרופסורה
שלו ובהכרה ובכבוד הרב אשר רחשו לו בעולם המדע.
יכולת החדירה של ישראל אל עולמות הסגירות החרדית ,התבטאה גם ובמיוחד בחברות הטובה והאמיצה
המאקֹויָ ה ,אלה אשר בארץ ואלה אשר ביפן.
אשר היתה לו עם היפנים בני ַ
ביתו היה תמיד תחנה חשובה בביקוריהם בארץ והוא ....היה אורח מכובד ,רצוי ומוערך במושבותיהם ביפן.
הוא היה איש בעל אינטגריטי .אותו מונח אשר תורגם (סוף-סוף) לעברית היפה כ...בעל יושרה רבה.
שנינו שמשנו במשך מספר שנים כחברי ועדת הביקורת של "העמותה הישראלית לחקר שורשי משפחה".
הכניסה שלו לפרטים ,החקירה והבדיקה אחר כל שנראה לו בלתי ראוי ובלתי נכון – וגם אם נעשה בידי שוע וחשוב – לא
היוו כל מכשול בפני ביקורתו הנאמנה.
אֹוהב" ,ולכן לא נשא פני איש ובאישיותו התבטאה בצורה היפה ,הוראת הציווי התנכ"י" :וְ ֹלא
היו "נֶ ֱא ָמנִ ים (עליו)ִּ ,פ ְצ ֵעי ֵ
ֶת ְה ַדּר ְפּנֵ י גָ דֹול"  .בזאת ,ובאלה שימש דוגמה לרבים וטובים.
יצר – ַר ְב ְר ָבן.
ואחרון ,אחרון .הוא לא היה ְׁשוִ ֶ
מעטים מבין ידידיו ,חבריו ומוקיריו ידעו על מעשיו בתקופה שלפני קום המדינה ובמלחמת השחרור.
מעטים הכירו את דרכו משכונת הצריפים שבחיפה אל אהלי הפלמ"ח ,ואל יחידות המחלקה הימית שלו,
אל הפל"ים.
באהלים ובפעולות אלו ,בהם תרם להקמתו וקימומו של הבית הלאומי בארץ ישראל ,פגש גם את חנה ז"ל,
חברתו הטובה ורעיתו לכל אורך חייהם.
ובכל זאת....לא שמענו מפיו – כמעט  -על מעלליו ותרומותיו בימי בראשית הללו.
ולכן....ידידנו הטוב ישראל ,בשמי ובשם כל הנוכחים כאן וכראוי לאיש הפל"ים:
ּיטן .עֹוד נָ ׁשּוב נִ ָפּגֵ ׁש ַעל ַה ַמּיִ ם".
ּיטןֶ ,שׁל ְב ָּרכָ הַ ,ק ִפ ָ
"נָ ִרים ּכֹוסַ ,ק ִפ ָ
ואנו ,הנותרים אחריך ...ננסה להתנחם ונבקש יחד עם לאה גולדברג:

"ל ְמ ֵּד נִ יֱ ,א ַ
ַ
ֹלה יָ ,ב ֵּר ך וְ ִה ְת ַפ ֵּלּל
ַע ל סֹוד ָע ֶל ה ָק ֵמ לַ ,ע ל נ ַֹג ּה ְפ ִּר י ָב ֵּשׁל,
ַע ל ַה ֵח רּות ַה זֹּאתִ :ל ְר אֹותָ ,ל חּוׁש,
ִל נְ שֹׁם,
ָל ַד ַע תְ ,ל יַ ֵח לְ ,ל ִה ָכ ֵּשׁל.
ַל ֵמּד ֶא ת ִש ְׂפ ַ
תֹות י ְב ָּר ָכ ה וְ ִשׁיר ַה ֵלּל
ְב ִּה ְת ַח ֵדּׁש זְ ַמ נְ ָּך ִע ם בֹ ֶּק ר וְ ִע ם ֵל יל,
יֹומ י ַה ּיֹום ִכ ְּת מֹול ִש ְׁל ׁשֹום.
ְל ַב ל יִ ְה יֶ ה ִ
יֹומ י ֶה ְר גֵ ּל".
ְל ַב ל יִ ְה יֶ ה ָע ַל י ִ
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סקירת מאמרים נבחרים
מכתבי עת בעולם

מעיין – עיתון החברה הגנאלוגית היהודית שוויץ והמבורג (יוני  ,2011מס' )99
החברה הגנאלוגית היהודית ,שוויץ
ריימונד מ .יונג ( – )Raymond M. Jungמאמר הסוקר את המצבות של יהודי העיר קארוז' ( )Carougeבקנטון ז'נבה
בשוויץ .המצבה הראשונה משויכת ליוסף אברהם שנקבר ב .1788
ג'ורג' מ .טייטלר ( – )Georges M. Teitlerמרבית צאצאי יהודים שחיו בבוואריה אינם מכירים את שורשי משפחותיהם.
עם קבוצה מהצאצאים פיתח המחבר פרויקט המסייע להם לאתר קרוביהם.

החברה הגנאלוגית היהודית ,המבורג
יורגן סילמן ( )Jurgen Sielemannכתב על שני נושאים:
		
1 .1תוספות שנערכו לספר על ביוגרפיות של רבנים ,במאמר הוא מציג מאגר אודות הרב יוסף שמעון כהן
( )1928-1866( )Josef Simon Kohnאשר נולד בפרסבורג ( )Press burgשימש כרב ונפטר בהמבורג (.)Hamburg
2 .2פרק נוסף (מס'  )33של מחקר שנושאו "חקר המשפחה היהודית לאור ממצאי ארכיון המדינה בהמבורג".

Revue du Cercle de Genealogie Juive, (2011), no. 106
כתב העת של החברות היהודיות לגנאלוגיה ,צרפת.
פסקל פוסטיני ( )Pascal Faustiniמזמין את הקורא למסע אודות כתב עת יקר ערך השייך למשפחה יהודית שגורשה
מאלזס לוריין בסוף המאה ה . 16שתי מאות מאוחר יותר חזרו המשפחות והביאו עימן את כתב היד של דורקהיים אשר
הועבר מדור לדור נושא עמו את שמות בני המשפחה.
דניס אינגולד ( )Denis Ingoldעוקב אחרי שינויי השמות של בני אולם ( )Ulmוגינצבורג ( . )Gunzburgכאשר גורשו
מאולם ב  1500התיישבו בגינזבורג .צאצאיהם העניקו לעצמם את השמות אולמו ( ,)Ulmoאולמן ( )Ulmanוכל הניגזרות
מגינצבורגר ( (.Gunzburger
ז'אק טייב ( )Jacques Taiebלמד את הכתובות על המצבות היהודיות העתיקות בתוניס .מכאן נגזר מחקר אודות שמות
יהודיים של העיר ,בדגש על קהילת טוואנסה ( .)Twansaלמחקר מצורף מילון קטן ,שבנה המחבר לשמות הנדירים
והשכיחים.

|  | 28שרשרת הדורות | העמותה הישראלית לחקר שורשי משפחה

שמות ,כרך  ,18מס'  , 2יולי 2010
•לידיה קולינס (" ,)Lidia Collinsהספרדים של מנצ'סטר".
•ברי נידוף (" ,)Barry Nidoffמליבורנו למנצ'סטר" – שורשי משפחת סוחר יהודי .משפחת סילברה ( )Silveraעברה
מליבורנו ( )Livornotלאלפו ( )Allepoומשם למנצ'סטר במאה ה.19
	•מאמרים אחרים עוסקים במשפחת שאמה ( )Shammahמאלפו ,נחולמולי ( )Naculmuliממצריים וקונקאיי
( )Conquyמגיברלטר.
•מרטין שוגרמן (" ,)Martin Shugermanהוכר כגבור יהודי" – המאמר עוסק בספורו של הטייס הבריטי סגן משנה הרמן
הירש בקר ( ) Herman Hirsch Beckerבעל עיטור הצלב (לטייסים).

שמות כרך  ,19מס'  ,1מרץ 2011
במלאת  150שנה לעיר לידס ( )Leedsמס' מאמרים על יהודי לידס:
דורין ברגר (" ,)Dorin Bergerצעדים בעבר"  ,מספר אודות מיכאל מרקס ,מרשת הכלבו "מרקס אנד ספנסר"
(.)Marks and Spencer
קרולין ברלין (" ,)Caroline Berlynיהודים אשכנזים מהולנד".

שמות כרך  ,19מס'  , 2יולי 2011

•ברנרד ולמן (" ,)Bernard Valmanמלח ,בשר וקופים ממולאים" ,עוסק בבית הקפה שהיה בבעלות אמו ברח' מייל אנד.
•מארי בקר (" ,)Marie Bakerפילנתרופ במצב טוב" ,המחברת מגלה את שורשיה היהודיים שהביאוה ליצחק דייויס
( ,)Isaac Davisנדבן יהודי שתרם ברוחב לב לבתי חולים ולבתי יתומים יהודיים.
•קלייב בטינטון (" ,)Clive Bettingtonהארכיטקטורה של האיסט אנד" –הארכיטקטורה של האיסט אנד היהודי בלונדון.
•פיליפ וולקר (" ,)Philip Walkerהליכה ברחובות האיסט אנד היהודי בלונדון"

דורות ,כרך  ,32מס'  ,3אביב 2011
נעמי ברת' (  " ,) Naomi Barthמאגרי ארכיון הג'וינט" מבט אל ארכיון בינלאומי עצום.
כתובת האתר www.jdc.org/sharedlegacy
בכתב העת הנ"ל חדשות על אתרים בנושאים:
מאמרים על גזענות מ  1922עד היום ,פרויקט שימור הזיכרון של מוזיאון השואה בוושינגטון ואתר אנססטרי
(  ) Ancestry.comוכן על "תולדות" – מרכז להיסטוריה של המשפחה היהודית בפראג.

		

שרשרת הדורות | העמותה הישראלית לחקר שורשי משפחה | | 29

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
	•כותבי המאמרים צריכים לדאוג להעביר חומר שאין עמו בעיות של זכויות יוצרים (תמונות ,איורים ,מסמכים,
טבלאות וכדומה).
	•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 "דוד" 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.
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•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".
•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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