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קוראים יקרים,

"שרשרת הדורות" המגיע אליכם בימים אלה עוסק במחקרים שנעשו אודות משפחות יהודיות מקהילות 
שאין עליהן ידע רב.

משפחת מזרחי צורף שמקורה אמנם מארץ ישראל אך בסיוע חומרים כחתימות וכחותמים, חליפות 
מכתבים וספרי קודש, מצא צאצא שלה במקריות את מקורותיה. משפחת מזרחי זו הגיעה לארץ ישראל 

מתורכיה ומאזורים נידחים שבמזרח - באזור איראן של ימינו- שם שלטו ממלכות קדומות.
אודי מזרחי צורף כתב הפעם את המאמר הראשי והוא סוקר את מאבקו של זקנו ר' דוד בן אליהו מזרחי-
צורף להשגת מוסד לשכן בו אורחים בירושלים בתקופת "היישוב הישן. הכל דרך חותם מקרי "שגילה" 

את משפחתו הענפה.

־רבים מאיתנו עוסקים בחומרים הגנאלוגיים המצויים סביבנו, בארכיונים הנפתחים בארצות מזרח אירו
־פה והמגלים אט אט עובדות גנאלוגיות חדשות בלתי מוכרות. מרתקת לא פחות היא הנכונות וההירת

מות של חוקר מבוקובינה, על מנת לגלות פרטים גנאלוגיים מארכיוני בוקובינה. 
יוסי יגור מפרסם עבודה גנאלוגית שנעשתה לצד מוזיקאי ומורה מבוקובינה, אשר סייע ליוסי ואפשר לנו 

דרכו, להבין את רזי עבודת הארכיונים שם ותכולתם, והכל בהתנדבות ובמסירות.

חותם את כתב העת דר' אלברט כגנוביץ המביא דוגמאות רבות למחקר של משפחות של יוצאי בוכארה, 
־אשר במהלך  הדורות מצאו דרכים לשימור פרטים גנאלוגיים של בני משפחותיהם. זאת למרות,  שנשל

טו על ידי שליטים אכזריים שונים. משפחות אלו  מקפידות עדיין בדרך השימור הגנאלוגי. על האמצעים 
בהם נוהגים יהודי בוכארה– במאמר.

לכל המעוניין לפרסם מאמריו ב"שרשרת הדורות" - אנו מבקשים לכתוב זאת על פי ההנחיות להגשת 
מאמרים המפורסמות כאן.

קריאה נעימה,

משולחן העורכת // דר' לאה טייכר

שלכם,

דר' לאה טייכר

עורכת ראשית
anafa-e@zahav.net.il
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משולחן העורכת // דר' לאה טייכר

חברים יקרים,
הגניאלוגי השביעי של העמותה הישראלית לחקר שורשי  בבית התפוצות את הכנס  קיימנו   2011 בנובמבר   29 בתאריך 

משפחה.
הנושא השנה היה "עליית ילדים ונוער לא"י במסגרת ארגון עליית הנוער ותנועות הנוער החלוציות בגולה".

פתחנו עם הרצאתו של דר' שלמה ברגיל " מחפשים בית מוצאים מולדת: עליית הנוער והתנועה הקיבוצית בחנוך ובשיקום 
של נערי שארית הפליטה" וסיימנו עם הרצאתו של דר' יזהר בן נחום על "קליטת בני הנוער בקבוצים".

בין לבין הרחבנו דעת בנושאים הבאים: כפרי הנוער מפי דר' נחמיה רפל מזכיר הקבוץ הדתי, אסון ילדי אוסלו מפי מר 
קלוד סיטבון , על יתומי השואה בצרפת מפי מר שלמה בלזם מעמותת עלומים, על "מחברת לוזיה" ובה שמות 1000 ילדים 

מסוריה שהועברו בחשאי לישראל מפי דר' ארנון הרשקוביץ, ועוד.
ארכיון בית העדות, הארכיון הציוני והארכיון החזותי של מכון יד בן צבי הציגו בפני המשתתפים ממקורותיהם הגניאלוגים.
שמחנו לגלות בין הבאים פנים מוכרות פנים ופנים חדשות. כבכל מפגש אישי בין אנשים בעלי אינטרס או תחביב משותף, 

נולדו ידידויות מבטיחות.
חלק מן הבאים אף הצטרפו לעמותה שלנו בעוד אחרים ביקשו להימנות על דף הדיוור שלנו או הביעו ענין בקורס החדש 

בן 3 מפגשים שהתחלנו ב-4 לדצמבר 2011 בבית התפוצות: "מתחילים לעבוד על עץ המשפחה".
בין לבין אנו ממשיכים להפגש עם נציגי ארגונים ועמותות במטרה להרחיב את קהל המתענינים בעמותה .

לאחרונה נפגשתי עם תא"ל אפרים לפיד, יו"ר ועדת קשרי ציבור והסברה של "צוות" ארגון גמלאי צה"ל, שהפנה אותנו ליו"ר 
הסניפים הפזורים ברחבי הארץ. הידיעון האלקטרוני שלהם יפרסם בקרוב את הסכום על הכנס שהיה. לקראת סוף החודש 

אציג בפני ארגון גימלאי משרד הביטחון את העמותה שלנו ואתן את ההרצאה "טעימות בגניאלוגיה". 
למעלה מ-40 איש נרשמו להרצאה "מעץ ליער" שניתנה בבית התפוצות ב-16 לנובמבר 2011, ביניהם פנים חדשות לחלוטין. 
"מוטק'ה" יפרסם בימים הקרובים כתבה על העמותה ועל חקר שורשים בישראל, בעקבות  אתר האינטרנט לגילאי +55 

ראיון שנערך עמי.
כמו כן, אני שמחה לספר לכם כי נכנסנו למאה ה-21 – ואתם יכולים למצוא אותנו בדף הפייסבוק של העמותה. 

http://www.facebook.com/israelgenealogy#!/groups/112877852159953
אני מקווה כי בקרוב נתחיל בשינוי/שדרוג האתר שלנו. צרפנו אלינו שני מומחים – צביקה אורן ורוני רבינוביץ }שני אנשי 

מחשב, חברי פורום "שורשים משפחתיים" של פורטל "תפוז"{ והפקדנו בידיהם את החזון שלנו לאתר העמותה.
חברי היקרים, 

אנו רוצים לעשות יותר למענכם ומבקשים שתעשו אף אתם מאמץ קטן עבורנו– אנו מבקשים מכם לסייע לנו להגדיל את 
מספר חברי העמותה, רק כך נוכל להמשיך ולתכנן ימי עיון ,סיורים, וקורסים נוספים. ייקח על עצמו כל חבר ועמית משימה 

אחת- להביא חבר נוסף אחד....

                           אני כאן עבורכם,

                                ד"ר לאה הבר גדליה, 

                                                      יו"ר העמותה הישראלית לחקר שורשי משפחה 

chairperson@isragen.org.il,info@isragen.org.il                                                                                               

דבר היו”ר // דר' לאה הבר גדליה 
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"בית אורחים כוננו בעיר ירושלים"
קורות הרב דוד בן אליהו מזרחי-צורף וניסיונות הקמת 

מוסד "הכנסת אורחים" בירושלים בשלהי המאה הי"ט1 

מאת:
אודי י' מזרחי-צורף

א. החותם
אוסף פֹויכטונֶגר )Foichtwanger(, המצוי כיום במוזיאון ישראל בירושלים, מכיל חותמות רבים2. מהם, ששימשו מוסדות 
לו חשיבות  יוחסה  נודע מי היו בעליהם. על אחד מהחותמות, שעד כה לא  ומהם, שלא  ואישים בעלי שם  וחסד  צדקה 
מיוחדת, נחרט הכיתוב: "דוד בן אליהו מזרחי גבאי קופת הכנסת אורחים המיוסדת פ' ע' ה' ק' ]פה עיר הקודש[". המשך 
המשפט נחקק במרכז, בתוך מסגרת ענפים: "ירושלם ת"ו ]תבנה ותכונן["3. לגב החותם חובר חישוק נחושת, ששימש בסיס 
לידית. במקורו היה מטבע נחושת עות'מאני בעל ערך גרוש אחד, שהוסב לחותם, ככל הנראה, על ידי בעל החותם עצמו. 
קטלוג האוסף קבע, כי יוצר בירושלים, ותוארך באופן כללי למאות י"ט-כ'. אין הקטלוג מספר מי היה דוד בן אליהו מזרחי 

בעל החותם, ומה היה חלקו בייסוד "קופת הכנסת אורחים". 
לקהילת  אורחים  הכנסת  מוסד  להקמת  וניסיונותיו  מזרחי-צורף,  דוד  חכם  קורות  אחר  להתחקות  ברצוני  זה,  במאמר 
הספרדים בירושלים, בשני העשורים האחרונים של המאה הי"ט. ובנוסף, לתאר את גלגוליו של החותם מירושלים לרוסיה 
ישב בקאראסובאזאר4  עת  "שדי חמד",  בעל הספר  מדיני  חזקיהו  חיים  הרב  לידי  לבסוף  עד שהגיע  ולקווקאז,  הצארית 

)Karasobazar( שבחצי האי קרים.

 

איור 1: חתימת ידו והטבעת חותמו של חכם דוד בן אליהו מזרחי, אלול תרמ"ז )1887(.
בכיתוב: נאום הצ' ]הצעיר[ דוד בן כהר"ר ]כבוד הרב רבי[ אליק"ו מזרחי איש ירושלים ס"ט ]סופו טוב["5.

 1(  תודתי נתונה לרב אפרים לוי, לגב' צמרת אביבי )אבורביע( ולמר יצחק מזרחי, על עזרתם בכתיבת המאמר.
  (  בקטלוג האוסף מופיעים 131 חותמות. ראה י' שחר, אוסף פויכטונגר: מסורת ואמנות יהודית, )ירושלים תשל"א(, ע"ע 194 - 221.

  (  מספר קטלוגי 544, שם, עמ' 197.
  (  נכתב גם: קרסו-באזאר. לימים נקראה העיר בשם בילוהירסק.

.4o199/215 5(  המקור: "כתב מינוי לשליח", בספריה הלאומית, המכון לכתבי יד, מספרו 
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ב. מוצא משפחתו של חכם דוד מזרחי-צורף

ברור שם המשפחה 
על מנת להתחקות אחר קורות בעל החותם, חכם דוד מזרחי-צורף, עלינו לברר ראשית, את שם משפחתו. לכאורה, דבר 

ברור ופשוט - שמו "מזרחי". אולם, כפי שנראה להלן, השם מזרחי לא היה שם משפחתו היחיד או המקורי. 
בראש מכתב גלוי ליהודי פרס משנת תרמ"ז )1887(, הציג עצמו בשם "דוד בן אליהו מזרחי צורף איש ירושלים"6. גם אביו 
נקרא, בשנת תרי"ד )1854(, בשם משפחה כפול זה: "ח' ]חכם[ אליהו מזרחי צורף"7, וכן גם בנו של בעל החותם, אשר כונה 

בשנת תרמ"ד )1884( בשם: "סי' ]סיניור[ משה מזרחי צורף"8. ומכאן, ששם המשפחה המלא היה מזרחי-צורף.
שם משפחה זה מורכב למעשה, מהשם המקורי "צורף", שנטבע בהתאם למקצוע הצורפות, בו עסקו מרבית בני המשפחה 
במשך דורות רבים. ומהכינוי הנלווה "מזרחי", שניתן לעולים ארצה מהמזרח על ידי בני העדה הספרדית בישראל, אפילו אם 
נשאו העולים שם משפחה קודם, כמו במקרה זה9. לאחר העלייה ארצה, כונו בני המשפחה, על ידי בני הקהילה הספרדית 
בירושלים, גם בשמות "לוס פלאטרוס" )Los Palatros( ו"לוס קויומג'יס" )Los Koyomajes( שמות שפירושם בלאדינו 
ובתורכית, בהתאמה, "הצורפים". כינויים אלה משמרים את שם המשפחה הקדום. ברבות הימים, הצטמצם שם המשפחה 

לשם "מזרחי" בלבד.

מחלוקת בדבר מוצא המשפחה ושנת עלייתה ארצה

חוקרי ומתעדי קהילת הספרדים בירושלים, הזכירו בכתביהם את משפחת מזרחי-צורף, אך נחלקו בדבר מוצאה. הסופר 
והחוקר יעקב יהושע, התייחס אל בני המשפחה כאל צאצאי מגורשי ספרד10. לעומתו, מנה חוקר ומתעד קהילת הספרדים, 
יעקב אלעזר, את ראשי משפחת מזרחי-צורף בין "היהודים הבודדים שעלו מפרס" ארצה, במהלך התקופה העות'מאנית11. 
גם לגבי מועד עליית ראשי המשפחה ארצה, ישנן מסורות שונות. מסורת אחת מספרת, שהמשפחה וותיקה מאוד בירושלים. 
יעקב יהושע כתב כי "אחת המשפחות הספרדיות הוותיקות ביותר בירושלים, היא משפחת מזרחי שעסקה בצורפות"12. אף 
יעקב אלעזר הזכיר את "משפחת מזרחי הענפה שרובם עבדו כצורפים מומחים בשוק הצורפים", וציין כי "עלו ארצה לפני 

המאה התשע עשרה"13. 
תמונה שונה עולה ממפקדי השר משה מונטפיורי )מהשנים 1839, 1849, 1855, 1866, 1875(14. בכל חמשת המפקדים נמנו בני 
משפחת מזרחי-צורף בין חברי כוללות הספרדים בירושלים, ובכולם, צוין שאבות המשפחה עלו ארצה מפרס במהלך שנות 

השלושים והארבעים של המאה התשע עשרה15. 

כיצד ניתן להסביר הבדלי גרסאות אלו? 
הגב' מזל ליננברג-נבון ז"ל16, העלתה לראשונה את האפשרות, שבני משפחת מזרחי-צורף אכן חיו ופעלו בירושלים במשך 
דורות רבים, אולם בשלב מסוים נאלצו לעזוב לפרס, ולאחר מכן, שבו וחזרו ארצה. תופעה היסטורית זו מוכרת, והיא מתועדת 
לגבי בני משפחת מזרחי-אפלטוני, מצאצאי הרבנים הירושלמים "הנרות המזרחיים"17. ענף ממשפחה זו היגר מירושלים 

  (  הספרייה הלאומית, שני  דפים בודדים.  גיליון "העופר", מספר קטלוגי 1273262.
 7(  "רשימת מקבלי ההקצבות ממשה מונטפיורי", הספרייה הלאומית, המכון לכתבי יד, 80259. ברשימה זו נזכרים חכם אליהו מזרחי צורף, רעייתו 

ג'אמילה והבנים דוד ובכור )פנחס(.
 8(  י' כולי, "רשימת התורמים להוצאת הספר" מעם לועז: חומש שמות, א', )ירושלים תרמ"ד(, עמ' ב'.

  (  א' שטאל, מוצא השמות: מקורותיהם וגילגוליהם של השמות שלנו, )אור יהודה תשס"ה(, עמ' 190, 242 )להלן,  "א' שטאל  מוצא השמות"(. 
 11(  י' יהושע, בין מסורת להווי במשכנות הספרדים בירושלים, חלק א', )ירושלים תשל"ט(, ע"ע  98-93. )להלן, י. יהושע בין מסורת להווי"(.

 11(  י' אלעזר, הרובע היהודי בירושלים העתיקה, )ירושלים תשל"ה(, עמ' 82.)להלן "י. אליעזר הרובע היהודי"(.
  1(  "י' יהושע, בין מסורת להווי", חלק א', ירושלים תשל"ט, עמ' 93.

  1(  "י' אלעזר, הרובע היהודי", ירושלים תשל"ה, עמ' 82.
  1(  מטרת המפקדים הייתה לאפשר סיוע כלכלי ליהודי הארץ על ידי מונטפיורי. על מפקדי מונטפיורי, ראה: ה' אסולין, מפקד יהודי ארץ-ישראל 
)תקצ"ט- 1839( )לפי כ"י מונטפיורי 528(. )ירושלים תשמ"ז(; מ' בן יעקב, "מפקדי מונטפיורי וחקר היהודים במזרח התיכון". פעמים מ.ס 107 )2006(, 

ע"ע  117 - 149.
 15(  בני המשפחה התפקדו כיוצאי "עאג'ים". מקור השם בערבית ופירושו נוכרי, לא-ערבי. כך כינו דוברי הערבית את הפרסים, שנחשבו לזרים בעיי

ניהם. ראה: "א' שטאל- מוצא השמות" עמ' 188, 190. 
  1(  אחות הנשיא החמישי יצחק נבון. הנשיא נבון הזכיר את בני משפחת מזרחי הצורפים, בהפקה הטלוויזיונית "רומנסרו ספרדי" )1978(.

 17(  כינויים של שני האחים הרבנים: הראשון לציון הרב נסים חיים משה מזרחי והרב ישראל מאיר מזרחי, בני המאה הי"ח. ראה עליהם: מ"ד גאון, יהודי 
המזרח בארץ ישראל, חלק שני, )ירושלים תרצ"ח(, ע"ע 393-391. )להלן, "גאון- יהודי המזרח"(.
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באמצע המאה הי"ט, לאורמייה שבצפון מערב פרס, ושב ארצה לאחר דורות מספר18. אין בידינו עדויות המאששות טענה 
זו ביחס לבני משפחת מזרחי-צורף.

ספרד.  ממגורשי  שהם  מאבותיהם  קיבלו  הללו  מזרחי-צורף.  משפחת  מבני  אחדים  ידי  על  הועלתה  נוספת,  אפשרות 
בחורים  גיוס  למנוע  מנת  על  בכסף  נקנתה  אלא  מקורית  אינה  המשפחה  בני  החזיקו  שבה  הפרסית  הנתינות  לשיטתם, 
מהמשפחה לצבא התורכי. זאת משום שהתורכים נמנעו מלגייס בעלי נתינות פרסית בשלבים הראשונים של המלחמה19. 
על תופעה זאת העיד רפאל חיים הכהן, מראשי עדת הפרסים בירושלים בראשית המאה הכ',  בכתבו כי בני עדות שונות, 
שאינם ממוצא פרסי, קנו בשנות מלחמת העולם הראשונה נתינות פרסית תמורת סכום הגון של מטבעות זהב, וכך פדו 

עצמם מחובת הגיוס20. 
לאחר  רק  התורכי החלה  לצבא  הגיוס  חובת  מזרחי-צורף, שכן,  בני משפחת  לגבי  זו  לדחות אפשרות  יש  דעתי,  לעניות 
מהפיכת "התורכים הצעירים", במסגרת חוק שנחקק בשנת 190921, ואילו בני המשפחה התפקדו כיוצאי פרס, כבר במפקד 
השר מונטפיורי הראשון משנת תקצ"ט )1839(, שבעים שנה קודם לחוק חובת הגיוס. יתרה מזאת, הקשר עם פרס ויהודיה 
לא היה פורמאלי בלבד. כפי שנראה להלן, חכם דוד מזרחי-צורף פעל למען עלייתם וקליטתם של יהודי פרס בארץ, ואף 

קיפח את חייו באחד מניסיונותיו לאסוף תרומות למען עניי פרס.
אפשרות אחרת, והיא היותר נראית לי, שאחת האמהות המייסדות של המשפחה בארץ, הייתה בת למשפחה ירושלמית, 
ספרדית וותיקה. צאצאיה, הדגישו את ייחוסם ומוצאם מצד אמם, ומנו את שנות ישיבתם בארץ מראשית עליית משפחת 

אמם דווקא. תופעה היסטורית-חברתית זו תועדה על ידי החוקר והמחנך, בן העדה הפרסית, חנינא מזרחי22:
"כבירה הייתה השפעת היהודים דוברי השפה האשפניולית על יהודי פרס. הנעימה המלבבת של טעמי התורה ]...[ 
]...[ בימים הנוראים, השפיעו השפעה נפשית  וצלילי תשובה עמוקים   ]...[ והמושך שבתפילותיהם  הלחן המפותח 
עמוקה על יהודי פרס ]...[ התחתנות של רבים מבני העדה עם יהודים ספרדים הייתה בודאי גם היא גורם לכך. ילדיהם 
של אלה ינקו מהאם הספרדייה את שפתה היא וזו שמשה לשפת הדיבור לכל בני המשפחה ודרכה עברה גם אל חלק 

הגון של הקרובים ]...[ 
האם  של  למוצאה  ומתייחסים  האמיתי  ממוצאם  לגמרי  שמתכחשים  הללו  התערובת  מבני  רבים  פרסים  ישנם 
יותר לאם מאשר לאב  וגם בפרצופיהם יש להם דמיון רב  יש  ורחוקים אליבא דאמת מן ההווי הפרסי,  הספרדייה 

ויקשה על זר לנחש את מוצאו הפרסי". 
 ,)Cramanshah( דרך הערים כראמאנשאה )Isfahan( כללו של דבר, אבות משפחת מזרחי-צורף עלו ארצה מאספהאן
והללו  לנשים ממוצא ספרדי,  נישאו  הי"ט. בארץ  והארבעים של המאה  וחאלב, במהלך שנות השלושים  בגדאד, דמשק 

הטמיעו בקרב צאצאיהן את השפה והתרבות הספרדית, עד כי נשכח המוצא הפרסי.  

"ַחְסֵדי ָדִוד ַהֶּנֱאָמִנים" )ישעיה, פרק נ"ה, פס' ג'(
חכם דוד מזרחי-צורף נולד בירושלים בשנת תקצ"ו )1836( לאביו חכם אליהו, שעלה ארצה שלוש שנים קודם לכן, מהעיר 
כרמאנשאה שבמערב פרס, ולאמו מרים לבית הכהן שאקו23. כמסורת אבותיו, עסק בצורפות בחנותו שבשוק הצורפים, 

והיה פעיל ציבור בחברות הצדקה של קהילת הספרדים בירושלים. 

ראש הרוחצים
הטיפול בנפטר, הובלתו בדרכו האחרונה וקבורתו, נחשבו מאז ומעולם למצוות חשובות במיוחד. החברות "בחברה קדישא" 

 18(  למיטב ידיעתי, אין קשר בין המשפחות. ראה על ענף זה: ש' אפלטוני, "תולדות וכתבי היד של הרופא הסופר, הרב והשד"ר הספרדי, סניור פרופסור 
חיים ישראל מזרחי ס"ט", שרשרת הדורות כרך י' מס' 1 )1996( ע"ע  6 - 10. גם בני משפחת פרדס, שהתיישבו בארץ לאחר גירוש ספרד וחיו בארץ 

במשך דורות רבים, נאלצו לעזבה לארם-צובא )חאלב(, ושבו אליה לאחר דורות אחדים.
  1(  על המוצא הספרדי עמדו המידענים: עמיאל ולאה ברמן; אברהם מזרחי; אהרון )רוני( מזרחי; מתתיהו גנור; אמנון גנור. בתעודות התאזרחות מימי 
המנדט הבריטי, הנמצאות בידי בני המשפחה, מופיעים ענפים שונים של המשפחה, כגון יעקב בן דוד מזרחי הצורף ויצחק בן משה מזרחי הצורף, 

כבעלי נתינות פרסית. 
 1 (  ר"ח הכהן, אבנים בחומה, )ירושלים תש"ל(, ע" 144 - 163. )להלן "הכהן- אבנים בחומה"(.

י' ברנאי, "היהודים באימפריה העות'מאנית", בתוך: ש' אטינגר )עורך(, תולדות היהודים בארצות האיסלאם, חלק שני, )ירושלים תשמ"ו(, ע"ע    ) 1 
.297 - 183

   (  כת"י לספר יהודי פרס, עמ' 348, המצוי בארכיון העיר ירושלים, מס' מיכל 315. בסופו של דבר רק חלקים מכתב היד ראו אור בספר: ח' מזרחי, 
יהודי פרס, )תל-אביב תשי"ט(.

   (  כך היא מסורת המשפחה.  מפי מימי ולאה ברמן שהביאוה  בשם האחים עו"ד דוד בן ציון ואלברט, בני יעקב מזרחי הצורף.
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נתפסה כזכות גדולה, ומצאנו שרבנים וראשי קהילות נמנו על מוסד חסד זה.  
באמצע המאה הי"ט נמנה חכם דוד מזרחי-צורף, ביחד עם אחד מרבניה החשובים של ירושלים - הרב משה ב"ר רפאל 
פארדו - בין גבאי הצדקה של קופת "כתפים ורוחצים". חברים בארגון חסד זה, שמנה כשמונים גברים ונשים, עסקו בכבוד 
המת משעת פטירתו ועד לקבורתו. הם נהגו ללכת מידי שבת לבתי הנפטרים ולמדו לעילוי נשמתם. פעם בשנה, בחנוכה, 

התכנסו כל חברי חברת החסד24. 
קשריו של חכם דוד מזרחי-צורף עם הרב פארדו באו לידי ביטוי גם בחתימת הרב פארדו על כתובתם של מרים ודוד מזרחי-
צורף משנת תרכ"ז )1867(25. בראשית שנות השבעים, נתמנה חכם דוד מזרחי-צורף לראש ארגון חסד זה לבדו. על פי הנוהג 

המקובל אז בירושלים, עברה זכותו במשרה הציבורית, גם לילדיו ולבני משפחה אחרים26. 

קופת הכנסת אורחים
בקהילות ישראל נהגו כבוד באורחים, לשם כך נהגו להקים מוסד להכנסת אורחים, ששימש את אורחי העיר לצורכי הסעדה, 
לינה ושהות קצרים. במחצית השנייה של המאה הי"ט פעלו בעדת האשכנזים בירושלים מוסדות הכנסת אורחים בחסות 
שני בתי הכנסת הגדולים: "חורבת ר' יהודה החסיד" לפרושים, ו"תפארת ישראל" לחסידים. לעדת הספרדים בירושלים, 
לעומת זאת,  לא נמצא בזמן ההוא מוסד הכנסת אורחים ראוי לשמו. עיתון המליץ, מיום 9 במאי 1887, הזדעק כנגד תופעה 

זו: "אשר אין לעדת הספרדים לא ביקור חולים ולא בית יתומים ]...[ לא גמילות חסדים ולא הכנסת אורחים". 
לפיכך, נחלץ חכם דוד מזרחי-צורף לעזרתם של עולי הרגל לירושלים, בייחוד אלו מבני פרס, אשר לא מצאו מקום ראוי ללון 

בו. לשם כך יזם וייסד את קופת "הכנסת אורחים", והגדיר את תפקידה27:
ינוחו  זה  בבית  אורחים, אשר  הכנסת  בית  ותכונן[  ]תבנה  ת"ו  ירושלים  הקודש[  עיר  ]פה  פעה"ק  לייסד  "והסכמנו 
האורחים כל הבא אל הר הקדש ירושלים, ולהכין שמה שלחן ומטות, וכל צרכם הכל כאשר לכל, אכילה, שכיבה וצידה 

לדרך".
בכתב הייסוד הודגש, שהיוזמה הינה פרטית, וכי אינה קשורה להנהגת כוללות הספרדים היות ו-

"כוללות עה"ק ]עיר הקודש[ ירוש"ת ]ירושלים תבנה ותכונן[ רבוץ תחת מסים וארנוניות והוצאות רבות המצטרכים 
הכנסת  בית  לעשות  משגת  כוללות  יד  ואין  יוכלו  לא  כן  על   ]...[ ודלה  רעה  ]הכוללות[  הכו'  ומצב  תמיד,  יום  בכל 

אורחים"28.
יכלו לממן בניית בית הכנסת אורחים, כפי שראה בחזונו, הרב  וכוללות הספרדים לא  הוצאות חברת הצדקה היו רבות  
דוד מזרחי-צורף , הוא היה החליט לפנות לעזרת היהודים בחו"ל. שלוש פעמים ניסה לגייס סיוע כספי ובשלושתן לא נחל 

הצלחה מרובה. 
באייר תרמ"ו )1886( מינה הרב דוד מזרחי-צורף את הרב אהרון בן משה הכהן כשליחו. שליח  זה, יליד שיראז שבפרס, ביקר 
באותה השנה בארץ על מנת, לבדוק את האפשרות להעלות ארצה את בני משפחתו. והנה מיד עם הגיעו לארץ נשלח על 

ידי בעל החותם לערי פרס, מרכז אסיה והקווקאז, על מנת לאסוף כסף לבניין מוסד הכנסת אורחים29. 
בעיתון המליץ, מיום 5 במאי 1887, הופיעה עדות להימצאותו של השד"ר הזה בעיר חורסאן, שבאוקראינה, כמו גם בעיר 

אודסה ובפלך בסרביה:
"זה כירח ימים באתי פה והנה פגשתי פה איש ]...[ שמו: אהרון בכור ]צ"ל בכ"ר[ משה הכהן ובידו פנקס הכתוב פנים 
ואחור בכתב רש"י ואשורית במכתבי תהילה המעידים עליו כי הנהו איש נאמן, תם וישר הלוך ושלוח הוא לאסוף 
נדבות עבור חברת "הכנסת אורחים" בעיר הקדושה ירושלים, ולהיות בתומכי יד העמלים והבונים במלאכת הקודש– 
מלאכת בנין בית מדרש חדש ]...[ גם חותם ירושלים עליו ובתוכו רשום: חותם דוד ב"ר אליהו מזרחי גבאי מקופת 

   (  "מפקד משה מונטפיורי תרכ"ו )1866(", הספרייה הלאומית, ירושלים.
 5 (  מרים הייתה אשתו השנייה של בעל החותם. הכתובה נתרמה ע"י יעקב בן דוד מזרחי-צורף לבית הנכות בצלאל. אוסף בצלאל נמצא כיום במוזיאון 

ישראל.
   (  זכות זו נקראה "חזקה". בעניין זה כתב יעקב יהושע: "בין הרוחצים יש להזכיר את "צורפי הכסף" )לוס פלאטרוס( דוד מזרחי ובניו אליהו ומשה 

מזרחי". ראה הנ"ל, ילדות בירושלים הישנה, חלק ב', )ירושלים תשכ"ז(, עמ' 140. 
.4o199/215 7 (  "כתב מינוי לשליח", בספריה הלאומית, המכון לכתבי יד, מספרו 

 8 (  שם.
   (  "הכהן- אבנים בחומה", ע"ע 1 - 2, שם נכתב, כי השליח יצא מטעם רבני צפת וכי נשלח גם לרוסיה ופולין. אפשר, שקיבל על עצמו שליחות נוספת 
מטעמם של רבני צפת. מקובל היה לשלוח עולים חדשים לארצות מוצאם, על מנת שישפיעו על בני ארצם. ראה על תופעה זו אצל א' יערי, שלוחי ארץ 

ישראל, חלק א', )ירושלים תשס"ב(, ע"ע 2 - 3 .
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הכנסת אורחים אשר בעה"ק ירושלים ת"ו. האיש הזה בבואו לפה בא אל בית המדרש חב"ד וידרוש לפני העם בשפת 
קודש ]...[ כי האיש הזה מורם מעם הנהו גאון ירושלים וצבי ארץ הקדושה".

משום שכתב השד"רות של ר' אהרון הכהן, לא עוטר בחתימותיהם של הראשון לציון וגדולי רבני ירושלים, ומשום שרבו 
השד"רים למקום זה, נקט כותב הכתבה בחשדנות כלפי השד"ר וסבר שאינו שליח ירושלים. יתרה מזו, אף חשד בו שזייף 

את החותם וכי רכש אותו באודסה. 
בצר לו, המשיך השד"ר לעבור מעיר לעיר בניסיונותיו לאסוף תרומות, אולם בכל המקומות נתקל באותה התגובה: מדוע לא 
חתמו גדולי רבני ירושלים על כתב המינוי? כדי לפתור בעיה זו, החליטו ראשי קהילת סימפראפאל )Simfrafal(, להפנות 
את השד"ר אל הרב חיים חזקיהו מדיני, שנחשב לסמכות רבנית בכירה ומקובלת, עת ישב בעת ההיא בקאראסובאזאר 
)בילוהירסק( שבחצי האי קרים30. הרב מדיני פנה לרבני ירושלים, על מנת שיבהירו מדוע לא חתמו על כתב המינוי לשד"ר. 
תגובתם של הראשון לציון הרב מאיר רפאל פאניז'יל, הראב"ד הרב יעקב שאול אלישר ורבנים אחרים לא אחרה לבוא והיא 

התפרסמה בעיתון המליץ, מיום 22 ביולי 1887:
"זאת נודיע קושט דברי אמת כי שליחות הנז' ]הנזכרת[ נעשה שלא בידיעתנו כלל, כ"א ]כי אם[ הח' ]החכם[ דוד 
הצורף מזרחי הי"ו ]ה' ישמרהו ויחיהו[, הרהיב בנפשו עוז לעשות כתבים ופנקס וחותמות ושלח את הר' אהרון הנ"ל 

לקבץ הנדבות".

נראה כי רבני ירושלים ראו בחומרה את ניסיון איסוף התרומות שלא בהסכמתם, ולפיכך ביקשו מהרב מדיני להחרים את 
ירושלים  רבני  יש לראות את התנגדותם של  לירושלים. ככל הנראה,  כבוד  ולשולחם אחר  והחותם  כסף הנדבה, הפנקס 
לשליחות זו, כחלק ממאבקם בתהליך הפרדות העדות המזרחיות והמערבית "מעדת האם" הספרדית.  ברבע האחרון של 
המאה הי"ט החלו העדות השונות להבדל מעדת הספרדים ולהקים לעצמן מסגרות עצמאיות. בין היתר, שלחו שליחים 
לגביית תרומות ללא הסכמת ראשי העדה הספרדית ואף הקימו בתי עלמין נפרדים. עדת הספרדים נפגעה מהמהלך, שכן 

איבדה מקורות הכנסה חשובים, ולכן ניסו ראשיה להתנגד בכל כוחם לתופעה31.

באיגרת שהשיב הרב מדיני לרבני ירושלים, הוא אמנם הצדיק את טענתם, אולם בד בבד, סבר שחטאו של השד"ר אינו 
גדול כל כך, וכי כוונתו הייתה טובה. הוא סירב לשלוח את כסף הנדבה לירושלים כבקשתם, בטענה שבכסף המדובר מומנה 
שהותו של השד"ר בעירו. את החותם וכתב המינוי השאיר בידו, בניגוד לבקשת הרבנים. ואף הוסיף באיגרתו כיצד השד"ר 

חלה בעירו מבלי שאיש אסף אותו לביתו32.

בן השד"ר, רפאל חיים הכהן, הוסיף בספרו "אבנים בחומה" כי מחלתו של אביו הייתה אנושה, עד כי הרב מדיני נאלץ לשלוח 
טלגרמה לארץ ובה הודיע על מצבו. הטלגרמה השתבשה בדרכה והובן ממנה כי השליח נפטר. לאחר זמן נרפא השליח, 

ובהמלצת הרב מדיני סיים את שליחותו, וחזר לנשותיו שבפרס, שבינתיים התאבלו בטעות על מותו33.

משלא צלח הניסיון הראשון לייסד בית הכנסת אורחים, לא אמר חכם דוד מזרחי-צורף נואש. באלול תרמ"ז )1887(, ניסה 
שוב לאסוף תרומות למען אורחי ירושלים העניים. הפעם לא באמצעות שליח, אלא באמצעות במכתב גלוי, שכתב ליהודי 
פרס וכינה בשם ה"עופר"34, "שלחו נא מה שיתקבץ מנדבות עמי אל הרה"ג ]הרב הגאון[ שבבבל, והוא ישלחם במשלוח עם 
הפא"סט ]Post, דואר[ כללותה אל יד ציר אמונים כהר"ר ]כבוד הרב רבי[ בנימין יחזקאל הי"ו ]ה' ישמרהו ויחיהו[". כלומר, 
ניסיון גיוס תרומות באמצעות הרב הגדול שבבל, הוא הרב יוסף חיים מחבר הספר "בן איש חי",  שיעבירן בדואר לידי בנימין 

יחזקאל יהודה, בן למשפחה ממוצא בגדאדי, מי שהיה איש חסד ידוע וממקימי הישוב מוצא בפאתי ירושלים.

 1 (  הרב חיים חזקיהו מדיני, נולד בירושלים בשנת תקצ"ה )1835(. במשך שלושים ושלוש שנים היה רב העיר קאראסובאזאר שבחצי האי קרים. באי
חרית ימיו שב ארצה והיה לרב העיר חברון. נפטר כ"ד כסלו תרס"ה )1905(. כתב אנציקלופדיה תלמודית בשם שדי חמד. ראה עליו: גאון, יהודי המזרח, 

חלק שני, )תרצ"ח( ע"ע 376-373.
 1 (  ר' שרעבי, "התבדלות עדות המזרח מהעדה הספרדית 1860 – 1914", פעמים, מס' 21 )תשמ"ה(, ע"ע 31 - 49. הנ"ל, היישוב הספרדי בירושלים 

בשלהי התקופה העות'מאנית, )משרד הביטחון תשמ"ט(, ע"ע 12-10, 82 – 102. 
   (  ש' הירשלר וא' בצוץ, אגרות שדי חמד, חלק ב', )בני ברק תשס"ו(, ע"ע שע"ה-שע"ז.

   (  "הכהן- אבנים בחומה", ע"ע 1 - 5.
   (  הציטוטים ממכתב גלוי זה הם מתוך גיליון ה"עופר", בספריה הלאומית, שני דפים בודדים. מספר קטלוגי 1273262.
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השורות  בראשי  שמו  אותיות  עם  התורמים,  את  לדרבן  שנועד  בשיר,  פנייתו  את  חתם  מזרחי-צורף  חכם 
)אקרוסטיכון(:

ד ודי ורעי שלחו אל ירושלים.

ו כסף נדבתכם לכבוד ירושלים.

ד ברי אלה זכרו, יחייכם מיומים.

ב ית אורחים כוננו בעיר ירושלים.

נ חונן עניים למען שוכן שמים.

א גיל ואשמח יאמר שותה לעג כמים.

ל הררי בושם, שמחה שבעתים.

י אמר לבי אומר: שמחו את ירושלים.

ה יושבים במבוכה, שמחו את ירושלים.

ו הוא יברך אתכם ברכות רחם ושדים.

בנספח למודעה כתב "שיש לי שדה ריקם בעבור בנין בתים ובית הכנסת לעניים מערי פרס". החלקה הייתה בקרבת שער 
שכם, היא גבלה בשכונת היהודים החאלבים ובחלקת קרקע השייכת לניסן ב"ק. 

ובינתיים מצוקת העולים הלכה  בית הכנסת אורחים,  לבניית  הניסיון השני לא צלח, התרומות שנאספו לא הספיקו  גם 
וגברה. חכם דוד מזרחי-צורף לא יכול היה להישאר אדיש לנוכח קשיי העולים ויצא נחוש להגשים את חזונו, ביחד עם בנו 

שלמה הצורף, לאסוף כסף באותן הקהילות, באסיה התיכונה ובקווקאז, שאליהן שלח קודם לכן את שליחו.
 1 ניתן למצוא רמז לשליחותו של חכם מזרחי-צורף בקווקאז, בכתבה, שהתפרסמה בעיתון הצפירה, מיום  כי  לי,  נראה 
חיי היהודים בקווקאז. בכתבה התייחסות לשד"ר ספרדי, שהגיע מירושלים  ציורית  1891, בה מתוארים בלשון  בדצמבר 

 .35)Tamir – Chan – Shura( שבנפת טמיר-חאן-שורא )Tarko( באותו הזמן לקווקאז, והתארח בבית הרב בכפר טארכו

בכתבת המשך, שהתפרסמה בגיליון אחר, מיום 11 בדצמבר 1891, מופיע מידע המקשר את השד"ר למקצוע הצורפות. כך 
מתואר שולחן השבת בבית הרב בקווקאז:

יין גם גביע של חרש ]אומן, צורף כסף[ הבא מעה"ק ]עיר הקודש[  ]...[ בקבוק  "ותערוך ]אשת הרב[ את השולחן 
תשורת השד"רים ]ר"ל אחד מהשד"רים[, ועליו חרותה תבנית כותל המערבי ומצבת רחל אמנו". 

יש מקום להניח, שבשל עיסוקו של השד"ר בצורפות, הוא היה זה שהביא לרב המקומי את גביע היין, כתשורה נאה מעיר 
הקודש.

גם הניסיון השלישי לא צלח. שליחותו נגדעה באיבה, ובהגיע חכם דוד מזרחי-צורף לבאקו, שעל גדת הים הכספי, חלה ושם 
נפטר ונקבר, ביום שישי י"ד שבט תרנ"א )23 בינואר 1891(.  וכך איבדה ירושלים את צירה הנאמן, ועדת הספרדים נשארה 

ללא מוסד הכנסת אורחים ראוי לשמו.

לאחר מותו של חכם דוד מזרחי-צורף בניכר, חזר בנו, שלמה, לירושלים, ובישר על מות אביו. האלמנה מרים ומרבית בניה 
המשיכו להתגורר בירושלים, ובה חיו ויצרו. לאחר מותם נקברו בחלקה המשפחתית בבית העלמין הספרדי במורדות הר 
הזיתים. מורשת אביהם - מלאכת הצורפות וההתנדבות למוסדות צדקה וחסד - עברה בירושה בין צאצאיו בירושלים. כותב 

שורות אלה הינו דור חמישי לחכם דוד מזרחי צורף.

 5 (  נקרא גם טארקי או טארגו בפי התושבים. על כפר זה וקורות יהודיו ראה: מ' אלטשולר, יהודי מזרח קאווקז, )ירושלים, תש"ן(, ע"ע 187 - 191.
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איור  : ספר "בקשות לאשמורת הבוקר". 
יצא לאור ע"י אהרון מזרחי לעילוי נשמת הוריו חכם דוד ומרים מזרחי, בדפוס רפאל חיים הכהן )בנו של השד"ר אהרון בכ"ר 

משה הכהן(, ירושלים תרע"ג ) 1 1(36.

יהודה )אודי( מזרחי-צורף.
דור חמישי לחכם דוד מזרחי-צורף. בעל תואר מוסמך במקרא מטעם האוניברסיטה העברית בירושלים. מלמד תנ"ך בבית 

הספר התיכון ע"ש רנה קסין, ובמכללת "הדסה".
מתעניין בתולדות המשפחות הספרדיות הוותיקות בירושלים, וחוקר את חלקות הקבורה העתיקות של עדת הספרדים בהר 

הזיתים.
נשוי, ואב לשני ילדים. מתגורר בגבעת זאב.

udimiz@gmail.com

   (  המקור: מר אהרון )רוני( מזרחי, גבעת זאב.
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מידע גנאולוגי בארכיונים בדרום בוקובינה

לזכרו של דורין פרנקל )1945 - 2011(

מאת:
יוסי יגור

מבוא
המידע  מקורות  את  כללי  באופן  גדליה  הבר  לאה  דר'  סוקרת  בוקובינה"1  ושמו:  ארץ  בחבל  משפחתי  "מחקר  במאמרה 
הנוכחי  המאמר  אוקראינה.  ודרום  רומניה  צפון  בין  כיום  נחלקת  אשר  ההיסטוריים,  בגבולותיה  בוקובינה  לגבי  הזמינים 
מתרכז בסוגי ופרטי מידע רישום האוכלוסין הנמצא בארכיוני דרום-בוקובינה הנמצאת בצפון רומניה של היום, אך ניתן 
להניח שיש בו דמיון רב למידע הזמין בשטחי האימפריה האוסטרו-הונגרית כולה במאות ה-19 וה-20. המאמר מתבסס על 

מאות דפי ארכיון אותם איתר דורין פרנקל המנוח, תושב רדאוץ, ומוקדש לזכרו של דורין.
בתקופה של שלש שנים, מצא עבורי דורין למעלה מ-350 רישומי לידה / נישואין / פטירה הנוגעים למשפחות יורגראו 
)Jurgrau( והאס )Hass/Haas/Haass(– בארכיונים של רדאוץ )Radauti / Radautz( וסוצ'אבה )Suceava( אשר בחבל 
בוקובינה בצפון רומניה. טווח השנים של רישומים אלה הוא 1855 עד 1940. כל אחד מרישומים אלה צולם על ידי דורין 

ברזולוציה גבוהה, פוענח מכתב היד הגרמני סוטרלין )Suetterlin( ותורגם לאנגלית.
הנתונים המגוונים שניתן לדלות מכל אחד מרישומים אלה; שמות, תאריכים, מקומות, מקצועות, יחסים משפחתיים וכד' 
שימש אותי להרחבה ואימות נתונים מסוימים לגבי משפחת האס2, אך עיקר התרומה הייתה לגבי משפחת יורגראו, תרומה 

אשר הביאה אותי להיות בעל בסיס הנתונים הרחב ביותר הידוע לחוקרים הספורים של משפחה זו3.

מאמר זה מתבסס על ממצאיהם של אדגר האוסטרEdgar Hauster( 4( ופרופ. ברוס רייש5 )Bruce Reisch(, ועל כך שלוחה 
להם תודה מיוחדת. בנוסף יש לציין רשימת מקורות למחקר משפחתי וגנאלוגי בבוקובינה6 שנערכה גם היא ע"י פרופ. ברוס 

רייש.

מקורות המידע הארכיוניים

לפי הידוע לנו היום, הארכיונים הרשמיים הקיימים בדרום בוקובינה הם ברדאוץ ובסוצ'אבה. בנוסף יש לציין את הארכיון  
הנמצא בצ'רנוביץ )Czernowitz / Chernivtsi( בירת בוקובינה של אז הנמצאת כיום בשטח אוקראינה. בחיפושים אחר 
חומר נוסף יש להביא בחשבון שחלק מהארכיונים נפגעו בשתי מלחמות העולם, כאשר האזור עבר מיד ליד מספר פעמים.
באופן מיוחד יש לציין את הישרדות הספרים הנוגעים ליהודי רדאוץ; ביום 14 לאוקטובר 1941 )שמחת תורה תש"ב( גורשו 
כל יהודי רדאוץ לטרנסניסטריה7. מזכיר הקהילה היהודית הצליח לשכנע את הרשם הכללי בבית העירייה לקבל לרשותו 

את כל הספרים שנכתבו עד אז– וכך ניצלו הספרים מכליה8.
צולם  בצ'רנוביץ  הארכיון  בוקובינה,  לדרום  הנוגעים  הרישומים  של  ברשת  זמינות  כל  אין  המאמר,  כתיבת  לעת  נכון 
במיקרופילם על ידי המורמונים-)Latter Day Saints LDS(*, אך המידע טרם עובד. כתובות הארכיונים מפורטות ברשימת 

 1(  ראה מאמרים: גדליה – הבר.
  (  ראה ספרים: ראנד; המתאר את החיים בבוקובינה הכפרית, ומביא מידע רב על משפחות האס, ראנד, אייזנטאל, פויירשטיין, ולצר ואחרות מאזור זה.

  (  פרטי המחקר על משפחת יורגראו, ענפי משפחה זו, שאלות פתוחות ועוד יפורטו בעתיד במאמר נפרד.
  (  ראה מקורות ברשת – האוסטר.

 5(  ראה מקורות ברשת – דפי קהילות.
  (  ראה מקורות ברשת – מקורות למחקר משפחתי וגנאלוגי בבוקובינה.

 7(  בחדשים ההם גירש הצבא הרומני לטרנסניסטריה את כל יהודי המחוזות שהיו שייכים לאוסטרו-הונגריה לפני מלחמת העולם הראשונה.
 8(  ראה ספרים: פוסטילניק, ע' 144 .

* כך נקראים המורמונים "כנסיית ישו המשיח של קדושי אחרית הימים". בין אמונותיהם עריכת טקסי הטבלה סמליים בעבור המתים, ומחקר גנאלוגי הנועד לסייע 
בידם בכך. מרכזם בעיר סאלט לייק סיטי, )Salt Lake City(  בארה"ב. בידיהם ספריה ובה רישומים במיקרופילמים של אלפי יהודים מרחבי העולם. )הערת המערכת(. 
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המקורות בסוף המאמר, וכן כתובת אתר האינטרנט )רומנית( של ארכיון סוצ'אבה. באתר ניתן למצוא את שעות הקבלה, וכן 
את רשימת התכולה של הארכיונים בסוצ'אבה וברדאוץ.

ספרי הארכיונים מטופלים על ידי צוות הארכיון ונשמרים בצורה סבירה אם כי לא ברמה הנהוגה במערב. הצוות מטפל 
בבקשות לשליפת רישומים ספציפיים לפי שם ותאריך, אך אינו ערוך לביצוע סריקות שיטתיות בחומר. המבקר בארכיון 
יכול לבקש ספר מסוים, לעיין בו כרצונו, ולצלם דפים מן הספר במצלמתו האישית כאוות נפשו– תמורת תשלום סמלי עבור 

כל יום שהות בארכיון. לאחרונה )אפריל 2011( הותקנו תקנות חדשות– אך נראה שהדברים לא השתנו בעיקרם. 

הארכיונים מכילים רישומי לידה/ נישואין/ פטירה9. כעקרון, הרישומים הונהגו עם סיפוח האזור לקיסרות האוסטרו-הונגרית. 
הרישומים בכל רחבי הקיסרות התנהלו בתבנית אחידה, בשפה הגרמנית ותוך שימוש בכתב ה-Sutherlin. בהמשך, עם 
סיפוח בוקובינה לרומניה לאחר מלחמת העולם הראשונה– עברו הרישומים באזור זה לשפה הרומנית, תוך אימוץ מבנה 

הטפסים שהיה נהוג קודם ללא שינוי ממשי. 
לכל סוג של רישום )לידות למשל( הוקצה ספר משלו, עם תכולת עמודות ייחודית לו. הספרים גדולים פיסית ועבי כרס – 
ומכילים מאות דפים )ראה איור 1(. בכל דף יש כותרת כללית המציינת את סוג הרישום )אחיד בכל כרך( ומספר עמודות 
וכותרות מודפסות. מנהלי הספרים בכל ישוב הוסיפו בכתב יד מספר לכל עמוד, מספרי שורות, ואת תוכן הרישומים עצמם. 
נוהלו בנפרד עבור יהודים  ניתן למצוא גם שורות סיכום מספריות ברמה חדשית/שנתית. יש לציין כי הספרים  לעיתים 
ושאינם יהודים, תוך שימוש בפורמט האחיד והקניית המשמעויות המתאימות לכל דת. לדוגמה: תאריך הטבלה לנוצרים 
ותאריך ברית המילה ליהודים זכרים נכתבו באותה עמודה10. בנוסף מכילים הארכיונים גם רישומי קרקעות שהם מחוץ 

למסגרת מאמר זה.
בכל קהילה מוספרו הספרים בסדר רץ בספרות רומיות )לדוגמא: רדאוץ לידות I, רדאוץ לידות II וכד'(. טווח השנים המכוסה 
בארכיונים אלו לגבי האוכלוסייה היהודית הוא מ-1843 ועד ימינו. מבחינה זו יש להבחין בין ערי שדה כמו רדאוץ ובין ערי 

מחוז כמו סוצ'אבה. הספרים נשמרים בערי השדה כמאה שנים, ולאחר מכן מועברים לעיר המחוז המתאימה. 
בעיר רדאוץ החל רישום אוטונומי של האוכלוסייה היהודית רק בשנת 1857, כאשר עד אז נסמכה הקהילה היהודית שם על 
הקהילה בסירטSiret( 11(. חיפוש ראשוני בסירט לא העלה רישומים הנוגעים לרדאוץ ויש להרחיב החיפושים אחר רישומים 

אלה. 
בסוצ'אבה, הרישומים הקיימים בארכיון הם החל משנת 1843 ולכך אין הסבר. אין רישומים קודמים. 

בחלק מן המקומות הכינו אנשי הארכיון אינדקס של הרישומים. האינדקס נוהל בנפרד עבור כל סוג רשומה, ממוין לפי א"ב 
של שמות משפחה, ובסדר תאריכים עולה. הוא מכיל: שם משפחה ושם פרטי, תאריך, סוג ומספר הספר, מספר הדף ומספר 
הרשומה של הרישום המפורט. עם זאת, לגבי רישומי נישואין המידע הוא חלקי בלבד – היות ואינדקס הנישואין נוהל לפי 

שמות החתנים בלבד.
 

איור 1 – דורין פרנקל )שמאל( בתנוחה אופיינית בארכיון; באדיבות רות אלן גרובר 
 )ראה מקורות ברשת:  גרובר(

  (  נשואי הרישום קיבלו מסמך הוכחת רישום הזהה בצורתו ובתוכנו לרישום בספר הקהילה.
 11(  תרגום לאנגלית של כותרות עמודות עבור מספר גרסאות של ספרי רישום ניתן למצוא במקורות ברשת.

 11(  ראה ספרים: מרגלית-פוסטילניק, ע' 31.
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פריטי המידע הזמינים ברישומים
במהלך השנים עברה כתיבת הרשומות התפתחות. בתחילה נפרשה כל רשומה על פני עמוד אחד, ומאוחר יותר נפרשו 
הרשומות על פני שני עמודים )צד שמאל וצד ימין של הספר הפתוח(, תוך הוספת עמודות מידע חדשות. בנוסף לכך, אם 
בתחילה נפרש כל רישום על פני שורה אחת בלבד, הרי שבהמשך תפס כל רישום מקום לאורך הדף לפי הצורך ולפי מנהג 

הרושמים.

להלן רשימת פריטי המידע העיקריים 1 המופיעים ברישומים מאוחרים 1, לפי סוג הרישום:

רישומי לידה– תאריך הלידה, כתובת מקום הלידה, תאריך ברית המילה )לזכרים(, שם פרטי של הילוד, מין הילוד, הגדרת 
הילוד כחוקי/בלתי-חוקי, שם פרטי ושם משפחה של האב, מקום מגורי האב, משלח יד האב, שם פרטי של האם, שמות 
הורי האם, מקום מגורי הורי האם ומשלח ידם, שמות העדים, מקום מגורי העדים ומשלח ידם, שם המוהל, שם המיילדת, 

הערות )הנוגעות לפרטי הרישום(.

רישומי פטירה– תאריך ושעת הפטירה, כתובת מקום הפטירה, תאריך ומקום הקבורה, שם הרופא/הפקיד המאשר, שם 
הנפטר, מין הנפטר, גיל הנפטר, סיבת הפטירה, מצב משפחתי של הנפטר, משלח יד הנפטר, הערות. לעיתים מוזכרים גם 

שמות ההורים/בן הזוג/בת הזוג.

רישומי נישואין– שם פרטי ושם משפחה של החתן, מקום מגורי החתן ומשלח ידו, שמות הורי החתן, מקום מגורי הורי 
גיל החתן, מצב משפחתי של החתן, שם פרטי ושם משפחה של הכלה, מקום מגורי הכלה ומשלח  ידם,  החתן ומשלח 
ידה, שמות הורי הכלה, מקום מגורי הורי הכלה ומשלח ידם, גיל הכלה, מצב משפחתי של הכלה, תאריך הנישואין, מקום 
הנישואין, שם הרב המאשר ומקום מגוריו, שמות העדים ומקומות מגוריהם, הערות. )הנוגעות לפרטי הרישום, ראה איור 2 

ואיור 3 כדוגמה לרישום נישואין(.

איור   – רישום הנישואין של יעקב-יוסף יורגראו ורייזל האס בשנת  1 1 )צד שמאל(.
 

  1(  נתונים נוספים לאלו מופיעים לעיתים ברשומות, ללא שיטתיות.
  1(  רישומים בתקופות מוקדמות יותר כוללים תת-קבוצות של רשימות אלו.
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איור   - רישום הנישואין של יעקב-יוסף יורגראו ורייזל האס בשנת  1 1 )צד ימין(.

דפוסי מידע אופייניים

צורות,  במגוון  כתובים  התאריכים  הנדונה.  בתקופה  בוקובינה  באזור  בשימוש  היחיד  הוא  הגרגוריאני  הלוח  תאריכים– 
במספרים, במילים ובשילוב ביניהם – כיד הדמיון הטובה על הרשם. לתאריכי נישואין הרשומים יש משמעות מינורית בלבד 
)ראה פירוט סוגיות מיוחדות הנוגעות לרישומי נישואין(. תאריך האירוע המרכזי הנוגע לרישום )לידה / נישואין / פטירה( 
– מופיע תמיד בצורה מלאה. תאריכים אחרים מופיעים לעיתים גם בפורמט חלקי )חודש ושנה בלבד/שנה בלבד(. דוגמה 

לתאריך חלקי הוא רישום תאריך לידה המופיע ברישום נישואין וכדומה.

גיל- יש להתייחס בזהירות רבה לרישומי גיל, כי יהודים לא יחסו חשיבות רבה לגיל המדויק  ולכן הצהירו על גיל משוער. 
בנוסף לכך, ניתן למצוא מקרים בהם יש הצהרות סותרות לגבי גילו של אדם. מניסיונם של חוקרים מספר– תיתכנה סטיות 

של עד עשר שנים לכל כיוון.

ורומני.  גרמני  מופיע תעתיק  מכן   לאחר  העולם הראשונה.  עד מלחמת  בלבד  גרמני  מופיעים בתעתיק  שמות משפחה– 
השמות כתובים בכתיב חופשי בחלק מן המקרים )לדוגמה Hass / Haas /Haass(. לעיתים מופיעים שני שמות משפחה 

)ראה סוגיות מיוחדות הנוגעות לרישומי נישואין(. 

שמות פרטיים– בחלק המקרים נטו היהודים למסור בעת הרישום שמות לועזיים או כינויים – ולא שם עברי. לדוגמה: עם 
לידת סבי אליהו האס בשנת 1883 הוא נרשם בשם אליאס )Elias(. לעיתים נמסרו השמות בצורה בלתי עקבית. לדוגמה: 
עם לידת סבי יעקב-יוסף יורגראו בשנת 1875 הוא נרשם בשם יוסל )Jossel(, בעת נישואיו הוא נרשם בשמו העברי המלא 

יעקב-יוסף )Jakob-Josef(, ובלידות ילדיו חזר לכינוי יוסל.

מצב משפחתי– ציון מצב משפחתי של כל אחד מבני הזוג הוא חלק בלתי נפרד מרישום נישואין. הערכים האפשריים הם 
רווק/ה, גרוש/ה, אלמן/נה. במקרים של גרושים ואלמנות תופיע גם האסמכתא למצב משפחתי זה – לרוב בסעיף ההערות 
ברישום, ובצירוף שם בן/בת הזוג הקודם/ת. ברישומי פטירה מצוין המצב המשפחתי רק לגבי נשוי/אה או אלמן/ה, בצירוף 

שם בן/בת הזוג בלבד.

ניתן  כפשוטם.  אליהם  להתייחס  אין  אך  מסוימת,  משמעות  בעלי  הם  ברשומות  המצויים  היד  משלח  נתוני  יד–  משלוח 
לזהות הגזמות בהגדרת העיסוקים– לתפארת המדווח. לדוגמה: איש עסקים )Gescheftsmann( עלול להתגלות כבעל דוכן 
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סדקית. ניתן להסתמך על הנחת עבודה האומרת כי אדם שלגביו צוין משלח יד הוא אדם חי בעת הרישום, אך מסוכן להניח 
כי האדם נפטר אם לא צוין משלח ידו.

כתובות– גם שיטת רישום הכתובות עברה התפתחות מסוימת במהלך השנים. בתחילה, הוגדרה כתובת כצמד נתונים: ישוב 
ומספר בית בישוב. בשיטה זו לא היו שמות לרחובות. מספור הבתים החל בבנין העירייה או בכנסיה הראשית, ומשם בסדר 
עולה על פני כל היישוב, בדרך כלל לפי סדר כרונולוגי של הבניה. לדוגמה: רדאוץ מס. 118. אין כל קשר בין שיטה זו ובין 

שיטת מיספור החלקות הנהוגה ב-Cadastral maps )שיטה לרישום ולמיפוי מקיף של אדמות בבעלות(.
מפורטות  כתובות  ברחוב.  בית  ומספר  רחוב,  שם  ישוב,  לכתובת:  נתונים  שלושה  של  רישום  הונהג  עת  חלה  התפתחות 
מצוינות ברישומי לידה ופטירה, ולעיתים גם ככתובות החתן והכלה ברישומי נישואין. כתובות עשויות לסייע בשיוך נפשות 
למשפחה מסוימת: הן כאשר חסרים חלק מן הנתונים והן כאשר יש מספר נפשות בעלות אותו שם פרטי ושם משפחה 
)בד"כ בני דודים הנקראים על שם סב משותף(. יש לשים לב גם לתופעה המקובלת בה נשים הרות היו חוזרות לבית אמן 

לקראת הלידה בכדי לקבל סיוע, ואז נרשמה כתובת הסבתא כמקום הלידה.

מקומות מגורים– מקום המגורים נרשם לפי שמו בזמן ביצוע הרישום. עובדה זו מציבה אתגר בפני החוקר, המנסה לאתר 
כתיב עקב שינוי שפת  סוגי שינויי שמות: שינוי  לזהות שני  ניתן  לאורך השנים.  רבים השתנו  כי שמות מקומות  מקום, 
המדינה )Radautz → Radauti(, ושינויי שם ממש )Stanislaw → Ivano-Frankivsk(. לעיתים היו שני חילופי שמות, 

לאחר כל מלחמת עולם. 
באתר ג'ואישגן )JewishGen( מצויים כלים לחיפוש שמות מקומות, אשר מספקים עבור כל מקום את שמו)תיו( לאורך 
השנים ואת השתייכותו המדינית. למותר לציין כי שרותי מפות ברשת האינטרנט נוקבים בשמות העכשוויים בלבד. חשיבות 

מעקב אחר מקום מגורים במחקר המשפחתי היא כחשיבות המעקב אחר כתובת.

סוגיות מיוחדות הנוגעות לרישומי נישואין

ברור  ופטירה  לידה  רישומי  לגבי  הרישום.  סוג  לפי  משתנה  האירועים  של  האקטואליים  לתאריכים  הרישומים  צמידות 
שהרישומים נעשו בסמוך מאד לאירוע, וספרי הרישום נוהלו בסדר כרונולוגי. בנוסף לכך, במספר מקרים הצלבתי מידע בין 
תאריך הפטירה לפי הרישומים ובין התאריך הרשום על המצבה בבית העלמין – ונמצאה זהות. שונה המצב לגבי רישום 
נישואין- היהודים הכירו רק בנישואין על ידי חופה וקידושין ובמקרים רבים לא טרחו כלל להירשם כנשואים ברישומי 

הרשויות14.

לתופעה זו יש השלכות מספר, הן על רישום הנישואין עצמו והן על הרישומים האחרים:

בני הזוג אינם נחשבים כנשואים מבחינת חוק המדינה עד לנישואיהם "הרשמיים".א. 
נשים שלא נישאו רשמית הופיעו בשמות נעוריהן בלבד.ב. 
בתקופות מאוחרות יותר צוין ליד שם אדם בלתי נשוי "נשוי/אה בלתי רשמית ל.....".ג. 
ילדיהם שנולדו לפני נישואין רשמיים נחשבים ילדים "לא-חוקיים", ומצבם זה מצוין בכל רישום הנוגע להם עד זיקנה ד. 

ושיבה, כולל רישומי ילדיהם.
בתקופות המוקדמות רישומי לידה לא כללו את שם האב אם ההורים לא היו נשואים רשמית. בתקופות מאוחרות יותר ה. 

צוין שם האב תוך הוספת הערה שהאם נשואה לו בצורה בלתי רשמית.
שם המשפחה של ילודים להורים שאינם נשואים רשמית הוגדר ברישומים כשם הנעורים של האם. לעיתים צוין גם ו. 

שם המשפחה של האב בנוסף, כדוגמת "פישר הידוע גם כ-הורניק". הערה: אם גם הורי האם לא נישאו רשמית הרי 
שלבסוף נרשם הילוד בשם הנעורים של סבתו....

עם חלוף השנים )לעיתים עשרות שנים( נישאו חלק מזוגות אלו בצורה רשמית. במקרים כאלה נוספה לרישום הנישואין ז. 
הצהרת האב, בה הוא מכיר בילדיו אשר נולדו לו מהאשה הזו לפני כן כחוקיים – ובחלק מן המקרים תוך ציון כל ילד 

בשמו ובתאריך הולדתו. כל זאת בעמודת ההערות ברישום.

  1(  האם היה הדבר כרוך בתשלום מס כלשהו?
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לדוגמה: סבי יעקב-יוסף יורגראו וסבתי רייזל לבית האס, תושבי ארבורה )Arbore(, נישאו רשמית ברדאוץ )ראה איור 2 
ואיור 3( בתאריך 19 לנובמבר 1902– כלומר כ-5 חדשים לאחר לידת בנם הבכור ברל הנזכר למעלה. ואולם, יחד איתם הופיעו 
לרישום נישואין גם הורי סבתי שמעון האס ומרים לבית יודנפרויד, כבני 45, וכן גם הדודים אליאס ארליך ומרים לבית האס 
)אחות שמעון האס(, כבני 43. שלושה רישומי נישואים אלה מופיעים בארכיון שורה אחר שורה, ותוך שימוש באותו זוג 

עדים.

רישומים כפולי מטרה ורישומים צולבים
במקרים מסוימים ניתן למצוא רישומים המשמשים לשתי מטרות. ברוב המקרים אלו רישומי לידה של ילדים שנפטרו 
צעירים– בהם צוינה גם עובדת פטירת הילד ותאריך הפטירה. לעיתים רישום כזה מופיע בנוסף לרישום הפטירה הרלוונטי 
)רישום צולב( או במקומו. גם המקרה ההפוך )רישום פטירה המציין גם את הלידה – וללא רישום לידה בפני עצמו( נמצא, 

אך הוא נדיר יותר.
במקרים אחרים הוסיפו מנהלי הרישום מידע לרשומות בתאריכים מאוחרים יותר. לדוגמה: עם הנישואין הרשמיים של 
ההורים, ובצמוד להצהרת האב- הופכים הילדים לחוקיים, ועובדה זו מעודכנת ע"י הרשמים גם ברישום הלידה של הילדים, 

עם סימוכין לנישואי ההורים.

סיכום
ובאזור בוקובינה בפרט, קיים בסיס ארכיוני של רישומי לידה/  בתחום השליטה של הקיסרות האוסטרו-הונגרית בכלל, 
נישואין/פטירה, אשר מכיל עושר גדול של מידע גנאולוגי. המידע קיים מאז הנהגת רישומי האוכלוסין בקיסרות– אך חלק 

ניכר מן הרישומים אבד. לגבי החלק הזמין– אין גישה בשלב זה דרך רשת האינטרנט. 
בחוקרים מקומיים  מחייב הסתייעות  הדבר  רבים.  בפני קשיים  עומד  בבוקובינה  הארכיוני של שורשי משפחה  המחקר 
והן את תרומתו  זה מדגים הן את עושר המידע הזמין  נכונה שלו. מאמר  ולסיוע באינטרפרטציה  לצורך מציאת המידע 

הייחודית של דורין פרנקל לחוקרים שהסתייעו בו.

דורין פרנקל ז"ל
)מהנדס  המקצועית  השכלתו  את  לטרניסטריה.  מהגירוש  שובם  עם   ,1945 בשנת  להוריו  יחיד  כבן  נולד  )דורי(  דורין 
דרכים.  בתאונת  טראומטית  פציעה  עקב  לפנסיה  לצאת  הקדים  אך   ,)Jasi( יאסי  של  באוניברסיטה  רכש  אלקטרוניקה( 

תחביבו העיקרי היה המוסיקה; דורין היה פסנתרן, מורה למוסיקה ומלחין. ניתן להאזין לחלק מיצירותיו בקישור:
http://www.youtube.com/user/dorifrankel. 
דורין היה אדם ישר וצנוע, אשר שאב סיפוק רב מעזרה לאחרים בתחומים שונים. תכונה זו הודגשה ביתר שאת בשנות חייו 
האחרונות , בהן עזר למספר ניכר של חוקרים לשאוב חומר מהארכיונים בסביבתו. מעטים היו האנשים מהם הסכים לקבל 
תגמול כספי סמלי עבור עבודתו. אך מאחרים לא הסכים לקבל .דורין הביע את הסכמתו לקבל רק חוברות תווים של יצירות 
מוסיקליות אשר קשה היה להשיגן ברומניה. הקלישאה "הסנדלר הולך יחף" הייתה תקפה גם לגביו; בעוד שאסף חומר 

ארכיוני לחוקרים אחרים, ועבור חלקם הקים אתרי משפחה – את משפחתו שלו לא חקר מעולם.
בשלוש השנים האחרונות מצא עבורי דורין כ-350 רשומות ארכיון הקשורות למשפחתי, חלקן תוך כריית מידע מאינדקס 
הארכיון, וחלקן תוך עיון שיטתי בספרי הארכיון )באין אינדקס זמין(. מרכיב עיקרי בהשגת תוצאות אלה הייתה יכולתו 

ליצור קשר בלתי פורמאלי עם עובדי הארכיונים ומנהליהם. 
תוצאות ניתוח רשומות אלו על מחקר המשפחה שלי הוא משמעותי. לא היה לי כל סיכוי להשגת תוצאות דומות בדרך 

אחרת או על ידי אדם אחר. 
הקשר בינינו היה יוצא דופן; מעולם לא נפגשנו, אף לא שוחחנו בטלפון או דרך– סקייפ )Skype(, רק שמרנו על קשר דוא"ל 
אחת למספר ימים. מטבע הדברים, רוב ההתכתבויות נגעו לענייני מחקר משפחתי, רק חלק עסק בנושאים כלליים, ולמרות 
זאת שנינו הרגשנו קרובים זה לזה. המוטיבציה של דורין לחקור את משפחתי הייתה גדולה לעיתים קרובות יותר מאשר 
שלי. בקשתיו להימנע מפעילויות שנראו לי קשות עבורו או מסוכנות– כמו לנסוע לצ'רנוביץ, שבאוקראינה, ולבצע מחקר 

דומה בארכיון המקומי. 
למען הסר כל ספק, לא הייתי "בן יחיד" אצלו – מעורבותו האישית במחקרים של אחרים הייתה זהה.

דורין נפטר מהתקף לב בגיל 66, בבוקר ה-25 למאי 2011, ימים ספורים לאחר שאדגר האוסטר ביקר אצלו )ראה איור 4(, 
ידידיו  גדול אחז את  קרוביו,  ובארצות אחרות. הלם  בישראל  ושני המתגוררים  דודים מסדר ראשון  בני  והשאיר אחריו 

וחוקרים שדורין סייע להם בחקר משפחותיהם. לכולנו ברור שאין לו תחליף.
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איור   – דורין פרנקל )שמאל( ואדגר האוסטר בפתח בנין הקהילה היהודית ברדאוץ; מאי 111 ; )באדיבות אדגר האוסטר(

מקורות:

ארכיונים וכתובותיהם
הארכיון העירוני ברדאוץ- בנין העיריה:	 

Primaria municipiului Radauti, Piata unirii nr. 2, Radauti, Romania.
הארכיון האזורי בסוצ'אבה:	 

Arhivele Nationale ale Romaniei, Filiala Arhivelor Statului, St. Stefan cel Mare 33, Suceava, Romania. 
http://www.arhivelenationale.ro/index.php?lan=0&jud=111. 

הארכיון האזורי בצ'רנוביץ:	 
Oblast Archive, Str. Stasiuc 20 A, Chernivtsi, Ukraine.

מאמרים
לאה גדליה הבר, "מחקר משפחתי בחבל ארץ ושמו: בוקובינה" ,שרשרת הדורות, כרך כ"ה, מס' 1.	 
בונדי שטנצלר ויוסי יגור, "פרויקט תיעוד בית העלמין היהודי ברדאוץ", שרשרת הדורות, כרך כ"ב, מס' 1.	 

ספרים
ישראל מרגלית )פוסטילניק( רדאוץ, קהילה יהודית בצמיחתה ובשקיעתה, )ארגון יוצאי רדאוץ, בוקובינה, 1990(. העתק 	 

הספר מופיע באתר ארגון יוצאי בוקובינה.
http://www.bukowina.org.il/152512/%D7%A1%D7%A4%D7%A8-
%D7%A8%D7%93%D7%90%D7%95%D7%A5.

יעקב פנחס ראנד, שורשים חיים-פרקי זיכרונות )2005, הוצאת המחבר(.	 
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מקורות ברשת
דוגמאות של מספר פורמטים של רישומי לידה / נישואין / פטירה ותרגום כותרותיהם לאנגלית; כפי שנאספו בקבוצת  	 

JewishGen של Galicia SIG
http://www.jewishgen.org/jripl/galicia/GalicianVitalRecords_Titles_Nov2002.pd

הבלוג של אדגר האוסטר; שפע מידע מקורי מבוקובינה.	 
http://hauster.blogspot.com/

הבלוג של רות אלן גרובר;	 
http://www.ruthellengruber.com

דפי קהילות באתר JewishGen הנוגעים לבוקובינה; מאזורי רומניה ואוקראינה הוקמו ומנוהלים ע"י פרופ' ברוס רייש 	 
.)Bruce Reisch(

http://www.shtetlinks.jewishgen.org/Ukraine.html
http://www.shtetlinks.jewishgen.org/Romania.html

 	. )Bruce  Reisch( .מקורות למחקר משפחתי וגנאלוגי בבוקובינה,  רשימת שנערכה ע"י פרופ' ברוס רייש
http://www.shtetlinks.jewishgen.org/sadgura/ReischToronto.html 

יוסי יגור, יליד ישראל 1950, בעל תואר BSc בהנדסת אלקטרוניקה ו-MSc בהנדסת מערכות. מזה 18 שנה הוא מתעד את 
אילנות המשפחה של הוריו, ממשפחות יורגראו )Jurgrau( והאס )Hass( ממחוז בוקובינה אשר בצפון רומניה. נשוי למרים 

לבית גרינברג, אף היא בת ליוצאי בוקובינה, ואב לשני בנים ובת.

 yagury@netvision.net.il
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הגנאלוגיה של יהודי בוכארה – 
מקורות וסוגיות.1

מאת 
דר'  אלברט קגנוביץ'                    

בעשורים האחרונים התפרסמו מחקרים רבים וחשובים בתחום הגנאלוגיה היהודית, אולם הגנאלוגיה של יהודי בוכארה לא 
זכתה להיחקר. ייחודיותה של עדה זו, אשר במשך זמן רב נמצאה בריחוק ממרכזים של מחשבת ישראל, מעוררת עניין רב. 
למרות מספרם הקטן יחסית של יהודי בוכארה, קיים מגוון רחב של מקורות, שרובו הוא החל מאמצע המאה ה- 19. הדבר 

מאפשר הבהרת המוצא המשפחתי של יהודי בוכארה ואת הקשרים המשפחתיים שנתהוו במהלך השנים. 

************************
כיום אין אפשרות לקבוע מתי יהודי בוכארה הגיעו לראשונה לאסיה התיכונה. מיכאל זנד סבור, שהיהודים הגיעו לא מאוחר 
יותר מתחילת המאה ה-4 לפני הספירה מן האימפריה הפרסית אל שטחה של גרוזיה, ומשם הם התפזרו לאסיה התיכונה 
אשר הייתה בשליטת האימפריה ההיא. ב"מגילת אסתר", אשר חוברה לפחות כמה עשרות שנים לפני שנת 77-78 לפני 
הספירה, והובאה למצרים בתרגום יווני, מופיעה מספר פעמים הקביעה  שהיהודים ישבו במלכות פרס בעת התרחשות 
השושלת  של  מוצאה  אזור  פארתיה,  בפרובינציה  ישבו  הם  היתר  שבין  מניח  זנד  מיכאל  במגילה.  המתוארת  העלילה 

הארשקית ששלטה אז.2 

בברית החדשה בספר "מעשי השליחים" מופיעה רשימת עולי-הרגל היהודים לירושלים בחג השבועות בשנת 33 לספירה- 
ביניהם יהודים מפרתיה. הם נקראו ברשימה "פרתים". מכאן ניתן להבין שדיברו פארתית  וישבו שם כבר מספר דורות, זאת 

מאמצע המאה הראשונה לפני ספירה.3 

העדות היהודית הראשונה הישירה על נוכחות היהודים באסיה התיכונה היא מן התלמוד בבלי, מסכת 'עבודה זרה', כלומר 
מהמחצית הראשונה של המאה הרביעית לספירה. בסיפור על רב שמואל בר ביסנא, אשר נסע לתורכמניסתאן לעיר מרוו 
)Marv(. כאשר הרב בא לשם הוא סירב לשתות יין מתוצרת יהודי המקום, משום שפקפק בכשרותו. מספק זה ניתן לשער, 
כי דורות קודם ביקורו זה, כלומר פרק זמן מספיק כדי שרב יטיל ספק בהקפדתם בהלכות כשרות של משקאות, בעדה כה 

מרוחקת מבבל.4

גילוים ארכיאולוגים. נמצאו חפצים עם כתובות בעברית המכילות שמות  על הנוכחות היהודית באזור מרוו מעידים גם 
מהמאה ה- 3-2 לספירה. כמו כן נמצאו גלוסקמאות מהמאה ה- 7-6 לספירה.5

במהלך המאה ה- 8 לקראת כיבוש אסיה התיכונה על ידי המוסלמים, ישבו היהודים, ברבות מן הערים הגדולות. סביר להניח 

 1(  מאמר זה הוא גירסה מורחבת של הרצאה שנשאתי בכנס הבין לאומי לגנאלוגיה יהודית, ירושלים 4.9.2004 - 9.9.2004.
  (  Michael Zand, "Bukharan Jews", Encyclopedia Iranica, Vol. 4, )London - New-York, 1990(, pp. 531-532.

  (  מיכאל זנד, "התיישבות היודים באסיה התיכונה בימי קדם ובימי המוקדמים", פעמים מ.ס 35 ,)ירושלים, 1988 (, ע"ע 4 - 5.
  (  Zand, "Bukharan Jews", p. 532.
 5(  Sergei Ershov, "Nekotorye Itogi Arkheologicheskogo Izucheniia Nekropolia s Ossuarnymi Zakhoroneniiami v Raione 
Bairam-Ali )Raskopki 1954-1956(", Trudy Instituta Istorii, Archeologii i Etnografii Turkmenskoi SSR, Vol. 5, )Ashkhabad, 
1959(, pp. 179-180; 92 - 91 ע"ע )אברהם קלוואן, "כתובות עבריות על גלוסקמות שהתגלו באסיה התיכונה", קדמוניות, 12, מס. 3-2 , )1979; Livshits 
V.A and Z.I. Usmanova, "New Parthian inscriptions from old Merv", Irano-Judaica, )1994(, Vol. 3 pp.99-105.
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שלפני הכיבוש וגם אחריו הם לקחו חלק פעיל במסחר בדרך המשי, בת אלפי הקילומטרים ושעברה דרך אסיה התיכונה.

עד המאות ה- 18-16 היו יהודים באזור זה חלק מקהילה אחת גדולה שנחלקה בתקופה זאת לשלוש קהילות נפרדות: יהודי 
פרס, יהודי אפגניסטן ויהודי אסיה התיכונה. 

אמירות  באזור-  ביותר  הגדולה  במדינה  גרו  התאג'יכית,  השפה  של  יהודי  בלהג  דיברו  ואשר  התיכונה,  אסיה  יהודי  רוב 
בוכארית )במיוחד בשתי ערים בדרום אסיה התיכונה: בוכארה Bukhara ושאהריסאבז Shahrisabz(. משום כך, נוסעים 

אירופאיים שביקרו באסיה התיכונה מסוף המאה ה- 18 עד תחילת המאה ה- 19, כינו אותם בשם "יהודים בוכארים". 
כתוצאה מההתפתחות המסחר בין רוסיה ואסיה התיכונה במחצית הראשונה של המאה ה- 19 נמשכו לעיסוק זה יהודים 
מבוכארה, שעסקו קודם לכן בעיקר במלאכה )במיוחד בצביעת בדים(. זו הסיבה שהגרו לערים הסמוכות לדרכי המסחר 
במרכזה וצפונה של אסיה התיכונה- לערים טשקנט )Tashkent(, סמרקנד )Samarkand( וקוקנד )Kokand(, ערים אלו 
ננטשו כמה מאות שנים קודם לכן בגלל הידרדרות כלכלית. לא פחות מאלף יהודים מפרס, מאפגניסטן וממדינות מוסלמיות 

סמוכות אחרות היגרו לאסיה התיכונה והתמזגו עם יהודים בוכארים, אשר הפכו לגורם בלתי מבוטל בסחר של האזור.6

חיו.  הם  בתוכה  המוסלמית  לאוכלוסייה  בהשוואה  ומפלים  מגבילים  מחוקים  רבים  דורות  במשך  סבלו  בוכארה  יהודי 
זאת בכדי להבדיל אותם  ולחגור חבל,  כובע מיוחד  לפי חוקיהם של המוסלמים חויבו היהודים באסיה התיכונה ללבוש 
מהמוסלמים ברחוב. היהודים חויבו גם לבנות בתים ודוכנים נמוכים יותר מאלה שהיו בידי המוסלמים. מגיל 13 ומעלה 
שילמו היהודים את מס החסות )ג'זיה(. על היהודים גם הוטלו האיסורים העיקרים הבאים: איסור ללבוש בגדי משי, איסור 
לבנות יותר מבית כנסת אחד בעיר, להרחיבו או לשפצו, איסור רכיבה על סוס בעיר, איסור על בעלות של בתי מרחץ, כמו 

כן איסור מכירת משקאות חריפים ויין, ואיסור מתן עדות בבית משפט מוסלמי לטובת נאשם מוסלמי או לרעתו.7

על הפרת הצווים האלו וצווים אחרים היו יהודי אסיה התיכונה צפויים לעונשים  כבדים עד לעונש המוות. די היה בעדותם 
של מספר מוסלמים בכדי להרשיע יהודי. לפני ביצוע העונש, במיוחד עונש המוות, היו מציעים לאסיר יהודי להתאסלם 

ובדרך זאת לזכות בחנינה מלאה.8

יתכן, כי הודות לתפקידם הכלכלי החשוב מצד אחד ולמס מיוחד ג'זיה, שלפי השריעה )ההלכה המוסלמית( חייב להיות 
המקור היחיד לאוצר השליטים- מאידך, המלכים דיכאו התפרצויות תקופתיות של קנאים מוסלמים נגד היהודים. רק כך 

אפשר להסביר את שמירת הנוכחות היהודית במשך יותר מאלף שנה של שלטון האסלאם באסיה התיכונה.
סכנת מוות או עונשים אחרים מהרשויות ריחפו על חלק מיהודי בוכארה, והם נאלצו להמיר את דתם. חלק גדול מהיהודים 

אף נהרג בעת הפרעות בגלל סירובו להתאסלם. 
החוקים המגבילים את היהודים בחיי היום-יום והבטחות נדיבות של המוסלמים הביאו יהודים להתאסלמות מרצון. לכן 
שאפו היהודים לשלטון נוצרי באזור. בחיזוק שאיפה זו נטל חלק נכבד רבה הראשי של קהילת יהודי בוכארה )לפי לשונם 
מּולאי -ַּכלאן(, חכם יוסף ממן, יליד מרוקו, אשר בזמן שהייתו באסיה התיכונה בשנים 1822-1793 רומם את הקהילה משפל 

רוחני. 

עם התגברות הפעילות הרוסית באזור התברר ליהודי בוכארה ששחרור מן העול המוסלמי יגיע מצפון.
במהלך המאה ה- 18–19 הגיעה כותנה מאסיה התיכונה לרוסיה באמצעות שיירות והייתה לשלל קל בידי כנופיות שודדים 
ופיאודלים מקומיים. עד לראשית שנות ה- 60 של המאה ה- 19 רוסיה לא הייתה מוטרדת משודדי השיירות מכיוון שהמרכיב 
העיקרי להספקת חומר-גלם לענף הטקסטיל שלה הייתה כותנה אמריקאית איכותית. אולם בעקבות מלחמת האזרחים 

בארצות הברית )1865-1861(, היבוא משם הופסק ותעשיית הטכסטיל ברוסיה נותרה תלויה בכותנה אסייתית בלבד. 

  (  Albert Kaganovich, Russia "Absorbs" its Jews: Imperial Colonization, Jewish Politics, andthe Bukharan Jews", Ab 
Imperio, )2003(, Vol. IV, pp. 305-306.
 7(  Albert Kaganovich, The Attitude of the Czarist Administration to Bukharan Jews and Their Legal Status in Turkestan 
1868-1917, )Ph.D. dissertation; Hebrew University, Jerusalem, 2003(, PP 14-15
 8(  Albert Kaganovich, "The Legal and Political Situation of the Muslim Jews in Russian Turkistan 1865-1917", Shvut, 1997, 
No. 6 )22(, pp. 58-59.
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אבטחת הערוצים שדרכם עברו שיירות המסחר בשנות ה- 60 וה- 70 של המאה ה- 19 חייבה את האימפריה הרוסית לספח 
 ,)Turkestan( 1867 הקימו הרוסים חבל חדש בשם תורכסתאן  נרחבים של הנסיכויות באסיה התיכונה. בשנת  שטחים 

שבירתו טשקנט. שרידי מלכויות האזור, אמירות בוכארה וחיווה )Khiva(, הפכו על ידי רוסיה למדינות חסותה.

בעת המלחמות מצאה רוסיה ביהודי בוכארה בני ברית כמעט יחידים באזור. לא זו בלבד שיהודי בוכארה קיבלו בהתלהבות 
את הרוסים, אלא גם סיפקו מידע מודיעיני חשוב ומצרכי-מזון. היהודים היו מורי דרך, מתורגמנים, שירתו בגדודי עזר של 

הצבא הרוסי ואחדים מהם אף השתתפו בקרבות בשורות גדודי-העזר.9
)Von Kaufman Konstantin Petrovich( )שימש  המושל הכללי הראשון של החבל, הגנרל הכובש ק.פ. פון קאּופמן 
בתפקיד בין השנים 1867 - 1882( היה סובלני כלפי היהודים בכלל ובפרט ליהודי בוכארה. מצד אחד הוא העריך את סיועם 
של יהודי בוכארה לצבא הרוסי, אך גם רצה לפתח בעזרתם את הכלכלה בתורכסתאן ולחזק את הקשרים המסחריים עם 
מדינות סמוכות, כמו אפגניסתאן, הודו וסין.  בהשתדלותו זכו היהודים הבוכארים שהתגוררו בשטח תורכסתאן עוד לפני 
הכיבוש הרוסי, במעמד של "ילידי מקום" וכך קיבלו כמעט שוויון זכויות מלא ביחס למוסלמים המקומיים, שקיבלו אף הם 

מעמד של ילידי המקום, ומהגרים יוונים-אורתודוכסים )פרבוסלבים( מרוסיה הפנימית.10
בין השנים 1830 עד שנת 1865 גדל מספר יהודי בוכארה באסיה התיכונה מ- 4,500 עד 7000 נפש.11 כלומר, מספר משפחותיהם 
ניקח בחשבון שבאותה תקופה מספר בני המשפחה  בתחילת השליש האחרון של המאה ה- 19 לא עלה על 1400, אם 

הגרעינית היה חמישה איש בממוצע.

יהודי בוכארה התגוררו במרבית המקרים בדומה למוסלמים, שלוש עד ארבע משפחות קרובות יחד, בדרך כלל חיו שלושה 
דורות בחצר אחת. מנהג זה נשאר באסיה התיכונה בעיקר עד שנות ה- 70-60 של המאה ה- 19. בראש משפחה גדולה כזו, 

או בפי יהודי בוכארה אבלוד )Avlod(, עמד אב של הבנים המבוגרים או אחד מהאחים. 
משפחות יהודי בוכארה, עסקו במסחר והיוו כנראה כ- 60% מכלל המשפחות משנות ה- 80 של המאה ה- 19 עד שנות ה- 20 
של המאה ה- 12.20 אחד או יותר מהגברים הבוגרים לא נמצאו תכופות בבית משום שיצאו לצורכי עסקים. בעת היעדרותם 

מביתם הם היו בטוחים שגברים אחרים יטפלו בבני משפחותיהם. 
בדרך כלל עמד האב בראש ה"אבלוד" לא עד סוף ימיו. אלא עד הרגע שכבר קשה היה לו לעסוק בעסקים, מסר את כל 

ענייני המסחר והמשפחה הגדולה לאחד מבניו, ובעצמו הקדיש תשומת לב ללימודי הלכה ושמירת המסורת היהודית. 
לעיתים, במיוחד בסוף המאה ה- 19 - תחילת המאה ה- 20, עלו זקני העדה לירושלים, בכדי לסיים כאן את חייהם. היו מבין 
ראשיה משפחות, שלפני עזיבתם חילקו את הרכוש המשותף לפי דרישת אחד מהבנים. הדבר בלט והיה אקטואלי עם בוא  
הדור הרביעי או עם גידול מספר חברי ה"אבלוד". אולם לעתים קרובות פרידת האב מהבית הייתה מלווה רק בפירוק משק 

ולא בפירוק העסק המשותף משום שהאבות היו מעוניינים באיחוד ההון.
עד לכיבוש הרוסי לא היו ליהודי בוכארה שמות משפחה ובמקורות גנאולוגיים העיקרים של תקופה זו - ספרי אחוזה - הם 

נרשמו רק עם שם פרטי ושם האב. למשל יצחק בן אברהם. 
שטר המכר הידוע ביותר משנת 1843 שהיה מיועד ל- 29 משפחות של יהודי בוכארה, אשר רכשו חלקת אדמה בסמרקנד13. 

לאחר מכן היוותה סמרקנד גרעין ראשון ומרכזי של שכונה רחבת-ידיים של יהודי בוכארה. 

מהטקסט אנו למדים, כי משפחות אלו הוו 17 אבלודים. רוב יוצאי סמרקנד בונים היום שושלת יוחסין על סמך 29 המשפחות 
האלו; בקרב יהודי בוכארה, הקשר הזה מעניק יוקרה מסוימת, משום שבסוף המאה ה- 19 הפכה סמרקנד למרכז תרבותי 
וכלכלי חשוב של עדה זו. אולם בשל מספר מצומצם של שמות בקרב יהודי בוכארה באותה התקופה, יש להטיל ספק בחלק 
מאילנות המשפחה שלהם. על כך מצביעה העובדה שאילנות שונים לגמרי נבנים מאותו אב שבט, זאת למרות שבקרב 

המשפחות לא נשמרה מסורת-אגדה- על קירבתן המשפחתית.14

  (  "Kaganovich –Attitude", pp. 25-35.
 11(  "Kaganovich -Russia Absorbs its Jews", pp. 313-316.
 11(  Albert Kaganovitch, "Bukhara", Encyclopedia of Jews in the Islamic World, )Executive Editor: Norman A. Stillman, Brill: 
2010(, Vol. 1, p. 510.
 1 (  "Kaganovich- Attitude", pp. 71-77.
 1 (  Zalman Amitin-Shapiro, Ocherk pravovogo byta Sredneaziatskikh Eveev, )Tashkent-Samarkand, 1931(, pp. 41-43.

  1(  לדוגמא: משפחות פוזאילוב, פאזילוב בנו את אילנות היוחסין שלהן מתלמיד אחד ברשימה זו, ראה גם
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ממצאים מרחיקי לכת ניתן היה גם לקבל מרשימת סוחרים, אשר הגיעו מתחילת המאה ה- 19 עד שנות ה- 60 של אותה 
מאה לירידים מסחריים גדולים ברוסיה, כמו למשל, הגדול שבהם במקרייב )Makariev(, אשר עבר אחר כך לניז'ני נובגורוד 
)Nizhnii Novgorod(.15 ניתן למצוא ברשימות הללו ללא כל ספק מספר עשרות שמות מבין יהודי בוכארה, וכן שמות 

רבים יותר של יהודים אשכנזיים, אולם עד כה נושא זה טרם נחקר.

לפי פקודות השלטון בשטחי הכיבוש של הרוסים באסיה התיכונה- חבל תורכסתאן- בחרו יהודי בוכארה בשנות ה- 80-70 
של המאה ה- 19 שמות משפחה בדרך כלל, על בסיס שם אב. שמות אלו נשאו סיומות -וב, -ייב )ov, ev(, כפי שהיה נפוץ 
בקרב הרוסים. כתוצאה מכך נוצרו שמות משפחה על בסיס שמות מכתבי הקודש היהודיים: אברמוב, בנימינוב, גדאייב, 

דבידוב, יסחרוב, יצחקוב, מושייב, יקובוב ועוד.

מספר קטן של משפחות אימצו שמות המתורגמים מערבית ומתאג'יכית: לקוב )Lakob( פירוש מערבית– כינוי , או כוסאייב 
)Kusaev( נטול-זקן מתאג'יכית, ארקמסתוב )Arakmastov( הבנוי משני שורשים: 1. ארק- מערבית 2. סת- מתאג'יכית- 
שיכור, פוזיילוב )Fuzailov( מפוזיל- מתאג'יכית שמות המשפחה הללו הם יחידים במינם ויש סבירות גדולה לגלות ביניהם 

קשר משפחתי.16

כניסיון חקרתי את משפחת פוזיילוב. הודות לכמה סיפורי מסורת-אגדה ובעיקר על בסיס חומר ארכיוני17 הצלחתי לגלות 
ולהרכיב אילן יוחסין של 487 איש, אשר היוו 6 דורות של משפחת פוזיילוב. עסקתי רק באנשים, שנולדו לפני שנת 1917. 

מהמחקר עלה, כי בקרב הנשים )מספרן היה באילן קרוב ל- 200( השם הפרטי הנפוץ ביותר- שורה )שרה(- 5%, מלכה- 4,5% 
ומזול )מהמילה מזל(- 3%. בהשוואה למחקר בקרב נשים יהודיות במינסק והסביבה בשנת 1912: בין 450 שמות שנבדקו 
במינסק ב- 1912 שמות הנשים היהודיות במינסק וסביבותיה,18 נפוצים ביותר היו השמות רבקה )6,7%(, שרה )6,5%, דומה 

למעמד שם זה ברב יהודי בוכארה(, ולאה )6%(. 
בקרב גברים: אצל היהודים הבוכארים השמות הנפוצים ביותר- אבו Abo( -2,8%(, חיים ורפאל- 2% כל אחד. בקרב גברים 

במינסק וסביבותיה )נבדקו 1400 משפחות19( השם הפרטי הנפוץ ביותר היה אברהם- 11%, יאנקל– 10.6% 
ואהרון- 10%. בהשוואה ליהודי מזרח אירופה אוצר השמות של יהודי בוכארה, בעיקר גברים, הרבה גדול יותר.

מספר שמות משפחה של יהודי בוכארה נוצרו מקבוצות יהודיות דתיות כמו למשל שמות משפחה כהנוב )כהן( ולוויעב )לוי( 
ואילו שמות משפחה אחרים מתפקידים שנשאו בעליהם, כמו גבאייב גבאי )עברית(, קלנתארוב )Kalantarov( מקלנתאר 

)פירוש מתאג'יכית- ראש הקהילה, מילולי- גדול ביותר(, רבין מהמילה רווין )פירוש מרוסית רב(. 

במספר מקרים כינויים משפחתיים הופצו לא רשמית יחד עם שמות המשפחה הזהים. 
כך למשל בסמרקנד, ארבע משפחות בשם אברמוב ללא קירבה משפחתית ביניהן, קיבלו כינויי שבט שונים. אותה תופעה 
הייתה נפוצה גם במזרח אירופה. כך למשל בבבלורוס בעיירה רצ'יצה )Rechytsa(- שבה ישבו מאות אנשים, בעלי שם 
המשפחה קגנוביץ' כשמי. שמם של חברי בית האב שלי היה בנדיקים )Bendiks(- ראשי תיבות של שמו של סבא של סבא 

רבא שלי בן-דוד אשר נולד בתחילת המאה ה- 19.

 Marik Fazylov, Kto komu kem prikhoditsia, Gody, Lyudi, Fakty…, )Samarkand, 2003(, p.55
גיורא פוזאילוב, משפחת פוזאילוב )יתפרסם בקרוב(, אני מודה לגיורא פוזאילוב על שאיפשר לי לקרא את הספר.

 15(  "Kaganovich-Attitude", pp. 18-22.
  1(  ראה שמות משפחה אלו ברשימת יהודי בוכארה, אשר חיו בסמרקנד ב 1898: 

)Central State Archive of Uzbekistan( Tsentral’nyi Gosudarstvennyi Arkhiv Uzbekistana, )הארכיון המרכזי של אוזבקיסטן להלן 
.),TsGAU  : f. 1, op. 27, d. 542

ראה עוד על חקר שמות משפחה  כוסייב ופוזאילוב ודוגמאות אחרות לחקר שמות משפחה של יהודי בוכארה:
.Chana Tolmas, Anthroponomy of Bukharan Jews, )Ph.D. dissertation; Hebrew University, Jerusalem, 2001(, pp. 298-334

 17(  TsGAU, f. 1, op. 27, d. 542,.4-11 ע"ע, 115; שם., f. 18, op. 1, d. 4777; שם., d. 4833; בכייב ,)אשרוב ש., מסמרקנד עד פתח תקוה, )תל אביב, 1977 
 Grigoriy )מ.,בתוך שק האבן, )ירושלים, 1990(, אשל מ., "דמויות של ראשי יהדות בוכארה", גלריה, )יפו 1966(, פוזאיילוב א., מאריות גברו, )חולון, 1995
Fuzailov., Rodoslovnaia Fuzailovykh )typescript(, )Tashkent, 1987(.

 18(  פנקס קהילות מינסק RU 16 , ,1912.  הארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי, ירושלים.
  1(  שם.
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עד שנות ה- 80–90 של המאה ה- 19 שמות המשפחה של יהודי בוכארה לא נקבעו סופית. עובדה המקשה עריכת מחקר 
גנאלוגי. כך למשל בנו של משה יקובייב קרא לעצמו אברהם מושייב. באותה תקופה, עניין זה כבר הפריע ליהודי בוכארה 
עצמם, מכיוון שחויבו להוכיח קשר משפחתי במוסדות ממשלתיים ובבנקים. מסיבה זו התבססו שמות משפחה קבועים 

במהירות בקרב יהודי בוכארה בחבל תורכסתאן. 

יחד עם כאלפיים מיהודי בוכארה שהיגרו לתורכסתאן מאמירות בוכארה השכנה )במלכות חיבה התיישבו מעט מיהודי 
19.2 אלף איש בגבולות  ל-  יהודי בוכארה  19( הגיע מספרם הכללי של  בוכארה החל מהמחצית השנייה של המאה ה- 
האימפריה הרוסית לקראת שנת 201914 הם היוו 81.4% מכל יהודי בוכארה בעולם )23.6 אלף(. חלק מהיהודים, נתיני בוכארה, 

קבלו נתינות רוסית או תכופות ביקרו ברוסיה לצורכי מסחר, ולשם כך נאלצו גם לקבוע שמות משפחה. 

עריכת השמות של יהודים ברוסיה החלה משנות ה- 70 של המאה ה- 19 עד לעשור הראשון של המאה ה- 20. העריכה 
בוצעה על ידי הממשלה הרוסית. ברשימות ממשלתיות אלו נרשמו מרבית שמותיהם של יהודי בוכארה. הרשימות לא 
כללו כ- 10% מיהודי בוכארה, אשר התגוררו באמירות ולא היו במגעים עם השלטון הרוסי. המקור העשיר ביותר לרשימות 
אלו, הן רשימות יהודי בוכארה אשר השלטונות ערכו מספר פעמים,  זאת בכדי לבדוק את השתייכות היהודים לקטגוריית 

"ילידי מקום". 
וקשר  גיל  פרטיים, שמות משפחה,  הכולל שמות  מידע  יש  וגנאלוג,  חוקר  כל  והמשמשות  הרב  בעלות הערך  ברשימות 
משפחתי בתוך אבלוד. לא רק משום כך ערכן רב , אלא, משום שהן כוללות מידע על משפחה מורחבת בת 3-4 דורות שחיה 

באבלוד. 
משלהי המאה ה- 19 כללו הרשויות ברשימות גם קטגוריות של מהגרים, חסרי זכויות להתיישבות קבע בתחומי רוסיה או 
זכויות לקניית נכסים דלא ניידי )נדל"ן(. ברשימות הללו יש מידע מועט על הרכב המשפחות, אולם על פי רוב מצוי ברשימות 

מידע על תאריך ההגירה לתוך רוסיה.

החומר הגנאולוגי הנזכר משלים חומר אחר, המורכב מפניות רבות של יהודים, נתיני אמירות בוכארית לאדמיניסטרציה 
הרוסית עם בקשות לקבל נתינות רוסית. בחלקם מנסים הפונים להוכיח שאבותיהם התיישבו עוד בבוכארה עוד לפני כיבוש 

תורכסתאן. טענותיהם התבססו לעיתים על שטרי-מכר ושטרי-השכרה מהמחצית הראשונה של המאה ה- 19. 
רוב רובם של מסמכים מסוג זה, כמו גם רשימות משפחות, שעליהן נכתב למעלה, נמצאים כיום בארכיונים של אוזבקיסתאן.

העדר תאריכי פטירה ברוב המקרים הוא החיסרון היחיד בחומר זה. רק לעיתים נדירות צוין תאריך פטירה של אב- ראש 
המשפחה. ששים ספרי הזיכרונות של יהודי בוכארה, יש בהם כדי להשלים חוסר זה.21 ברוב המקרים מהווים ספרי הזיכרונות  
ולעיתים  יוחסין כתוב  אילן  או  דורות שונה,  או עצי משפחה בעלי מספר  לגנאלוגים משום שיש בהם  אלו מקור חשוב 
אף מפורט. ברור הוא, כי ספרי הזיכרונות הקודמים להם, כלומר אלו משנות ה- 60 וה- 70 של המאה הקודמת, הם הם 

המעניינים ביותר מבחינת המחקר הגנאלוגי. 

מודעות אבל מרובות של יהודי בוכארה מסייעות במיוחד לגלות את תאריכי הפטירה. 
כאן קיימת תופעה מעניינת ומיוחדת לעדת יהודי בוכארה - פרסומים בעיתונות העכשווית  שלהם, שרובה כתובה ברוסית.  
מודעות האבל מציינות מות קרובי משפחה, אשר נפטרו אף עשרות שנים לפני-כן. העובדה היא שיהודים בוכארים יותר 
מקהילות יהודיות אחרות מכירים את אבות הנפטרים. מסורת זו לא נפסקה אף בשנות השלטון הסובייטי, שנאבק בדת 
ובמסורת היהודית. מסיבה זו יהודי בוכארה, אשר לא קיבלו חינוך יהודי ולא הכירו היטב את המסורת, שמרו ברשימות את 
שמות אבות המשפחות ואת קרוביהם עם ציון תאריכי פטירתם על פי הלוח העברי. רוב ראשי המשפחות של יהודי בוכארה 
יודעים עד היום במדויק את תאריכי הפטירה של אבותיהם. זאת למרות שלעיתים קרובות ידיעות אחרות כמו תאריך לידה, 

קשר משפחתי וכדומה נשכחו. 

  1(  "Kaganovich-Attitude", 10 .'ע.
 1 (  ראה שמות של חלק מהם במ"מ 17.
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כיום גרים רבים מבין יהודי בוכארה בישראל, בארצות הברית ובמדינות אחרות. הם מתאספים, על פי הקרבה המשפחתית, 
חשוב  גורם  הן  הללו  הפגישות  אגדות.  עליו  ולספר  קדום  אב  על  "קדיש"  לקרא  בכדי  העברי  בלוח  קבועים  בתאריכים 

בשמירת הקשר המשפחתי. 

בתי הקברות. עד שנות ה- 50 של המאה שעברה מצבות יהודי  מקור חשוב אחר לחקר גנאולוגי של יהודי בוכארה הם 
בוכארה נבנו מלבנים נשרפות, ואשר אינן עמידות מול פגעי הזמן. יתרה מכך, בעקבות ניהול בלתי-מיומן של בית קברות 

בבוכארה זיפתו אותו באספלט, וכתוצאה מכך הושמדו קברים ישנים. לכן בימינו לא נשארו מצבות עתיקות. 

מזה זמן לא רב החלו יהודי בוכארה לבנות מצבות מאבן קשה ומשיש. רק בכמה מקומות של התיישבות יהודית בבוכארה 
נשארו בתי קברות במצב שמור. ביניהם במצב טוב ביותר בית הקברות בסמרקנד. בידי הנהלת בית הקברות מפתח עם 

רשימת מקומות הקבורה בבית הקברות. 

אין לפקפק בחשיבותם של הפנקסים- ספרי המצב המשפחתי של היהודים הבוכארים עם רשימות נישואים, גירושים, 
לידה ופטירה. 

למרבה הצער פרט לסמרקנד לא היה ליהודי בוכארה תפקיד של רב מטעם, אשר בדרך כלל ניהל רשימות מסוג זה ומשום 
כך הם לא היו רשומים בפנקסים שלא כמו היהודים שישבו בתחום המושב. פנקסי קהילת סמרקנד עדיין לא נמצאו. 

חומר גנאולוגי חשוב נוסף מצוי בעיתון יהודי בוכארה- "רחמים", שיצא לאור בחבל תורכסתאן בין מאי 1910 עד יולי 1916 
עם הפסקות קצרות. "רחמים", הוא מקור גנאלוגי חשוב- כמו העיתונות היהודית, שהתפרסמה ברוסיה, פורסמו בו רשימות 

נדבנים, אשר תרמו כסף למטרות שונות וברכות של יהודים, אלו לאלו, לקראת החגים היהודיים.

תשומת לב יש לתת למדריכים השונים בחבל תורכסתאן. אם ניקח בחשבון, כי לפני המהפכה הקומוניסטית ב 1917, יותר 
ממחצית יהודי בוכארה אשר עסקו במסחר, מוזכרים רבים בשמותיהם בספרים הללו. אולם חסרונם העיקרי של מדריכים 

אלו הוא בכך, שלא ניתן לקבוע קשר משפחתי בין יהודי בוכארה גם אם שמות משפחתם זהים ומופעים בספרים הללו. 
יהודי  של  כתובותיהם  מציאת  את  מאפשרים  שנה  בכל  כמעט  לאור  יצאו  אשר   ,)Adresnye knigi( כתובת-לוח  ספרי 

בוכארה על פי ערים ועיירות בתורכסתאן.22

חיפוש שורשים ובירור הקשר המשפחתי בין יהודי בוכארה מאמצע מאה ה- 19, מהווים משימה לא קשה יחסית, בהשוואה, 
למשל ליהודי פרס ואפגניסתאן, הקרובים אליהם מבחינה אתנית, וכן ליהודים אשכנזים של מזרח אירופה, הקרובים אליהם 

מבחינת ההיסטוריה המשותפת תחת אותו  השלטון. 

ד"ר אלברט קגנוביץ' מרצה באוניברסיטת מניטובה שבקנדה.
מחבר הספרים על יהודי משהד – הג'דידז )Djedids( במרכז אסיה )2007(, ועל העיירה רצ'יסצה )Rechitsa( שבבלורוס.

בעל תואר ד"ר מהאוניברסיטה העברית בירושלים )ב 2003(. ד"ר קגנוביץ' חוקר במכון ללימודים הומניסטיים שבמניטובה 
לשעבר  בריה"מ  של  המזרחיים  בחלקים  היהודים  הפליטים  נושא  את  קנדה,   )Winnipeg( ויניפג,  במדינת   )Manitoba(

במלחמת העולם השנייה.
בין נושאי מחקריו: תולדות יהודי מזרח אירופה, הגירה יהודית, תולדות יהודים לא אשכנזים ברוסיה, והקולוניאליזם הרוסי.

albert.kaganovitch@mail.huji.ac.il

 Samarkand, 1896(; Dmitriev-Mamonov A.I., Putevoditel po Turkestanu( ,Adres-Kalendar, Samarkandskoi oblasti :לדוגמא  )   
i Sredne-Aziatskoi Zheleznoi doroge, )St. Peterburg, 1903(; Spravochnaia knizhka Samarkandskoi oblasti za 1893 god, 
)Samarkand, 1893(.
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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".	 

מערכתיים 	  לשיקולים  ובהתאם  המאמר  יפורסם  ומתי  אם  להחליט  הזכות  את  לעצמה  שומרת  העורכת 

ומקצועיים.

המאמרים יוגשו בקובץ word תואם windows כקובץ 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 jpg או gif – המערכת שומרת לעצמה זכות לפרסם תמונות על פי 	 

ראות עיניה.

טבלאות תכתבנה בגוף המאמר.	 

אורך המאמר ינוע בין 6–12 עמודים. המערכת תשקול פיצול לשני חלקים מאמר ארוך, שיש בו עניין מיוחד, 	 

הכל בתיאום עם המחברים.

 	.) Gorenshtein/Gorenstejn שמות משפחה לועזיים ייכתבו בעברית ובלועזית )לדוגמא: גורנשטיין

 	.)Rowno/Rivne( שמות מקומות ייכתבו בעברית ובלועזית כמו: רובנה

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 Roman" באנגלית.	 

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 52 - 80 להלן "שפירא".	 
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anafa-e@zahav.net.il  קהל המחברים והקוראים מוזמנים להתייעץ בכל שאלה

מספר כותבים - אניטה שפירא )עורכת(, מוטי גולני, "מפנה חיפה"- בריטניה ומלחמת האזרחים בארץ ישראל 	 

דצמבר 1947 – מאי 1948" מדינה בדרך, )ירושלים, 2001( ע"ע 7 – 13.

מאמר: דפנה צמחוני, "ממשלת המנדט ומעמד העדות הדתיות בארץ ישראל", קתדרה, 80, )ירושלים, 1996(  	 

ע"ע 150–175, להלן "צמחוני".

מאמר מעיתון: נטע פלג, "כרמיאל: מפגש יהודי-ערבי-אמריקאי", "ידיעות כרמיאל", ע' 46.	 

המאמר: 	  בעמוד  זהה  סימון  עם  העמוד  בתחתית  ייכתבו  במאמר  אחת  מפעם  יותר  המופעים  מקום  מראי 

"שפירא "/"צמחוני", ע"ע 28 – 59.

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.	 
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שולחים חברי העמותה לחקר שורשי משפחה 

תנחומים כנים 

לחברנו מיכאל רסטצ'ר ורעייתו אירית

    על פטירתה ללא עת של בתם

תמי רסטצ'ר
בת, אחות ונכדה.

עם לכתם מעמנו

יהי זכרם ברוך!

לבני משפחת גלילי מחיפה

על פטירת אם המשפחה 

נורית גלילי

לאילנה ומשפחת צור מקיבוץ שובל

על פטירת חברנו 

 יוסף צור
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