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אל הקוראים

לא נותקה השרשרת
לאחר הפסקה ממושכת ,החליטה הנהלת ה"עמותה לחקר שורשי משפחה" לחדש את הופעתו של כתב העת "שרשרת
הדורות"; לפי שעה ,במתכונת דיגיטאלית ובעברית בלבד .ההחלטה להמשיך את הוצאתו לאור של "שרשרת הדורות" נובעת
מתוך הכרה בחשיבות הנחלתו של חקר שורשי המשפחה לקהלים רחבים בישראל ,ככל שניתן.
מתוך ראייה זו ,נגזרה תפישת העריכה של מהדורה זו שעיקרה  -פתיחות מירבית וגיוון ההיבטים המוצגים של המחקר
הגנאלוגי מבלי להתפשר על איכותם .כך ,התמהיל המוגש לקורא במהדורה זו כולל:
א .חקר שורשי המשפחה בארץ ישראל; סיכומי שלוש הרצאות מרכזיות שנישאו בכנס השנתי התשיעי של העמותה,
שנערך לאחרונה ביד בן־צבי בירושלים תחת הכותרת "הסיפור המשפחתי" :ד"ר אריה מורגנשטרן ,מציג את ממצאיו
המחקריים בחקר תפקידן ההיסטורי של משפחות ריבלין וסלומון ביישובה היהודי של ירושלים ותחייתה .פרופ .יהושע
בן אריה מציג את תוצאות מחקרו בתחום הגיאוגרפיה ההיסטורית על לידתן של השכונות היהודיות מחוץ לחומה ,כערש
לידתה של ירושלים החדשה .ופרופ .עליזה מיוחס־ג'יניאו מציגה את תולדות משפחת אביה  -משפחת מיוחס וזיקתה
לירושלים .בנוסף ,מאמרו של ד"ר ישראל בן־דור ,מתמקד בהיסטוריה האישית של סבו ,שלום דאודי כמורה בביה"ס
"הריאלי" בחיפה על רקע "מאורעות תרצ"ו" בחיפה.
ב .חקר שורשי המשפחה בגולת מזרח ומרכז אירופה; מאמרה של עמליה דיאמנט ,מציג בצורת ראיון את פרי מחקרו בן
עשרות השנים של אביה ,על שורשי משפחתו – משפחת החת"ם סופר .התייחסות אישית למתודולוגיה של חקר שורשי
המשפחה ,מובאת גם במאמרה של חנה פורמן ,הדנה אגב הצגת מחקרה על שורשי משפחתה בפולין ,בדילמה המחקרית
של הגנאלוג ,המתלבט בין סיפורי המסורת המשפחתית לבין התעודות והעובדות ,שלפעמים אינם חופפים זה לזה.
ג .חקר שמות המשפחה; מאמרו של ד"ר חנן רפפורט ,שאף הוא הוצג כהרצאה בכנס ביד בן־צבי ,עוסק בשמות
משפחה מבוססי נוטריקונים .בנוסף ,עורך המהדורה מציג רשימה קצרה מפרי עטו ,העוסקת בתהייתו אחר מקור שם
משפחת אביו.
תודה מיוחדת אנחנו חבים למעצבת הגרפית נילי גולדמן ולכותבי המאמרים ,שתרמו מזמנם ומפרי מחקריהם ל"שרשרת
הדורות".
הוועד המנהל של ה"עמותה הישראלית לחקר שורשי משפחה" ,מייחס חשיבות רבה לתגובות הקוראים למאמרים
המתפרסמים במהדורה זו ,הן לתוכנו של כל מאמר בנפרד והן לתמהיל הנושאים שהובאו במהדורה זו .אלה יתוו את המשך
דרכו של כתב העת .יתרה מזו ,החברה הישראלית היא חברה רב גונית .העניין בשורשי המשפחה הוא צורך אנושי ,המאפיין
לא רק את היהודים יוצאי אירופה וצאצאי מגורשי ספרד.
"שרשרת הדורות" שמה לה למטרה להרחיב את חקר שורשי המשפחה למעגלים הרחבים ביותר בחברה הישראלית כולל
את יוצאי אתיופיה וגם קהילות לא יהודיות .ולסיום ,מן הראוי לציין כי דלתות "שרשרת הדורות" פתוחים לא רק למי
שעוסקים בגנאלוגיה מזה זמן רב אלא גם לצעירים ,תלמידי חטיבות הביניים ,בתי הספר התיכוניים וסטודנטים הכותבים
עבודות "שורשים" על משפחותיהם ועבודות מחקר במסגרת לימודיהם האקדמיים.
כמו כן יתקבלו בברכה הצעות הנוגעות לתצורתו של כתב העת ,מדורים חדשים וכדומה.
										
משה גולן

ד"ר דן אלדר

										
יו"ר העמותה

עורך
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משפחות בירושלים

משפחת מיוחס וקהילת
היהודים־הספרדים בירושלים
עליזה מיוחס ג'יניאו *

מיהו ספרדי?

העדה היהודית־ספרדית בירושלים

משפחת מיוחס ,היא משפחה יהודית־ספרדית ,היושבת
בירושלים ,ברציפות ,מאז שלהי המאה השבע־עשרה.
השאלה הראשונה העומדת בפנינו היא :מיהו יהודי־
ספרדי? הכל יודעים ,שבשיח הפוליטי המקובל כיום
בישראל ,יהודי־ספרדי הוא מי שאיננו יהודי־אשכנזי .עמדה
זו אינה מקובלת עלי :לדעתי ,יהודי־ספרדי הוא מי שהוריו,
לפחות עד לדור האחרון ,דיברו בשפה הספרדית־יהודית,
ז'ודיאו־אספניול (- )Judeo-espanyol; Judeo-español
בירושלים קראו לה "ספניולית"  -וכתבו בשפה שנקראה
לאדינו .אני נוקטת בזמן עבר" :שנקראה" ,כי היום קוראים
גם לשפה הדבּורה בשם לאדינו .מקורו של השם :לאדינו
מלאטינית ( ,)Latínהווה אומר :שפה כתובה .עוד קודם
לגירוש ספרד ,השתמשו היהודים דהתם [=שם; ארמית)...
בשפת הלאדינו ,למשל ,כדי לתרגם את ההגדה של פסח
מעברית וארמית ללשון הדבורה של היהודים הספרדים -
שהיתה לשון הארץ  -הרומאנס ( .)Romanceהיהודים,
אשר גלו מספרד בגירוש של  ,1498-1492נטלו עמם את
שפתם והוסיפו לדבר בה ,בפזורה המזרחית הים־תיכונית
שלהם ,לפחות עד שלהי המאה שחלפה .אשר על כן :בעיני,
יהודי־ספרדי הוא מי שהוא ,או לפחות הוריו ,עד הדור
האחרון ,דיברו בשפה הספרדית־יהודית :ז'ודיאו־אספניול,
או ספניולית.

האבחנה האמורה ,חשובה מאד לתולדותיה של העדה
היהודית־ספרדית בירושלים ,מכיוון שלטענתי ,ברגע
שהיהודים־הספרדים שם ויתרו מרצונם על השפה הספרדית־
יהודית  -מתוך קבלת האידיאולוגיה הציונית אשר תבעה:
"עברי ,דבר עברית!"  -נוצר פער דורות ,ונותק הקשר בין דור
הסבים לדור הנכדים .הרשוני להביא את עצמי ואת משפחתי
כדוגמה .אני נולדתי בירושלים ,גם סבתי ,אם־אבי ,נולדה
בירושלים .אבל אני לא יכולתי לדבר איתה והיא לא יכלה
לדבר איתי ,משום שלשונה היחידה היתה ספניולית ,בעוד
שלשוני היחידה ,עד לפחות גיל בית הספר ,היתה העברית.
כך אירע משום שהורי ,כמו גם כל בני משפחתם ,עשו מאמץ
עליון כדי לדבר עם ילדיהם עברית ,ועברית בלבד .הדברים
הגיעו לכדי כך שלאמי ,שהיתה עולה חדשה ,ולא ידעה
עברית ,לקחו מורה פרטי ,כדי שתלמד לדבר עברית כהלכה.
התוצאה היתה שאני לא דברתי כלל עם סבתי ,עם ה"נונה"
[נונה היא סבתא בספניולית) שלי; אפשר שהחלפנו כמה
מילים כגון :שלום ,ילד טוב ,בוקר טוב ,זו היתה פחות או
יותר השיחה .היום ,כאשר אני סבתא לנכדים ,נקל לי לתאר
לעצמי את הצער והתסכול של סבתי ,שלא יכלה לדבר עם
אף אחד מנכדיה ,להוציא את נכדתה הבכורה ,שעדיין ידעה
לדבר ספניולית .התופעה הזו היתה בוטה במיוחד ברבדים
של משפחות הרבנים והמשכילים; אפילו יותר מאשר בקרב
הרבדים האחרים של הישוב היהודי־ספרדי .דווקא המשכילים,
דווקא משפחות הרבנים ,הם אלה שדאגו לאמץ לעצמם את
השפה העברית .בין מייסדי האגודה "שפה ברורה" היה דוד
ילין ,בן העדה האשכנזית בירושלים מצד אחד ויוסף בר"ן -
בן רבי נתן  -מיוחס ,בן העדה הספרדית מצד שני.

* פרופסור (אמריטה) עליזה מיוחס ג'יניאו ,החוג להיסטוריה
כללית ,הפקולטה למדעי הרוח ע"ש לסטר וסאלי אנטין,
אוניברסיטת תל אביב.
מאמר זה הוא שיכתוב הרצאה שנשאה בכנס השנתי של "העמותה
לחקר שורשי משפחה" בשיתוף יד בן־צבי בירושלים ב־ 3דצמבר 2014
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ערב מלחמת העולם הראשונה חיו בעיר ירושלים
כארבעים וחמישה אלף יהודים ,מהם כעשרים וחמישה
אלף אשכנזים וכעשרים אלף ספרדים ויוצאי עדות המזרח.
המספרים הללו לקוחים מתוך מאמרו של פרופ' יהושע בן
אריה בעניין העדות הספרדית והמזרחית ,מראשית התקופה
המודרנית ועד הקמתה של מדינת ישראל ( ,עת־מול מס.
-2009 ,208תש"ע ,ע"ע  .)3-1עד שלהי המאה התשע־
עשרה ,היו בני הקהילה היהודית־ספרדית ,דוברי הלשון
הספרדית־יהודית וקוראי הלאדינו ,רוב מניינו ובניינו של
הישוב העברי בירושלים.
החל מן המחצית השנייה של המאה התשע־עשרה,
ניכרת השפעת תהליכי המודרניזציה בכל רחבי האימפריה
העות'מאנית ואף ירושלים בכלל זה .חשוב להזכיר במיוחד
את השפעתה של חברת כי"ח – "כל ישראל חברים" -
 - Alliance Israélite Universelleאשר נוסדה בפאריס
ב־ .1860בית הספר הראשון של כי"ח בירושלים" ,תורה
ומלאכה" ,שלימים יישא את שמו של אדולף כרמייה
ממנהיגי הארגון ,הוקם בשנת  .1882ב־ 1884הוקם גם
בית הספר לבנות של כי"ח .בית הספר "תורה ומלאכה"
היה בית הספר המודרני הראשון בעיר ,שבו נלמדו לצד
לימודי יהדות גם מקצועות כלליים וכן מלאכות שונות כגון,
חייטות ,נגרות ,סנדלרות ,נפחות וכיוצא באלה .המטרה של
חברת כי"ח היתה לאפשר ליהודים להרוויח את לחמם מיגיע
כפיהם ולא להסתמך על "החלוקה" .בישוב הספרדי קיבלו
את כספי החלוקה רק הרבנים .היתה "ליסטא"  -רשימה -
ועל פי הרשימה הזו ,כל אחד מהרבנים שהיו מופיעים בה
קיבל כמה שקיבל.

ירושלים של בני משפחת מיוחס
במפקד אוכלוסין ,שערכו השלטונות העות'מאנים,
ביום  8ביולי  ,)1321[ 1905בא הפקיד האחראי על רישום
האוכלוסין ורשם את תושבי האזור שנודע בשמו הערבי:
טואחין בשכנות ליעקוביה ,שם עמדה על תילה השכונה
היהודית מזכרת משה .בשכונה הזאת ,ישבה משפחת
מיוחס .בבית משפחת מיוחס רשם הפקיד העות'מאני את
הנוכחים :גברים ונערים תחילה ואחריהם הנשים והילדות.
ברשימה מופיעים שמותיהם של התושבים ,מקום לידתם,
מקצועותיהם ועיסוקיהם ולגבי הגברים אף פרטים המתארים
את הופעתם החיצונית .פרטים אלו לא נרשמו לגבי הנשים.
ראש המשפחה ,כפי שנרשמה ב־ ,1905היה סבי ,רבי
רחמים שלמה מיוחס .בשנת  1977החליטו אבי ,מורנו
מיוחס ז"ל ואחיו ,דודי יוסף מיוחס ז"ל ,שצריך לכתוב ספר

בית משפחת מיוחס כיום .נבנה מחוץ לחומות ב־1873
שם היוצר :עמותת אלע"ד

על תולדות משפחת מיוחס ,כי ילדיהם ,ביניהם אני  -אז
סטודנטית להיסטוריה  -אינם יודעים דבר על דברי הימים
של המשפחה .האחים פנו אל המלומד אברהם בן־יעקב,
אשר קיבל על עצמו לכתוב את הספר ,שנקרא "ירושלים
בין החומות .לתולדות משפחת מיוחס" (הוצאת ראובן מס,
ירושלים ,תשל"ז –  .)1976בימים אלה יצא לאור ,באנגלית,
ספר שכתבתי אניBetween Sepharad and Jerusalem,“ :
”History, Identity and Memory of the Sephardim

( .)Brill, Leiden& Boston, 2015בספר זה אני מנתחת
את קורותיה של העדה היהודית־ספרדית בירושלים ,לאור
המפגש של בניה עם תהליכי המודרניזציה ,כשבמוקד הדיון
ניצבת משפחתי – משפחת מיוחס.

מוצא משפחת מיוחס
המסורת המשפחתית מדברת על התייחסות משפחת
מיוחס למשפחת פרעוש משבט יהודה ,אשר מאה שבעים
ושניים מבניה נמנו על שבי ציון ,שעלו לירושלים מהגולה
עם זרובבל בן שאלתיאל .לפי מסורת זו היו בני משפחת
מיוחס מצאצאי דוד המלך .הראשון שהזכיר את המסורת
הזאת ,היה רבי יעקב מיוחס שהיה דיין במונאסטיר (השם
המקובל בלאדינו הוא :מאנאסטיר) ,שבמקדוניה ,במחצית
המאה השבע־עשרה .הוא היה רב ודיין בעירו ,אשר חתם על
פסק דין בשם' :יעקב המיוחס למשפחת פרעוש בן יהודה' .זו
שרשרת הדורות ,גיליון אפריל 2015
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משפחות בירושלים
היתה איפוא עמדתו .השני שהעלה את המסורת הזאת ,היה
ה"ראשון לציון" ,רבי רפאל מיוחס בכר שמואל ,במחצית
המאה השמונה עשרה .רבי רפאל מיוחס ,היה הראשון אשר
נשא בתואר "ראשון לציון" בירושלים .רבי רפאל מיוחס
כתב ,בשנת  ,1755במבוא לספרו 'פרי האדמה' כי" :שורש
יסוד משפחתנו מיוחס מקובלנו שאנו משבט יהודה".
במילים אחרות :זאת היא המסורת שהמשפחה נושאת איתה.
המסורת המשפחתית  -אומרת שאבות המשפחה חיו
בספרד בכפר בשם מינקס באזור מדריד .מסורת זו מזכירה,
שבני המשפחה יצאו לגולה מספרד עם הגירוש ב־1492
 .עם הגולים יצאו חמישה אחים:
משה ,שמואל ,רפאל ,יוסף ואברהם.
השמות הללו חוזרים במשפחת מיוחס
במשך דורות רבים .כשעברו בני
המשפחה בארצות הבלקן ,מת אחד
מהאחים האמורים ,אברהם ,ואז
נפרדו ארבעת האחים :משה ורפאל
עלו לארץ ישראל בשנת  1510ואילו
שמואל ויוסף נשארו לשבת בקושטא,
היא איסטנבול .אחד האחים שעלו
לירושלים עסק בסחר תבואות והאחר
בשחיטת עופות ובהמות.
יוצאי הכפר מינקס בנו את בית
הכנסת על שם רבן יוחנן בן זכאי,
שבו נשמרה לבני משפחת מיוחס
זכות להעלות חתנים לתורה בחג
שמחת תורה .המסורת שלהם טענה ,שאם העז לעלות לתורה
מישהו אחר ,שלא היה בן למשפחת מיוחס ,הוא לא היה
עתיד להוציא את שנתו.עד כאן המסורת.
נשאלת השאלה ,מה אנחנו יודעים כעובדות ,המתבססות
על מקורות היסטוריים? הראשון בשם מיוחס ,שאותו אנו
מכירים ,הוא רבי מיוחס ברבי אליהו ,שחיבר פירוש על
חמשת חומשי התורה וחי ביוון ,ככל הנראה במאה השתים־
עשרה .אברהם בן־יעקב הזכיר בספרו גם את רבי מיוחס בן
יהודה ,אשר חי בקאנדיה (אירקליון) אשר בכרתים סביב
שנת  .1400בהמשך דיונו בפרק" :משפחת מיוחס ביוון
ובתורכיה" ,הזכיר אברהם בן־יעקב ששה רבנים נוספים,
בני משפחת מיוחס ,אשר כיהנו בקהילות יאנינה ,סלוניקי
ומונאסטיר .מקצתם לא נודעו למחבר ,אלא בשמותיהם
בלבד .השמות האלה מופיעים בספרים שכתבו בני משפחת
מיוחס .ומכיוון שהייתה זו משפחת רבנים במשך דורות
רבים ,ניתן לעקוב ,אחרי ההיסטוריה שלה ,אם עוקבים
אחרי הספרים שפירסמו בני המשפחה ובהם צוינו מקומות
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ומועדי פרסומם של הספרים האלו.
בשנת  1870התיישבו בני משפחת מיוחס הירושלמים
בכפר השילוח  -סילוואן .הם ישבו שם עד שנת  ,1936ואז
הם עברו לשכונת ימין משה .כאשר מנסים לברר מה קרה
ב־ ,1870מדוע עזבו את הרובע היהודי בעיר העתיקה של
ירושלים ויצאו לכפר השילוח ,אחת התשובות היא שהם
עסקו בסחר תבואה ,ונסעו לעבר הירדן להביא משם תבואה.
לא אחת קרה ,שכאשר הגיעו לירושלים ,כבר נסגרו שערי
העיר ,והם נאלצו ללון מחוץ לחומה .לכן החליטו לבנות
לעצמם בית בכפר השילוח .זאת ועוד :המקצוע האחר
שהזכרתי לעיל היה שחיטת עופות
ובהמות; את השחיטה צריך היה
לעשות מחוץ לעיר.
עניין נוסף שקשור בתולדותיה של
משפחת מיוחס הוא החגיגה הידועה
בשם :פורים של המיוחסים .בשנת
 1723ארע נס ל"ראשון לציון" רבי
רפאל בכר מיוחס ,שאותו כבר הזכרתי
בדברי .הוא נשלח לקושטא בעקבות
גזירה קשה ,שהטיל המושל התורכי
של ירושלים על היהודים .מושל זה
אסר את אביו של רבי רפאל  -שמו
מורנו בן רבי
היה רבי משה מיוחס  -ודרש תשלום
רחמים שלמה
מיוחס –
של סכום גבוה במיוחד שהקהילה
אבא שלי
הירושלמית לא הצליחה לגייס .הבן,
רבי רפאל ,נסע אל קושטא כדי
לנסות לגייס עזרה מיהודי הקהילה הזו ,אשר תמכו ביהודי
ירושלים ,ומאז  ,1727הוקם שם ועד של יהודי קושטא –
"ועד פקידי קושטא"  -אשר מצד אחד אמנם תמך ביהודי
ירושלים; אך ,מצד שני ,בעצם חיסל את האוטונומיה
השלטונית הפרטית שהיתה להם ,כי כל תקציב וכל פרוטה
בתוכו היו צריכים ,מאז ואילך ,לקבל את הסכמתם של חברי
ועד פקידי קושטא.
רבי רפאל מיוחס יצא איפוא לדרך .מירושלים הגיע אל
מדבר סיני ומשם לאלכסנדריה .בנמל אלכסנדריה ,הוא
עלה בספינה להגיע אל קושטא ,שם – כנזכר לעיל ,חיו
רבנים ממשפחת מיוחס .בהגיעו לקושטא ,התייצב רבי
רפאל לפני רבי שלמה רוזאניס ,מגדולי חכמי ישראל ,אשר
ישב בקושטא ,שאכן סייע בידו והיפנה אותו אל גביר חשוב
בקהילה ,שהודות לו קיבל השליח מירושלים את העזרה
הכספית לה ייחל .רבי רפאל יצא בדרכו חזרה לירושלים,
באותה דרך שבה בא .אבל ,בעוברו במדבר סיני ,התנפלו
עליו שודדים ,גזלו את כל כספו ,והשאירו אותו ערום ועריה

הרב שלמה יצחק
מיוחס – סבא־רבא
שלי ,אבי־סבי ,רבי
רחמים בן רבי שלמה
יצחק מיוחס

במדבר :הוא היה אובד עצות ולא ידע
מה לעשות ...כמובן שהתפלל לישועתו
של בורא עולם .כעבור זמן לא רב,
הרב רחמים מיוחס
בן רבי שלמה יצחק
חזרו השודדים ואמרו לו ,שלא יכלו
מיוחס – סבא שלי
להמשיך בדרכם ,מכיוון שאיבריהם
התקשו כשייש והם הבינו שפגעו באיש
קדוש והחליטו לשוב על עקבותיהם ולהחזיר לו את הכסף,
אשר גזלו ממנו .ולא זו בלבד ,אלא שנעשתה לו לרבי רפאל
קפיצת הדרך והוא הגיע באחת לירושלים .לזכר הנס הזה
כתב רבי רפאל מיוחס חיבור שנקרא 'מגילת יוחסין' .מגילת
היוחסין הזאת פורסמה לראשונה בדפוס ירושלים ב־,1875
וכעבור מאה שנים פרסם אותה שוב ,דודי רפאל מיוחס,
ב־ .1975המגילה האמורה ,מזכירה את המסורת המשפחתית
על הנס שאירע לרבי רפאל מיוחס .לזכר הנס אשר אירע לו,
קיבל על עצמו רבי רפאל מיוחס ,הוא ויורשיו אחריו ,לחוג
בכל שנה את חג הפורים של המיוחסים ,בחודש אדר .מסורת
זו התמידה עד לדור האחרון .הפורים של המיוחסים נחוג
לאחרונה בשנת .1959

ב־ ,1939התגוררו חלק מבני המשפחה בשכונה מזכרת
משה .מפקד האוכלוסייה היהודית בירושלים משנה זו,
מציין כי במשפחת מיוחס ,שהתגוררה ברחוב הכרמל ,היו
שתי בנות :אחת מהן עבדה בבנק "ברקליס" ואחת עבדה
בדואר הראשי .אלו היו שתי בנות־דוד של אבי.
סבי ,רבי רחמים שלמה מיוחס נמנה על מייסדי השכונה
קריית משה בירושלים ,ובית המשפחה עמד שם למעשה עד
שלהי המנדט הבריטי ,שאז הרסו אותו ובנו במקומו בניין
בן שלוש קומות .היה זה בשדרות המאירי  .17והחלקה הזו
היתה רשומה על שם בני משפחת מיוחס.
לסיום  -נשאלת השאלה :כמה מבני משפחת מיוחס
מתגוררים בירושלים היום? אני אתייחס אל הענף שעליו
אני נמנית ,הענף של סבי ,רבי רחמים שלמה מיוחס ,שלו
היו שני בנים .מטבע הדברים אני מתייחסת אל הבנים,
שהרי הם נושאים את השם מיוחס; בעוד הבנות ,אשר
נישאו לאנשים ,קיבלו את שמות
בעליהן .שני הבנים הללו  -אבי מורנו
מיוחס ודודי יוסף מיוחס  -שניהם
כבר אינם בחיים; אבל לכל אחד
מהם יש בן ,שנושא את השם :מיוחס.
ברם ,שני הבנים אינם מתגוררים
בירושלים .הדבר הזה מסביר לא רק
את ההיסטוריה של משפחת מיוחס,
שמצטמצמת בעקבות צמצום הילודה:
לסבי וסבתי היו שישה ילדים שהגיעו
לגיל בגרות מתוך תשע לידות; לי
ולאישי יש שלושה ילדים משלוש
לידות .זאת אומרת :שליש ממספר
הילדים שהגיעו לגיל בגרות בביתם
של סבי וסבתי .אבל אנו למדים גם
על גורלה של העדה היהודית־ספרדית
בירושלים ,שבניה מתפזרים בכל רחבי הארץ ,ואם תרצו,
בכל רחבי העולם .לעניות דעתי ,ברגע זה עצמו ,לא קיימת
קהילה יהודית־ספרדית בעירי ,ירושלים .כמובן ,קיים ועד
העדה הספרדית ובני עדות המזרח ,שיושב ברח' הרב קוק
 ,8בירושלים .אבל ההחלטה לאחד את הספרדים ובני עדות
המזרח היתה הכרעה פוליטית ,כדי לקבל בבחירות כאלה
ואחרות יותר קולות .וכיון שהספרדים הולכים ומתמעטים
 אז הבה ונצרף אליהם את בני עדות המזרח ...המשותףלאלה ולאלה  -שהם אינם אשכנזים .אבל במה ששייך
לעדה היהודית־ספרדית ,שאותה זכיתי להכיר בילדותי,
בירושלים ,הווה אומר :דוברי הספניולית וקוראי הלאדינו,
עליהם אני חייבת לומר שצריך לדבר בלשון עבר.
שרשרת הדורות ,גיליון אפריל 2015
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משפחות "האצולה"
האשכנזית הירושלמית:
ריבלין וסלומון
ד"ר אריה מורגנשטרן*
עליית תלמידי הגר"א -
מהפכה בתפיסת הגאולה

אין לנו בירושלים "אצולה" בעלת אחוזות או טירות וגם
לא אצולה של משרתים וארמונות .ה"אצולה" האשכנזית
הירושלמית קשורה למשפחות האשכנזיות שעלו לארץ
ישראל בראשית המאה התשע־עשרה בעליית תלמידי
הגר"א (הגאון רבי אליהו מווילנה) .במעשה זה הניחו
העולים את הבסיס לחידוש היישוב היהודי בירושלים
ולהתפתחותו הדרמטית תוך יובל שנים ,כאשר האוכלוסייה
היהודית בירושלים הפכה לרוב בקרב תושבי העיר .זו היתה
נקודת מפנה בתולדות העם היהודי בעת החדשה ,משום
שמאז החורבן לא היה רוב יהודי בירושלים .משפחת ריבלין
וגם משפחת סלומון יחד עם עשרות רבות של משפחות
אשכנזיות אחרות הובילו את השינוי הריאלי ביחסו של העם
היהודי לארץ ישראל ובשאלת הדרך לקרוב הגאולה.
בעבר ,התפיסה הפוליטית הקלאסית של החברה
היהודית המסורתית ששתי המשפחות האלה היוו חלק
ממנה ,הייתה תפיסה פאסיבית שהתנגדה לעלייה לארץ
ישראל והאמינה שהגאולה תהיה בדרך נס .כל מה שצריך
היה לעשות מבחינתם ,היה ,לקיים בקפידה את המצוות,
לעסוק בלימוד תורה ולצפות בגולה לביאת המשיח .תפיסה
פוליטית פאסיבית זו מוזכרת כבר בתלמוד ומיוחסת
למסקנות שחז"ל הגיעו אליהם בעקבות כשלון מרד בר־
* ד"ר אריה מורגנשטרן  -היסטוריון של תולדות היישוב היהודי
בארץ ישראל בעת החדשה .מאמר זה ,הוא שיכתוב של הרצאת
המחבר בכנס "העמותה הישראלית לחקר שורשי משפחה"
ביד בן־צבי בירושלים ,ב־ 3דצמבר .2014
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כוכבא .בתלמוד נאמר ש"שלוש שבועות" השביע הקב"ה
את עם ישראל :שלא יעלו בחומה (עלייה המונית) ,שלא
ימרדו באומות העולם ולא ידחקו את הקץ .זו היתה התפיסה
הפוליטית של "שב ואל תעשה" זאת מחשש שהרומאים או
הנוצרים או המוסלמים ,כל אחד בשעתם ,ידכאו ביד חזקה
כל יוזמה מדינית לחידוש הריבונות היהודית בארץ ישראל.
בראשית המאה התשע־עשרה התחילה תנועת עלייה
המונית לארץ ישראל מתוך ציפייה לגאולה בשנת ת"ר ()1840
כפי שנזכר בספר הזוהר .בראש העולים היו תלמידי הגר"א
ובני משפחותיהם שמספרם הגיע בראשית שנת  1813לכדי
 511נפש .עלייה זו קשורה באישיותו של הגאון מווילנה אשר
ביטל בכח סמכותו התורנית את תוקפן המעשי של "שלוש
השבועות" שנזכרו לעיל .הגר"א כתב בפירושו הקבלי לספר
שיר השירים שהאיסור הנזכר בתלמוד מתייחס רק לבניין
בית המקדש ,אבל לא לעלייה לארץ ישראל" :שמושבעין
שלא יצאו מאליהם לבנות את בית המקדש " .הגר"א גם טען
שגאולת עם ישראל איננה תלויה בשום תנאי מוקדם אלא
היא אימננטית ,ותתרחש כשיגיע מועד הגאולה .ובלשונו:

שכונת מאה שערים בירושלים ב־ 1950לערך.
בקבוצת המייסדים  -יוסף ריבלין ויואל משה סלומון

אגף זיו של בית החולים ביקור חולים ב־.1939
המגרש נרכש על ידי יואל משה סלומון

"וקץ אחרון לא תליא (אינו תלוי) בתשובה ,אלא בחסד,
כפי שנאמר "ומביא גואל לבני בניהם למען שמו" .גאולת
ישראל ,העם הנבחר ,היא לדעתו ענין של קידוש ה' בעולם.
תוספת חשובה הייתה בפיו בקובעו כי כדי שהגאולה הזאת
תתחיל ,יש לקדם אותה על ידי מעשה אנושי במציאות
ההיסטורית ("בהתערותא דלתתא") .כך שלדעתו הגאולה
תהיה "בדרך הטבע" ולא "בדרך נס" ,והיא תתחיל ביזמה
אנושית מצידנו ,כמו עלייה לארץ ישראל ובניין ירושלים.
מעשים אלו מהווים בתפיסה הקבלית את "תיקון" חטא
המרגלים שהוציאו דיבת הארץ רעה.
כולכם מודעים בודאי לדמותו הפלאית של הגר"א .לא
מדובר בראש ישיבה ליטאי דהיום .זה הגאון מווילנה
שבגיל פחות משלוש עשרה ניסה לברוא יצור חי ,גולם ,על
פי הנוסחאות של "ספר יצירה" .שכבר בגיל צעיר ,היה בקי
בכל התורה שבכתב ושבעל פה ,כולל קבלה מעשית .תלמיד
חכם עצום שעסק גם בחכמת המדעים ,כולל רפואה ,דמות
היסטורית שרק מכוח סמכותה הבלתי מעורערת ניתן היה
לחולל את המהפך בזיקת העם היהודי לארץ ישראל.

מאפייני עליית הגר"א ומתנגדיה
למשפחות העולים מקרב תלמידי הגר"א ובהם בני
משפחות ריבלין וסלומון יש מספר מאפיינים שהופכים
אותם ל"בני האצולה" האשכנזית הירושלמית .זה לא אומר
שלא נמצא כדוגמתם אישים גם במשפחות אחרות ,אבל
במבט כוללני של שלושה עד ארבעה דורות ויותר ,נגלה,
כי במשפחות ריבלין וסלומון התכונות הנזכרות דומיננטיות
באופן מובהק ,ועוברות בירושה כתכונות גנטיות של ממש.
המאפיין הראשון של משפחת ריבלין היא עובדת היותם
קרובי משפחתו של הגאון מווילנה מחולל תנועת העלייה.
עובדה זו העניקה לגיטימציה וחשיבות לכל קבוצת העולים
מליטא .צריך לציין שבקרב יהדות ליטא היתה כבר אז
התנגדות לתנועת העלייה ,ולא כולם קיבלו את השקפתם
המהפכנית של העולים .למשל ,היו חוגים בליטא שהעמידו
מול תפיסתם האקטיביסטית של העולים את התפיסה
שצידדה עדיין בגישה המסורתית־פאסיבית והתנגדה
לכוונתם לעסוק בבניין ירושלים .המתנגדים חששו שיארע
שרשרת הדורות ,גיליון אפריל 2015
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להם גורל דומה לזה של חבורת ר' יהודה חסיד שהסתיים
בשנת  1720בכישלון צורב ובחורבן פיזי של חצר האשכנזים
בירושלים .מתנגדים אלה לא התבססו רק על איסור "שלוש
השבועות" אלא גם על הפסוק" :אם ה' לא יבנה בית שווא
עמלו בוניו בו" ובעיקר על החשש שהממסד המוסלמי
בירושלים לא יאפשר ליהודים שהיו גם נתיני אוייב (רוסיה),
להכות שורשים ולהתפתח כקהילה חיה ותוססת.
העולים שציפו לתמיכה כספית של יהודי ליטא היו
זקוקים ללגיטימציה של רבם המפורסם ,כדי שנאמניו של
הגר"א ,לפחות ,יתמכו בהם .הבעייה היתה שבין העולים
לא נמצאו צאצאיו של הגר"א בעצמו ,בניו או נכדיו
(העולה הראשון מבני משפחתו  ,היה נינו ר' אלעזר בן ר'
יעקב משה מסלונים שעלה לארץ בשנת  .)1867משפחת
ריבלין ייצגה ,אפוא ,את הדמות התורנית ובעלת הסמכות
המרכזית של בן משפחתם ,שבשם תפיסתו האידאולוגית
ולשם מימושה עלו לארץ ישראל.

משפחת ריבלין
"אבי משפחת ריבלין בארץ ישראל היה ר' בנימין ריבלין,
בן דוד שני של הגר"א ,שנפטר בדרכו לארץ .כל בני
משפחת ריבלין בארץ ישראל הם צאצאים של אותו ר' בנימין
משקלוב ,ועל כן יש לעליה שלהם זיקה וקשר אינטימי
עם הגאון מווילנה .מעבר לקרבת המשפחה נחשבים בני
משפחת ריבלין למקורבים מבין "תלמידי הגר"א" .השאלה
מי היה רשאי להקרא "תלמיד הגר"א" היא מן השאלות שלא
מצאו עדיין את פתרונן המלא בספרות המחקר ,ואולם אין
ספק שר' בנימין ריבלין היה אחד מהם .עובדה זו שהצטרפה
למאפיין הראשון של קירבה משפחתית ,חיזקה את מעמדה
של משפחת ריבלין בקרב קבוצת העולים והעניקה להם
בכורה .כמו כן ,משפחה זו היתה ידועה ומקובלת במשך
עשרות שנים כמשפחת תלמידי חכמים אמיתיים וברמה שלא
נפלה מרמת גדולי התורה של יהדות ליטא עצמה.
מאפיין נוסף שהעניק תחושת אצולה למשפחת ריבלין,
היתה העובדה שמשפחת ריבלין נודעה כמשפחה עשירה
מאוד .לר' בנימין ריבלין היו יערות נרחבים ברוסיה ובהם
גידולים שמהם הפיק תרופות .ייצור התרופות היה עסק
משפחתי מכניס ביותר ,אך גם תחביב שבו הוכיח ר' בנימין
ידע רב במדעים בעיקר בתורת הכימיה .הזיקה בין תורה
ומדע באישיותו ,היתה דומה לנטייה של הגר"א עצמו
לרכוש ידע מדעי לצד לימוד התורה .ועם זאת ,למרות
העושר הרב של המשפחה היא נודעה בצניעות הליכותיה,
בהסתפקות במועט כמעט נזירית( ,ר' בנימין ריבלין היה
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צמחוני) ובמעשי צדקה וחסד .אחד העולים הנודעים שהגיע
ארצה בשנת  1834עם ארבעים איש מבני משפחת ריבלין,
ותרם סכומים עצומים לקיום היישוב ,היה ה"מליונר" ר'
שמריה לוריא שנשא לאשה את בתו של ר' הלל בנו של ר'
בנימין .שמריה לוריא היה בזמנו אחד הספקים הגדולים
ביותר של הצבא הרוסי.
הדמות המרכזית מבין בני משפחת ריבלין בארץ ישראל
במחצית הראשונה של המאה התשע־עשרה ,היה ר' משה
ריבלין נכדו של ר' בנימין .בניגוד לאביו ר' הלל ריבלין
שעלה אף הוא לארץ ,אך היה דמות מיתולוגית בעיקרה,
היה ר' משה ריבלין האיש שהנהיג את העולים ה"פרושים"
בירושלים בשעות המשבר הקשות ביותר לאחר חורבן הגליל
ברעש האדמה בשנת  ,1837בו נספו למעלה מאלפיים יהודים
ובהם מבני משפחות העולים ,והמחלוקות הקשות שפרצו
בין אנשי ירושלים ואנשי צפת על רקע זה.
תלמידי הגר"א שהגיעו לארץ ישראל התפצלו לשתי
קבוצות .קבוצה אחת התיישבה בצפת ,וביקשה לחדש את
הסמיכה והסנהדרין כאמצעי לקרוב הגאולה "בדרך הטבע".
קבוצה שניה עלתה לירושלים כדי לבנות את ירושלים ולתקן
בכך את חטא המרגלים שהוציאו דיבת הארץ רעה.
בין שתי הקבוצות שרר מתח נוראי על רקע אידיאולוגי,
חברתי וכלכלי .המריבות ביניהן נמשכו כשלושים שנה.
בראש הקבוצה הצפתית עמד ר' ישראל משקלוב ,מחבר
הספר 'פאת השולחן' ,תלמידו הצעיר של הגר"א .בירושלים
הנהיג את הקבוצה תלמיד חכם ומקובל מבוגר ממנו ,ר'
מנחם מנדל משקלוב .שניהם לא השתייכו למשפחת ריבלין,
אבל היו מתלמידיו הקרובים של הגאון מווילנה.
ב־ 1837התרחש ,כאמור ,רעש אדמה ו־ 2026איש נהרגו
וצפת נחרבה לחלוטין .כתוצאה מחורבן הגליל ,כל ההשקעות
הכספיות האדירות של הכולל ושל אנשים פרטיים ,שהביאו
כספים מליטא והשקיעו ברכישת בתים בצפת ,ירדו
לטמיון .על הניצולים מהרעש קמו אנשי ירושלים וטענו
כנגדם כי הם הוזהרו על ידם שלא להתיישב בצפת ,אלא
לעלות לירושלים ולהשתתף בבניינה כי ממילא הגאולה
תתחיל מירושלים ולא מצפת .אנשי ירושלים הצביעו על
חורבן הגליל ברעש האדמה כסימן מן השמים ,שדרכם של
אנשי צפת לא היתה רצויה בעיני הקב"ה .ההרס וההרג
היו לדעת אנשי ירושלים עונש כנגד אנשי צפת שבגדו
בירושלים .אמנם ,הסיבות לאי ההתיישבות בירושלים היו
שונות ובכללן הפחד מהחובות הישנים לערבים ,והתנגדות
הממסד המוסלמי להעניק ליהודים רשות לבנות בירושלים
בתי כנסת ,אלא שכל זה נשכח בלהט האסון והמחלוקת.
בקרב ההנהגה היהודית בליטא היתה תחושה כי אסון

ר' יוסף ריבלין

נורא עומד להתרחש .בעבר כבר נהרסה ירושלים בגלל
מחלוקות  ,אבל כרגיל ,גם הפעם ,הצדדים הניצים לא למדו
לקח ,והיתה סכנה של ירידה המונית מן הארץ .היורדים
טענו כי אין סיכוי לתקומת היישוב ,וכי הרעש בגליל היה
עונש על הפרת "שלוש השבועות" והעלייה לארץ ישראל.
ביישוב היתה תחושה של אובדן דרך .ואז החליטו "רוזני
וילנה" לשלוח לירושלים את ר' משה ריבלין ,מי שהיה
"מגיד מישרים" של קהילת שקלוב ,נכדו של ר' בנימין
קרוב משפחתו של הגר"א ,שעסק בהפצת רעיון הגאולה
ברחבי ליטא ונקרא בפיהם המגיד "דורש ציון" ,כדי להציל
את המצב ,להשכין שלום בין הקבוצות הניצות בארץ,
להסדיר את שאלת החובות וההפסדים הכספיים עקב
הרעש ,ולכונן מחדש את היחסים הטובים עם בני העדה
הספרדית.

ר' משה "מגיד" ריבלין
ר' משה ריבלין הוא הדמות המרכזית המייצגת ומאפיינת
את משפחת ריבלין והנהגתה לאורך כל המאה התשע־
עשרה .באישיותו ובמנהיגותו הוא כולל את כל התכונות

שהפכו את בני משפחת ריבלין ל"אצולה" הירושלמית.
קודם כל הוא נכדו של ר' בנימין ריבלין ,הוא תלמיד חכם
גדול ומפורסם .הוא "המגיד מישרים" של העיר שקלוב,
ובמשך עשרות שנים טרם עלייתו עבר מקהילה לקהילה
והטיף לעלייה ולתמיכה כספית ביישוב .היה לו כשרון
מיוחד להתחבב על הבריות .היה אדם נעים הליכות ,ניחן
בסבלנות רבה ,היה ידוע בקהילתו כמשכין שלום בין אדם
לחברו בין איש לאשתו ,ובעיקר הוא האמין בכל מאודו
בשליחות המשיחית של הגר"א ותלמידיו ביישוב ארץ
ישראל ובניין ירושלים.
בי"א באדר שנת ת"ר ( )1840שלחו אותו "רוזני וילנה"
לארץ עם כתב מינוי כמנהיג העדה לכל ימי חייו .בשש
השנים שבהם חי בירושלים עשה מהפך בחיי הקהילה
הפרושית .הוא סילק מן ההנהגה את כל בעלי המחלוקות,
והקים הנהגה חדשה של תלמידי חכמים .בניגוד לעבר,
שבה היתה חלוקת כספים בלתי שוויונית בין אנשי הכולל,
הוא הלאים את כל הכספים שהגיעו ממקורות כספיים
שונים בעולם ,וחילק אותם באופן כמעט שוויוני בין כולם,
"נפש בנפש".
בעיני ר' משה ריבלין היתה מדיניות זו של השכנת
שוויון ,אחדות ואחווה בין כל יהודי ירושלים ,חלק מתפיסתו
את העידן המשיחי .לדעתו הנהגת שוויון החברתי יש בה
כדי לקרב את הגאולה כמאמר המטפורי של הנביא" :כל גיא
ינשא וכל הר וגבעה ישפלו".
הצצה זו לעולמו הרוחני של ר' משה מגיד ריבלין
מוכיחה ,כי מלבד הגיבוש החברתי שהעניק לבני
עדתו ,הוא חיזק בדרשותיו את טעם הקיום ואת המניע
האידיאולוגי למסירות הנפש היומיומית שהם חֹווִים בעצם
ישיבתם בארץ־ישראל .המסר האידיאולוגי־משיחי שלו
(הוא אחד ממחברי הספר הקבלי־משיחי "קול התור")
יאפיין את מנהיגות בני משפחת ריבלין גם במחצית השניה
של המאה התשע־עשרה .זו המעטפת הרוחנית בה חוסים
כל בני משפחת ריבלין.
ר' משה ריבלין בא לארץ אחרי שהיישוב עבר ,פעם
נוספת ,משבר תיאולוגי קשה .המדובר במשבר המשיחי
של שנת ת"ר כשהמשיח המצופה לא הגיע .ולא רק שהוא
לא הגיע ,אלא שתחת בואו פרצה לחלל העולם "עלילת
הדם בדמשק" .בהשפעת המיסיון האנגליקני המירו שניים
מצעירי הקהילה האשכנזית בירושלים את הדת ,משום
שלטענתם אם המשיח לא הגיע עד עכשיו ,שוב כנראה
לא יבוא .ר' משה ריבלין נלחם כנגד השפעת המיסיון
האנגליקני ,נגד קריאות הייאוש בתוך הקהילה היהודית
בירושלים ,ונגד הקריאה שנשמעה בליטא להחזיר את
שרשרת הדורות ,גיליון אפריל 2015
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רחוב ריבלין ,שכונת נחלת
שבעה בראשית שנות ה־50

העולים .על כך קיים מקור רב חשיבות המספר כי בליטא
הגיעו כמה מנהיגים למסקנה שאין עתיד לישוב היהודי
בארץ ישראל והם מוכנים לשלוח אוניות כדי להחזיר את
1
כל העולים.
ר' משה ריבלין המגיד "דורש ציון" ,נאבק כנגד הנטיות
הללו .הוא טען כי התקופה היא תקופת "חבלי משיח" ,תהליך
שיש בו הרבה ייסורים ונפילות אבל עם סיכוי ודאי לגאולה.
בשנת  1845הוא כותב ליהודי הונגריה על המצב החדש
בארץ שבו החלו צאצאי העולים להכות שורשים ,לרכוש
חצרות ובניינים למגורים ולבנות בתי מדרש למרות
המשברים הקשים:
"וראו כל עמי הארץ ,ששם ה' נקרא עלינו ,כי
כאשר בעיר אלוהים אנחנו נמצאים עם בני העמים
כולם ובעיניהם הם רואים כי הרחיב ה' לנו בארץ,
ובנינו בתי כנסיות ובתי מדרשות ,אשר מימי קדם
לא זכינו לכך ,רק חדשים מקרוב הקים ה' לנו .הרי
זו עדות לכל באי עולם כי ה' מגיננו הן הן גבורותיו,
2
הן הן נפלאותיו".
הוא אומר במכתב דבר ברורים .יש לנו בעיה עם
הנוצרים בירושלים שטוענים שהם החליפו את היהדות
וקיבלו במקומם את השליחות האלוהית ,הם ישראל
שברוח ,אנחנו רק ישראל שבגוף .גם המוסלמים טוענים
שישמעאל הוא הבן הנבחר ,שישמעאל הוא הבן שהועלה
לקרבן על ידי אברהם אבינו ,ואנחנו היהודים זייפנו את
התנ"ך ואת הסיפורים על האבות .אם כן ,גם הם טוענים
 .1יוסף (יושע) ריבלין ,ברית אבות בסערת אליהו,
ירושלים תשס"ד ,עמ' .108
 .2א' מורגנשטרן ,השיבה לירושלים ,עמ' . 237
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שמוחמד הוא הנביא האחרון והם מהווים תחליף ליהדות,
והמאבק שלנו ,אומר ר' משה מגיד ,הוא להוכיח שה'
עדיין איתנו ולא זנח אותנו .העובדה שאנחנו מתרבים
ומתבססים בירושלים ,ואפילו בונים בחסות המעצמות
בתי כנסת ,למרות האיסור המוסלמי על בנין בתי כנסת
חדשים בירושלים ,ולמרות ההתנגדות של הוואקף
המוסלמי ,הרי בכך אנחנו מוכיחים שה' נמצא איתנו ,והוא
לא זנח אותנו .זה רק מוכיח שאנחנו מצליחים בדרכנו,
ונתגבר גם בעתיד על כל הקשיים .ואת זה רואים אפילו
בני העמים הנמצאים בירושלים.
המנהיגות הזאת מאפיינת גם את דמותו של נכדו,
ר' יוסף (יושע) ריבלין ,מי שנקרא "בונה השכונות" ,שפעל
אף הוא במסירות נפש גדולה וקידם את בניין ירושלים ברוח
השליחות ה"ריבלינית" .כזו היא משפחת ריבלין שמייצגת
את ההנהגה הרוחנית של כולל הפרושים שהצליחה בכח
הכריזמה המשפחתית המיוחדת שלה לחזק בלב העולים
את תחושת השליחות שקיבלו על עצמם לקרב את גאולת
עם ישראל ולהתמודד עם כל הקשיים שבדרך .אלה הם זרי
"האצולה" של בני משפחת ריבלין .וכך כתב על ר' יושע
ריבלין הסופר ש"י עגנון בספר "תמול שלשום":
"ועדיין זוכרים זקני ירושלים את ר' יוסף
ריבלין .עשרים וחמש שנה היה סופר נאמן ,ביום
היה יגע עם העניים ובלילה היה יגע על התורה,
וכל ימיו לא ראה טובה .מטה שכמו לסבול צרות
ויסורים בלב טוב וברוח נמוכה ,וכל הממון שבא
לירושלים נתחלק על ידו ,והוא לא אכל בשר ולא
שתה יין אפילו בשבתות וימים טובים ,אלא הסתפק
בפת שחורה ובקהווה שחורה .וכשנפטר מן העולם
לא הניח לאלמנתו ויתומיו אפילו מזון סעודה אחת,
אבל הניח אחת־עשרה שכונות שהוסיף לירושלים".

ראש"ז  -ראש
משפחת צורף־סלומון

אחראים לאיסוף הכספים בהולנד גרמניה וכפה עליהם
"פשרה" שאותה קיבלו בחריקת שיניים ,ועל פיה יתחלקו
כספי מערב אירופה בשווה בין הספרדים והאשכנזים
בירושלים (פשרת תקפ"ב).
בתולדות הכולל הפרושי נחשבת פשרה זו להישג הכלכלי
אולם ,כדי להקים את היישוב על רגליו לבססו ולפתחו,
החשוב ביותר של האשכנזים בירושלים ,זאת בתקופה בה
אי אפשר היה להסתמך רק על אנשי רוח ואמונה .משפחת
היה משבר כלכלי חמור בליטא ורוסיה והכספים שהגיעו
סלומון משלימה בתולדות היישוב האשכנזי את החלק שהיה
משם נתמעטו .למרות היותם בעלי המאה ו"אדוני הארץ"
חסר למשפחת ריבלין בתחום הפוליטי והכלכלי.
מנהלי בנקים עשירים ומיוחסים ,לא עמדו
ראש משפחת צורף־סלומון בירושלים
ראשי הפקוא"מ בפני תקיפותו ואומץ לבו
ר' אברהם שלמה זלמן (ראש"ז) ,עלה
של ראש"ז שהעז להתנגד לדעתם .ראשי
לארץ ישראל בשנת  .1811בדרכו לארץ
הפקוא"מ לא סלחו לראש"ז כל ימיהם
למד ראש"ז את מקצוע הצורפות ,כדי
על שכפה עליהם את הפשרה ותארו אותו
שיוכל להתפרנס בכבוד ולא להזדקק
כאישיות אלימה וחוצפנית.
לתמיכת כספי החלוקה .עם הגעתו
בהיותו באירופה לא שקט ראש"ז על
לירושלים גילה ראש"ז כשרונות פיננסיים
שמריו וברשות משלחיו שלח את ידו
ובעיקר כישרונות דיפלומטיים בכל הקשור
גם ביוזמות כלכליות שונות כמו ענייני
למערכת היחסים עם ערביי ירושלים
פיננסים ,עסקי ספרים ודפוס .בתקופת
והשלטון המקומי .הוא ניהל את המערכה
שליחותו בחו"ל ובעת חזרתו ארצה,
הקשה כנגד ערביי ירושלים בשאלת החזרי
הוא יצר קשרים עם הקונסולים השונים
החובות של האשכנזים מתקופת ר' יהודה
צורף
זלמן
שלמה
אברהם
של
החותמת
בערי החוף של ארץ ישראל ,מצרים,
חסיד ( )1700וייצג את יהודי ירושלים
ראש"ז  -אבי משפחת סלומון בארץ
סוריה ,והלבנון ,ונעשה בן בית בקהיליה
בפני בתי המשפט המקומיים .כמו כן
הדיפלומטית והתמנה לתפקיד קונסולרי (וויקיל) של
ניהל את המערכה נגד מוסדות הוואקף המוסלמי שהתנגדו
האשכנזים ,נתיני המעצמות המערביות בירושלים.
להסדרים שנעשו בבתי המשפט לטובת היהודים ,והתעלמו
על תכונות האופי שלו ,מצאתי שתי עדויות נדירות.
מן הפירמאנים שפירסמו השלטונות בקושטא ושהכירו
הפעם לא מדובר בעדויות תומכות של בני משפחתו,
בזכות האשכנזים לבנות מחדש את חצר "החורבה".
אלא של אישיות שיחסה אליו היה אמביוולנטי בעיקרו.
ראש"ז צורף־סלומון גילה עם הגעתו לירושלים בשנת
המדובר בעדות שכתב על ראש"ז ר' נתן נטע בנו של רמ"מ
תקע"ו( ,)1816גם תכונות של מנהיגות ויזמות כלכלית,
משקלוב .וכך הוא כותב:
והפך מיד ליד ימינו של מנהיג העולים ר' מנחם מנדל
משקלוב תלמיד הגר"א .הוא טיפל לא רק במאבקים
"כי לא אוכל לשכוח עיקשותו ומרידתו עם מר
המשפטיים והכוחניים נגד בעלי החובות הערביים ,אלא
אבא הצדיק ,והעיז פניו נגד מר אבא ונידה אותו ר'
גילה את יכולתו בניהול המשא ומתן הקשה עם ראשי
יהודה (שטראשון)(...אולם) מי האיש אשר ימצא
הקהילה הספרדית בירושלים על חלוקת הכספים שאספו
בארץ שיחרף נפשו לצאת לחוץ לארץ ולעבור אורחות
בשם יהודי ירושלים ברחבי מערב אירופה.
ימים ,שיהיה נדון בריסוק איברים ,ולא ירא מכל
למרות היותו צעיר לימים ( ,)33נשלח על ידי רמ"מ
מיני פורענויות המתרגשות לבוא לעולם ושינויים
משקלוב בשנת  1819לאסוף כספים בקרב יהודי מערב
מהגמוניה (מדינה) להגמוניה והוא קשה בטבעו להיות
אירופה ,שליחות שהיתה מוטלת בדרך כלל על תלמידי
3
חכמים נשואי פנים .במשך כארבע שנים שהה במערב
מעיז גם לפעמים ומבלי לקבל מרות ,ולהיות נכנע".
אירופה בשליחות שהיתה מופת לשדר"ים שבאו בעקבותיו.
בנסיעותיו הרבות הגן בחירוף נפש על זכותם של יהודי
זהו קטע מדהים ,ובו תיאור אמין ואובייקטיבי של אישיות
ארץ ישראל לקבל את תמיכת הקהילות היהודיות כאקט
בלתי רגילה באמת .עקשן ,מרדן ,ועצמאי .כידוע ,המחקר
של חובה וזכות ולא של חסד .את עיקר המערכה ניהל כנגד
ראשי ארגון הפקידים והאמרכלים (להלן  -הפקוא"מ) שהיו
 .3אריה מורגנשטרן ,השיבה לירושלים ,ע' 195
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משפחות בירושלים
האקדמי הישן (שקורא לתלמידי הגר"א "יישוב ישן" על
שום שמרנותם הדתית !!!) תאר את עליית תלמידי הגר"א
בצורה אנכרוניסטית כיישוב של בטלנים ,אוכלי לחם חסד,
כמי שבאו להקבר בארץ ועד אז לעסוק בלימוד תורה.
בשנת  ,1836בתקופת שלטונו של מוחמד עלי בארץ ישראל
( ,)1840-1831מגיש ראש"ז בשם יהודי ירושלים בקשה
רשמית לאפשר ליהודי העיר לעסוק בסוגים שונים של עבודת
אדמה ,מלאכות ופעילות כלכלית שתסייע לקיום הישוב:
"האם יינתן להם (ליהודי ירושלים) רישיון
לקנות נכסים ואדמות לחקלאות ,לעסוק בחרישה
ובזריעה ,לעסוק בקניה או מכירה של צאן ובקר,
ולנהל מסּבֵנות ובתי בד ,בתנאי שישלמו את המגיע
4
לאוצר (מיסים) כדוגמת הנתינים (האחרים)".
הבקשה כמובן נדחתה על ידי השלטונות ,אך היא מוכיחה
עד להיכן הרחיק ראש"ז לכת ביוזמותיו הכלכליות ,שלא
היינו מודעים להם עד לפתיחת תיקי בית המשפט המוסלמי
בירושלים אחרי מלחמת ששת הימים.

צאצאיו  -ממשיכי דרכו של רשא"ז
לא ייפלא ,אפוא ,שבנו מרדכי צורף־סלומון ניהל עסקי
מסחר באותה תקופה עם סוחרים במצרים ,חכר שטח
חקלאי בכפר ערבי וגידל שם תוצרת חקלאית עם שותף
ספרדי ,והציג בפני משה מונטיפיורי בשנת  1839תכניות
מפורטות להעברת חלקים מבני הכולל הפרושי לעבודה
חקלאית ,מתוך רצון לגוון את מקורות הפרנסה של בני
הכולל .כשתכנית משה מונטיפיורי לחכירת מאה אלף דונם
של אדמה חקלאית לא יצאה לפועל בגלל סילוקו של מוחמד
עלי מן האזור ,עבר מרדכי סלומון לעסוק בתחום אחר ונסע
לאנגליה ללמוד בחסות מונטיפיורי את מלאכת האריגה
ושם טווה תכניות להגברת תהליכי הפרודוקטיביזציה
והמלאכה ביישוב.
נכדו של ראש"ז ,יואל משה סלומון ירש את התכונות
הנזכרות של יזמות וחדשנות כלכלית מאביו ומסבו .הוא
שרכש ,לפי מסורת המשפחה ,את אדמות שכונת "נחלת
שבעה" יחד עם חברו יוסף ריבלין ,הוא שביקש לרכוש
אלפי דונם אדמה להתיישבות חקלאית באזור יריחו ,הוא
שהטיף לצאת לעבודה חקלאית ,סגר את עיתונו "יהודה
וירושלים" כדי לעבוד את אדמת ארץ ישראל בפתח־
 .4אמנון כהן ,יהודים בבית המשפט המוסלמי (מאה  )19ע' 284
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תקווה ,ולאחר שהמתיישבים הוכו במחלת המלריה ,עבר
להתגורר ולעבד את אדמות היישוב ייהוד.
יואל משה סלומון שלח ידו לא רק בעבודת אדמה ,אלא
במלאכות נוספות .נסע ללמוד את מלאכת הדפוס עם כמה
מחבריו ובראשם ר' מיכל הכהן בקניגסברג שבגרמניה .הוא
שהקים בארץ את דפוס סלומון .ייסד את עתון "הלבנון"
שהיה מפעל כלכלי־תרבותי־תורני מרשים ביותר.
באותה שנת  1836שהוזכרה לעיל ,אנו פוגשים את ראש"ז
באלכסנדריה בביקור אצל
שליט הארץ מוחמד עלי.
בקשתו היתה לקבל פירמאן
לבנות מחדש את חצר
החורבה ואת בית כנסת
שהיה במקום .בניין בתי
כנסת חדשים היה ,כידוע,
אסור על פי חוקי האיסלם,
לכן ניסה ראש"ז להשיג
את מטרתו בדרכים אחרות.
קברו של ר' מרדכי סלומון ,בנו יתכן ובאותה הזדמנות
של הרשא"ז ,בבית הקברות בהר הועברו לאנשי הפקידות
הזיתים .היוצרShalom Books :
הגבוהה בחצר המלוכה גם
כספי שוחד כמקובל ,אבל
הפעם הוא סיפר למוחמד
עלי ,בנוכחות הקונסול
האוסטרי ,כי משפחת
רוטשילד מתעניינת מאוד
בפרוייקט בניין ה"חצר"
בירושלים וכי תמורת
הפירמאן היא תהא מוכנה
להעניק הלוואה גדולה
לפיתוחה הכלכלי של
עיבוד לצילום ישן של יואל
משה סלומון ,היוצר :תמר הירדני
מצרים.
מוחמד עלי שמעוניין
היה לפתח את הכלכלה של האזור ושאף לקבל לגיטמציה
לשלטונו ממעצמות המערב ,נפל למלכודת שהטמין לו
ראש"ז .הוא החליט להענות ל"הצעה" שהמציא ראש"ז
ומבלי לבדוק האם אכן מדובר בהבטחה של משפחת
רוטשילד ,העניק לו מוחמד עלי תוך פחות מחודש
פירמאן לבנות את ה"חצר" ואת בית הכנסת ,זאת בניגוד
לכל חוקי האיסלם ומבלי לקבל את רשות מוסדות הוואקף
המוסלמי .יהודי ירושלים ראו בקבלת הפירמאן נס גלוי,
והגדירו אותו כ"אתחלתא דגאולה" .וכך הם כותבים:

לבניין בית הכנסת שחנוכתו תהיה ב־ .1864ופירמאן שני
שניתן למשה מונטיפיורי לרכוש את הקרקע עליה תבנה
בעתיד שכונת "משכנות שאננים".
הודות ליזמות הכלכלית ולהעזה הפוליטית שאיפיינה
את ראש"ז סלומון בשנות השלושים ,יהוו בשנות השבעים
היהודים בירושלים רוב בקרב תושבי העיר ומספם יעלה
על מספר המוסלמים והנוצרים גם יחד .מכאן ואילך יתקדם
בניין ירושלים וארץ ישראל ללא היכר.
בית כנסת "החורבה" בעשור הרביעי או החמישי של המאה ה־20

"הרימונו ידינו לאל השוכן בציון והבוחר
בירושלים ,ברוך ה' אלוקינו ...אשר נתן בלב
המלך (מוחמד עלי) לפאר ולרומם בית מקדשנו...
ולהעמיד חורבות ירושלם...ברוך שהחיינו וקיימנו
והגיענו וראה ראינו כי בחר ה' עוד בציון ,כי מי
שמע כזאת או מי ראה כאלה אמר לציון ,מאז גלות
הארץ וטבע בארץ שעריה...ועתה רמה קרנינו...
זה היום עשה ה' נגילה ונשמחה ...כי נפלאות עשה
לעיני הגויים גלה צדקתו...וראו כל עמי הארץ כי
שם ה' נקרא עלינו להשיבנו אל נחלת אבותינו ...כי
לולא ה' חפץ בנו לא הראנו את כל אלה ,להביאנו
אל המנוחה ואל הנחלה ,סימנא מילתא היא (סימן
טוב הוא) אתחלתא דגאולה …בנה ה' ציון נחם
5
חורבותיה".

ואכן ,ניתן לקבוע בוודאות כי תחילת בניית החצר
האשכנזית על בסיס הרשיון שהביא ראש"ז היא תחילת
בניינה של ירושלים במאה התשע־עשרה .לא לחינם נקרא
ראש"ז בפי יהודי ירושלים "בונה החורבה" אף על פי שלא
זכה לראות את השלמת מבנה בית הכנסת הגדול .רצה
הגורל וראש"ז נרצח על יד קנאי ערבי בשנת  1851על
חלקו במאבק המשפטי לסילוק הערבים מ"חצר החורבה"
ובנייתו ופיתוחו מחדש על ידי היהודים.
מרדכי סלומון המשיך במקום שהפסיק אביו .הוא
יצא לקושטא ולמערב אירופה על מנת לקדם את
תוכניות הבניה ,ופיקח על התקדמות העבודות במקומות
שהתירה להם הרשות המקומית .רק בעת מלחמת קרים
( )1856-1853הצליחה אנגליה להוציא מידי הסולטאן
הטורקי שני פירמאנים לטובת היהודים .פירמאן אחד
 .5גפני ,מורגנשטרן ,קאסוטו ,ספר החורבה ,עמ' 73

משפחות ריבלין וסלומון בירושלים -
"יכין" ו"בועז"
לסיכום ,המאפיינים ההופכים את בני משפחת סלומון
לבני האצולה הירושלמית מבוססים על היותם יזמים
ומנהיגים מובילים בתחום הפוליטי והכלכלי .בני משפחה
זו מאופיינים באומץ לב אישי רב ,הגובל לעתים בביטחון
מופרז ומסוכן ובשימוש באמצעים שלא היו מקובלים
בחברה היהודית המסורתית .בפעילות ראשוני משפחת
סלומון ניתן להבחין בהתייחסות חיובית ,תוך כדי מתן
דוגמה אישית ,לתהליכי הפרודוקטיביזציה ,ההתיישבות
החקלאית והמודרניזציה של היישוב היהודי בארץ ישראל,
מתוך אמונה בצורך לבנות חברה יהודית חדשה כחלק
מתהליך הגאולה של עם ישראל.
משפחת סלומון משלימה את אופייה המיוחד של משפחת
ריבלין .משפחת ריבלין ,כאמור ,עם ייחוס וקרבת משפחה
למחולל תהליך ראשית שיבת ציון השלישית ,הגאון ר'
אליהו מווילנה שנתפס ביישוב החדש כ"ניצוץ של משיח בן־
יוסף :משיח דאתחלתא" .משפחה עם ייחוס חברתי וכלכלי
רם דרג .משפחה עם תכונות אציליות של ענווה צניעות
והסתפקות במועט .משפחה שחרתה על דגלה והנהיגה
למעשה ,ערכים של שוויון והשכנת שלום בין קבוצות ועדות
ביישוב .משפחה שראשיה היו מ"תלמידי הגר"א" ,גדולי
תורה ומקובלים ,מחברי הספר "קול התור" העוסק בדרכי
קרוב הגאולה "בדרך הטבע" על ידי עלייה ,יישוב ארץ
ישראל ובניין ירושלים.
שתי המשפחות מייצגות ,אפוא ,את שני העמודים "יכין
ובועז" שבמקדש ,האידיאולוגי־רוחני והפוליטי־כלכלי ,שעליו
הוקם היישוב היהודי בירושלים במאה התשע־עשרה.

להרחבה ראו :א' מורגנשטרן ,השיבה לירושלים :חידושו של היישוב
היהודי בארץ ישראל בראשית המאה התשע־עשרה ,ירושלים תשס"ז.
שרשרת הדורות ,גיליון אפריל 2015
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גנאלוגיה וגיאוגרפיה היסטורית -
שכונות ומשפחות בירושלים
פרופ' יהושע בן אריה*

האדם משנה את הגיאוגרפיה
אינני גנאלוג .תחום התמחותי הוא גיאוגרפיה היסטורית.
הדעות הרווחות היום במחקר הגיאוגרפי המתקדם בעולם,
מעלות טענות לפיהן החלק החשוב בגיאוגרפיה כיום,
הוא לאו דווקא החלק הפיסי שבה ז"א הגיאומורפולוגיה,
האקלים ,הטבע וכדומה ,למרות חשיבותם הרבה ,אלא דווקא
האדם והחברה .וכל כך למה? כי בטבע שלנו ,בהיסטוריה
שלנו ,האדם הוא הגורם הדומיננטי הפעיל שיצר הרבה.
האדם משנה את הגיאוגרפיה .האדם בונה יישובים ,וחברות,
האדם חופר תעלת סואץ המחברת בין ימים .אין לי ספק כי
האדם משנה את פני הטבע .האדם הוא גורם כל כך משמעותי
ביצירת הנוף ,ביצירת השטח המיושב ,שהוא בעצם הגורם
הדומיננטי ,שחשוב להכירו וללמוד על פעולותיו בשטח זה.
אם ברצוננו להבין את הגיאוגרפיה של היום ,עלינו להכיר
את פעילות האדם באזור בו אנו מתמקדים.
הגיאוגרפיה ההיסטורית כפי שהיא נלמדת ע"י
הגיאוגרפים ,היא בעצם גיאוגרפיה של העבר .הגיאוגרף־
ההיסטורי אינו חוקר את הגיאוגרפיה של היום ,כיצד תל
אביב צומחת היום וכיצד קמים שם גורדי שחקים ואיך
פתאום הים ,שלא היה חשוב ,הופך להיות מאגר טבע עצום.
וכיוון שעסקינן בעבר ,יש להגדיר באיזו תקופה של העבר
בכוונתנו לעסוק.
* פרופ' יהושע בן אריה  -מרצה לגיאוגרפיה באוניברסיטה העברית.
חתן פרס ישראל בתחום חקר הגיאוגרפיה ופרס ביאליק לשנת תשנ"ט.
המאמר הוא תמצית הרצאה שניתנה בכנס השנתי התשיעי של העמותה
הישראלית לחקר שורשי משפחה בשיתוף יד בן־צבי ב־ 3דצמבר 2014
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כאשר החילותי להתעניין בגיאוגרפיה ההיסטורית של
ארץ ישראל ,בחרתי לעסוק במה שנקרא בדרך כלל ,העת
החדשה .הכוונה לתקופת הזמן שהחלה בראשית המאה
ה־ ,19לאחר פלישת נפוליאון לארץ־ישראל בשנת 1779
ונמשכת בעצם עד היום .גם בגבולות זמן זה ,הייתי צריך
לבחור בתחילה בתקופת משנה אותה ביקשתי ללמוד ובחרתי
לעסוק ,שנים רבות ,בשינויים שעברו על ארץ־ישראל במאה
ה־ 19ועד ראשית תקופת המנדט הבריטי .במשך השנים
החלטתי להתמקד במיוחד בחקר ירושלים במאה ה־ 19ועד
תום מלחמת העולם הראשונה ,הן בחלק של העיר העתיקה
והן בחלק שמחוץ לחומות ,שקם והחל מתפתח כבר בשלהי
התקופה העות'מאנית .אבל מאז שפרשתי מהאוניברסיטה
העברית לגמלאות ,החלטתי לעבור ולהתקדם במחקריי
לתקופה נוספת  -תקופת המנדט הבריטי (.)1948 – 1917/18

מפקד אוכלוסין 1939-כמקור מחקר
כוונתי הראשונה הייתה לנסות לשחזר את הגיאוגרפיה
היישובית של העיר ירושלים בתקופת המנדט ,כפי שעשיתי

בקשר לשלהי התקופה העות'מאנית .רציתי ללמוד ולהכיר
את שכונות העיר וחלקיה השונים ,האוכלוסייה שמילאה
אותה ,פעילותה ,וכדומה .בתחילה חשבתי לעסוק גם
בשכונות המוסלמיות וגם בשכונות הערביות־נוצריות
כמו דרום ירושלים הלא יהודי ,קטמון ,בקעה ,המושבה
היוונית ,טלבייה ועוד .אף אספתי חומר בנדון .אבל תוך
כדי עבודתי נחשפתי למקור מסוים ,בארכיון הציוני
בירושלים ,אשר ידעתי על אודותיו קודם ,אבל לא הערכתי
את חשיבותו הרבה .זהו מפקד אוכלוסין מפורט מאד של
כל יהודי ירושלים שנעשה בחודש ספטמבר  1939ואשר
נוהל ע"י דוד גורביץ מנהל המחלקה הסטטיסטית של
הסוכנות היהודית באותה עת .במפקד זה פקדו את כל
היהודים שגרו אז בירושלים ומצאו שבספטמבר ,1939
היו בירושלים ,כשמונים אלף יהודים .אבל המעניין הוא
שבתיקי מפקד זה ,ניתן למצוא את כל שמותיהם ,ואת כל
בני המשפחות שלהם ופרטים על אודותם ,כפי שנפקדו
במועד המפקד .חומר זה מצוי בכ־ 90כרכים עבי כרס
כאשר בכל כרך מאות דפים .ואז החלטתי לנסות לשחזר
מתוך המידע שמצאתי את שמות האנשים והמשפחות שגרו

בירושלים בזמן מפקד זה .התחלתי לעבור שכונה ,שכונה.
זאת ,משום שבדפי המפקד ,מצוינים בראשו של כל אחד
מהם ,הגוש והחלקה של הבית ,הניתנים לאיתור עד היום,
ומאפשרים לזהות את המקום ולדעת אם הוא קיים או נהרס
ואיזו משפחה גרה בו בעת המפקד.
לעומת כל זאת התברר לי כי המקורות על שכונות החלק
הלא־יהודי שמחוץ לחומות ,כמו גם אלו למשל של דרום
ירושלים ,הם מועטים .זאת ,מכיוון שהתושבים המקוריים
שבנו אותן ,נטשו את בתיהם ,כתוצאה ממלחמת העצמאות
וגם כיוון שמבחינת המקורות ההיסטוריים אין עליהם פרטים
רבים ,כמו באשר לשכונות היהודיות .סברתי גם שיהא זה
עיוות להתייחס לשני סוגי השכונות ברמות מחקר פרטניות,
שונות .ולפיכך המחקר בקשר לשכונות הלא יהודיות צריך
להיעשות ,כנראה ,בדרכים אחרות .שתי הסיבות הללו,
מציאות המפקד המפורט של יהודי ירושלים מחד גיסא
והיעדר מקורות מספיקים לחלק הלא יהודי של ירושלים
מתקופת המנדט ,מאידך גיסא ,חיזקו אצלי את הרעיון כי מן
הראוי אולי שאתמקד בעבודתי ,הגיאוגרפית־היסטורית על
ירושלים בתקופת המנדט ,בשכונות היהודיות בלבד.

הקמת תלפיות .1923 ,מימין
לשמאל :יצחק לוי ,אליעזר בן
יהודה ,איש בשם גורדון ודוד ילין.
הארכיון הציוני

שרשרת הדורות ,גיליון אפריל 2015
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ראשיתן של השכונות היהודיות
ב"ירושלים החדשה"
בראשית המאה ה־ ,19ראשית העת החדשה בירושלים
ובארץ־ישראל כולה ,היו בירושלים בסך הכול כאלפיים
יהודים כאשר כולם גרים בעיר העתיקה ורובם ככולם
כמעט בני העדה הספרדית .תוך כדי המאה ה־ 19החלה
עלייה של "הישוב הישן" כפי שהוא נקרא אחר כך,
של יהודים אשכנזים שהגיעו בתחילה מצפת ובהמשך
בקצב הולך וגדל מאירופה ,כאשר אליהם מצטרפים גם
עולים רבים נוספים מארצות המזרח השונות .כך שהעיר
העתיקה החלה להתמלא ביהודים ,ומניין התושבים
היהודיים בה התקרב עד כדי עשרים אלף איש לערך.
המגורים ותנאי החיים בה נעשו קשים מאד והחלה
יציאה אל מחוץ לחומות ,לשכונות חדשות שנבנו אז:
משכנות שאננים ,מחנה ישראל ,נחלת שבעה ,מאה
שערים ,שכונת הבוכרים ,ועוד שכונות רבות כאשר כל
אלו קמות כבר בשלהי התקופה העות'מאנית .עם זאת
כל אותו זמן ,העיר העתיקה נותרה עדיין כמרכז הישוב
היהודי בירושלים .בה נשארו בתי הכנסת ,הישיבות,
הכותל המערבי ,והפעילות העסקית והמסחרית .אך
משהחלה תקופת המנדט הבריטי ,החל לנוע גם מרכז
הכובד של מגורי היהודים בירושלים ,מהעיר העתיקה
לאזורים היהודיים מחוץ לחומות .שכונות חדשות גדולות
וחשובות נבנו ומרכזי מסחר יהודיים החלו קמים מחוץ
לעיר העתיקה .פרעות תרפ"ט ( )1929עם הטבח הנודע
ביהודי חברון ובמקומות יהודיים אחרים בארץ ומאורעות
 ,1939-1936הנקראים כיום בשם "המרד הערבי" אשר
הביא עמו לקרבנות יהודיים רבים ,חיזקו והגדילו את
תהליך ההפרדה ("הסגרגציה") בין יהודים ובין ערבים.
תושבים ערביים שגרו מחוץ לחומות בירושלים ,במערב
העיר ,באזורים שהלכו והתמלאו בשכונות יהודיות,
החלו נוטשים אותם ועוברים לאזורים ערביים ולהיפך,
יהודים שגרו באזורים ערביים או בסמיכות אליהם,
עברו לאזורים יהודיים .הדבר פגע במיוחד ביהודי העיר
העתיקה כאשר זו החלה להתרוקן מתושבי קבע יהודיים
הגרים בה.
באותן השנים חלו גם התפתחויות מדיניות חשובות באשר
לעתידה של ארץ־ישראל המנדטורית הבריטית .בעקבות
המאורעות שפרצו ב־ ,1936קמה ב־ 1937וועדה בריטית
שנקראה "ועדת פיל" .ועדה זו הציעה בסיכום דיוניה לחלק
את ארץ ישראל המערבית לשני חלקים :מדינה יהודית
עצמאית בחלק ממנה וסיפוח חלק שני ,גדול יותר ,לאזור
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ביתו של אליעזר בן יהודה בתלפיות.

צילום - Deror Avi :נוצר על ידי מעלה היצירה

עבר־הירדן שהיה קיים אז כבר כמנדט בריטי נפרד ואשר
היה עתיד להתפתח למדינת ירדן .את ירושלים לא כללו ,לא
בצד היהודי ולא בצד הערבי .היא הייתה אמורה להישאר
תחת חסות של מנדט בריטי מיוחד ,לנצח!! ואז התעורר
ויכוח גדול בתנועה הציונית  -האם לקבל את תכנית "ועדת
פיל" ,שכן ,בפעם הראשונה הוצעה מדינה יהודית עצמאית
לחלוטין .מעמד זה לא היה ברור לגמרי בהצהרת בלפור
ובכתב המנדט של חבר הלאומים ,שכן שם דובר על הקמת
"בית לאומי" יהודי ,שמשמעותו הייתה שנוייה במחלוקת.
ואז עלתה הצעה יהודית ,שלפיה ,אם אכן תתקבל תוכנית
"ועדת פיל" ,יהיה צורך לחלק את ירושלים; החלק היהודי,
זה של "ירושלים היהודית החדשה" שהלך ונבנה במערב
העיר ,יצורף למדינה היהודית שצריכה הייתה לקום אז,
בעוד שהמנדט הבריטי שנועד לירושלים כולה ,יישאר על
העיר העתיקה בלבד ,כאשר הוא מתרחב מזרחה לכיוון נהר
הירדן.
לשם כך היה צורך לבסס ולחזק את הידע על גודלו
של החלק היהודי החדש של העיר ועל היקף האוכלוסייה

בית קלוזנר בתלפיות לאחר שנפגע בפרעות תרפ"ט.
הכיתוב על הפתח' :יהדות ואנושיות'

היהודית שגרה בו כך שלא ניתן יהיה ,בשום פנים ואופן
לטעון ,שניתן להקים מדינה יהודית עצמאית ,אפילו
בחלק של ארץ־ישראל ,שלא יכלול בתוכו את "ירושלים
היהודית החדשה" .אגב מונח זה הוטבע אז באותם ימים,
כאשר דיברו על צירופו של אזור זה ,למדינה יהודית
המוצעת בתוכנית "פיל" .זו הייתה גם ,על כן ,אחת
הסיבות המרכזיות לביצוע המפקד הכה מפורט של יהודי
ירושלים שצוין לעיל .ואמנם העובדה שבירושלים היו אז
שמונים אלף יהודים מתוך כלל ארבע מאות אלף תושבים
יהודים שהיו בכל ארץ ישראל ,הוכחה מעל לכל ספק
במפקד זה .דהיינו חמישית מהאוכלוסייה היהודית בארץ
נמצאה אז בירושלים ,וכמובן עלתה מיד השאלה ,הכיצד
אפשר יהיה להקים מדינה יהודית עצמאית בארץ־ישראל
בלי שמונים אלף היהודים הגרים בירושלים היהודית
החדשה.
מן הראוי להוסיף עוד היבט; בניגוד למשל לתל־אביב,
"העיר העברית הראשונה" ,שהתפתחה בתקופת המנדט
הבריטי ,מלכתחילה ,כעיר ציונית עברית (כאשר עוד בשנת

 1925הוכנה תוכנית מתאר מפורסמת לבנייתה ,ע"י אדריכל
בריטי נודע ,פטריק גדס) ,הרי "ירושלים היהודית החדשה"
לא תוכננה ,אף פעם ,כעיר יהודית נפרדת .בתקופת המנדט
הבריטים אף הכינו חמש תוכניות אב לתכנונה של ירושלים
כלל ,אולם השכונות היהודיות ,שנמצאו בה ,לא עניינו
אותם במיוחד .את אלו שקמו בעיר ,עוד בשלהי התקופה
העות'מאנית ,כמו נחלת שבעה ,אזור הנחלאות ועוד ,הם
הגדירו כשכונות עוני ("סלאמס") והציעו אף להרוס אותן
כליל .מה שעניין אותם במיוחד ,הייתה העיר העתיקה וחוקי
בנייה מודרניים עבור העיר המתפתחת מחוץ לחומות ,כאשר
הם לא הבדילו כלל בין האוכלוסייה של העדות השונות בה.
העיר היהודית לא התפתחה ,אם כן על פי כל תכנון
מראש .כל שכונה ושכונה קמה כיחידה פני עצמה .כמעט
לכל שכונה היה וועד שהקים וניהל אותה .אנשים ומשפחות
התאגדו לאגודות וקבוצות והם שבנו את שכונות ירושלים.
כבר רבים וטובים קבעו כי אופייה המיוחד של ירושלים הוא
בהיותה עיר של שכונות .על כן ברור כי אם רוצים להבין
את הקמתה והתפתחותה של ירושלים היהודית החדשה ,את
החלק החדש שלה מחוץ לחומות ,אין לנו ברירה אלא ללמוד
ולהכיר את השכונות השונות שקמו בחלק זה של העיר ,את
האוכלוסייה של בני העדות והקבוצות השונות שמילאו אותן
ואת האנשים והמשפחות שבנו את הבתים בתוכן ואשר גרו
בהן שנים רבות.
מכאן החשיבות הרבה של המפקד המפורט של יהודי
ירושלים משנת  .1939בעזרתו יכולתי לשחזר שכונה אחרי
שכונה ,רחוב אחרי רחוב ,בית אחרי בית ,את העיר היהודית
החדשה .בעקבות זאת פרסמתי את ספרי :ירושלים היהודית
החדשה ,בתקופת המנדט .שכונות .בתים .אנשים( .הוצאת
יד בן־צבי ,תשע"ב .)2011 ,הספר נועד ביסודו לשחזר את
השכונות הרבות והשונות שקמו בעיר .עיקרו ,הן השכונות
שנכללו בו .אלא ,שלא ניתן להבין את שכונות ירושלים
אלו ללא הכרה כללית של המשפחות שגרו בהן בעת הקמתן
או התבססותן .הן אלו שיצרו והקימו אותן ונתנו לשכונות
ירושלים את הייחוד והאופי המיוחד שלהן ,שיוצר גם יחד,
את אופייה ומהותה של העיר ירושלים היהודית החדשה
כולה ,בתקופה הנלמדת.

ירושלים  -שכונות ,אנשים ומשפחות
קחו לדוגמא את שכונת תלפיות .היום הינה אזור מגורים
נרחב וגדול ,אבל כיצד החלה להיבנות שכונה זו? תמצאו
בשכונה זו אנשים ומשפחות מעניינים שעמדו ביסוד
הקמתה .די לציין את אליעזר בן־יהודה ,מחייה הלשון
שרשרת הדורות ,גיליון אפריל 2015
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משפחות בירושלים
העברית ,הסופר ש.י .עגנון ,חתן פרס נובל ,פרופ' י .קלויזנר
ממייסדי האוניברסיטה העברית ,מר לייב יפה ,מנהל קרן
היסוד ,שנהרג בהתפוצצות בבנייני הסוכנות היהודית
בירושלים במלחמת העצמאות ,ועוד ,ועוד .הסיפורים על
האישים שגרו שם ,מרתקים ונותנים תמונה מעניינת ביותר
על שכונה זו ,שבצורה אחרת לא ניתן היה לקבל עליה.
דוגמא אחרת נוכל להביא משכונת רחביה ,בו נמצא בניין
יד יצחק בן־צבי  -המקום בו היה ביתו של נשיא המדינה
השני של מדינת ישראל .אם תיקחו למשל את רחוב רמב"ן
בשכונה ותעברו בית ,בית ,תוכלו לראות מי בנה את הבתים
ברחוב זה ובשאר רחובות השכונה ושגרו בהם.
דוגמא אחרונה לקוחה מתוך מחקר שאני עורך עתה.
כאשר כתבתי את העבודה הגדולה על ירושלים היהודית
החדשה ,לא כללתי בתוכה את הפרטים על הרובע היהודי

בית ג'לט בשכונת טלביה.

מאת  - Deror aviנוצר על ידי מעלה היצירה

העיר העתיקה מהווה שכונה יהודית אחת  -הרובע היהודי.
מצאתי שב־ 1939כבר לא גרו יהודים ברבעים אחרים
של העיר העתיקה אלא ברובע היהודי בלבד כתוצאה
מ"המאורעות" הקשים הקודמים ,שהביאו להתבצרות
היהודים ברובע מטעמי ביטחון.

מי גר ברובע היהודי
בעיר העתיקה?

הצריף של יצחק בן צבי בשכונת רחביה.

היוצרNeta :

בעיר העתיקה ,למרות שבתוך תיקי מפקד יהודי ירושלים
שעליו ביססתי את עיקר עבודתי ,ישנם  3תיקים על
האוכלוסייה היהודית שם .הסיבה לכך הייתה ששוכנעתי כי
באשר להקמה ולהתפתחות של ירושלים היהודית החדשה,
אין צורך שאכנס לפרטי המגורים של היהודים ברובע של
העיר העתיקה ,בזמן המפקד.
בעיר העתיקה היו אז אלפיים יהודים בלבד .כ־2%
בלבד מהאוכלוסייה היהודית אז בעיר כולה .והשפעתם
על התפתחות העיר היהודית החדשה בסוף תקופת המנדט
הייתה כבר מועטת ביותר ,אם בכלל .אבל לאחר שסיימתי
את עבודתי על חלק זה של העיר ,חשבתי שאולי מן הראוי
שאקח בכל אופן את שלושת התיקים שנמצאים בארכיון
הציוני על העיר העתיקה ואבדוק אותם ואראה מה ניתן
ללמוד מהם .נוכחתי לדעת כי בתיקי העיר העתיקה אין
מספרים של גושים וחלקות כמו בעיר מחוץ לחומות ,וכל
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המעניין ביותר היה למצוא מי נותר אז עדיין להתגורר
ברובע היהודי בעיר העתיקה? אלמנות ,יתומים ,זקנים,
נתמכים ,תלמידי ישיבה ,חסידים .לא מצאתי ברובע
היהודי אף לא עסק אחד ,שהיה בעל מעמד עירוני כללי

בית עגנון בתלפיות .1933 ,עיבוד לתמונה של צלם לא ידוע.

תמר הירדני

יהודה אריה וחסידה גליק עם צביה חיות (על המרפסת) וילדיה -
מלכיאל וראובן בית משפחת חיות בשכונת בית וגן ,ירושלים ,פסח
 .1937אוסף ארזה ורהפטיג ,ארכיון יד בן צבי

לכל העיר .חנויות קטנות רבות מאוד ,מעין כוכים ,שמהם
התפרנסו אנשים .היו בודדים שהיה להם מעט כסף .הרוב
עבד בעבודות דחק של שירותים ,רוכלים ,פועלים ,שרתים
ורבים נתמכים ונשים מקבצות נדבות .האוכלוסייה התחלקה
לעדות כאשר בין האשכנזים ,שחלק גדול מהם סירבו אף
להיפקד ,בולטים החסידים .עדה גדולה אחרת הייתה זו
של הס"ט (ספרדים טהורים) ביניהם בבלים רבים .הרבה
מאד מרוקאים ,תימנים ,מכפר השילוח ,שרובם עברו לגור
בעיר העתיקה .והרבה מאד כורדים .בולטת ההיעדרות
אז של בוכארים ,אפגנים ,ופרסים ,שכנראה העולים
החדשים מעדות אלו באו כבר היישר לעיר החדשה או לזמן
קצר לעיר העתיקה ויצאו משם לשכונותיהם החשובות
מחוץ לחומות.

כאשר חשבתי על כותרת משנה לספרי על העיר העתיקה,
כפי שעשיתי לספרי על העיר החדשה ,הגעתי למסקנה כי
כאן לא תתאים הכותרת של שכונות ,שכן ברובע היהודי,
לא היו אז שכונות .הרובע היה באותם ימים ,יחידה אחת.
היה צורך על כן לחפש הגדרה אחרת ,מילה אחרת ,לכותרת
המשנה .הגעתי למסקנה כי השם המתאים לה ביותר הוא:
אוכלוסייה .במידה רבה כלולה בתוך מילה זו גם המילה
עדה ,ששם היתה מאד חשובה .אני מקווה שתוך חודשים
ספורים ,יראה אור ספר חדש ,שיסכם את עבודתי זו ואשר
ייקרא :הרובע היהודי בעיר העתיקה בירושלים :בסוף תקופת
המנדט ,עד לפני מלחמת העצמאות ( )1947-1939ונפילתו.
אוכלוסייה .בתים .ואנשים( .הוצאת יד בן־צבי ומוזיאון חצר
הישוב הישן בעיר העתיקה) בו ניתן יהיה למצוא פרטים על
האנשים והמשפחות שגרו אז ברובע היהודי ,עם מחשבות

בתי הרובע היהודי עולים באש לאחר הכניעה

ומסקנות על כלל מעמדו של הרובע ,באותם ימים ,ביחס
לכל העיר ירושלים ,בסוף תקופת המנדט.

שילוב בין תחומי

ביתו של ד"ר דב (ברנרד) יוסף בשכונת רחביה.

מאת  - Deror aviנוצר על ידי מעלה היצירה

לסיכום  -ברצוני להדגיש את חשיבותו של לימוד נושא
המשפחות והאנשים במחקר גיאוגרפי־היסטורי .נראה
לי כי טוב יעשו גם חוקרי המשפחות  -הגנאלוגים ,אם
ייצאו במקצת מד' אמות של לימוד "עץ החיים" המשפחתי
שלהם ,שהוא דבר חשוב לכשעצמו ,וינסו להיכנס למסגרת
רחבה יותר ,של למידה והכרת הסביבה בה גרו המשפחות
אותן הם חוקרים .גישה זו תקנה חשיבות ועניין רבים יותר
ללימודם .כך יוכלו המחקר הגיאוגרפי־היסטורי והמחקר
הגנאלוגי לשלב ידיים בלימוד משותף של עריה ויישוביה
של ארץ־ישראל.
שרשרת הדורות ,גיליון אפריל 2015
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משפחות בחיפה

משפחת אלדאודי
וה"מאורעות" בחיפה
ד"ר ישראל בן דור *

עליית מעמדה של חיפה
מאמצע המאה ה־ 19ובשלהי השלטון העות'מאני ,איבדה
עכו מחשיבותה ואילו כוכבה של חיפה דרך ואוכלוסייתה
גדלה מאוד .בשנת  1914מנתה האוכלוסייה בעיר כ־23
אלף נפש ,מהם כ־ 3,000יהודים והשאר מחציתם נוצרים
ומחציתם מוסלמים .רוב היהודים היו בני העדה הספרדית
והם היגרו אל העיר מתורכיה ,צפון אפריקה וסוריה.
משפחתה של אמי ,משפחת אלדאודי ,שעלתה לארץ
ממראקש שבמרוקו בשנת  ,1837בנתה בית גדול בצפת.
לימים ,כאשר בשנת  ,1889מונה אחד מבניה ,מכלוף
אלדאודי (הסבא רבא שלי) ,ל"חכם באשי" ,הוא העתיק
את מגוריו לעכו ,שהייתה מקום מושבו של הפאשה (ראה
להלן) .אולם כוחה העולה של חיפה וההזדמנויות החדשות
שפתחה בפני בני המשפחה ,משכו אותה לשם .סבי ,שלום
אלדאודי ( ,)1952-1870מונה למורה לערבית בבית הספר
"ה"ריאלי"" ושימש בתפקיד זה בשנותיו הראשונות של
המוסד (עד  .)1916בזיכרונותיו רחבי היריעה (התועה
בסבך החיים – ראה רשימה ביבליוגרפית) ,סיפר בפירוט
* ד"ר ישראל בן דור הוא היסטוריון ,עוסק במחקר ,עריכה והוראת
היסטוריה ומזרחנות .עד עתה פרסם כמה ספרים בהיסטוריה של
העם היהודי וארץ ישראל ועשרות מאמרים .בשנת  2012הוציא לאור
את הספר "אי יהודי בים הערבי" ,העוסק ביחסו ובעמדותיו של הצד
היהודי בסכסוך אל הערבים בשנים  .1956-1947מידע נוסף זמין
באתרhttp://israelbendor.wix.com/usefull-history :
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בין היתר על הימים הראשונים של בית הספר ,על ראשיתה
של מלחמת העולם הראשונה בחיפה ועל הנס שארע
למשפחה במאורעות ( 1929ראה פירוט בהמשך).
הזכרונות שכתב סבי כוללים מידע רב ומעניין על חיפה
במחצית הראשונה של המאה העשרים .הקשרים בין משפחת
אלדאודי לקהילה היהודית בחיפה היו אמיצים .ה"חכם
באשי" מכלוף אלדאודי התמנה לתפקידו עקב בקשתם של
היהודים בכמה ערים בצפון הארץ ובהם גם הקהילה היהודית
בחיפה (בנוסף ליהודים בעכו ,צפת וטבריה) .במסגרת
תפקידו ,טיפל בענייניהם של היהודים מחיפה ובין היתר
בפרשה סבוכה במיוחד שאירעה בראשית כהונתו ()1890
כאשר שתי בנות מחיפה באו לביתו של המופתי בעכו
וביקשו להתאסלם .ה"חכם באשי" הצליח לטפל בבעיה זו
ושתי הבנות חזרו מכוונתן להתאסלם (סקלי .)2003 ,מן
הזיכרונות שכתב סבי מתברר כיצד גברה והלכה חשיבותה
של חיפה בחייו ,עד שלמעשה ,ערב מלחמת העולם הראשונה
ועם תחילת עבודתו בבית הספר ה"ריאלי" בראשית הקמתו
( ,)1913העתיק אליה את מגוריו מצפת .בנוסף לכך ,מכיוון
שהרבה במסעות למצרים ולארצות נוספות ,הייתה חיפה
הנמל שממנו הפליג ,כבר משנות השמונים של המאה ה־:19
למרסיי בצרפת וממנה לצפון־אפריקה (אלג'יר ומוגדור)
ולפריז וליעדים נוספים באירופה; לצידון ולביירות
שבלבנון; לאלכסנדריה ומשם לקהיר ובחזרה לחיפה־דרך
פורט סעיד .בשנת  1928יצא למסע לביירות ומשם ברכבת
לדמשק ולח'לב ומביירות חזר לחיפה באוטובוס.

משמרתי בבית הספר ה"ריאלי"
בשנת  1913התקבל שלום אלדאודי כמורה לערבית
בבית הספר ה"ריאלי" העברי בחיפה והוא עזב את צפת
ובא לגור בחיפה עם אמו ,רחל (לבית עבו) .היא התאלמנה
בשנת  ,1909כאשר נפטר אביו ,ה"חכם באשי" מכלוף
אלדאודי ( .)1909-1825מכלוף אלדאודי נולד במראקש
בשנת  .1825בשנת  1837עלה ארצה עם משפחתו ,המיוחסת
לזרע דוד המלך .המשפחה התיישבה בצפת.
בגיל  18הוסמך מכלוף לרבנות ובאותה שנה
נשא לאישה את רחל עבו ,בתו של הרב
מרדכי עבו ,אשר דודה (אחי אביה)
היה שמואל עבו ,הסוכן הקונסולארי
של צרפת בצפת .משפחת עבו עלתה
מאלג'יר בשנת  .1817שלושה דורות
מבני המשפחה שימשו כסוכנים
קונסולאריים של צרפת בגליל,
הנהיגו את הקהילה הספרדית
בצפת ועסקו ברכש קרקעות
ובהתיישבות .הרב שמואל עבו
רכש את חלקת הקבר של ר'
שמעון בר יוחאי במירון והקים
שם את בית הכנסת הקיים עד
היום .כאות הוקרה על מעשה
זה ,הוענק לו ספר תורה על ידי
הקהילה היהודית בצפת ומדי
שנה ,מ־ 1833ואילך ,מובל ספר
התורה מבית עבו – שבקרבתו נמצא
ביתה של משפחת אלדאודי בצפת –
לבית הכנסת של הרשב"י במירון.
מנישואיו של מכלוף לרחל עבו נולדו שלושת
ילדיהם :אסתר (הבכורה) ,שלום (כותב הזיכרונות) ונעמי
(שהיגרה לארגנטינה בשנת  .)1912פעמים אחדות יצא
מכלוף אלדאודי כשליח דרבנן לאסוף תרומות למען היהודים
בצפת .במסעותיו הגיע בין היתר לפרס ,אפגניסטן ,מצרים
וצפון אפריקה .בשנת  1891התמנה ל"חכם באשי" בעכו
ובמסגרת תפקידו טיפל בענייני היהודים בעכו ,חיפה,
טבריה וצפת .מכלוף אלדאודי היה כפוף ל"ראשון לציון"
יעקב שאול אלישר ושאלות ותשובות שכתב התפרסמו
בספרו של יעקב שאול אלישר" :ישא איש" ( .)1896נושא
כליו ומי שהלך לפניו ושימש כשומר ראשו ("קוואס")
במשך כעשרים שנה ,היה אברהם רומאנו ,שנולד בעכו
ועבר עם הזמן לחיפה .בשנת  ,1953במלאת לו מאה

שנים ,קיבל אברהם רומאנו את התואר "יקיר העיר חיפה
והיישוב" מידיו של ראש העיר אבא חושי.
התחדשות השפה העברית הייתה קרובה לליבו של
מכלוף אלדאודי .לכן עודד את בנו שלום לתרגם את "אהבת
ציון" של אברהם מאפו לערבית .בשנת  ,1899כאשר בנו
הוציא לאור בקהיר את חלקו הראשון של תרגום הספר
לערבית קלאסית ,כתב בהמלצה בפתח הספר שהספר
רצוף אהבה לארץ־ישראל .גדולי ישראל כתבו בשפות
שונות (ובכללן בערבית) והתרגום אמור לקרב את
היהודים בארצות דוברות הערבית אל השפה
העברית המתחדשת .שלום אלדאודי הוא
הראשון שתרגם רומאן בשפה העברית
השבה לתחייה לערבית קלאסית ולתרגום
חשיבות מיוחדת מכיוון שמדובר ברומאן
הראשון שנכתב בעברית בעת
החדשה .התרגום יצא לאור בקהיר.
החלק הראשון התפרסם בשנת
( 1899כאמור לעיל) ובשנים
 1922-1921יצא לאור התרגום
המלא ,בשני חלקים.
בית הספר העברי הראשון,
"אבטליה" ,הוקם בחיפה בשנת
 1907על ידי פנחס כהן ואליו
הצטרפה מרים רפאלקס,
שהייתה לאשתו .בשנת ,1911
כאשר בית הספר מנה כבר
כמה עשרות תלמידים ,הועבר
לרשותה של חברת "עזרה" .בעקבות
"מלחמת השפות" עבר בית הספר
עם מוריו ותלמידיו לבית הספר ה"ריאלי"
העברי שנוסד באותה שנה .ד"ר ארתור בירם ערך
תכנית לימודים לפרטיה ושיבץ בבית הספר תלמידים
ומורים מבית הספר "עזרה" שנסגר עקב "מלחמת השפות"
וניצחונם של המצדדים בשפה העברית .ראשיתו של בית
הספר ה"ריאלי" ,על פי זיכרונותיו של תלמידו ,אברהם
כלפון ,הייתה במבנה גדול בן שתי קומות ,שסביבו חצר
גדולה ובה עצים ובאר ,שנשכר ברחוב סטנטון (כיום שיבת
ציון) .בית הספר נחנך בחג החנוכה  1913באירוע מרשים
והוא כלל  11כיתות ובהן למדו למעלה ממאה תלמידים.
המבנה הראשון של בית הספר ה"ריאלי" בהדר נבנה בשנת
 1913על ידי האדריכל אלכסנדר ברוואלד ,שהקים את
המבנה הראשון של הטכניון .אולם המבנה (הנקרא היום
"בית שפירא") החל לשמש את בית הספר רק בראשית
שרשרת הדורות ,גיליון אפריל 2015
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משפחות בחיפה
שנות ה־.20
ד"ר בירם למד את השפה הערבית הספרותית לפני עלותו
ארצה ,אולם הוא לא הבין את הערבית המדוברת ושלום
לימד אותו ערבית מדוברת במשך כמה שעות בשבוע .ד"ר
בירם נעתר לבקשתו של שלום לגור באופן זמני בבניין
שנועד לשמש כפנימייה עבור תלמידים מחו"ל .בניין זה
נמצא בקרבת בית הספר בהדר והוא נקרא "בניין וולפסון"
על שם דוד וולפסון ,נשיא ההסתדרות הציונית.
ב־ 15בדצמבר  1914נישא שלום אלדאודי לבת חיפה,
רחל לולו (1894־ ,)1986בת מימון לולו וכוכבה (ניז'מי,
לבית ברדוגו) .בחתונה נכחו ד"ר בירם ומורי בית הספר.
משפחת לולו ,שמוצאה מהעיר מכנס שבמרוקו ,הייתה מן
המשפחות שעלו לארץ מצפון־אפריקה במחצית הראשונה
של המאה ה־ 19והתיישבו בחיפה .משפחה זו הייתה
קשורה בין היתר למשפחות אבוטבול וברדוגו .סבתי ,רחל
לבית לולו ,נולדה בחיפה ,בחארת אל־יהוד .משפחת לולו
נודעה כמשפחה אמידה שעסקה במסחר בטקסטיל והייתה
מעורבת בענייני הקהילה והעיר .אליהו לולו (הכרמלי),
אחד מבניה ,היה מחנך ,פעיל ציבור וחבר כנסת מטעם
מפא"י בשנים הראשונות לקום המדינה .בת אחרת
למשפחה ,פרידה לולו ,הייתה אחראית על משק הבית
של תחנת הניסיונות של אהרון אהרונסון ,פעלה במסגרת
הארגון ניל"י ,נאסרה על ידי התורכים ועונתה על ידם.
לאחר המלחמה הייתה העדה הראשית במשפט שנערך
נגד הרופא התורכי שעינה את חברי הרשת (ראו בן דור,
"פרידה לולו" ברשימת המקורות) .לבני הזוג שלום ורחל
נולדו חמישה ילדים :מרדכי ,אמה ,אבישי ,מרים (אמי)
ומכלוף.

יהודי חיפה במלה"ע ה־1
בתחילת נובמבר  1914הצטרפה האימפריה העות'מאנית
למלחמה ,לצידן של גרמניה ואוסטרו־הונגריה ונגד רוסיה,
בריטניה וצרפת .ד"ר ארתור בירם גוייס לצבא הגרמני
והוצב במחלקת המודיעין במפקדה הגרמנית הראשית
בדמשק ,ששימשה את הכוחות הגרמניים שסייעו לצבא
העות'מאני .ד"ר יוסף עזריהו (אזרקובסקי) מילא את
מקומו.
היהודים בחיפה סבלו מאוד מתלאות המלחמה ומרדיפות
השלטון התורכי .להקות הארבה החשיכו את אור השמש
באמצע היום והתורכים חייבו כל תושב בעיר לאסוף מכסה
של ארבה .אוניות מלחמה הגיעו לנמל והפגיזו את העיר.
האונייה הראשונה ,כך מסופר בזיכרונות ,הייתה האונייה
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הצרפתית "ז'אן ד'ארק" שירתה על בית הקונסול הגרמני,
שנהרס כליל .ככל הנראה ,מדובר בפעולת גמול צרפתית
על הרס הצלב והמצבה שניצבה ברחבת הגן שבכניסה
למנזר הכרמליטי בסטלה מאריס וחילול הקבר מתחתיה
בידי הצבא העות'מאני במאי  .1915בקבר נקברו עצמות
החיילים של נפוליאון ,שנרצחו על ידי התורכים בשנת
 .1799שם האונייה היה 'ארנסט רנאן' .השלטונות בחיפה
קיבלו הודעה לפני ההפגזה והקונסול הגרמני ומשפחתו
נמלטו ללא פגע.
אחר כך באו אוניות אחרות וכך נפגע מצבור הדלק של
העיר ועלה באש .התורכים חששו מריגול ולכן הורו לסגור
את וילונות הבתים .נתינים עות'מאניים ,ובהם גם שלום,
נדרשו להתגייס לצבא התורכי .רבים ברחו מחיפה באניות.
שלום עזר לאחרים להימלט אך הוא החליט להישאר בארץ,
למען אשתו הצעירה ואימו הזקנה .אחר כך נדרש להתגייס
בעצמו ובקושי רב ,בסיוע בית הספר ה"ריאלי" ,הצליח
לגייס את הכופר הנדרש ,שהעניק לו פטור זמני בלבד.
ב־ 1916נאלץ להתפטר מבית הספר ה"ריאלי" ולברוח
לאזור רמת הגולן של היום ,שהיה באותה עת אזור ספר
בין מחוזות (וילאיאת) תורכיים (דמשק וביירות) .עד תום
המלחמה נדד באזור רמת הגולן ,בורח ומתחבא ,ורק לאחר
שהתורכים הובסו ,חזר לביתו בחיפה .לאחר המלחמה
יצא שלום לחפש את פרנסתו בקהיר .אחר כך חזר לחיפה
והתגורר בה עד מותו בשנת  .1953בשנותיו האחרונות כתב
את ספר הזיכרונות ("התועה בסבך החיים" ,ראו ברשימת
המקורות) תוך הסתמכות על פנקסים שבהם נהג לרשום
במשך השנים את הוצאותיו.

"משמרתי בבית־הספר ה"ריאלי"
(מתוך ספר הזכרונות)
"נפגשתי (בטבריה) עם בן עירנו בצפת ,ידיד
לי ,הצעיר אדון יוסף ממן שהיה מורה לעברית
בבית־ספר הכי"ח (=כל ישראל חברים) בצפת.
הוא השמיעני חדשה אחרת שנפתח בית־ספר גבוה
לנערים בחיפה בשם בית הספר ה"ריאלי" העברי
במדרגת "ליציאום" (בית ספר תיכון) וההנהלה
מבקשת מורה יהודי מומחה לשפה הערבית .הוא
ספר לי כי בקשו אותו אם יוכל לשמש בבית־הספר
כמורה ראשי לשפה הערבית וענה להם כי איננו
בקיא בשפה הערבית כל כך ,והוא רשם להם את
שמי כמורה מומחה.
...קבלתי מכתב שעלי לבוא תכף לחיפה

" המנהל הד"ר בירם קבע לי שעות אחדות בשבוע להורותו את
השפה הערבית המדוברת" שלום אלדאודי הצעיר

רחל אלדאודי וחמשת הילדים מרדכי ,אמה ,אבישי ,מרים ומכלוף

להתראות עם הד"ר (ארתור) בירם מנהל בית־
הספר ה"ריאלי" .נסעתי תכף לחיפה והגעתי
בערב בשעה ...6.00שכרתי עגלה למושבה
הגרמנית .שמתי בה את מזוודתי והנהג הובילני
לבית הד"ר...מצאתי את הד"ר בבית ,הוא שאלני
על דרגת ההשכלה שלי ,ועל התעודות בהוראה...
לאור הבקר קמתי ממיטתי התפללתי שחרית,
ואחרי שעה אחת בא אלי משרת בית־הספר
(הראלי) ואמר לי שהד"ר (בירם) חפץ שאבקר
אותו .הד"ר בישר כי באספה שהתקיימה יום קודם
הוחלט לקבלני מעכשיו להורות בבית־הספר ,ויש
לי רשות להיות חפשי שני ימים להסתדר בביתי.
עניתי לו בתודה ואמרתי כי אני מסודר והנני מוכן
מהיום הזה להתחיל בעבודה .כך באותו יום שהיה
 13לחודש סיוון תרע"ד ( 18יוני  )1913נכנסתי
לבית־הספר ואת המורה לערבית שקדמני ,פיטרו.
כך זכיתי במשרת מורה לערבית בבית־ספר
גבוה כזה ורכשתי בתוך הזמן הוקרת המורים
והתלמידים ,וכמו כן המנהל הד"ר בירם שקבע
לי שעות אחדות בשבוע לבקרהו בערב בביתו
שבמושבה הגרמנית להורותו את השפה הערבית
המדוברת בפי המון העם הערבי .הד"ר למד את
השפה הערבית הספרותית מכבר בבית ספר גבוה
באירופה ,אלא כשבא לארץ ישראל לא יכול הבין
את השפה המדוברת.
… טקס הנישואין (= עם רחל אלדאודי) סודר
על ידי הרב דמתא הרה"ג טדרוס בבית הורי הכלה
ב־ 27לחודש כסלו תרע"ה ( 15דצמבר )1914
בנוכחות חבריי המורים ובראשם כבוד מנהל
בי"ס הד"ר בירם ועוד מוזמנים אחרים…בינתיים
הצטרפה טורקיה עם גרמניה למלחמה נגד מלכי
הברית ויתחילו ימים רעים לבוא עלינו בארץ מכל
עברים במכות שונות .בראשונה מכת הארבה
שעלה על כל הארץ ויכס את שמי ארצנו .יום
אחד בהיותנו בבית־הספר עם התלמידים ,האפיל
היום מרוב רובי רבבות הארבה שנפוץ על פני
הים והיבשת .יצאו המורים ואני בתוכם ועמדנו
על הגזוזטרה של בית הספר ונראה כי חשך היום
בעצם זהרו ולא נראה הים כלל .אז אמר לנו האדון
(יוסף) אזרקובסקי ,ממלא מקום המנהל שנסע
לחו"ל בתחילת המלחמה" :לא גוזמה היא הכתובה
בתורה באומרה "ויעל הארבה ויכס את עין כל
הארץ" ,הנה אנו רואים היום כי נכון הדבר".
שרשרת הדורות ,גיליון אפריל 2015
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משפחות בחיפה
הממשלה הטילה חובה על כל אחד מתושבי
חיפה לאסוף ארבה במשקל כך וכך ,ולהביאו
למקום שהתוותה בכדי להמיתו ולקוברו .ואת אשר
אינו יכול בעצמו למלא את החוב הנ"ל הוכרח
לשכור פועל במקומו .כך אני שכרתי אחד במקומי
לימים אחדים .עוד לא חלפה מכת הארבה והתחילו
לבוא לחופי הארץ אניות מלחמה של האויב .אניה
ראשונה שבאה לחיפה הייתה האניה הצרפתית
"ז'אן ד'ארק" שירתה כדורים על בית הקונסול
הגרמני .אחריה באו אחרות וירו כדורים על
חביות הנפט הגדולות של הממשלה ,ותעל להבתן
השמיימה ותמשכנה ימים ולילות עד שכלה הנפט
האצור שבתוכן .הממשלה הציקה את התושבים
שהם נתיני ממשלות האויב ותפקוד עליהם לעזוב
תכף את הארץ או להתעתמן .גם את הנשים וילדיהן
שהם נתיני האויב ,שאין להם בעלים או שבעליהם
בחו"ל היה עליהם לצאת מארץ טורקיה .כך נסעו
הרבה אנשים שהפליגו באניות .מי לארץ מצרים
ומי לצרפת ולאנגליה ונמלטו .כמו כן הרבה אנשים
שהיו נתיני הממשלה העות'מאנית ברחו לחו"ל
באותו מצב של תהו ובהו .אני שעזרתי למכרים שלי
להימלט ולעזוב את הארץ היה ביכולתי להפליג
באניה האחרונה מצריימה לפני סגירת הנמל.
הייתי על סיפון האניה בלוויית אנשים ממכרי,
ברם לא נראה בעיני הדבר מתאים להימלט מן
הארץ באשר אני קשור באשה צעירה ובאם זקנה,
ועל מי אפקיד את אימא ומי יטפל בה? כך ראיתי
שאי אפשר לעשות דבר ואחזור בסירה לעיר...אני
נחשבתי לנתין עות'מאני היות שאבא ז"ל היה חכם
באשי לעכו וחיפה מטעם הממלכה העות'מאנית.
בכל זאת לא חשתי במועד הנכון לפטור את עצמי
מחובת הגיוס בדרכים אחרות".
(אלדאודי ,התועה בסבך החיים,
עמ'  366-353בקיצורים)

ממכתב שקיבל מרחל אשתו ,נודע לו כיצד בדרך נס
נצלה משפחתו מהשתוללות הערבים בארד' אל־יהוד.
הנשים והילדים מצאו מחסה בבית הספר ה"ריאלי"
והבריטים שמרו על המקום .אמנם בד בבד עם התגברות
האלימות ,היו מקרים רבים שבהם הצילו משפחות ערביות
את שכניהן היהודים .אמי סיפרה על מקרה נוסף ,בשנת
 ,1936שבו הצילה משפחה ערבית את משפחתה ונתנה
לה מחסה בביתה למשך כמה ימים ,עד שניתן היה לצאת
ולעבור לביתם של קרובים בהדר הכרמל.
ראשיתה של שכונת ארד' אל יהוד (אדמת היהודים)
בשנת  .1891יהודים ספרדים ,מהמשפחות היהודיות
שהתגוררו בתוך החומות ,קנו מידיו של אחד מעשירי
חיפה ,המוסלמי מוחמד טאהא ,שישים דונמים משפת ואדי
רושמייה – מערבה .האגודה נקראה "הדר הכרמל" וכך גם
השכונה ,אך היא נודעה בכינוי "ארד' אל־יהוד" .היתה זו
השכונה היהודית הראשונה שהוקמה מחוץ לחומות חיפה
(בין הרחובות יהודה הלוי  -שהיה הרחוב הראשי לרחוב
אבן גבירול ובין רחוב ביל"ו לרחוב הירמוך כיום) .על

הנס של משפחת אלדאודי
בזכרונותיו של סבי ,שלום אלדאודי ,נכלל גם תיאור
הצלתה של משפחת אמי בשכונת ארד' אל־יהוד בחיפה,
מעין נס ,שאירע לה במאורעות .ובין הניצולים הייתה אמי
תבל"א ,שהייתה בזמן המאורעות בת שלוש .בעת החרפת
המצב הביטחוני בארץ ,שהה סבי בירושלים ,באחד
מחיפושיו המתמידים אחר פרנסה.
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"בגמר החודש (יוני  )1926מצאתי בית בן
ג' חדרים ומטבח בשתי לירות לחודש אלא
שהיה רחוק קצת מן העיר ,בארד' אל יהוד"

חותמה של החברה מתנוססת מערת אליהו ויש בכך כדי
להעיד על חשיבות המקום עבור היהודים בעיר ,שערכו
מדי שנה (בשבת נחמו בחדש אב) אירוע ובו עלו בהמון אל
המערה .לאירוע זה נהגו להגיע אורחים ממקומות אחרים.
במציאות החיים ,התייחד השם "הדר הכרמל" לשכונה
שקמה במקום אחר ,במעלה ההר ,בשנת .1922
ארד' אל יהוד הייתה מרוחקת מהשער המזרחי כשעת
הליכה והשטח בינה לבין העיר היה ריק למדי .נבנו בתים
דבר3 ,
בספטמבר 1929

חד־קומתיים בשני רחובות ראשיים ולידם גינות ועצי
פרי ,וכן מוסדות ציבור ובהם תלמוד תורה ,בית כנסת
ובית מרחץ .אולם השכונה נותרה מבודדת ומרוחקת
ומצבם הכלכלי של תושביה היה ירוד .מן הזיכרונות
של שלום אלדאודי עולה כי במלחמת העולם הראשונה
ובשנות העשרים השכונה נחשבה לשכונה מרוחקת מן
העיר ,שכר הדירה בה היה זול ותמיד ניתן היה למצוא
בתים לשכירות .בגלל המרחק ,כאשר נאלץ לגור שם,
קיפח את פרנסתו ותלמידים שלמדו אצלו ערבית ועברית
– חדלו מלבוא.
בעקבות מאורעות  1929נטשו
אותה רוב תושביה וערבים החלו
להתיישב בה .בשנות "המרד
הערבי" ( )1939 – 1936כמעט
וננטשה השכונה מיהודים לחלוטין.
לאחר שהושגה רגיעה ,חזרו חלק
מהיהודים להתגורר בשכונה ומאז היו
היהודים למיעוט במקום (גורן ,חיפה
הערבית בתש"ח ,2006 ,עמ' .)17-16
תושבי השכונות המעורבות והשכונות
היהודיות בעיר התחתית (חארת אל־
יהוד ,ארד' אל־יהוד ותל־עמל) ,שעזבו
את בתיהם מ־ 1929ואילך ,בנו את רחוב
השומר .מן הזיכרונות עולה שמשפחת
אלדאודי וקרובי משפחה התגוררו
בשכונה בשנות העשרים .אשתו וילדיו
של שלום ניצלו בנס מהמהומות בחיפה
ב־( 1929ראה להלן) ואחר כך ,כנראה
באמצע שנות השלושים ,עברה המשפחה
לרחוב השומר .בזיכרונות שסיפרה אמי
מרים תבל"א ,תוארו חייהם ברחוב "השומר" ומקרה נוסף
שבו נצלה המשפחה בנס בשנת .1936
מאורעות  1929היו לקו פרשת מים חשוב בהרס החיים
המשותפים בין יהודים לערבים בחיפה .כתב בעניין זה
צדוק אשל:
"עד למאורעות תרפ"ט התגוררו בשכונות חארת
אל־יהוד וארד' אל־יהוד – יהודים וערבים זה ליד
זה .היהודים – רובם ככולם מבני עדות המזרח
– היו מעורבים בין הערבים ,התלבשו כמותם,
נהנו מאותם מאכלים ,שותפים לשמחות ולאבל.
ידעו לדבר ערבית והשתמשו בה בבית ובחוץ.
רבים ביניהם חיו את חייהם במשפחה המורחבת,
ה"חמולה" ,כמוהם כערביי העיר .רק מעטים היו
שרשרת הדורות ,גיליון אפריל 2015
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משפחות בחיפה
מודעים לצורך לקיים ארגון הגנה שיבטיח את
הקיום ויעמוד בשעת מבחן .רובם טענו כי אין להם
צורך ב"הגנה" וכי אין חשש לביטחונם.
באו ימי אוגוסט  1929ושכניהם קמו עליהם
להרוס ולבוז בז ואל צווארם שלחו מאכלת .קשה
הייתה ההתפכחות .הערבים העלו באש צריפי
מגורים של יהודים עניים ,שרפו מצבורי עצים,
רוקנו חנויות סדקית עלובות ורצחו עוברים ושבים
חסרי מגן .קמו תושבי השכונות המעורבות וברחו
להדר הכרמל ,החיה בחסות ה"הגנה" .משנסתיימו
המאורעות סירבו לחזור לארד' אל־יהוד וביקשו
להשתכן בין יהודים .כך קם ונבנה רחוב השומר"
(אשל ,מערכות ה"הגנה" בחיפה ,עמ' )83

"נס גדול" (מתוך ספר הזכרונות)
"בגמר החודש (יוני  )1926מצאתי בית בן ג' חדרים
ומטבח בשתי לירות לחודש אלא שהיה רחוק קצת מן העיר,
בארד' אל יהוד .עברנו בו בתקווה שמא יחזרו אלי אותם
האנשים שהייתי נותן להם שעורים ,אך תקוותנו נשארה
מעל .באשר הבית רחוק מן העיר וחסר אור .ישבנו בו רק
חודש ועברנו לבית אחר ב"אדמת היהודים" .במקום ההוא,
ארד' אל יהוד ,היו מצויים בתים להשכיר תמיד ובשכירות
זולה .בבית זה השגתי שלושה תלמידים חדשים שהיו
מכתתים רגליהם לבוא מן העיר אל הבית ,ומובן מאליו
שההכנסה שלי הייתה זעומה.
"מחוסר עבודה נסתמו בפני כל האמצעים בכדי
להשיג מזונותינו היומיומיים .שלחתי מכתב להסתדרות
המורים בירושלים בבקשה שימצאו בשבילי מקום
להוראת עברית או ערבית באיזה בית ספר באחת
הערים או במושבות הגליל ויהודה .הסברתי להם את
מצבי והיותי חבר באגודת המורים .כשעברו עלי כ־5
שבועות שאני יושב בבית חסר תנועה ומלא שעמום
ודאגות ,החלטתי לנסוע לירושלים להתראות עם אגודת
המורים פנים אל פנים (ב־ 16באוגוסט הגיע לירושלים).
התנפלות הערבים בליל  23לחודש אוגוסט  1929אירעה
בירושלים ,חברון ,צפת ומושבות אחדות ונמשכה ששה
ימים ,על ידי המון ערבי המוסת בעצת המופתי .הערבים
עשו שמות ביהודים במקומות ההם בייחוד בחברון וצפת
ולולא היהודים שעמדו לפניהם בגבורה נפלאה ויהדפו
אותם פעמים רבות ,כי אז עשו כלה .מני אז המהומות
לא פסקו בירושלים...
בסוף חדש אב כששקטו המהומות בארץ ישראל באופן
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יחסי ,ונפתחו הדרכים ובתי הדואר ,ערכתי מכתב לאשתי
בחיפה ,להודיעני בקצרה מה שלומה ושלום הילדים כי אני
כמטורף ממש בחרדה עליהם ועומד לחזור בעוד ג' ימים
הביתה .קבלתי תיכף מענה מאתה המגיד כי היא והילדים
כולם ניצלו בנס .בחיפה לא קרו אסונות ורציחות כביתר
הערים ,רק מספר נפצעו( .למעשה ,שישה יהודים נהרגו
ועשרות נפצעו .אלפי יהודים הפכו לפליטים) זאת הודות
לספינת מלחמה אנגלית (מדובר באנייה "ברהם") שהגיעה
לחיפה במועד הנכון ,והצבא שהיה בתוכה ירד לעיר ויגן
על היהודים .אמנם הנשים והטף הסתופפו כולם בחדרי
בית הספר ה"ריאלי" (מול בניין הטכניון הישן) .והצבא הגן
על בית הספר מפלישת הפורעים כל שבוע המהומות בארץ.
אשתי המשיכה לכתוב וספרה כי הילדים היו בסכנה ,וכך
כתבה:
הילדים שלנו היו בסכנה היות ביום שקרו
ההפגנות בירושלים ובערים אחרות ,הייתה
הפגנה אצלנו בעיר ,ואני היושבת בבית אחי
בארד' אל יהוד ,רחוק מן העיר ,לא שמעתי מזה
מאומה ממה שהתרחש בעיר .אמרתי לנער שלנו
מרדכי (הבן הבכור) ,קח חביבי את אחיך אבישי
ושתי אחיותיך הקטנות (אמה ומרים ,אמי) לטייל
קצת החוצה .השעה הייתה  3אחה"צ .הנער יצא
מן הבית עם אחיו.
אחרי חצי שעה שמעתי קולות וצריחות בחוץ.
והתינוק מכלוף היה על ידי ,כי לא יכולתי
לשלוח אותו עם אחיו באשר עוד אינו יכול ללכת
על רגליו .כך נשאתיו בידי ואצא חוץ .פסעתי
פסיעות אחדות ואראה המון ערבי בא מן העיר
וצועק ומפגין ,ולפניהם מכוניות אחדות רצות.
מכונית אחת שעברה על צדי במרוץ ,הספיק
האחד שהיה בתוכה להצליף על גבי בשוט שהיה
בידו ,הצלפה אחת .אני רצתי ואצעק" :אוי מה
קרה לילדי?" והנה דלת אחת נפתחה לפני ויד
אישה אחת סחבה אותי פנימה ותסגור תיכף את
הדלת .אמרתי לה" :הניחי אותי לצאת לחפש על
ילדי ,אוי ,אוי לי .אביהם ימית אותי!" אמרה לי:
"אל תהיי משוגעת ,איך תצאי בפני ההמון הפרוע
הזה .הם יקרעוך לגזרים .בטחי באלוהים כי הוא
ברחמיו יגן עליהם".
אחרי עבור ההפגנה כחצי שעה ,נודע לי
שילדינו נצלו בעזרת האל על ידי אחותי הגדולה,
שהכניסתם בביתה בעוד מועד .אילו נשארו בחוץ
ועברה ההפגנה על פניהם ,בלי ספק שהיו מרמס

תחת רגלי הפורעים או שהיו מתים מפחד רחמנא
לצלן .נס גדול קרה להם .אני והילדים עברנו בערב
היום לבי"ס ה"ריאלי" ונשארנו בו עם יתר הנשים
כשבועיים עד ששקטה העיר ונחזור לבית אחי.
הנני מצפה לבואך בשלום.
אשתך רחל.
בקראי את מכתבה הודיתי לאל יתברך על הנסים
שקרו לי ולמשפחתי והחלטתי לחזור תיכף הביתה
באשר עכשיו אין הזמן מוכשר לדבר עם הסוכנות
או עם אגודת המורים לבקש משרה בעדי"
(אלדאודי ,התועה בסבך החיים,
 ,2001עמ' .)433-432

אמי ,מרים בן דור (לבית אלדאודי),
"בכל יום שישי שרפו בית אחר"
מרים ,אימי ,נכדתו של ה"חכם באשי" ובתו של שלום
אלדאודי ,נולדה בחיפה ב־ 6ביוני  .1926בזיכרונותיה
היא מתארת את רקמת החיים המשותפת ליהודים וערבים
וכיצד האלימות הגוברת שיבשה את החיים בעיר בשנות
השלושים והארבעים של המאה ה־ .'20המשפחה גרה
בארד' אל יהוד ,מתחת לגשר וואדי רושמייה ,בבית
שהיה שייך לערבי .יחסי השכנות עם הערבים היו טובים
מאוד ובין היתר זכור לה השוק שהיה באזור כיכר חמרא
(כיכר פריז כיום) .השכנים הערבים אף הצילו את חייהם
כשפרצו מהומות .כמה פעמים נאלצו לעזוב את ביתם
על תכולתו ולמצוא מחסה זמני אצל קרובים בהדר־עד
שעזבו את ארד' אל־יהוד לגמרי (כנראה שב־)1936
ועברו לגור ברחוב השומר ,בדומה למשפחות אחרות
שעזבו את השכונות המעורבות .בין מראות הילדות,
זכור לה כיצד צפתה מרחוב השומר על בתי היהודים
שעלו באש בארד' אל־יהוד .כמו כן הייתה עדה לרצח
מחלק הקרח ברחוב השומר (כנראה בשנת  .)1938מחוץ
ליחסים עם הערבים ,יש בזיכרונותיה תיאור של היחסים
עם הבריטים .כאשר החמיר המאבק בין הבריטים
לבין המחתרות ,לאחר מלחמת העולם השנייה ,הקימו
הבריטים עמדת בידוק בצומת המזרחית בכניסה לחיפה,
שנקראה מאז בכינוי "צומת הצ'ק פוסט" (כיום צומת
הקריות) .הצעירות (בדרכן לעבודה ב"אתא" ובמקומות
אחרים באזור המפרץ) ,נהגו להחביא את הנשק על גופן
וכך ניצלו את ה"ג'נטלמניות" של האנגלים ,שחששו
לפגוע בנשים.

אמי ,מרים בן דור
לבית אלדאודי

"בכל יום שישי שרפו בית אחר"
(מתוך "מכל ההתחלות")
"תמיד ירו בדרכים ,אם זה על אוטובוס מגבעה
או הר כלשהם .והרי חיפה בזמנים ההם הייתה
מאוד פרודה .היישוב היהודי חולק בין שכונת
הדר ,שאף היא הייתה מחולקת בין העיר התחתית
למורדות הר הכרמל .מסביב לעיר גרו בשכונות
קטנות הרבה ערבים והם ירו מכל עבר בלי שום
סיבה ...הפרעות נפסקו עם תחילת מלחמת העולם
השנייה .גרנו מתחת לוואדי רושמייה ,בבית יפה
שהיה שייך לערבי עשיר ונמצא על חלקה יפה.
מולנו הייתה שכונה ערבית גדולה .יחסי השכנות
היו טובים מאוד ואף עזרו לנו הרבה פעמים
והסתירו אותנו מהפורעים .בדרך כלל הערבים
הפורעים באו מעבר הירדן ומסוריה .זכור לי שכמה
פעמים עזבנו את הבית עם התכולה ועלינו להדר.
כאשר הייתי בת שמונה או תשע ,גרנו ברחוב
"השומר" .מתחתינו הייתה שכונה יהודית ,יפה
מאוד .בערבית קראו לה" :ארד' אל יהוד" ,כלומר,
אדמת היהודים .בשכונה התגוררו הרבה משפחות
יהודיות והיו להם יחסים טובים עם הערבים.
שרשרת הדורות ,גיליון אפריל 2015
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משפחות בחיפה
כשהמצב המדיני בארץ היה משתנה ,התחילו
הערבים לשרוף את הבתים ,לאחר שיושביהם
ברחו .נהגנו לעלות על גגות הבתים ולצפות על
הבתים העולים באש .זה היה "הבידור שלנו"
בימי שישי .המצב הגיע לכך שאם ביום שישי
כלשהו לא היו שורפים בית  -היינו משועממים.
לא הבנו מה קורה ולא ידענו שמדובר ברכוש של
יהודים .היינו ילדים והמחזה הזה של בית עולה
באש סיקרן אותנו מאוד ועמדנו והסתכלנו במשך
שעות עד שהגיעו מכבי אש וכיבו את השריפה.
בבית לא חינכו אותנו לשנוא את הערבים.
אבא שלי חינך אותנו לאהוב את הערבים ואת
המוסלמים .אבל תמיד נשאלה השאלה :למה?
למה הם כאלה? למה הם עושים לנו את זה?.
כאשר חלפו ההתפרצויות ,חזרנו לשחק עם ילדי
השכנים הערבים .אפילו שרנו איתם שירים בגנות
היהודים .אני זוכרת שפעם שרתי שיר שמילותיו
היו :כמה טוב לתפוס יהודי ולהניח את ראשו
בסיר עם שמן רותח .יום אחד הופיעה דודה שלי,
אחות של אימי ואמרה לאימי" :את לא משגיחה
על הבת שלך?!" היא עונה לה" :מה יש להשגיח
עליה? היא משחקת עם ילדי השכנים" .ואז היא
אמרה" :כן ,אבל את לא שומעת מה היא שרה?!
היא שרה על העם היהודי!" .אימא ,בתנועת יד
רפויה ,אמרה לה" :עזבי את השטויות האלה,
הם רק ילדים ,הם מבינים מה הם עושים?
הם משחקים .זה שטויות" .היום אני יכולה להבין
את המשפט של אימא שלי .היא עד כדי כך
לא הכניסה לנו שנאה ולא גערה בנו שאפילו
מדבר כזה היא לא עשתה סיפור גדול .אולי היא
קיוותה שיהיה טוב יום אחד ,אינני יודעת .אבל
לא היה אז מה שיש היום ,וגם הם אינם מה שהיו
בעבר".
"תמיד היו אירועים ביטחוניים שחלקם שמעתי
וחלקם ראיתי .זכור לי מקרה אחד [כנראה בשנת
 )1938שחזרתי מבית הספר ("אליאנס") לאכול
צהריים בבית (כי למדנו יום שלם ואחר כך חזרנו
לבית הספר) .הגעתי הביתה ועד שאימא הכינה
את האוכל יצאתי לרגע לכביש להסתכל ,מתוך
סקרנות של ילדה .ראיתי שבמרחק כמה מטרים,
בסוף הכביש ,עמדו כמה מבני הדודים שלי.
מחלק הקרח הגיע אליהם .כאשר לקח את בלוק
הקרח על גבו ,כדי למסור אותו בבית ,שמעתי
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יריות .שני אנשים ירו בו והוא נפל .הזדעזעתי,
לא רק בגלל שיהודי מת ,אלא גם כי לא יכולתי
להבין מדוע הרגו אותו .באתי מיד הביתה
ואמרתי" :אמא! אמא! תראי ,תראי איך שהרגו בן
אדם והוא לא עשה כלום!" אימא הרגיעה אותי.
באותו רגע רצו אנשים ברחוב לכיוון היורים והם
כמובן ברחו.
מהמרפסות אנשים צעקו למתנדבים ששמרו
תמיד ברחוב" :למה אתם לא יורים בהם?!" ואז
נשמעה התשובה" :אין לנו כדורים!" .רק אז
נוכחתי לדעת עד כמה ההגנה שלנו הייתה מוסווית.
ידעתי שהאנגלים לא אפשרו לנו להחזיק נשק
אבל לא תיארתי שאפילו לאלו שהתנדבו כדי להגן
עלינו ,לא היה נשק .במילים פשוטות ,היום היו
אומרים לנו" :שיחקנו אותה" .זה היה מקרה מאוד
מזעזע .המלחמה [מלחמת העצמאות) תפסה אותנו
בהפתעה אף על פי שידענו שנצטרך להילחם ,אבל
הסכנה הייתה גדולה מאוד"
(בן דור ,מכל ההתחלות,
עמ' )23-22 ,13-12

סוף דבר  -דור לדור יביע אומר
בעקבות פרסום הנס שאירע למשפחתי במאורעות
 ,1929בכתבה במקומון יישובי משגב ,התקשרה אליי
כרמלה נאמן מקיבוץ גשר הזיו והציעה שנפגש .כרמלה
הייתה בת חמש כשפרצו המאורעות ולאחר שקראה את
הסיפור ביקשה לספר על ילדותה ועל החיים המשותפים
ליהודים וערבים בעיר התחתית בחיפה באותן שנים.
ב־ 11בנובמבר  2014נפגשתי עם שלוש נשים מרשימות
ומרתקות ,שחצו מזמן את גיל התשעים :כרמלה נאמן
(לבית רוסטובסקי) ,שרה אגמון (לבית כלפון) וציפורה
כהן (לבית סוכובולסקי) .זיכרונן היה צלול לגמרי
והעברית משובחת .בסיפורן הצטלבו קווים מזיכרונות
משפחת אימי שתוארו לעיל .ציפורה ,אחותה הבכורה
של כרמלה ,למדה ביחד עם אברהם כלפון בבית הספר
ה"ריאלי" .אברהם כלפון היה תלמידו של סבי ומכאן אני
מסיק ששני בני הזוג היו תלמידיו .ציפורה (האשכנזיה)
ואברהם (הספרדי) התאהבו .הצד האשכנזי התנגד
לשידוך ולכן ציפורה נשלחה לביירות כדי שתלמד
בבית ספר לאחיות .אברהם נסע בעקבותיה ואחר כך הם
התחתנו בארץ .שרה אגמון ,בתם ,היא הבת הראשונה
לנישואים בין אשכנזים לספרדים בחיפה .אברהם כלפון

היה מזכיר העיר היהודי הראשון ואיש ציבור ידוע
בחיפה .ציפורה כהן ,שהייתה בת  9כשפרצו המאורעות,
סיפרה בחיוניות רבה ,בין היתר ,על חוף הים בחיפה,
לפני שיבשו חלק ממנו במסגרת הקמת הנמל החדש על
ידי הבריטים .כרמלה נאמן למדה בגימנסיה "ביאליק"
עם שמעון ("מוני") לולו ,ממשפחת סבתי ,שהחזיק
בהדר חנות לממכר בדים הקיימת עד היום .קיבלתי ממנה
בהשאלה את ספרו המרגש של ניסים לוי ,נסומה מרחוב
הפיג'מות ( ,)2009המתאר את רחוב השומר ,שאליו
עברה משפחת אימי בשנות השלושים ,בדומה למשפחות
יהודיות אחרות ,שנאלצו לעזוב את בתיהן בעיר התחתית
עקב החרפת הסכסוך מ־ 1929ואילך.
תודתי נתונה ליעקב שורר ,על עצותיו החשובות והמחכימות
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לתולדות ישראל ,ירושלים ( )1999עמ' 164-147
1818יריב חנה ,ארד' אל־יהוד ,ויקיפדיה
1919כהן דוד ,שלשה בין רבים ,מ .ניומן ,ת"א ()1972
2020כהן הלל ,תרפ"ט שנת האפס בסכסוך היהודי־ערבי ,כתר,
ירושלים ()2005
2121כיאל מחמוד" ,ר' סלים אלדאודי ,בן חכם באשי הגליל,
כמתווך בין ספרות ההשכלה לבין התרבות הערבית־
יהודית" ,בתוך :מטוב יוסף :ספר היובל לכבוד יוסף טובי,
המרכז לחקר התרבות היהודית בספרד ובארצות האסלאם,
אוניברסיטת חיפה ( )2011כרך  ,3עמ' 198־217
2222כלפון אברהם' ,ביה"ס ה"ריאלי" בחיפה נחנך ב־,1913
בניהולו של ד"ר בירם' ,קול חיפה 11 ,ביולי 1980
2323כרמל אלכס ,תולדות חיפה בימי התורכים ,המכון
האוניברסיטאי של חיפה ()1969
2424כרמל משה ,מערכות צפון ,מערכות ,ת"א ()1949
2525לוי ניסים ,נסומה מרחוב הפיג'מות ()2009
2626מלצר אפי (עורך) 90 ,וממשיכים ,אפי מלצר בע"מ ,בית
הספר הראלי העברי בחיפה ()2004
2727סלוצקי יהודה ,ספר תולדות ההגנה ,כרך שני מהגנה למאבק,
חלק ראשון ,הספרייה הציונית/מערכות ,ת"א ()1973
2828סלוצקי יהודה ,ספר תולדות ההגנה ,כרך שני מהגנה למאבק,
חלק שלישי ,הספרייה הציונית/מערכות ,ת"א ()1973
2929סקלי יפה" ,פרשה עלומה מפעילותו של הרב מכלוף
אלדאודי ,חכם באשי של עכו וחיפה :תעודה מוערת",
קתדרה ,109 ,ספטמבר  ,2003עמ' 160-139
3030שורר יעקב ,לטייל בחיפה ,משרד הביטחון ()2003
3131שטרן שמעון" ,חיפה בתקופת המנדט" ,בתוך :אלי שילר
(עורך) ,חיפה ואתריה ,אריאל ,39-37 ,מארס ,1985
עמ' 84-79
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מתי איזנברג
ושושלת החת"ם סופר
ראיינה וכתבה מפיו :בתו ,יעל דיאמנט

החת"ם סופר

השושלת

ר' משה סופר ,החת"ם (חידושי תורת משה) סופר ,נולד
בפרנקפורט שבגרמניה בשנת  .1762בילדותו למד אצל
הגאון ר' נתן אדלר .כאשר היה בן עשר כבר הגיה את הספר
"מראה כהן" .בגיל שש־עשרה גמר ללמוד את הש"ס .בגיל
עשרים וחמש נשא לאישה את שרה יערוויץ והתמנה לרב
של עיר הולדתה ,דרזניץ .בגיל ארבעים ושלוש מונה לרב
בפרשבורג (ברטיסלבה) ,הקים בה את הישיבה הגדולה
והמשיך לפעול בעיר עד לפטירתו בשנת .1839
החת"ס היה ידוע ומקובל בקהילות רבות ברחבי מרכז
אירופה ושאלות בענייני הלכה נשלחו אליו מכל האזור.
הוא התנגד לדרך החסידות ,אך עם זאת כיבד והעריך את
רבניה והיחס היה הדדי .לרפורמה ביהדות ,לעומת זאת,
התנגד נחרצות וטבע את הביטוי המושאל "חדש אסור מן
התורה" .היה נשיא כולל "שומרי החומות" ושמר על קשר
עם ארץ־ישראל על ידי משלוח תרומות ,עידוד תלמידיו
לעליה ארצה והתכתבות קבועה עם רבנים וראשי קהילות
בארץ הקודש.

מנישואיו הראשונים לא נולדו לו ילדים ,אך בשנת 1812
מתה עליו אשתו והוא נשא לאישה את שרה (שרל) ,בתו
של ר' עקיבא איגר .לזוג נולדו אחד־עשר ילדים ,שלושה
מהם נפטרו בצעירותם .רבים מבניו ומצאצאיהם אחריהם
הקימו ישיבות בסלובקיה ,בהונגריה ובגליציה והתפרסמו
באירופה כולה .תפקיד הרב בפרשבורג המשיך לעבור
מאב לבן במשך ארבעה דורות – מהחת"ס לבנו ,אברהם
שמואל בנימין ,ה"כתב סופר" ,לאחר מכן לשמחה בונים
הוא "השבט סופר" ולבסוף לעקיבא סופר .הוא ,למעשה,
היה הרב האחרון שלפני השואה בקהילה ובישיבה של
פרשבורג .ב־ 1940עלה הרב עקיבא סופר ארצה והקים
בירושלים את "ישיבת פרשבורג" .בן נוסף של החת"ס,
שמעון ,שימש כרב ואב בית דין בעיר קרקוב ואף היה חבר
פרלמנט בוינה .רשימת הצאצאים שכיהנו בתפקידי רבנות
ובתפקידים ציבוריים כוללת מגוון אישים כמו ינו פרנקל
(דור חמישי) ,מנהיג תנועת המזרחי בבודפשט בתקופת
השואה ,הרב אברהם סופר מירושלים (דור רביעי) ,זוכה
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פרס ישראל לספרות תורנית בשנת תשמ"א ,הרב יוחנן
סופר (דור חמישי) ,שהיה חבר במועצת גדולי התורה של
העדה החרדית עד לפני שנים אחדות ועוד.

מתי איזנברג
מתתיהו איזנברג בן  ,70מהנדס חשמל ,גר בכפר־
סבא ,דור שישי לחת"ם־סופר מצד סבו (פעמיים) ושביעי
מצד סבתו (פעמיים) ,חוקר את שושלת החת"ס כבר יותר
מעשרים שנה .במהלך השנים הוא נתקל בתסבוכות ,יצא
מהן ונכון להיום אילן היוחסין שיצר מכיל כאלפיים שמות.
הוא מוכן לשלוח אותו בקובץ  GEDCOMלכל המעוניין.
איך הכל התחיל?
בשנת  1991קניתי מחשב אישי והתחלתי לעבוד עם
תוכנת ה־ DataCadלצורך העבודה שלי כמהנדס
חשמל .במהלך העבודה עלה בדעתי ,שאפשר לנצל
את התוכנה לשרטוט אילנות יוחסין .לא עסקתי
לפני כן מעולם בחקר שורשי משפחה ,אבל
באותה תקופה מאיר רוזנפלד ,קרוב מצד אבי,
עבד באופן מקצועי על אילן יוחסין לצד ההוא
של המשפחה .כשאני אומר "מקצועי"
אני מתכוון שהוא שכר חוקר שנסע
לאירופה ,ביקר בארכיונים ובבתי־
קברות ,אסף מידע מענפים מרוחקים
של המשפחה ,שמעולם לא הכרנו ,עד
לדור הצעיר ביותר שכבר נולד אז (כן,
גם אני מופיעה באילן – י.ד ).ולבסוף
הוציא את המחקר היסודי הזה לאור
בספר עב כרס ,המכיל פרטים ביוגרפיים
של שבעה דורות ,בליווי אוגדן אילנות
משפחתיים של הענפים השונים .לא שאפתי
למחקר יסודי כל כך .מה שהטריד אותי
היתה המחשבה שלסבי ז"ל (מצד אמי),
הרב אברהם סופר מירושלים ,היו שנים־
עשר אחים ואחיות (ועוד שניים שנפטרו
כילדים) ,שרובם נספו בשואה .לאמי ,רזי
איזנברג (סופר) תבדל לחיים ארוכים ,היו
בני־דודים רבים .אינני יודע אפילו כמה.
גם היא לא מסוגלת למנות את כולם .היא
זוכרת בעיקר את הבודדים ששרדו את השואה.
רציתי לתעד את המשפחה הזו ובמיוחד להנציח
את הנספים .הייתי בטוח שאמצא חומר בקלות
רבה ,כיוון שלא מדובר במשפחה אלמונית.

מדובר במשפחה ידועה שתועדה באופנים שונים במהלך
ההסטוריה.
מה לגבי תיעוד משפחת סבתך מצד האם?
לסבתי ,שרה סופר (סופר) ,היו רק אח ואחות ושניהם
נפטרו לפני המלחמה או במהלכה ולא השאירו אחריהם
צאצאים .לאמי לא היו כלל בני־דודים מצד אמה .למעשה,
לא ידענו כמעט כלום על הדוד והדודה האלה של אמי .הגרסה
הרשמית הייתה ,שהם לקו בשפעת ספרדית בסוף מלחמת
העולם הראשונה בעודם ילדים ומאז היו חולניים ונפטרו
צעירים .בשנים האחרונות התבררו לנו קצת פרטים נוספים,
כיוון שאחותי ,אסתר פרידלנדר (איזנברג) ,מתרגמת עם
אמי באופן שיטתי מאות מכתבים שאספנו בבית אמי לפני
שעברה לדיור מוגן.

עיבוד תמונה על פי
הדפס אבן מקורי
של החת"ם סופר
מאת יוזף קריהובר,
שרשרת הדורות ,גיליון אפריל  2015מסביבות 1830
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מאות מכתבים???
כן .כמעט אלף .את צריכה לשאול על כך את אסתר (ראו
מסגרת).
אז מה עשית עם הרעיון לשרטט אילן יוחסין למשפחת
סבך?
פניתי עם הרעיון לשניים מאחי אמי – דוד ושלמה סופר.
הם ראו את הרעיון באופן חיובי ,כמובן ,והעלו שמות של
קרובי משפחה שיכולים לסייע .עוד לפני שהתחלתי עם
הראיונות ,השמועה שאני מתכוון לערוך אילן יוחסין עשתה
לה כנפיים ובת־דודה של אמי ,פסי וייס (דויטש) ,נתנה לי
במתנה את הספר "כתב זאת זכרון" .זהו ,למעשה ,הספר
הראשון שנכתב על שושלת החת"ס .הוא יצא לראשונה כבר
בשנת תשי"ז על ידי נין של ה"כתב סופר" הקרוי על שמו,
אברהם שמואל בנימין סופר־שרייבר.
העותק שקיבלתי מפסי וייס היה של המהדורה השניה
משנת תשל"ו ,שהוציא אשר שמואל פאנעט ,אף הוא נין של
ה"כתב סופר".
הבהרה קטנה – סופר? שרייבר?
שניהם .שרייבר הוא סופר בגרמנית ושני השמות שמשו
את בני המשפחה לאורך כל הדורות במקביל.
נמשיך עם "כתב זאת זכרון"
ובכן ,הספר מחולק לפי ערכים .כל ערך – צאצא או תלמיד
של החת"ס .לא משורטט שם אילן .התחלתי להעלות את
הנתונים ל־ .DataCadכמו שאת מבינה ,כבר לא התרכזתי
דווקא במשפחת סבי ,אלא הרחבתי את המחקר שלי לכל
צאצאי החת"ס.
מה היו גבולות המחקר?
בתחילה הגבלתי אותו רק לצאצאים של החת"ס עד דור
חמישי .היה לי חשוב להגיע לדור השואה .אני מתעד כמובן
בעלים ונשים של צאצאים ,אבל לא את המשפחות המחותנות
ובתחילה גם לא מעבר לדור של אמי .חששתי שהאילן יהיה
עמוס מדי אם אמשיך עם הדורות הרחוקים יותר .היום ,עם
התוכנות היעודיות ,אני יכול להכניס גם את הנכדים שלי,
שהם דור שמיני ,מבלי לחשוש.
האם אתה הראשון שניגש לשרטוט אילן יוחסין
לשושלת החת"ס?
לאו דווקא .אני לא הייתי הראשון שניסה לתאר את
הנתונים האלה באופן גרפי .היו נסיונות לפני אבל הם
לקו בחסר .הגיע לידי אילן יוחסין במבנה כוכב ,כלומר,
החת"ס נמצא באמצע השרטוט והצאצאים בהיקף ,הולכים
ומתרחקים מהמרכז ככל שהדורות מתקדמים .אינני יודע מי
שירטט את האילן ,אך לפי אחת ההערות המופיעות בו ,הוא
צריך להיות "הבן של אליעזר שטרן" .עברתי על השרטוט
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והתברר לי שלא מצויינות בו נשים כלל ,אולי מסיבות
דתיות .צאצאית צויינה בשם בעלה .במקרים של נישואין
בתוך המשפחה ,שהם מאוד נפוצים בשושלת החת"ס בפרט
ובשושלות רבנים בכלל ,נוצר מצב מוזר .אדם אחד הופיע
בשני מקומות באילן – פעם בגלל עצמו ,ופעם בגלל אשתו.
לדוגמא – במקום סבתי ,שרה סופר ,נינת ר' שמעון סופר
מקראקא ,הוזכר סבי ,אברהם סופר ,נכד הכתב סופר .הוא
הופיע ,כמובן ,במקום נוסף באילן ,כיוון שגם הוא עצמו
צאצא של החת"ס .אין זכר לנשים .הספר על פיו נעשה
השרטוט דווקא מזכיר נשים ואני הצלבתי שני מקורות אלה,
התלויים זה בזה ,ליצירת האילן החדש.
העבודה עם ה־ DataCadהתבררה כמגבילה.
חיפשתי תוכנה יעודית
לשרטוט אילנות יוחסין
עם
לעבוד
והתחלתי
ה־ .Family Treeהעליתי רק
שמות ותאריכי לידה ופטירה,
אם היו בידי .במהלך העלאת
הנתונים גיליתי סתירות
פנימיות ,למשל ,הפרשי
גילאים גדולים מדי או קטנים
מדי בין הורים לילדיהם .אני
לא מאשים את מחבר הספר .הרב שמעון מקראקא,
הוא הרי לא ראה את האילן בנו של החתם סופר
מול העיניים .הוא אסף כל חומר שהצליח לאתר עבור כל
אחד מהצאצאים ,אך בלי למחשב את החומר כמעט בלתי
אפשרי לחשוף סתירות פנימיות במבנה משפחתי כל כך
מורכב .המידע מהספר הזה ,דרך אגב ,הועתק לחיבורים
נוספים ,כך שבכל פעם שמצאתי נתון זהה במקור אחר,
בדקתי היטב על מה הסתמך המחבר .חיפשתי מקורות מידע
בלתי תלויים לצורך הצלבת נתונים והגעתי לעקיבא איגר
מקיבוץ נצר סרני .לפי השם שלו אפשר להבין בקלות שהוא
צאצא של ר' עקיבא איגר ,חותן החת"ס .הוא חידש את
פעילותה של אגודת ר' עקיבא איגר בשנות השבעים ומאז
הם מקפידים לקיים כנסי משפחה ואף הוציאו לאור חוברות
מידע על שושלת ר' עקיבא איגר .שושלת החת"ס היא רק
ענף אחד במשפחה הזו .עקיבא איגר שמח שפניתי אליו.
קיבלתי ממנו העתק של החוברת ,שיצא בשנת  1996ואני
מצדי לקחתי על עצמי להשלים פרטים חסרים .את הנתונים
שכבר היו בחוברת הוספתי לאילן שלי ונשארתי מבולבל עוד
יותר .לא יכולתי להכריע בסתירות שהלכו והתרבו.
איך יוצאים מתסבוכת כזו?
חכי .התסבוכת עוד לא נגמרה .לבעיות האלה אפשר

בעל הכתב סופר ,אברהם שמואל בנימין
בכורו של החתם סופר

קטע אילן הממחיש את הקרבה בין
סבתא שרה לסבא אברהם

להוסיף אי בהירויות בציון קשרי משפחה .לדוגמא ,בספר
"כתב זאת זכרון" מופיעה הקדשה לשני דודים של המחבר.
ניסיתי למקם את שניהם במשפחות של הוריו .האחד
הסתדר ,השני בשום פנים ואופן לא .בכל מקרה נוצרו לי
קשרים מסובכים ,שהיו מוגזמים אפילו בשביל משפחה
שצאצאיה התחתנו רבות בינם לבין עצמם .בדקתי שוב את
הניסוח של ההקדשה ואז התברר לי שאחד הדודים הוא
"דודי ,אחי אמי" והשני סתם "דודי" .כמה פעמים שמענו
את המשפט "תגיד תודה לדוד" כשאין בכלל דוד? אז כזה
דוד הוא היה .התעלמתי מהמסקנה שהאדם הנדון חייב
להיות אח של אחד ההורים או בן זוג של אחות ההורים,
חיפשתי מקום בעץ בו המשפחה שלו מסתדרת טוב יותר
עם נתונים שכבר היו לי והתברר לי שהוא ,אמנם ,שייך
לדור שמעל למחבר הספר ,אבל הוא לא דוד במובן הפשוט
של המילה .אז נזכרתי שגם סבתא שרה הייתה קוראת
לסבא אברהם "דוד" ,על אף שהוא היה ,בסך הכל ,בן דוד
שני של שני הוריה...
אז איך בכל זאת יצאת מהתסבוכת?
בשלב הזה התחלתי עם ראיונות של קרובי משפחה .היו
סתירות שהצלחתי לפתור באופן הזה .לדוגמא ,היו לי בעץ
שלושה "ברוך בלאו" .לא יודע איך הם הגיעו לשם .נפגשתי
עם מי שידעתי בודאות שלאביו קראו ברוך בלאו  -אימרה
בלאו (בן דוד שני של אמי וגם נשוי לבתו של ר' עקיבא
סופר מפרשבורג .כן ,אצלינו במשפחה מי שמחובר לחת"ס
רק בנתיב אחד הוא פשוט לא מספיק מיוחס )...והוא סידר
את התסבוכת הזו .יצאתי ממנו רק עם שני ברוך בלאו.
איך מאתרים מרואיינים פוטנציאליים במשפחה כל
כך גדולה?
הכנתי טפסים ,בהם
ביקשתי מאנשים שיעלו על
הכתב את כל קרוביהם למיטב
ידיעתם וישלחו לי .חילקתי
אותם לקרובי משפחה
בארועים משפחתיים .היו
כמה שהתייחסו והחזירו.
הייתה אפילו קרובה אחת,
"ג'נג'י" (חוה לאה פשקס),
שהגדילה לעשות .היא
הרב שמעון (סופר) מערלוי
הקדישה לנושא מחברת .כל
עמוד תאר משפחה אחת והיא מילאה את הנתונים עד כמה
שהצליחה .על הכריכה היא כתבה ספק הערה ספק שאלה:
"כמיטב יכולתי?" .חצי שנה לאחר ששלחה לי את המחברת
היא נפטרה .היו גם קרובים שלא הספקתי לקבל מהם מידע.
שרשרת הדורות ,גיליון אפריל 2015
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הנספים של יד־ושם והוספתי לשושלת
למשל ,אמרו לי שהאבא של אשר שמואל
החת"ס עוד כמה ילדים ,אשר גם עליהם
פאנעט יודע המון .דחיתי את הפגישה
לא חמל הצורר הנאצי .השארתי את
איתו ולבסוף הוא נפטר מבלי ששוחחתי
עמוד החיפוש פתוח ואינני יודעת אם
עמו.
אבא הלך לישון באותו הלילה – י.ד).
לכמה שמות הגעת?
היו רגעי משבר?
בשלב שעליו אנחנו מדברים הגעתי
רק כשהתוכנה התחילה לעשות לי
בערך לאלף שמות.
צרות .למעשה ,ה־ Windows2000היה
אז מהיכן אלף שמות נוספים?
מהקדמות לספרי קודש .אני בקשר
אשם בכל .התקנתי אותו וחשכו עיני –
עם מכון החת"ס בירושלים ,המוציא לאור
ה־ Family Treeלא עבד עליו טוב .האותיות
ספרי קודש שנכתבו על ידי החת"ס וצאצאיו.
לא פוענחו נכון ולא יכולתי לראות את האילן עליו
את המכון הקים ר' יוחנן סופר ,הידוע גם בכינוי האדמו"ר
עמלתי במשך עשר שנים .יכולתי לראות את כל החומר רק
מערלוי .גם הוא בן דוד של אמי .אני בקשר עם המו"ל.
בצורת רשימה ,אך לא באופן גרפי .התייאשתי מהתוכנה
הוא כבר מכיר אותי .מדי פעם אני מתקשר למכון ומבקש
אבל המשכתי לאסוף חומר ולהקליד אותו ,מבלי לראות
שיצלם לי את ההקדמות של הספרים שיצאו מאז השיחה
תוצאה סופית.
האחרונה שלנו .עברתי כבר על עשרות הקדמות .גם
לפני ארבע שנים החלטתי לוותר על ה־Family Tree
אם אני לא מוצא בהן שמות חדשים ,אני כמעט תמיד
ולעבוד עם  .My Heritageיצרתי קובץ  ,GEDCOMהעליתי
יוצא נשכר .אלו המקורות הכי אמינים .מחברי הספרים
ל־  My Heritageוקיבלתי סלט ...הייתי אובד עצות .הלא
כותבים על האנשים הקרובים אליהם ביותר .כמעט אין
קובץ  GEDCOMאמור להיות אוניברסלי .לבסוף ,בהברקה
מקום לטעויות .המחברים לא בדקו ב"כתב זאת זכרון"
של רגע ,העליתי את הקובץ לגירסא מתקדמת יותר של
מהו היארצייט של אביהם לפני שהם ציינו אותו בהקדמה
ה־ ,Family Treeשמרתי פעם נוספת ,ואת הקובץ החדש
שלהם...
פתחתי ב־ .My Heritageהפלא ופלא! זה עבד! הגירסה
ומה עם השמות שאחותך מוצאת
הראשונה של  Family Treeיצרה
מצבת בתו של החתם סופר ,גיטל
במכתבים שהיא מתרגמת עם אמך?
קובץ בפורמט לא מעודכן ,אבל הגירסה
לאלה עוד לא הגעתי .היא רושמת
החדשה יותר ידעה לקרוא את הפורמט
אותם ואני מקווה לשבת איתה
הישן ויצרה קבצים בפורמט החדש.
מתישהו ,הרשימה שלה מול האילן
היום אני גם עובד עם עץ ברור וגם
שלי ,ולבדוק אם יש אנשים שעדיין
יכול לשלוח  GEDCOMקריא לכל אחד.
לא מופיעים אצלי .מירי כספי ,בת
למי למשל?
דודה שניה של אמי ,קיבלה ממנה
לפני כעשר שנים נרשמתי ב־
שמות רבים לענף שלה .היא לא
 .JewishGenמיד קיבלתי כמה פניות
הכירה מעולם את הסבא והסבתא שלה,
ממקומות שונים בעולם .הגיעו פניות
שנספו בשואה ,ובזכות המידע שמופיע
מקנדה ,מארה"ב ,מברזיל ...התכתבנו
במכתבים האלה היא צברה די חומר כדי
בדואר אלקטרוני .התוצאה היתה ,בדרך
להכין חוברת לזכרם.
כלל ,שאני שלחתי להם מידע ולא להפך.
המטרה הראשונית שלך הייתה
בשנים האחרונות אין פניות חדשות דרך
הנצחת הנספים בשואה .האם כבר
הערוץ הזה.
בדקת אם מי מהם מונצח ביד־ושם?
באיזו שפה אתה משתמש באילן?
זה ישמע מוזר ,אבל לא .מירי כספי
האם משתמשים בחו"ל יכולים לקרוא
לקחה על עצמה את המשימה הזו .היא
את הקבצים שאתה מפיק?
שלחה ליד־ושם כבר יותר ממאתיים דפי־
האילן כתוב בעברית ,אבל עד דור שלישי
עד( .בשלב זה משכתי אלי את המחשב
תרגמתי אותו לאנגלית .אם למישהו לא
הנייד של אבא ,נכנסתי למאגר שמות
מותקנת עברית על המחשב ואין לו אפשרות
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לקרוא את הדור הרביעי והלאה ,אני יכול גם להכין לו קובץ
 PDFשל הענף שלו .אבל בעקרון ,כל מי שמבקש ,מקבל את
כל האילן בקובץ  .GEDCOMאני שמח לשתף אחרים במידע
שאגרתי.
האם היו גילויים מפתיעים באמצעות ה־ ?JewishGen
הסיפורים המעניינים הם דווקא מהאנשים שהתברר,
לבסוף ,שהאילן שלהם לא מתחבר לשלנו .למשל ,יצר איתי
קשר אדם ,שמצא מכתב שקבלו קרובי משפחתו ובו נאמר
שהסבתא רבתא שלו נישאה ב"חיתון חשוב" מפרשבורג .הוא
חשד שמדובר במישהו ממשפחת החת"ס וביקש שאחפש את
צאצאי אותה סבתא רבתא באילן שאצלי .לצערי ולצערו,
לא הצלחתי לאתר את השמות שהוא שלח לי באילן שבידי.
הגענו למסקנה שה"חיתון החשוב" לא היה עם משפחת
החת"ס ,כפי הנראה.
אני חייב לציין שבפרשבורג היו עוד שתי משפחות
של רבנים בשם סופר ,שאינן קשורות למשפחת החת"ס.
לאחת המשפחות האלה יש קשר נישואין יחיד למשפחת
החת"ס ולשניה שום קשר .בתחילת המחקר שלי ,בכל פעם
שנתקלתי בשם ממשפחות אלה הנחתי שהוא שייך למשפחת
החת"ס ,ועל אף שלא ידעתי למקם אותו במדוייק באילן,
הצלחתי לבנות שני אילנות נפרדים של עשרות שמות.
היום אני כבר יודע שמדובר במשפחות נפרדות .סופר הוא
שם נפוץ .אני שומר את האילנות האלה ואפילו מוסיף להם
שמות אם נתקל בהם ,כדי לשלול קשרים שגויים ,במקרה
הצורך .פונים אלי אנשים עם מקטע של אילן ומבקשים
שאמקם אותו באילן היוחסין של החת"ס .אם אני מוצא
אותו באחת המשפחות האלה ,אני חוסך לעצמי ולהם
חיפוש סיזיפי אחרי מה שלא קיים .במשפחה אחת יש לי
כחמישים שמות ובשניה כמאה וחמישים.
מה התוכניות להמשך המחקר?
אני עובד כרגע בשני כיוונים .קודם כל ,יש לי "חור"
מטריד בעץ .לאחד מבניו של החת"ס ,יוזפא ,היו שלושה
ילדים  -משה ,ריזל ועקיבא־יהודה .עקיבא־יהודה התחתן
עם אסתר לבית שלזינגר ואין לי את שמות הצאצאים
שלהם כלל .ריזל התחתנה עם יהודה גרינוולד והבנתי
שלא היו להם ילדים .לגבי משה ,אינני יודע אפילו מה
שם אשתו .שמעתי שהענף הזה נהיו חסידי סאטמר וגם
ש"מישהו שם התחתן עם משפחת באומגרטן מלונדון"
אבל אין לי פרטים מעבר לכך .הייתי רוצה להשלים את
ה"חור" הזה.
במקביל ,אני מנסה להשלים את "קצות הענפים" ,לפנות
לצאצאים החיים כיום ולהוסיף לעץ דור שביעי ,שמיני,
תשיעי...

"אמי בכתה כשתרגמנו
את המכתב"
אחותו של מתי מתרגמת
כ־ 1000מכתבים
אסתר פרידלנדר ,אחותו של מתי איזנברג,
מתרגמת בשנים האחרונות יחד עם אמה ,רזי
איזנברג ,אוסף מכתבים גדול .האוסף היה שייך
לסבה ולסבתה ,אברהם ושרה סופר וכן להוריה,
רזי ושלום איזנברג .הוא כולל כמעט אלף
מכתבים ,הראשונים שבהם מתקופת מלחמת
העולם הראשונה .האוסף מחולק לשלוש סדרות
עיקריות  -כמה מאות מכתבים נשלחו לסבה
ולסבתה עוד לפני מלחמת העולם השניה,
מאות שלחו הוריה ביניהם לאחר עליתם ארצה
בנסיבות שונות בהם היו רחוקים זה מזה ,ועוד
כמה עשרות קיבלו ההורים מאנשים שונים .את
רוב האוסף ,כ־ 650מכתבים ,הן כבר תרגמו.
בין המכתבים הן נתקלו במכתב מכמיר לב,
שנשלח בשנות השלושים ,המתאר בפרוטרוט,
שלב אחר שלב ,את פטירתה מדלקת ריאות
של לאה ,אחותה של שרה .אסתר מספרת:
"אמי בכתה כשתרגמנו את המכתב .היא הייתה
המומה מהרעיון שדבר מזעזע כל כך עבר על
משפחת אמה ולא נודע לה .זה קרה בתקופה בה
אמי כבר היתה נערה ,ובכל זאת היא מעולם לא
שמעה על כך .מות הדודה היה תמיד מסתורי
עבורה".
לגבי אחיה של שרה ,במכתבים רבים
מוזכרים אישפוזים חוזרים במוסדות רפואיים
שונים ונסיעה של ההורים לבקר אותו שם.
על פי המכתבים הוא עוד היה בחיים עם פרוץ
מלחמת העולם השניה .מעבר לכך – לא רשום
מידע .למעשה ,לא יודעים אפילו אם הוא מת
ממחלתו או שהנאצים ביצעו בו "המתת חסד",
כפי שעשו לחולים ולנכים רבים או שמא רצחו
אותו פשוט מפני שהיה יהודי.
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מעשיות וסיפורים
מול תעודות ארכיון -
עליית מדרגה במחקר
1
שורשי משפחת בית אמי
חנה פורמן *

מסורת שבעל פה
רשימה זו היא הראשונה ברשימות בהן אעסוק בנושא,
שהוא לב לבו של כל מחקר שורשי משפחה – מסורת בעל
פה ,מעשיות העוברות מפה לאוזן ,תמונות ואנקדוטות מול
תעודות המביאות עובדות ברורות יותר.
את המידע שדודי מסר לי כעובדה ,לפיה סבתי – אם אמי,
זיסל בנצ'בסקי לבית מרקוביץ  /מרקביץ נולדה בפיוטרקוב
טריבונלסקי  ,Piotrkow Trybunalskiלמדתי במקרה
לחלוטין בשנת  .19971מצב זה נבע מכך ,שדור הורינו לא
תמיד העביר לנו את המידע המלא על משפחות הוריהם כיוון
שהיו רגילים לכך– עוד מהבית ממנו באו – שם כולם הכירו
את כולם ואת מבוך קשרי המשפחה שנוצר כתוצאה ישירה
של נישואין בתוך המשפחה .המושג "קוזינים" ואחריו "בני
עיר" היו מאבני היסוד של זיכרונות ילדותנו ,ללא כל הסבר
נוסף.
בשנת  1997מבין כל אחיה ואחיותיה של אמי – לאה
 .1מאמר ראשון בנושא" ,המסע והמשא" לעיר פיוטרקוב טריבונלסקי,
פורסם ב"שרשרת הדורות" כרך כ"ד מספר  ,2תמוז תש"ע –
יולי  .2010כמו כן שלבים במחקר משפחת אמי הועברו
כהרצאות בסניפי העמותה.
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פרידמן  ,1960 – 1908בת זיסל [מרקביץ) ואהרון בנצ'בסקי,
היה ביכולתי לשוחח ולדובב רק את אחיה הצעיר ,האחרון
מבין האחיות והאחים שהיה איתנו .זכיתי למספר שנות חסד
עד חודש אב תשס"ג – אוגוסט ,2003היום בו עצם עיניו
לעולמים .מרכז השיחות שקיימנו ,היה בשני מישורים:
מיקום בני המשפחה באילן המשפחתי שלנו ובמקביל
סיפורים על בני המשפחה ,על הבית ומסגרת החיים בעיר
סוקולקה –  Sokolkaהנמצאת בצפון מזרח פולין.
תמצית הסיפור שסופר במהלך השנים במשפחה וחזרנו
עליו בשיחות עם דודי :סבא אהרון בנצ'בסקי (בן ליטמן
ואסתר־רחל) נולד ב־ 1867-8בסוקולקה (כך לפי הפרטים
שרשמה אמא בדף־עד לזכרו בשנת  .)1956כל חיינו ידענו
שסבתנו זיסל הייתה רעייתו השנייה ,לא ידענו את שם
הרעייה הראשונה ולא את שמות  2הילדים שנולדו להם
ושסבתי "גידלה אותם כאילו היו בשר מבשרה" ,זו המנטרה
ששמענו מאז שזיכרוני יכול להעיד.
עד גילוי העובדה שזיסל בנצ'בסקי נולדה בפיוטרקוב
טריבונלסקי ,היינו משוכנעים שכל סיפור משפחתנו מתרחש
סביב העיר סוקולקה  -כל הילדים של סבתא זיסל נולדו שם.
היה לכולנו ברור שסבא התאלמן ונשא רעייה שנייה – אחרי

התמונה משנת  – 1916לאה ,אמי עומדת ראשונה מימין,
יאנה ,יוסף ,סבא אהרון ,מאחוריו – בנו הבכור ,התינוקת –
ברוריה ,סבתא זיסל ,בתיה ,הבן השני של סבא ,אברהם.

הכל כבר היו  2יתומים בביתו .לגודל מזלו ומזל המשפחה
סבתנו זיסל הייתה ככל הנראה אשה טובת לב ושכל באופן
מובהק ,כך שהייתה מסוגלת לתת לשני הבנים של סבא
הרגשת בית ובטחון במסגרת המשפחה החדשה שנבנתה.
רישום המשפחות של אהרון בנצ'בסקי –
כפי שידענו עד ינואר 1997
רעייה ראשונה
??
?? 1898-99 -

אהרון
בנצ’בסקי
1942 ~1870

רעייה שניה
זיסל מרקביץ
9.1934 – 1882

בן בכור

יאנה 1978 – 1903

בן שני

אברהם 1985 - 1905
לאה 1960 - 1908
בתיה 1978 - 1911
יוסף WWII - ~1913
ברוריה 1996 - 1915
מרדכי 2003 - 1921

התעודות מגיעות
בחורף  1994הגיעו לביקור בישראל בנה הבכור של
יאנה הלפרין (הבת הבכורה של סבתא זיסל) ,אמור ורעייתו
אידה .בין היתר הביאו עמם עותקי תמונה של משפחת
סבתא וסבא שניתן היה לתארך אותה לשנת  .1916בתמונה
זו ראינו בפעם הראשונה את פניהם של  2הבנים שסבתא
זיסל גידלה .באותו ביקור הביאו גם עותקי תעודות – עותק
תקציר תעודת לידה של יאנה הלפרין וכן של דוד אברהם,
ששניהם חיו בארה"ב.
מאחר שהייתי בשלבים הראשונים של המחקר המשפחתי
– לא הייתי מודעת עדיין לאפשרויות חיבור תעודות –
עובדות – סיפורים ,כל חלק עמד בפני עצמו בתוך המחקר.
התעודות הראשונות – בתחילת  1997התברר לי שאמי
כתבה דפי־עד הנמצאים ב"יד ושם" .בביקור שערכתי
בפברואר  1997הגעתי אל התעודות שכתבה על :אהרון,
יוסף ואליעזר ובני משפחתו.
אחרי ההפתעה הראשונה הבנתי שיש בידי – שחור על
גבי לבן – התחלת אישוש המידע המסופר במשפחה בעל
פה; ניתן היה לרשום את :שם הוריו של סבא אהרון  /שמו
שרשרת הדורות ,גיליון אפריל 2015

39

משפחות במרכז ומזרח אירופה

רישום משפחת
בנצ'בסקי לאור תיעוד
"דף־עד" ,יד ושם:

של הבן הבכור של סבא – אליעזר ,שנת ומקום הלידה ,שם
אמו – רחל אסתר ,רעייתו הראשונה של סבא אהרון וכן את
פרטי משפחתו של אליעזר – רעייתו וילדיו  /שנת הלידה
של הבנים אליעזר ויוסף.
אליעזר בן רחל אסתר ואהרון בנצ'בסקי נולד בשנת 1893
בעיירה ינובה –  ,Janow Sokolkiכך מצאתי עדות כתובה
בדף העד שאמא כתבה .העיירה ינובה נמצאת במרחק
של  30ק"מ צפונית – מערבית לסוקולקה .מכך ניתן היה
להבין שהמשפחה חיתה בעיירה זו בזמן הנתון .לאחיו של
אליעזר – עוד לא ידענו את שמו – לא נמצא דף־עד ,מכך
וכן בזיכרון רחוק של דודי על "מישהו באוקראינה" שיערנו
שיתכן ולא נספה בשואה .מועד פטירתה של רחל אסתר לא
היה עדיין ידוע ,אבל לקחנו בחשבון שייתכן ונפטרה סמוך
ללידה הבן השני ב־.1898/1899
כמו כל גורל יהודי סוקולקה לא ידוע לנו עדיין אם נספו
בעיר עצמה או הועברו למחנה טרבלינקה שפעל בתקופה
שבין תחילת ספטמבר  - 1942סוף אוגוסט .1943

מסורת מול תעודות-
אימות פרטים
שנת הלידה של יוסף – לאור הנתונים שנמצאו בדף
העד של יוסף ,היה ברור שקביעת שמות הילדים בתמונה
לעיל אינה מתאימה למציאות הנראית בתמונה .במפגש
משפחתי רב דורות (אביב  )'97עם הצגת המידע הנמצא
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בדפי העד הועלתה השאלה :מי הילד הקטן הנשען על ברכי
סבא? לאחר שיחה שחלקה הגדול היה בנוי על אסוציאציות
ו"משיכת" זיכרון סיפורים מתקופת הילדות ,הגענו למסקנה
שילד זה הוא :דניאל .דניאל נולד בערך ב־ ,1913הוא כפי
שניתן להבחין נולד לא בריא  -ראו את פרטי התמונה .דניאל
נפטר בגיל צעיר ,ככל הנראה עוד לפני .1920
בדצמבר  1998בתוך שיחת משפחה התבררו לי הפרטים
הבאים הקשורים למשפחת אחיה הגדול של סבתא זיסל:
 .1נכד אחד שלו  -בן דוד שני שלי נפל בקרב לטרון
במלחמת השחרור.
 .2נכד שני ,בן דודו של הנופל ,שגם הוא בן דוד שני שלי,
הגיע לישראל ב־ 1955ממש ערב "עליית גומולקה"
( )1956-60יחד עם אמו ,בנה משפחה ונפטר בגיל צעיר.
במהלך השנים  1980-1968התקיימו מפגשים במשפחה
המורחבת – המשפחה שחיתה כבר מאז שנות השלושים
של המאה העשרים בא"י יחד עם המשפחה שהגיעה לחוף
מבטחים בשנות החמישים  -אליהם מעולם לא הוזמנתי.
לאחר מכן נותק הקשר.
לקראת מתן הרצאתי הראשונה בסניף הנגב של העמותה
ב־ ,1999היות ועדיין לא היה לנו אפילו מקרן שקפים
בסניף ,נהגנו להביא את התעודות/מסמכים למפגש ובמהלך
ההרצאה אלו הועברו בין המשתתפים .לקראת ההרצאה
קראתי שוב את הפרטים ע"ג תקציר תעודת הלידה של יאנה
הלפרין ,יאנה בת זיסל ואהרון בנצ'בסקי .למרבית הפתעתי
קראתי בפרטים שמקום הולדתה של יאנה הלפרין היה:

 Piotrkow Trybunalskiולא סוקולקה .כמובן ששיתפתי
את המשתתפים בגילוי חדש זה.
עדיין לא חיברתי בין המידע שהתברר בעותק תקציר
תעודת הלידה לבין פרטי המידע בסיפור ששמעתי מדודי
ב־" 1997נו ,מובן מאליו ,סבתא שלך נולדה בפיוטרקוב",
את לא יודעת? ותשובתי הייתה :מאיפה עלי לדעת אם אני
שומעת זאת בפעם הראשונה בחיי? ואז אמרתי לדודי:
מעכשיו ואילך אני עומדת על כך שהמושג "מובן מאליו"
יוצא מהשיח בינינו .כל שאלה וכל אי בהירות ננסה לבדוק
יחד ולאסוף מידע.

תקציר
תעודת
הלידה
של יאנה
הלפרין

השאיר את שני ילדיו אצל משפחת רעייתו המנוחה ,בעיירה
ינובה .לדודי לא היה כל רמז או קצה חוט לתת בידי מדוע
אהרון בנצ'בסקי עצר בפיוטרקוב .לא היה ידוע על בני
משפחה שחיו שם או כל אפשרות של קשר כזה או אחר.
בשלב הזה מה שהנחה אותנו להגיע הכי קרוב לאמיתות
הסיפור היו התחושות שהתעוררו בשנינו ,התחושה של דודי
מזיכרונות של סיפורים בבית ו"התחושות הגנאלוגיות"
שהתחילו לפעול בתוכי.
בשנת  ,2004שנת היובל למוסד "יד ושם" ולקראת הכנס
העשרים וארבעה הבינלאומי לגנאלוגיה שעמד להתקיים
בירושלים ,הועלו דפי העד לאתר אינטרנט ניסיוני .האתר
עמד לרשות באי הכנס במהלך שבועיים ולאחר מכן צמצם
את אפשרות הכניסה .לאור שיתוף הפעולה בין העמותה
שלנו ומוסד "יד ושם" בכנס  2004אפשרו לכל חברי
העמותה להיכנס באופן שוטף לאתר ,לחפש דפי־עד
פרטיים או כלליים וזאת על מנת לבדוק תקלות אפשריות
העולות תוך כדי שיטוט.
הבדיקה נערכה לאורך  6חודשים .זו הייתה הזדמנות
בלתי חוזרת .הצלחתי להגיע אל מרבית דפי העד שרשמה
אמי בשנת  .1956מלבד התעודות שכבר היו בידי ,נמצאו
עוד תעודות שבעזרתן הצלחתי להרחיב את אילן המשפחה
של אמא בשני ענפים לרוחב ובשלושה דורות לאורך.

מה נמצא בתעודות החל משנת 2008

נושא שחזרתי עליו באופן קבוע בשיחות עם דודי היה:
האם היו לכם קרובי משפחה בסוקולקה? האם היו מפגשי
שבת של המשפחה? דודי כבר לא זכר פרטים אלו.
במקביל חיפשתי קשר לארגון יוצאי פיוטרקוב ואכן
הגעתי אל הקבוצה.
בשנים שבין  – 2000אוגוסט  2003אספתי כמה שיותר
מידע ופרטים מדודי ,בעיקר לאור העובדה שהוא כל הזמן
התלונן "למה איני יכול לזכור את הפרטים שאת מבקשת
עליהם תשובה"? יחד עם זאת בנינו יחדיו מסגרת של סיפור
אפשרי למשפחתנו .היו פעמים בהם הסיפור שלי העיר בו
זיכרונות רדומים.
מכאן כבר היה צריך לנסות ולהבין איך סבא אהרון הגיע
ממזרח פולין לפיוטרקוב טריבונלסקי הנמצאת במרחק
של כמעט  400ק"מ בכיוון דרום־מערב .בהגיון שלנו
ובהסתכלות בתמונה מ־ 1916הכי מובן היה לנו שסבא

א .אחות צעירה של סבא אהרון וארבעת ילדיה .מאחר ולא
נמצא דף לבעלה – הנחתי שהוא נפטר לפני ספטמבר
 1939וגם הגיע לקבר ישראל.
ב .את כל משפחת אחיה של סבתא זיסל ,אח גדול ממנה.
ממשפחה ענפה זו ניצלו :בת אחת – שהיגרה לקופנהגן
בשנים  ,1934-1932נישאה ונולדו  2ילדים ,נכדה אחת
ושני נינים.
ניצלו עוד  2כלות עם ילד של כל אחת מהן.
התברר לי שבן הדוד שעלה ב־ ,1955רשם דפי־עד לכל
ענפי משפחתו כולל תאריכים ושמות הנעורים של הנשים
שנישאו למשפחה .הצלחתי להצליב את כל הפרטים
שרשמה אמא עם הפרטים שרשם בן הדוד וידעתי שיש
בידי מידע שלא יסולא בפז.
ג .בן דוד נוסף שנולד ב־ 1890והיה נשוי .אמא לא כתבה
את שם אביו ,אח נוסף של סבתא ,כי אולי לא הכירה
אותו.
בסוף שנת  2005בניתי את אילן המשפחה הרחב ביותר
של בית אמי שהיה ניתן לקבל.
שרשרת הדורות ,גיליון אפריל 2015
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תעודת הלידה
של יאנה
248/1904/6
מצויין בה גם ש:
ארון בנצ'בסקי,
עובד כפיים ,בן ,36
הגיע לרשום את פרטי
הלידה שנה מאוחר
יותר היות ולא
שהה בעיר.
פרטי התעודה
מאשרים/מאששים
את שנת הלידה של
סבא אהרון 1867 -

המסע לפיוטרקוב טריבונלסקי
בקיץ  2008יצאתי למסע – עליו כתבתי במאמר האמור
"המסע והמשא" לעיר פיוטרקוב טריבונלסקי (הערה
בעמוד  .)40חלק מהתכנית היה להגיע לארכיון העיר
ולבדוק אם ניתן לאתר תעודות .למסע זה לקחתי איתי
עותק מצולם של תקציר תעודת הלידה של דודתי .אחרי
מספר משפטים להכרות עם מנהל הארכיון והסבר שאני
עוסקת בגנאלוגיה – אפשרו לי להציג עותק תקציר תעודת
הלידה שנמצא בידי .הספר בו נמצאת התעודה אותר והובא
לחדר בו עבדנו.
התעודה כתובה בכתב רוסי עתיק וקיבלתי הסבר
על תוכנה ,אבל בעיקר קראו לי את השמות המופיעים
בתעודה :אבא – ארון בנצ'בסקי ,אמא  -זיסלה לבית
מרקוביץ ,בת  22בלידת בתה שנולדה בתאריך 15.9.1903
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בעיר פיוטרקוב טריבונלסקי.
התעודה מציינת בנוסף את הפרטים הבאים :ארון
בנצ'בסקי ,עובד כפיים ,בן  ,36הגיע לרשום את פרטי
הלידה שנה מאוחר יותר היות ולא שהה בעיר .פרטי תעודה
זו מאשרים  /מאששים את שנת הלידה של סבא אהרון -
.1867
ניסיתי לאתר את הוריה של סבתי בין רישומי המחשב
ועיון במספר ספרי ארכיון ולא הצלחתי להציל כל פרט נוסף.
במהלך הביקור הנ"ל הכרנו איש צעיר פולני שבדרך
לא ברורה "התאהב" בהכרת ההיסטוריה היהודית ,החיים
היהודיים ,המשפחות שבנו את הקהילה .הוא הסכים ללוות
אותנו ברחבי העיר העתיקה ,להדריך ולהביא את משתתפי
הנסיעה אל מקום חייהם של דורות קודמים במשפחותיהם.
במהלך שהותנו התברר שהאיש גם לומד דרך האינטרנט
קצת עברית ,מחפש חומרים לקרוא על הרמב"ם ,הצטרף

לתפילת יום ששי בבית הכנסת המאולתר שהקבוצה
הכינה .בסיום השבוע הזה הגענו איתו להסכמה שהוא
יתחיל לנסות ולאתר תעודות ורישומים בארכיון לגבי
משפחות הקהילה היהודית של פיוטרקוב טריבונלסקי.
מסרנו את שמות המשפחות החלפנו כתובת דוא"ל והמתנו
לתוצאות.
כשלעצמי ובעניין המחקר של משפחת אמי ניהלתי איתו
התכתבות מאז  .2010במהלך השנים עד לקיץ  2014הגיעו
שלוש תעודות נוספות שעדיין לא פיצחו את התעלומה –
מה הסיבה להגעתו של סבא אהרון לישוב הנמצא במרחק
כזה מביתו?
בנובמבר  2012הגעתי דרך חיפוש תיעוד ב־JewishGen
אל המידע הבא:
Piotrkow Trybunalski PSA BMD 1889-1904
Piotrkow Gubernia / Lodz Province
Akt

Type

Year

Givenname

Surname

69

M

1902

Aron

BANCZEWSKI

69

M

1902

Zysla

MARKOWICZ

125

D

1903

Alta Ginda

BANCZEWSKI

247

B

1904

Szlama

BANCZEWSKI

248

B

1904

Jenta

BANCZEWSKI

כאמור לעיל ,בידי כבר הייתה התעודה שלBanczewski :
 – Jentaמספר  ,248התעודה מוצגת למעלה.
מקריאה ראשונה – של הרישום הנ"ל  -הבנתי ששתי
השורות הראשונות הן תעודת רישום הנישואים של אהרון
בנצ'בסקי וזיסל מרקוביץ וכן שנת הנישואין שלהם.
לא היה לאף אחד מאיתנו שמץ של מושג מי זו
 Banczewski Alta Gindaשנפטרה בשנת .1903
המחשבה האינסטינקטיבית אמרה :הנה ,זה הקשר
המשפחתי שסבא אהרון בעזרתו עצר ונשאר בפיוטרקוב.
זו הייתה השערה מאד נוחה והעברתי את הטבלה הזו
לבדיקת החוקר שלנו בארכיון פיוטרקוב טריבונלסקי.
הבדיקה נמשכה זמן מה ובקיץ האחרון 2014 ,התבררו
הפרטים הבאים:
א .קיימת סבירות בינונית שסבתי זיסל לא נולדה בעיר אלא

בעיירה  /כפר באזור הקרוב .שמה מופיע ככל הנראה
לראשונה רק במרשם תושבים לשנת  :1900-1889גרה
בפיוטרקוב .נושא זה יהיה במרכז ההתמקדות שלי
להמשך המחקר.
ב .לעומת זאת וכפי שרשום בתעודות הנ"ל התבררו
פרטים על סבא אהרון כדלקמן :אהרון בנצ'בסקי
הגיע לפיוטרקוב טריבונלסקי יחד עם :רעייתו רחל־
אסתר ובנו הבכור אליעזר לבטח לפני לידת בת
נוספת – שהתרחשה ככל הנראה באביב  -תחילת
קיץ  .1900ביום  25בנובמבר  1901נולד עוד בן (ראו
להלן סעיף ה).
ג .בחודש מאי  1902הולכת לעולמה רחל־אסתר ותעודת
הפטירה שלה מאשרת שנפטרה בפיוטרקוב ,בגיל 32
(משמע  -נולדה ב־ .)1870בתום השלושים ,לאחר
שסבא אהרון קם מאבלו הכירו לו את זיסל מרקוביץ.
ד .בתחילת אוגוסט  1902הם נישאים בפיוטרקוב – תעודה
מספר  .69סבתי ,הכלה זיסל בת העשרים נכנסת לבית
בו ממתינים שלושה יתומים ,מהם שני תינוקות.
ה .ביום  15לספטמבר  1903סבתי יולדת את בתה הבכורה –
יאנטה  – Jentaשנקראה לאחר מכן יאנה.
ביום  16לאוקטובר  1903הולכת לעולמה בתו של סבא
אהרון בת השלוש –  - Alta Gindaהפרטים הועתקו מתוך
תעודת הפטירה שלה ,תעודה מספר .125
במעמד רישום תעודת הלידה של  Jentaרושם אהרון
בנצ'בסקי גם את רישום הולדתו של שלמה  .Szlamaהאיחור
ברישום הלידה של שלמה מצוין במסמך בסעיף מיוחד.
כאן אולי המקום לחבר בין העובדה שבתו בת השלש
 Alta Gindaנפטרה ,לבין העובדה שרק אחרי שנה
אהרון בנצ'בסקי חוזר לרשום את לידת בתו יאנטה ובנו
שלמה בכך שבמהלך השנה הזו סבא אהרון חזר מזרחה
לבנות למשפחתו המתרחבת בית בעיר סוקולקה .לבית
זה הגיעה המשפחה לפני חודש דצמבר  ,1905החודש
בו נולד הילד השני של סבתא זיסל – אברהם ,הוא נולד
כבר בסוקולקה.
המערכה הראשונה בסיפור בית אמי מגיעה כאן לסיכום
ביניים עשיר במידע אבל לא נותן עדיין את מלוא התשובה
לשאלה הראשונית :מהי הסיבה שסבא אהרון הגיע דווקא
לפיוטרקוב ולא למקום אחר.
* רשימה זו מוקדשת לזכרם של בני משפחת אמי שנספו בשואת
העם היהודי במלחמת העולם השנייה בגופם אבל רוחם,
חלומותיהם ומשאלות לבם חיים בינינו.
שרשרת הדורות ,גיליון אפריל 2015
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מקור שמות משפחה

על קיצורי
לשון וכתב,
ראשי תיבות
ונוטריקונים
על מה
שביניהם
ואלו מהם
הפכו לשמות
משפחה*
ֿד"ר חנן רפפורט**

** ד"ר חנן רפפורט הוא יו"ר הוועד המנהל של "המכון הבינלאומי
לגנאלוגיה יהודית ומרכז פאול יעקובי" בספרייה הלאומית לישראל,
ומנהל "המרכז לחקר משפחת רפפורט" .כיהן שמונה עשרה שנים
כמנהל הכללי של "מכון סאלד  -המכון הארצי למחקר במדעי
ההתנהגות" .שימש כיועץ לראשי הממשלה גולדה מאיר ויצחק רבין.
משנת  2005עורך את המדור "טוב שם טוב" ,בדו־ירחון ההיסטורי
"עת־מול" ,שבהוצאת "יד יצחק בן־צבי" .מידע נוסף ניתן למצא בערך
על שמו ,בויקיפדיה.
* אני חב חוב של כבוד ,הערכה ותודה רבה לידידי הפרופסורים
והמומחים – מנחם מילסון ,ישי נוימן ,רוביק רוזנטל ושאול שטמפר,
כמו גם לבלשנים ואנשי דעת רבים וטובים .כל אלה עזרו לי בהכוונה,
הדרכה והסברים .יקצר כאן המצע להזכיר את שמותיהם ותאריהם של
כל הרבים.
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שרשרת הדורות ,גיליון אפריל 2015

במבוך המושגים
כאשר יצאתי להרפתקה הקלה והבטוחה ,לכתוב על
שמות משפחה אשר מקורם בראשי תיבות ,עקצתני הדבורה
ו"הִשִ ּ ׁיַאנ ִי ַה ּנ ָחָׁש " לעסוק תחילה בהיסטוריה ובסוציולוגיה
ההתפתחותית והמשווה של שפות – כתובות ומדוברות -
ו'סימניהן' (ראשי התיבות והנוטריקונים שבשימושן).
לכן העליתי השערות באשר לסיבות התפתחותם של ראשי
התיבות ,שאלתי מאימתי הופיעו אלו על במת ההיסטוריה
של השפות והתרבויות השונות וכן תהיתי על הסיבות לשוני
הבין־תרבותי בהתפתחויות הללו.
את ההשערות האלו הנחתי על הסדן של המומחים הרבים
וביקשתים להכות עליהן עד כי יחשלון לפלדה חסינה וחדה,
או ינתצון לרסיסים תחת מקבת ידיעותיהם ועינם הבוחנת
והביקורתית.


להלן סיפורה של ההרפתקה המאלפת שלי.
ראשית ,התברר לי שלא הבחנתי כלל בהבדל שבין
המושגים הנזכרים בכותרת לעיל.
מתברר כי קיימות ארבע צורות של קיצורים בעברית.
האחת" :קיצורים" .דוגמא נמצא במונח "מכס" ,שהוא
קיצורו של "מכס המגן".
השניהֶ " :הלְחֱ מֵי לשון" .המכשיר "מודד החום" ,הּולְחָם
כ־"מדחום"; הפִילֹולֹוג  -חוקר במדעי הלשון,
נקרא " ַּבלְׁשָן" שהוא ֶהלְחֵם של "בעל לשון".
השלישית" :קיצורי כתיב" .המילה הארמית "וְכּולֵּיּה"
נכתבת בקיצור וכו' = "וכן הלאה וכן הלאה",
כך גם וגו' במקום המילה "וגומר" .קיצור כתב
נפוץ מסיבות דתיות הוא החלפת שם האל באות
ד' ,ה' או י' .כך נראה את התואר המקוצר שתחי'
במקום מילת הברכה "ׁשֶתִ חְ יֶה" ,במטרה להימנע
מכתיבת רצף אותיות השם המפורש.
הרביעית" :רָ אׁשֵי תֵ בֹות" .חשבתי לתומי שהמשמעות של
שני המושגים" :רָ אׁשֵי תֵ בֹות" ו"נֹוטָרִ יקֹון" חד
הם ,כאשר הראשון כתוב בעברית והשני הסתפח
לעברית מלעז.
ה"נֹוטָרִ יקֹון" ,מקורו בלטינית " = Notariumכתיבה
מהירה" .אלא שבעברית יוחדה למונח זה משמעות נוספת
והיא :קובץ של ראשי תיבות אשר הפך ,עם הזמן ,למילה
העומדת בפני עצמה.
המילה "נֹוטָרִ יקֹון" היא מילה לועזית = "לשון עם זר".
ראשי התיבות של המונח הן 'לע"ז' מונח שהפך לנוטריקון

"לעז" ,בגלל השימוש הרב בהרכב האותיות הללו.
מייסד תנועת החסידות הוא רבי ישראל בן אליעזר,
הידוע בכינויו "בעל שם טוב" – ובראשי תיבותיו =
"בעש"ט" .מקור הכינוי הוא בהערכה הרבה לגדולתו וכן
בפועלו כמרפא.
בגלל שימוש מרובה הפכו ראשי התיבות "בעש"ט"
למילה עצמאית בלשון הדיבורּ" :בֶעְ ׁשְט" ,המתאימה
להיקרא נֹוטָרִ יקֹון .משמו של ארגון "האומות המאוחדות",
אשר ראשי תיבותיו הם :או"ם ,נשרו הּגֵרְ ׁשַ י ִם וכך הופיע
הנוטריקון המְּדּוּבָב "אּום" .הצהרת האמונה היהודית
בביאת המשיח" ,אני מאמין באמונה שלמה"  -בראשי
תיבותַ :אמּבָ"ש – הפכה לנוטריקון "אמבש" כשם המשפחה
היהודית והמכובדת ממצרים .סוזי בת המשפחה התחתנה
עם אבא אבן  -לימים שר החוץ של ישראל ,ואחותה אורה
התחתנה עם חיים הרצוג – לימים נשיא מדינת ישראל.


בשלב זה פניתי לבירור הסיבות להיוצרותם של "רָ אׁשֵי
תֵ בֹות" = האותיות הראשונות של כל מילה.
כידוע לכל ,השתמשו ב ָּפּפִירּוסּ ,בִקְ לָף (מעורן של
חיות למיניהן) ולעת מאוחרת ִּבנְיָר  -מאז שהגיע לאירופה
באמצע המאה השלוש עשרה  -כחומרים לכתוב עליהם.
זאת ,מאז ימי קדם ועד להמצאת הדפוס באמצעות האותיות
המיטלטלות ,ע"י יוהן גּו ֶטנְּבֶרְ ג בערך ב־.1435
לפני המצאת הדפוס ,היו "סופרים ומעתיקים" בעלי
המקצוע לכתיבה והעתקה של טקסטים.
חומרי הכתיבה וזמנם של בעלי המקצוע המיוחדים היו
יקרים במיוחד ולכן ,חיפשו דרך לקצר טקסטים כדי לחסוך
במשטח יקר לכתיבה וזמן יקר של הכותבים והמעתיקים.
למטרה זו נוצרו "ראשי התיבות" הממלאים היטב את שני
הצרכים האלה.
תהליך זהה קרה גם בשפות הזרות אשר השתמשו בשיטת
הָאלֶ ְפּבֵית שבאמצעותן נוצרו ראשי תיבות.
עם הזמן ,כאשר רבו יודעי קרוא בקהל ,נוצרו
ה"נֹוטָרִ יקֹונִים" ,אשר היו אמצעי לקיצור הגייתן של
המלים מהן נוצרו ראשי התיבות.
מתברר שהשימוש המקצר של טקסטים באמצעות ראשי
התיבות המשיך גם לאחר המצאת הדפוס ,כאשר הנימוק של
יוקר העתקה ידני נעלם וגם היוקר של משטחי הכתיבה פחת
לְאֵין עֲרֹוך.
השתרשות השימוש בראשי התיבות ומובנן הברור לכל
יודע ספר ,בתקופה שקדמה להמצאת הדפוס ,היתה כה רבה
שלא היה צורך לבטלן עם היעלמותן של הסיבות לקיומן.
כאשר למדתי את כל אלה הנחתי ,כתוצר של ניסיון אישי

וידע ,שראשי התיבות נודעו בשפה העברית מקדמת דנה.
כמו כן הנחתי שהשימוש בהן בעברית ,היה נרחב מאוד לכל
אורכה של הגלות – עד לזמן המודרני .לעומת אלה ,התרשמתי
שאין הדברים כך בשפות הזרות ,וכי רק בתקופה המודרנית
נפוץ שימוש זה בכל השפות במידה שווה ורבה ביותר.

ראשי התיבות בשפה העברית ומקורן
התברר שהשימוש בראשי תיבות בשפה העברית החל
אמנם בעבר הרחוק ,בתקופה שלפני הספירה ,אולם כך קרה
גם בכל שפות קדם .חילוקי הדעות היו רק באשר למידת
התפוצה של ראשי תיבות בשפות אלה ,בתקופה שמהזמן
העתיק ועד לימי הביניים המאוחרים.
האלפבית הפִינִיקִ י ,אשר נוצר בערך כאלף לפני הספירה,
היה הבסיס שממנו התפתחו כל שפות הָאלֶ ְפּבֵית האחרות.
בשפות הללו – מלבד בעברית ובערבית  -אי אפשר ליצור
מילה ללא שימוש באותיות התנועה .כתוצאה מכך דּוּבְבּו
בהן ראשי התיבות ע"י אותן מלים מהן נוצרו ולכן נעדרו מהן
הנוטריקונים לפני הזמן המודרני.
לעומתן ,אין בשפה העברית שימוש באותיות המשמשות
כ"תנועות היגוי" .העברית השכילה ,אמנם ,להשתמש
ְּבאִּמֹות הַּקְ רִ יָאה א .ה .ו .י .כדי לעזור בהגיית מלים בהעדרו
של ניקוד או סימן תנועה .אולם היעדרם של אלה בכתיב
מונע מאתנו את האפשרות להבדיל בין :דָ וִד ,דֹוד ,דּוד.
מובנן של מלים כאלה מתברר לקורא רק מתוך הקֹונְטֶקְ סְט
= ההֶקְ ׁשֵר של המשפט.
המומחים לא ידעו להסביר את מיעוטם של ראשי התיבות
והנוטריקונים בשפה הערבית – שכמו בשפה העברית חסרה
אף היא את אותיות התנועה.
בין הבלשנים העברים קיימת התרשמות חזקה שיש
לעברית בכורה על שפות אחרות בשימוש נרחב יותר של
ראשי תיבות ונוטריקונים ,אולם – כנראה  -טרם נערך
מחקר מדעי אשר בדק והשווה את השפות הזרות לשפה
העברית בהקשר זה.
במשך תקופה ארוכה מאוד ,מאז הגירושים השונים מארץ
ישראל ועד תקופת ההשכלה היהודית בסוף המאה השמונה
עשרה ,היתה העברית "ׂשָ פָה ׁשְתּוקָ ה" .זו היתה השפה בה
נכתבו דיונים ומדרשים הלכתיים אשר קראוה חכמי ישראל
ואף רבים אחרים אולם לא היתה זו הלשון המדוברת בפי
העם והיא נתיחדה כשפת הקודש.
לכן ,לא התעורר הצורך להקל על דיבובן של ראשי
התיבות ע"י הפיכתן לנוטריקונים.
אולם מאז שהעברית הפכה ,מתקופת ההשכלה ואילך,
שרשרת הדורות ,גיליון אפריל 2015
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זוכת פרס נובל לספרות ,נלי זק"ש

לשפה מדוברת נוספו ורבו הנוטריקונים העבריים.
מכל הנאמר לעיל ,מתקבל אישוש מלא באשר למיעוטם
היחסי של נֹוטָרִ יקֹונִים בשפות הזרות לעומת אלה המצויים
בשפה העברית.
עם הבהרת ההיבטים הבלשניים של הנושא שלנו ,יכולים
אנו לגשת בביטחה למעשי המרכבה של הנוטריקונים
המונחים בבסיסם של שמות משפחה רבים.

הנוטריקונים לסוגיהם
בשמות המשפחה היהודיים
שלושה הם הנתיבים של שמות משפחה כאלה.
הנתיב הראשון הם ראשי התיבות של שם האב הקדמון
ובעיקר של אלה המיצגים שושלות של רבנים וחכמים.לפנינו,
כאן ,רק דוגמאות מספר המוכרות היטב בציבור הרחב:
בראז = בני ר' אלכסנדר זיסקינד.
ברטל = בני ר' טוביה לוי.
בריל = בני ר' יהודה ליוא  -המהר"ל מפראג.
רמבם = ר' משה בן מימון.
חרלפ = חייא ראש לגליל פולין.
יעבץ = יעקב עמדן בן צבי [החכם צבי).
מהרשק = מגזע הר' שמואל קיידנובר.
עדס = ענתבי  +דוויק  +סיטון [התחתנות בין
שלוש משפחות חשובות).
רלבג = ר' לייב בן גבריאל.
רשי = ר' שלמה יצחקי.
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שזר = שניאור זלמן רובשוב.
שיק = שמואל יהודה קצנלנבוגן.
הנתיב השני ייצג בראשי תיבותיו את משלח היד של האב
הקדמון .אלה הפכו לנוטריקונים של שמות משפחה.
באבד = בני אב בית דין.
כץ = כהן צדק.
מץ = מורה צדק = דיין.
שוב = שוחט ובודק.
שור = שוחט ורב.
שץ = שליח ציבור.
הנתיב השלישי הוא תוצר של הצורך להסביר את משמעות
שמות משפחה רבים ביהדות.
רבים חיפשו פסוקים מוכרים ,או תארים נאים המפארים
את מקורו של השם .נתיב זה נפוץ ביותר בין הנוטריקונים
שהפכו לשמות משפחה .גם כאן ,הדוגמאות הן רבות מספור.
נסתפק לכן במספר שמות הבאים לייצג את הנתיב הזה.
אטלס = אך טוב לישראל סלה
גאון = גאון אתה ועושה נפלאות.
זק = זרע קודש.
זקש = זרע קדושי שפיירא" [העיר).
חביליו = חזק בתורה לאורך ימים וטובים.
לונץ = למדנים וניני צדיקים.
מזאה = מזרע אהרון הכהן [שם משפחתו של רב העיר
מוסקבה בתקופה של עלילת בייליס).

הנשיא השלישי  -זלמן שז"ר

מכבי = מי כמוך באלים י'.
מני = מנצר ישי.
מרזל = מאמר רבותינו זכרם לברכה.
פרדס = פשט ,רמז ,דרוש .סוד.
צ'צ'יק = צאצאי צדיקים קדושים.
קבק = קדוש בן קדוש.
שילת = שיוויתי י' לנגדי תמיד.
שליט = שיחיה לאורך ימים טובים.
משפחות ולך מתהדרות בנוטריקון אשר נוצר מהפסוק
ואהבת לרעך כמוך.
אחרות מכירות בעובדה שמוצאן מחבל הארץ הנקרא
ואלאכיה .האיחוד בין נסיכויות ואלאכיה ומולדובה ב־1859
יצר את רומניה המודרנית.
יש הטוענים ששם משפחת הכהנים אזולאי נובע מאיסורי
הנישואין הנוגעים לכהנים" :אשָ ּ ׁה זֹנ ָה ו ֲחלָלָה ל ֹא יקָ ּחּו"
(ויקרא כ"א ,ז) .אולם אחד מגדולי הפוסקים שהיה גם
מקובל והיסטוריון ידוע ,הרב חיים יוסף דוד אזולאי =
החיד"א ,קבע שאין כל ביסוס לטענה זו .אחרים משוכנעים
שהשם אזולאי מיצג את מקצוע צביעת הבדים של ראשוני
המשפחה .היו אלה צובעי בדים אשר מומחיותם התבטאה
בהפקה ובשימוש בצבע ה"כחול" [.)Azure = Azul
השם  Azulחדר אל השפות הלטיניות והגרמניות
באמצעות השפה הערבית מהמקור הפרסי .הצבע הופק
משרך החי בסימביוזה עם אצה כחולה במים ,ומהם מפיקים
את הכחול לגווניו השונים .צבע זה תורם גם לשמם של
אריחי הקרמיקה הכחולים אֲזֹולֶחֹוס =  AZULEJOSהמאפינים

את הארכיטקטורה הספרדית ,פורטוגזית והמוסלמית ברחבי
העולם.
ברור מדיון זה שאין לקבוע בוודאות את הנוטריקון
כהסבר היחיד והמוחלט למקורם של שמות משפחה
מסוימים .הסברים כאלה נכונים ,לעתים ,אולם אחרים
נמצאים במחלוקת רצינית ורבת שנים .הנה שבנו משוט
בשדה שמות המשפחה ,הזרוע בגרעינים של ראשי התיבות.
שדה זה הניב צמחי נוטריקון מלאים בגרעיניםּ ,כַחַ ָּמנִיֹות
הללו המזדקפות בגאון אל השמש והן יפות ביותר.

לקריאה נוספת:
Neuman, Yishai (2011). “Pragmatic, semantic and )1
graphophonemic factors in the lexicalization of
graphemic abbreviations”, Zohar Livnat, Yael Maschler
and Tamar Zewi (eds.), Proceedings of the Haiim B.
,Rosén Israeli Linguistic Society XVIII
.Bar-Ilan University and University of Haifa, pp. 35-75
 )2רוביק רוזנטל "קיצורים וראשי תיבות"" .מעריב" המוסף
לשבת 27/4/2007.

מאמר זה מבוסס על הרצאתו של ד"ר חנן רפפורט בכנס השנתי של
"העמותה הישראלית לחקר שורשו משפחה" שנערך ב־ 3דצמבר 2015
ביד בן־צבי בירושלים ועל מאמר שהופיע בכתב העת "עת־מול" ,גליון
 ,225אוקטובר  ,2012והוא מודפס כאן שנית באדיבותה הרבה של
מערכת כתב עת זה.
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שורשים "ספרדו־יקים";
משפחה אחת  -השערות אחדות
ד"ר דן אלדר*

נולדתי בתל־אביב ( )1947להורי – אבי ,ברוך
אוסאיבל ( (AUSUBELיליד גרמניה ואמי ,רחל צ'יז'יק
ילידת פולין .עד לנישואי ב־ 1972נשאתי את שם משפחתי
מלידה  -אוסאיבל ,ואז שיניתי אותו לאלדר .בחרתי את
השם העברי מתוך שלל שמות שהוצעו .משמעותו של שם
המשפחה הלועזי בגרמנית – קץ הרוע ,חיובית למדי ,אך
הגייתו בעברית הסבה לי אי נוחות כל אימת שנתבקשתי
לאייתו באיטיות לאלה שהתקשו להגותו .הורי ובפרט
אבי עם היותו "יקה" ,קיבלו את רצוני בשינוי שם
המשפחה ,בגישה חיובית וללא הסתייגות ,אף שהם
עצמם לא עשו כן.
שם משפחתו של אבי  -חריג למדי בשלל שמות המשפחה
המוכרים מקרב יהודי גרמניה ,הן במשמעותו והן באיותו
הלועזי־לטיני .ככל שלמדתי מן העוסקים הוותיקים בחקר
שורשי המשפחות היהודיות  -שמות המשפחה של יהודי
אירופה ,ניתנו להם ו/או אומצו בזיקה לשמות הפרטיים
של אבות המשפחה ,ערי המוצא ,המלאכות בהן עסקו
אבות המשפחה ונתוניהם הפיזיונומיים בעת קבלת שם
המשפחה .מבחינה פונטית  -הסיומת  BELאינה בעלת
צליל מרכז או מזרח אירופי ומזכירה יותר צליל ספרדי.
משום כך ,תוהה אני כמו גם בני משפחה אחרים ,האם
* ד"ר דן אלדר ,חבר הנהלת "העמותה הישראלית לחקר שורשי
משפחה" ועורך מהדורה זו של "שרשרת הדורות"
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מוצא משפחתי מצד אבי הוא ממגורשי חצי האי האיברי?
תשובה מוסמכת לא ניתנה עד כה.
ההתחקות אחרי עקבות מוצאה של המשפחה וגלגולי
שמה ,הביאה אותי בין היתר לכנס "העמותה הישראלית לחקר
שורשי המשפחה" ,שהתמקד בהיסטוריה של המשפחות
היהודיות "בין ספרד לאשכנז" .אני סבור אינטואיטיבית,
כי על ציר זה עשוי להמצא הפיתרון ולו חלקי לסוגייה.
ברם ,עד שיימצא ,מעלים בני המשפחה ,השערות שונות,
בדיוניות בחלקן ,כדי למצוא מענה לחידת מוזרותו של השם
ה"ספרדו־יקי".


ככל שהידע העובדתי הקיים מצביע ,מוצא משפחת
אוסאיבל כפי ששמה מופיע בכתיב הלועזי־לטיני ,הוא
בגליציה האוסטרו־הונגרית (פולין כיום) ,בעיירות אולנוב
( )Ulanowורוזבדוב ( .)Rozwadowבראשית המאה ה־,20
היגרו סבי קלמן אוסאיבל וסבתי עם ילדיהם לעיר שטוטגארט
שבגרמניה .שם נולדו להם ילדים נוספים ובהם אבי .סבי
היה בין מייסדי הקהילה ובית הכנסת האורתודוכסים בעיר
ונמנה על קהילת "יהודי המזרח" ( )Ostjudenשהתרחבה
בגרמניה בשל ההגירה הגוברת אליה ממזרח אירופה ורוסיה
מחמת המצוקה הכלכלית והפוגרומים שהיו מנת חלקם של
היהודים שם .משפחתי התערתה מהר בגרמניה ואף ששמרה
באדיקות על המסורת היהודית ,היא לא התנכרה לתרבות
הכללית .אבי ,אחיו ואחיותיו ,התחנכו בבתי ספר גרמניים

חתימתו של דודי
סאלי אוסאיבל
על טופס
מסירת ציוד
אישי במחנה
בוכנוואלד

ודיברו ,כתבו ,קראו וחשבו בגרמנית .את שם משפחתם
כתבו בתעתיק הגרמני  .AUSÜBELאולם ,סבי כתב את השם
על הכריכות הפנימיות של ספרי החומש וסידורי התפילות
והמחזורים ,אותם ירשתי מאבי ,באותיות עבריות בתעתיק
פונטי מדרך הגיית השם ביידיש " -אויסאיבעל" .הגם
שבנם הבכור של סבי וסבתי נפל במלחמת העולם ה־ 1כקצין
בצבא האוסטרו־הונגרי ,במערכה נגד רוסיה ,הדבר לא מנע
ממשפחתי את הסבל ,שהיה מנת חלקם של יהודי גרמניה עם
עלות הנאצים לשלטון ב־ .1933יתרה מכך ,בשל הפיכתה של
גליציה האוסטרו־הונגרית לחלק מפולין בעקבות חלוקתה
מחדש של אירופה לאחר מלחה"ע ה־ ,1נחשבו בני משפחתי
לרבות אלו שנולדו בגרמניה ,לבעלי נתינות פולנית .מעמד
זה הפך אותם ושכמותם ,לקרבנות ראשונים של המדיניות
הנאצית האנטי־יהודית .בסוף אוקטובר  ,1938גורשו בין
לילה מגרמניה לפולין כל הגברים היהודים בעלי הנתינות
הפולנית ובהם בני משפחתי משטוטגארט .התרחשות זו
גררה כידוע ,שרשרת אירועים מהירה שהובילה ל"ליל
הבדולח" .אבי ז"ל מיהר להסיק מסקנות עוד קודם לכן ועלה
לא"י ב־ .1935חלק מאחיו ואחיותיו היגרו לאחר מאמצים
לארה"ב ואילו סבתי נפטרה בגטו טרזיינשטאדט ואחדים
מבנותיה ובניה נרצחו במחנות הריכוז בגרמניה ובגאיות
ההריגה בריגה לשם הובלו משטוטגארט .על גורלם של בני
משפחת אוסאיבל בתקופה הנאצית השלמתי את המידע בין
היתר מאסופה של כששים מכתבים ששלחו לא"י מגרמניה

בין השנים  1940-1933ומארכיון  TLSבבאד־ארולסן.
בני המשפחה ,הנושאים את השם הגרמני ,מן המעגל
הרחוק יותר ,שאף מוצאם בגליציה האוסטרו־הונגרית
ואשר היגרו ממנה במפנה המאה ה־ ,19פזורים כיום ככל
שידוע ,בארה"ב ,קנדה ,אוסטרליה ,שווייץ ובישראל.
אלה בארה"ב ,שמרו בחלקם על התעתיק הגרמני של שם
המשפחה ואחרים הסבו אותו ל־ Osubelמטעמי נוחות
של איות והגייה .באשר לצאצאי המשפחה המתגוררים
בישראל ,יש המאייתים את שמם בהשמטת הא' השנייה
בשם ,לאמור  -אוסיבל ובלועזית  .Ausibelכמו כן ,אחד
מענפי המשפחה בישראל ,שינה את השם למוהר.
1



אחד מצאצאי המשפחה ,המחזיק עדיין בשם המשפחה
באיותו הגרמני ,שנולד וחי בארה"ב ,הרברט אוסאיבל,
התחקה אחרי שרשי השם והקדיש לנושא ספר ,המבוסס
בחלקו על תחקיר היסטורי ובחלקו הגדול על סיפור בדיוני
שנועד לגשר על פערים עובדתיים 2.לפי השערת המחבר,
מקור השם הוא בא"י בימי הבית הראשון ,במשפחה שעסקה
 .1את המכתבים תרגמתי לעברית ,ערכתי וההדרתי בספר:
"בין גרמניה לא"י  - 1933-1940קורות משפחה אחת"
הוצאה עצמית.2009 ,
Herbert Ausubel, Flower of God, A Jewish Family’s .2
3,000-Year Journey from Spice to Medicine,
Penina Press, 2011, Israel
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אויסאיבעל AUSÜBEL
Азбель

Azuvel
Azubel
אוסאיבל
אזוב־אל

בסחר תבלינים ובין היתר סיפקה אזוב לעבודת הקודש.
מכאן שהשם מורכב משתי מילים "אזוב־אל" או כפי שהוא
מופיע בספרו " ."Azuvelמשפחת  Azuvelלא שבה מגלות
בבל בימי עזרא ונחמיה וצאצאיה נדדו במשך הדורות
על פני אנטוליה והותירו עקבות בערים סארדיס אפזוס
ואיזמיר .הם הפכו במרוצת הדורות לרוקחים ורופאים
כאשר אחד מהם ,דוד  Azuvelשירת את הסולטן העות'מאני
סוליימן "המפואר" באמצע המאה ה־ .16מאנטוליה נדדו בני
המשפחה לבודפשט שנכבשה ע"י התורכים העות'מאנים
ומשם הגיעו לממלכת פולין לאחר כיבוש בודפשט ע"י
האוסטרים ב־.1686
לפי אחד מן המקורות המשניים המובאים בספרו של
הרברט אוסאיבל מארה"ב ,התגלו הוכחות לקיומו של
סוחר תבלינים בשם  Azuvelבחפירות ארכיאולוגיות
בעיר סארדיס (בירת ממלכת לידיה העתיקה) וכן על
גבי מצבות מן המאות ה־ 16וה־ 17הנושאות את השם
 Azuvelבבית העלמין היהודי בבודפשט ,לרבות מצבתו
של רופא הסולטן .מצבות אלו וכן משפחות בעיר איזמיר
בשם  Azuvelאותרו על ידי חוקר יהדות אנטוליה,
אברהם גלנטה ,לפני מלחמת העולם השנייה .המחבר
מסביר כי במרוצת המאות ,השתנה השם  Azuvelשל
יהודי אפזוס ל־ Azubelבשל חילופי האותיות בהגיית
 bו־ vבתעתיק מעברית ליוונית .וכך לדבריו ,משפחות
יהודיות בשם  Azubelחיו ופעלו בעיר איזמיר (קודם
לכן סמירנה) במשך מאות שנים .אולם כיצד הפך השם
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עזוב־אל
Azuelos

 Azuvelאו  Azubelל־ Ausubelוהאם קיים רצף יוחסין
גנטי בין הענף האנטולי לענף הגליצאי  -לכך אין ספרו
של הרברט אוסאיבל נותן מענה מדעי עובדתי מוכח .את
הפערים העובדתיים והכרונולוגיים הוא מגשר כאמור
בדמיון ספרותי עשיר מבע .את ראשית הענף הגליצאי
ממקם המחבר במשה  Ausubelאי שם ברבע האחרון
של המאה ה־ 18כאשר על פי הסיפור הבידיוני ,נאלץ
משה בצו הקיסר האוסטרי לאמץ שם משפחה והמיר את
שמו ,בעצת פקיד הממשל הקיסרי ,מ־ Azubelלשם בעל
צליל ומשמעות גרמניים .בנוסף לפזורה של נושאי השם
 Azubelבתורכיה ובישראל מציין המחבר כי פגש ברוסיה
יהודים נושאי שם המשפחה  Azbelבתעתיק קירילי.


בשונה מהשערה מדעית/ספרותית זו על שני מרכיביה
 ההיסטורי ,המתארך עובדתית את ההוכחה הראשונהלקיומה של משפחת  Azuvelבאמפריה העות'מאנית
לאמצע המאה ה־ ,16והאטימולוגי היוצר זיקה בין שם
המשפחה למילה העברית אזוב ,סברתי לתומי במשך
שנים רבות כי מוצא המשפחה כמו משפחות יהודיות
אחרות באימפריה העות'מאנית ,הוא מקרב מגורשי ספרד
ופורטוגל .קיומן של המצבות מן המאות ה־ 16בבודפשט,
אינה תומכת בהכרח בהשערה לגבי מסלול נדודי אבות
המשפחה מא"י דרך אנטוליה למזרח אירופה ,אלא אפשר
ומחזקת את ההנחה בדבר מוצא המשפחה ממגורשי
ספרד שהיגרו לאימפריה העות'מאנית .קיומם של יהודים

Azovel/Eizovel

אוסיבל Ausibel
Osubel

Azubel, Azoubel, Asubel, Adjubel ,Adjoubel ,Adjibel
במרוקו ובישראל העונים לשם המשפחה  ,Azuelosעשוי
אף הוא להיות וריאציה פונטית ספרדית לשם Azuvel
ולהצביע על החוף המערבי של אגן הים התיכון כמוצא
3
אפשרי למשפחה.
אולם הבעייה העיקרית עם השערתו של הרברט אוסאיבל,
היא פרשנותו למשמעות האטימולוגית של השם .התעתיק
הפונטי הלועזי־לטיני של האזוב המופיע בתנ"ך הוא Eizov
ביחיד ו־ Azoveiבסמיכות רבים .בשום מקום בתנ"ך לא
מופיעה המילה בתעתיק  Azuvדהיינו ו' מנוקדת בשורוק.
לפיכך גם לשיטתו של הרברט אוסאיבל מארה"ב ,התעתיק
הפונטי לשם המשפחה היה צריך להיות  Azovelאו Eizovel
שכן אין קיימת בעברית המילה ( Azuvו' שרוקה) כהגדרה
לצמח האזוב (.(Hyssop
מנגד ,הצעתי להרברט אוסאיבל ,רעיון אחר לפתרון
חידת שם המשפחה ,שעלה בדעתי עוד לפני שנים
רבות .התעתיק הפונטי העברי היחיד לצירוף האותיות
 Azuvשהינו בעל משמעות בעברית ,היא המילה עזּוב.
האם תהיה זו הנחה מרחיקת לכת לדמיין כי לא מעט מן
היהודים שהוגלו מארץ ישראל על ידי האשורים והבבלים
או חלק מן היהודים ממגורשי ספרד ופורטוגל ,היו
אומללים דיים לחוש כי נענשו ע"י ההשגחה העליונה שלא
 .3השמותAzubel , Azoubel, Asubel, Adjubel ,Adjoubel ,Adjibel :
אותרו בבואנוס־איירס ,פורטו אלגרה ,סאו פאולו ,רסיפה וסמירנה.
Dicionario Sefaradi de Sobrenomes (Dictionary of
Sepharadic Surnames) Fraiha,2003 p. 185

בצדק ונעזבו לגורלם? ידועים שמות משפחה יהודיים
ספרדיים הניתנים להתפרש כמצביעים על תחושת מצוקה
נפשית אמונית ,דוגמת :יקואל (יקווה לאל) ,אל־נקווה
ושאלתיאל (אף שמופיע במקרא)  -משפחה ממגורשי
ספרד שצאצאיה הגיעו בנדודיהם אף לגרמניה 4.לפיכך רק
אם השם  Azuvelאו  Azubelהוא תעתיק פונטי ללועזית
של המילים בעברית עזוב־אל או במחובר עזובאל ,עשוייה
להיות לכך משמעות אטימולוגית והיסטורית הגיונית.


ככל הנראה ,חידת שם המשפחה וגלגוליה במרוצת
הדורות ,כמו שמן של משפחות יהודיות רבות אחרות ,עדיין
לא באה על פיתרונה ותוותר בעינה עוד שנים רבות.
לפיכך ,אפשר והחלטתי לשנות את שם משפחתי לאלדר
בשנת  ,1972ערב נישואי ,נתנה פיתרון תת־מודע ,לחידת
גורלה של משפחתי .האל שעזב את עמו בגלותם ,לתחושת
אחדים מהם ,שב לשכון בתוכו עם שיבת ציון והקמת
מדינת ישראל.

 .4עם זאת יצויין כי לשם המשפחה אברבנאל של אחדים ממנהיגי
יהודי ספרד ופורטוגל וגוליהן ,לא נמצאה פרשנות מניחה את
הדעת עד היום .בנציון נתניהו ,דון יצחק אברבנאל ,מדינאי
והוגה דעות( ,הוצאת שוקן ,ירושלים ותל אביב )2005 ,ע"ע
 .271-274המחבר שולל זיקה בין סיומת השם  ellאו  elאו iel
לבין המשמעות העברית "אל" – אלהים .לדעתו אין זו אלא
סיומת נפוצה גרידא לשמות ספרדיים.
שרשרת הדורות ,גיליון אפריל 2015
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