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אנו שמחים להגיש לכם את הגיליון מספר 4 של "שרשרת הדורות" המתחדש.

בגיליון זה ימצאו הקוראים מגוון מאמרים העוסקים בגנאלוגיה בתפישתה הרחבה המשיקה לתחומים 
רבים ובראשם חקר ההיסטוריה. 

ניר דונת ממחיש במאמרו את הדילמות עמן מתמודד הגנאלוג; מכאן המעורבות הרגשית ברצון למלא 
העובדות  ומכאן  הדורות,  בין  העוברת  במסורת שבע"פ  לדבוק  ובפיתוי  במלואו  התצרף המשפחתי  את 
לאגדות  מותיר  אינו  המאמר  מחבר  החוקר.  בפני  עביר  בלתי  כמכשול  אחת  לא  הניצבות  ההיסטוריות 

המשפחתיות לגבור על  האתיקה והמתודולוגיה המחייבות את המחקר ההיסטורי והגנאלוגיה בכללה.

מור אלטשולר מציגה במאמרה את מחקריה להשלמת פרקים עלומים בתולדות משפחתה. בכך היא 
ממשיכה את מסורת משפחתה  מדורי דורות המייחסת חשיבות לחקר הגנאלוגיה המשפחתית לתקופותיה. 
היא טווה בשקידה את חוט השני המחבר בין "העולים המשיחיים" מבני משפחתה, "שבאו לארץ ישראל 

כדי לגאול ולהיגאל, לבין ראשוני העולים הציוניים, שבאו לבנות ולהיבנות". 

זאב צחור ז"ל מנתח במאמרו תעודה מיוחדת מסוגה – פרקים מיומנו האישי של שמואל יהודאי, איש 
העלייה השנייה, המציגים באספקלריה אישית את המציאות בא"י בעת מלחמת־העולם הראשונה. בנו של 
שמואל יהודאי, משה יהודאי, אשר תרם ביחד עם בני משפחתו את יומנו של אביו לבית הספרים הלאומי 

בירושלים, מתווה קווים לדמותו של אביו.

עבור  העות'מאנית  התקופה  מן  בא"י  האוכלוסין  מפקדי  בסקירת  מאמרו  את  ממקד  שמיר  שמואל 
דרך המנדט הבריטי ובמדינת ישראל. במידע שנאסף במהלך המפקדים, טמון פוטנציאל בעל משמעות 

לחוקרים את שורשי משפחותיהם בא"י.

בילי לניאדו ויוסי פולק מפנים זרקור אל העמותה "דורות ההמשך" הפועלת להנצחת קורבנות השואה 
 ,new mediaוניצוליה, ע"י צאצאיהם והדור הצעיר – תלמידי בתי הספר. זאת, באמצעות רתימת כלי ה־
לא רק לצורך שימור סיפורי המשפחות והקהילות שנחרבו, אלא גם במסגרת המאבק אל מול מכחישי 

השואה וגל האנטישמיות הגואה ברחבי העולם.

קריאה מהנה,

המערכת 

אל הקוראים
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הונגריה

מתנה מסבא
באוקטובר 1959 נמצאתי עם משפחתי בגאנה שבמערב 
'סולל־בונה  חברת  ידי  על  נשלח  אבי  אליה  אפריקה, 
עבודות חוץ ונמלים'. הגענו לגאנה בסביבות חודש יוני 
באותה השנה, וציינתי את חודש אוקטובר משום שביום 

השני בו מלאו לי שלוש עשרה שנים – בר מצווה.
לקראת מועד בר המצווה, קבלתי מעטפת דואר אוויר 
 Lajos( דונת )ובה מכתב מסבי אליעזר־לֹויְקֹו )לאיוש
פן  בזהירות  אבי־אבי. פתחתי את המכתב   ,)Donath
בו, בעט,  וכך היה כתוב  ובהתרגשות רבה –  ייקרע, 
ִמּלָה  הלשון,  ובזו  לבנה,  קידוש  של  דפוס  באותיות 

ְּבִמּלָה )המקור עדיין שמור אצלי, כאוצר יקר(: 

 'אם תרצו-
 זו אגדה'

* ניר דונת למד הנדסת מכונות )B.Sc., 1971( בטכניון 
בחיפה, והמשיך לתואר מוסמך )M.Sc., 1978( בחקר ביצועים 

בביה"ס למנהל עסקים באוני׳ ת״א. עסק בייעוץ לחברות 
ולארגונים בתחומי הניהול השונים, ובמשך למעלה מ־25 
שנים היה בעלים ומנכ"ל משותף בחברת הייעוץ 'סקר.' 

בשנת 2006 יצא לאור ספרו 'לשלוט בדלת המסתובבת – 
ולהרוויח,' העוסק בשירות וניהול קשרי לקוחות.

ניר דונת*



'שלום לך, ידידי, ניר!

'כפי שהנך רואה מהפתיחה, פונה אני אליך הפעם, בפעם הראשונה, כגבר אל גבר, כחבר אל חבר. כי כך מקובל בחיים: 
אדם המגיע לגיל 13, נהפך לגבר. קטן אמנם, אבל גבר. ומשום שרחוק הנך ואין לי האפשרות לתת לך, מלבד הספרים 
ששלחתי ושמקווה אני, הגיעו בשלום, שום דבר גדול יותר, לעת עתה )החוב בעינו עומד, ויסולק בשובך הביתה(, החלטתי 

לתת לך דבר אחר. רוצה אני בזה למסור לך את הידיעה על משפחתנו, שאתה, ידידי, הדור השישי בה.
'מן הצדק שתדע מי היו אבות אבותיך, כדי שתוכל להמשיך ולמסור את ידיעתך זו לבניך ולנכדיך שיבואו אחריך, כפי 

נמסרה לי, לסבא שלך, מאביו ז"ל.

אגדה  לפי  היה,  סבי,  של  הגמרא  בספר  הראשון  בדף  רשום  שהיה  כפי  שנה,   180-170 מלפני  הראשון,  הדונת 
אירופה  ארצות  כיבוש  בזמן  צרפת.  קיסר   ,Iה־ נפוליאון  של  הגדול  בצבאו  חייל  היה  הוא  שלי.  הסבא  אבי  משפחתית, 
המרכזית, נראה כי הצטיין בגבורתו. כאות הצטיינות נתן לו הקיסר נפוליאון ה־I אחוזה גדולה בסלובקיה ואז קיבל גם 
את השם 'דונת'. DONAT, שורשו הוא המילה הרומית DONARE – לתת – ופירושו הוא 'זה שנתנו לו'. שמו הפרטי של אבי 

אבותינו זה, לצערי הרב, לא ידוע לי.
זוכר אני רק כי סבתא שלי ספרה תמיד שהוא, בגיל 98, עוד יצא לשדותיו ברכיבה על סוסו...

הדונת השני, הסבא שלי, שמו היה משה שמואל. היה רב בישראל ומלומד מכובד בין בני דורו. 
נפטר בשנת 1911 בגיל 96.

זוכר אני אותו היטב. ישב בכורסת עור, ליד שולחן קטן, מקטרת ארוכה בפיו, ולמד תורה מבוקר השכם ועד מאוחר 
בלילה. בהיותי בן שש, לא פעם עמדתי לידו; בזרועו האחת חיבק אותי, בידו השנייה החזיק את הגמרא, וסיפר לי על ספרי 

הקודש, על היהדות... חמישה בנים ושלוש בנות היו לו. אחד הבנים, הרביעי, היה אבי - - -

בנעוריו  למד  זאב.  בנימין  לך,  הנוגע  השלישי,  הדונת 
כאביו.  לרב  להיות  הייעוד  את  בעצמו  מצא  לא  אבל  בישיבה, 
עבר לבתי ספר חילוניים והיה לעיתונאי, סופר ומשורר, בשפה 

הגרמנית.
)כאן ]המעבר לאותיות כתיב מופיע גם במכתב המקורי...[ 
של  המשפחתית  לתכונה  אחדות  מילים  להקדיש  כדאי  אולי 
הענף שלנו. אחיו הבכור של אבי, אדוארד, היה קומפוזיטור 
לתולדות  לפרופסור  היה  השני  האח  תזמורת.  על  ומנצח 
האמנות ומבקר אמנותי בגרמניה, ושמו ליאופולד. השלישי, 
מחנות  והתקיים  דבר  בשום  הצליח  שלא  ממציא  היה  יוסף, 
אליעזר,  החמישי,  בווינה.  אשתו,  בהנהלת  ושמנים,  לסבון 
לפי  ידוע,  תיאטרון  שחקן  להיות  יכול  והיה  צעיר  נפטר 

כישרונותיו(.
על אבי אפשר היה לכתוב סיפור ארוך ומעניין למדי, אך 
לא זה המקום לעשות זאת. כדאי רק לציין שהיה בין תומכיו 
השתתף  הרצל,  זאב  בנימין  ד"ר  של  הראשונים  ועוזריו 
בקונגרס הציוני הראשון בבאזל וארגן את הטיול הקבוצתי 
היה  ישראל.  לארץ  המרכזית  מאירופה  הראשון  המאורגן 
זה באותה התקופה,  היה  ולא דבר קטן  זה בשנת 1905, 
כי הממשלה התורכית ששלטה אז ב'פלסטינה' לא הביטה 

בעין יפה על כניסת יהודים למדינה.

הונגריה

בנימין זאב דונת
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הונגריה

כעיתונאי כתב ולחם תמיד בעד האיש הקטן, ולא פעם היו לו 'צרות' עם השלטון. במלחמת העולם הראשונה היה זמן 
רב כתב צבאי. בזמן המהפכה )1918( מסר את כישרונותיו לשירות הסוציאליסטים – וכשתפסו הקומוניסטים את השלטון, 

נאלצנו לברוח מהונגריה. חזרנו לבודפשט לאחר התמוטטות המשטר הקומוניסטי.
בשנת 1921, כחצי שנה לאחר עלייתי לארץ, בא אחרי, אבל לא יכול היה להסתדר כי לא היה בעל מלאכה ולא סוחר. 
לעבוד כפועל, היה כבר מבוגר מדי... וחזר לאירופה. חי בברטיסלאבה כעיתונאי מכובד עד... עד שהנאצים העבירו אותו 

למחנה השמדה, בשנת 1942. בן 70 היה במותו.
כסופר עבד הרבה זמן עבור תיאטרונים, והיה לו מגע מתמיד עם מוסיקאים, שחקנים וציירים, ועל כן, כמובן, התחנכתי 

אני באווירה אמנותית ערה.
מכאן תבין ש - -

הדונת הרביעי, אני, אליעזר, הסבא שלך, הסתבך בכל מיני אמנויות ואמנויות שונות, בשנות חייו. על כל פנים, 
לארץ־ לעלות  מילדותי,  חלמתי,  תינוק,  היותי  מזמן  שינקתי  הציוני  לחינוך  הודות  הראשון במשפחתנו.  ה'צייר'  הייתי 

בגימנסיה  ללמוד  כדי  לתל־אביב,   – מולדתי  עיר   – מבודפשט  לבוא  צריך  הייתי   ,12 בן  בהיותי   ,1914 בשנת  ישראל. 
'הרצליה', הגימנסיה העברית הראשונה. פרוץ מלחמת העולם הראשונה מנע זאת ממני, ועל כן עליתי רק בשנת 1921. את 

ההמשך, ידידי ניר, ואת התוצאות, אתה מכיר בחלקם. בעיקר התוצאות, שאחד מהן הוא - -

הדונת החמישי, זה אלכסנדר ראובן, המבורך בהרבה כישרונות, שהוא אביו האהוב של - -

הדונת השישי, ששמו ניר, אשר בו מתרכזים כל הכישרונות של חמישה הדונתים שהלכו לפניו.
בטוחני, חביבי, חברי הגדול, ניר שלנו, שתדע תמיד לנצל את הירושה היפה שנמסרה לך, לטוב וליעיל, לעמך, מולדתך 

ולעצמך – ותמשיך את השושלת בהצלחה, ותמסור את כל הטוב והיפה שבך, בבוא הזמן...

לדונת השביעי... 
בטוחני שתמצא דרכך בחיים, וכל אשר ייפול בחלקך יהיה טוב, יפה, שמח ויעיל, להנאתך ולהנאת כולנו.

לוחץ אני את ידך, ולמרות ש’מבוגר’ אתה היום, מנשקים אותך חזק, חזק,

סבתא וסבא המתגעגעים אליך... 

 לויקו - אליעזר 
עם אשתו קרולה 
דונת ובתם דינה
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הייתה  זו  המכתב.  למקרא  התרגשותי  את  לתאר  קשה 
הפעם הראשונה שבה קיבלתי מידע כלשהו על ההיסטוריה 
הקודמות  שנותיי  עשרה  שלוש  שבכל  משפחתי,  בני  של 
ידעתי רק ש’כולם’ הושמדו בשואה. מי היו ‘כולם’, וכמה 
ידעתי לשאול.  לא  גם  וכילד,  ידעתי,  לא  ובני כמה,  היו, 
המעט שידעתי עד אז על מורשתי הסתכם, למעשה, בכמה 

שורות קצרות ולאקוניות: 
‘כל משפחתה של סבתא קרולה הוכחדה על ידי 

הצורר הנאצי...’ 
ומה  אליעזר,  סבא  של  ממשפחתו  חלק  גם  ‘כך 

אירע לאחרים איננו יודעים...’ 
‘...ומזלם של סבתא וסבא שהם עזבו את בתיהם 
ועלו לארץ ישראל שנים קודם לכן, שאם לא כן גם 
 – )...ואבי  משפחותיהם...’  עם  ‘הולכים’  היו  הם 

ואני אחריו – לא היינו באים כלל אל העולם(.
את  ראיתי  לא  שנים,  יובל  מחצי  למעלה  במשך  מאז, 
כל  קיומו.  דבר  את  זכרתי  לא  גם  ובעוונותיי  המכתב, 
ימים,  מאותם  מכתבים  עוד  בין  ספון  היה  הללו  השנים 

וציפה לגאולה.

המכתב וחידותיו
קודם   – בנותיי  כאשר  צפוי  לא  מכיוון  באה  הגאולה 
הצעירה  אורנה,  גם  אחריה  שנים  ושלוש  הבכורה,  גליה, 
ממנה – נדרשו במסגרת לימודיהן להכין עבודות ‘שורשים’ 
שתכליתן, כידוע, לגרום לתלמידים לנבור בעברם וללמוד 

מנין באו בטרם יחליטו לאן הם הולכים. 
צוותי־משפחתי  תהליך  היא  כזו  עבודה  הכנת  כידוע, 
חומרים  באיסוף  ממוקד  משלביו  שאחד  )ומבורך!(  מכונן 
כתובים שתהיה בהם תרומה לעניין. כבר בראשית התהליך 
את  גם  זכרתי  כולנו  ולמזל  סבי,  של  במכתבו  נזכרתי 
המגירה שבה אמור היה להימצא... במשהו שגבל בחרדת 
נבירה  ולאחר  ההיא,  המסוימת  המגירה  אל  פניתי  קודש 

קלה אכן מצאתי בה את המכתב. 
בנותיי – כל אחת בִעתה – התייחסו אל המכתב כמוצאות 
שלל רב, כמובן, ובאופן לא מפתיע גם אני מצאתי בו עניין 
מחודש אחרי שקיפחתיו זמן כה רב. יתרה מכך, להבדיל 
הפעם  ההם,  בימים  הקודמת,  בפעם  קראתיו  בו  מהאופן 
הראשון’,  ‘הדונת  על  בו  שנכתב  מה  את  רק  לא  קראתי 
שלא  מה  את  גם  אלא  אחריהם,  שבאו  ואלה   והשני, 

נכתב בו.
של  הולדתו  מקום  על  רמז  ולו  בו  מצאתי  לא  למשל, 
טרם  משפחתו  של  חייה  מסלול  על  או  הראשון’,  ‘הדונת 

שם  היה  מה  באו?  מנין  הוריו?  היו  מי  הצבאי.  שירותו 
אכן  )אם  ‘דונת’  בשם  לכאורה,  ש’זכה’,  לפני  משפחתו 
זה היה האופן שבו קיבל את שמו?( מה הביאו להחלטה 
אכן  אם  ועבר,  מהצבא  השתחרר  מתי  לצבא?  להתגייס 
עבר, לחיות באחוזתו שאותה, גם כן לכאורה, קיבל כאות 
הוקרה על הצטיינותו? מה היה מניין יוצאי חלציו, אחים 
או אחיות למשה שמואל הנזכר כ’דונת השני’? כל אלה הן 
שאלות שעליהן אין באיגרת כל תשובות, וכמו כן לא נזכר 
הפרטי  )‘שמו  הראשון’  ‘הדונת  אותו  של  הפרטי  בה שמו 
של אבי אבותינו זה, לצערי הרב’, כך כתב סבי, ‘לא ידוע 
לי’(, ואין בה הצבעה על הקרב המסוים שבו, שוב לכאורה, 
הפרס’.  ‘אחוזת  נמצאה  שבו  המקום  ציון  ולא  הצטיין, 
מדהים כמה סימני שאלה ללא מענה ניתן להציב בעקבות 
מטפחיים.  יותר  הרבה  וכיסתה  טפח  שגילתה  אחת  פסקה 
בקיצור, סיפורו של אותו ‘דונת ראשון’ היה אפוף מסתורין 
יצירתי  סיפורים  היישר מדמיונו של מספר  כלקוח  ונראה 
למצוא  ניתן  התשובות  היעדר  על  כלשהו  פיצוי  במיוחד. 
הראשון’  ‘הדונת  של  סיפורו  כל  לפיה  סבי  של  בטענתו 
מבוסס על ‘אגדה משפחתית’. במונחים של אגדה, בפרט 
כשבמרכזה נמצא מי שמוגדר כראשון בשושלת, מה יותר 
מרגש ומרתק מסיפור על יהודי ששירת בצבא – והצטיין 
– וקיבל פרסים על הצטיינותו – וכל אלה בסביבה שלא 
כל־כך אהבה יהודים, בלשון המעטה? הרי סוד גלוי הוא 
שטיבן של אגדות משפחתיות שעם השנים, במעברים שהן 
עושות מפה לאוזן, הן מעצימות פרטים אלה ומטשטשות 
של  לטיבם  בהתאמה  הכול  אחרים,  פרטים  מעלימות  או 

ְמַסְפֵּריהן. 
עוד משהו שלא מצאתי במכתב הוא התייחסות מוחשית 
ורק  אך  ָעַקב  סבי  של  סיפורו  במשפחה.  לנשים  וממשית 
אחר הגברים לדורותיהם. את מעט הנשים שהזכיר, הזכיר 
בדרך אגב ומבלי אף לנקוב בשמותיהן, וכך השאירנו ללא 
נטולות  נותרו  היו סבתו, אמו, דודותיו, שכולן  ידיעה מי 
הסיפור  מטרת  אם  אפילו  ומסתוריות.  ערטילאיות  זהות, 
משפחתנו  שם  מעבר  תולדות  את  להביא  ורק  אך  הייתה 
מדור לדור, עדיין נראה שהיה מקום לפחות לציין בו את 
שמות הנשים שבלעדיהן, כידוע, כל המעבר הזה לא היה 

מתאפשר.
מזווית  הכול   – סבי  של  במכתבו  החסרים  רשימת  אל 
שמות  את  גם  להוסיף  ניתן   – שלי  המאוחרת  הראייה 
הראשון’  ‘הדונת  על  גיבוריו.  ופעלו  חיו  המקומות שבהם 
כבר דיברתי, אולם שאלות המיקום תקפות גם לגבי הדורות 
הוסמך  והיכן  חייו?  את  השני’  ‘הדונת  חי  היכן  הבאים. 
נהיה  בטרם  השלישי’  ‘הדונת  למד  והיכן  ומה  לרבנות? 
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עיתונאי וסופר, כדברי האיגרת? ומנין באו הנשים שקשרו 
את גורלותיהן באלה של הגברים ‘הדונתים’?

ולבסוף, לאו דווקא על פי סדר חשיבותם של הדברים 
בעיני, גם תאריכים כמעט שאין במכתב. ניתן להבין ממנו 
ש’הדונת הראשון’ הגיע לשיבה טובה, שהרי בגיל תשעים 
ושמונה ‘עוד יצא לשדותיו ברכיבה על סוסו’, אך לא כתוב 
הלידה של  לגזור את שנות  גם  ניתן  באילו שנים מדובר. 
שיש  מפרטים   )1872( והשלישי   )1815( השני  הדונתים 
ויש בו עוד כמה איזכורים של אירועים והשנים  במכתב, 
שבהן אירעו, אך בסך הכול אין בו כיסוי כרונולוגי שלם 

לתקופה שבה עסק. 
על כל השאלות הללו – ועוד רבות אחרות שחלפו במוחי 
ומאחר שבאותה  מענה,  בו  מצאתי  לא   – המכתב  למקרא 
לא  כבר  התשובות  את  לי  לספק  אולי  שיכלו  מי  כל  העת 
הידיעה,  תאוות  תאוותי,  חצי  עם  נותרתי  החיים,  בין  היו 
בידי. ללא הפרטים החסרים על ‘הדונת הראשון’, ללא כל 
ידיעה על הצד הנשי בדורות הקודמים, ללא שמות ערים 
או כפרים שבהם חיו ופעלו בני אותם הדורות, וללא נתונים 

מלאים של זמן, מורשתנו נראתה מלאה חורים ִכְּכָבָרה. 
 – גם הפעם קראתי את המכתב  כן  כמו בפעם הקודמת, 
ביתר תשומת לב, יש להודות – ותחת לחצם השוטף של החיים 
שבתי והטמנתיו, הפעם לא לפני שהכנתי אי־אילו צילומים 

ממנו, ליתר ביטחון, שמא יאבד וייקח עמו את עברנו.

פתרון החידות
עם  התגוררה  הבכורה,  בתנו  גליה,   2012-2011 בשנים 
בעלה ג’ייסון ושלושת בנותיהם בבודפשט, לרגל עבודתו 
של ג’ייסון. רעייתי ָשִֺקי ואני ניצלנו את געגועינו אליהם 
כתירוץ לשוב ולבקר שוב ושוב בעיר שסבא אליעזר חי בה 

בנעוריו.
במשך כשנתיים חיינו מביקור לביקור בבודפשט כתיירים 
מן המניין, נהנינו מכל רגע, ולא העלינו על דעתנו, אף לא 
אחרות  למטרות  ביקורינו  את  לנצל  האפשרות  את  לרגע, 

מאשר ‘איחוד משפחות’ ובילוי.
לפני אחת הנסיעות הציע מי שהציע לנצל את ביקורנו 
שהיה,  סבא  של  מעברו  פרטים  ולברר  לנסות  כדי  הבא 
כזכור, יליד בודפשט – ושאותם לא ידענו מהחיים לצדו. 
חבר טוב הציע לנו לפנות לארכיון בית הכנסת הגדול ברחוב 
 ,)Dohány utcai Zsinagóga/Nagy Zsinagóga( ּדֹוָהאן
ואף נקב בשמה של יאנקה Janka( Szakonyi(, שלדבריו 

הייתה הכתובת לבירור הפרטים שבהם היינו מעוניינים.  
כדי לא להגיע אל העלמה יאנקה בידיים ריקות הכנתי 

‘שיעורי בית’. הוצאתי שוב את מכתבו של סבי ושרטטתי 
על פיו את ‘עץ המשפחה’ כפי שהבנתיו מתוכה. זה ‘הדונת 
הראשון’ ֲחַסר ֵׁשם... וזה ‘הדונת השני’, שהיה רב בישראל 
וידוע לנו שמו העברי, משה שמואל, אך איננו יודעים את 
השלישי’,  ‘הדונת  וזה  כזה.  לו  היה  אם  ‘ההונגרי’,  שמו 
בנימין זאב, שגם שמו ההונגרי אינו מוכר לנו ואלה אחיו. 
והמלבנים הריקים האלה ב’עץ’ מתייחסים לאחיותיו, שאת 
סבא  הרביעי,  ברובד  וזה,  כלל.  יודעים  איננו  שמותיהן 
השם  לָאיֹוש,  ידעתי:  דווקא  ההונגרי  שמו  שאת  אליעזר, 

הרשמי, או לֹויְקֹו, שם החיבה. יליד פברואר 1902. 
עם ‘העץ’ הזה באנו לפגישה עם הגברת, שהייתה מאוד 
חביבה ומלאה ברצון טוב מן הרגע הראשון לפגישתנו, ונתנה 
כמצווה.  בעיניה  נתפס  ולדוֵמינו  לנו  שהסיוע  הרגשה  לנו 
כמה ימים אחרי פגישתנו בישרה לנו כי הצליחה לאתר הן 
את רישום לידתו של סבא אליעזר בספר הקהילה, והן את 
האב,  הוריו:  שמות  צוינו  ובשניהם  עצמה,  הלידה  תעודת 
חדש  היה  )ה־וִילְמֹוש  דונת   )Vilmos( זאב־וִילְמֹוש  בנימין 

.)Klotild Mautner( והאם, קלוטילד לבית מאוטנר ,)לנו
הפתעה!

עד לאותה העת חיינו בידיעה – מעורפלת, יש לומר – 
שלאמו של סבי קראו חנה, או אנה, אך בשום פנים ואופן לא 
קלוטילד. עתה, כשראינו את שמה כתוב בשחור על גבי לבן 
בקצהו  כנוגעים  חשנו  פנים,  לשני  משתמע  שאינו  ובאופן 
של סוד כמוס, וכל מה שרצינו היה להמשיך ולהסיר שכבות 
נוספות ממנו ולחשוף עוד מצפונותיו. מזלנו שיחק לנו ובספר 
מקום  האחד,  מעניינים.  נתונים  שני  עוד  מצאנו  הקהילה 
זאב־וִילְמֹוש, הסבא־רבא שלי. התברר  הולדתו של בנימין 
לנו כי בניגוד למה שעד אז נתפס בעינינו כמובן מאליו, אבי־
סבי לא נולד בהונגריה, אלא בסלובקיה, בעיירה בשם ָרְדוָאן 
)Radvány(. נתון זה סיפק לנו אישור בלתי צפוי – עם כל 
היותו עקיף וחלקי – לקשר אפשרי בין ‘הדונת הראשון’ לבין 
אחוזתו בסלובקיה, קשר שעד לאותו הרגע היה עבורנו רק 
חלק מהאגדה. התחושה שחלפה בי בעת שנגלה לנו הקשר 
החיפוש  במשחק  בילדותנו  שחשנו  לתחושות  דמתה  הזה, 
‘חם־קר...’ ‘מתחמם’ או ‘חם’, כשהתקרבנו לחפץ המוסתר, 
ו’מתקרר’ או ‘קר’, כשהתרחקנו ממנו. הגילוי העביר בי גלים 

של חום. הרגשתי שאני מתקרב, וקיוויתי לטוב. 
הנתון השני שהעלינו מן המסמכים היה מקום הולדתה 
של האם, אותה קלוטילד מיסתורית, בעיירה הונגרית בשם 
קילומטרים  כשמונים  הנמצאת   1)Gyöngyös( ִּדיֹונְִדּיֹוש 
צפונית־מזרחית לבודפשט. היא, אם כך, להבדיל מהאב, 

Gyöngyös  1 – מבוטא כ־ ִּדיֹוְנִדּיֹוש.
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עיירת  בעניין  שערכתי  בבירור  הונגריה.  ילידת  הייתה 
היהודית  בקהילתה  ידועה  הייתה  כי  מצאתי  הולדתה 
בכמעט  בכירות  בעמדות  אחזו  ממנה  שרבים  המבוססת, 
מתעשייה  והציבורית,  העסקית  הפעילות  של  תחום  כל 

וחקלאות ועד רפואה, עיתונות ועריכת דין. 
בנקודה הזו נסתתמו מקורותינו, ולא הצלחנו לאתר אף 
לא נתון נוסף אחד בעל ערך. זה היה השלב שבו החלטתי 
והמקרי,  הראשוני  מחקרי  את  ולהעמיק  להרחיב  לנסות 
שאכתוב  בספר  במחקרי  שאעלה  הפרטים  כל  את  ולרכז 

בעקבותיו עבור הדורות הבאים במשפחתי.2
פרטים  להשלמת  נואשות  נזקקתי  זו  כוונתי  למימוש 
שנותרו עבורי עלומים גם לאחר ניסיונות הבירור בארכיון 
שעליהן  השאלות  סדרת  את  לעצמי  רשמתי  בבודפשט. 
במקורות  נבירה  שכללה  לדרך  ויצאתי  תשובות,  ביקשתי 
בארץ  במומחים  היוועצות  למיניהם,  מידע  ובמאגרי 
ובחו”ל, איסוף ועיבוד נתונים, השוואה, אימות וכל שאר 
בכתיבתו.  אמין  להיות  שמבקש  ממי  הנדרשות  הפעולות 
למעלה משנה השקעתי בגיבוש המרחב שבו יתמקד ספרי, 

ובסימון נקודות ציון במרחב, שסביבן הספר ייסוב.

עזרת מומחים
 Peter( נאגי  היה פטר  פניתי  המומחה הראשון שאליו 
Nagy(, גנאלוג סלובאקי שאיתרתי בשיטוטיי באינטרנט. 
האיגרת  מתוך  בידי  שהיה  המידע  מעט  את  לו  שלחתי 

ומהבירורים בבודפשט, וצפיתי לטוב.
ביקר  סלובקיה,  ברחבי  בשליחותי  התרוצץ  נאגי 
סרק  בהונגריה(,  כמה  )כולל  קברות  ובבתי  בארכיונים 
מאגרי מידע שלא היה לי כל סיכוי להגיע אליהם או להבין 
לסירוגין,  ואכזבות  תקוות  בי  נטע  בלעדיו,  תכנם  את 
ּוָבַרר,  וחיפש,  בהתאמה,  רוחי  מצב  את  והוריד  העלה 
לשפוט  שיכולתי  ככל  ורעיונות.  השערות  והעלה  וניפה, 
ולתהליך.  לי  ומועיל  נאמן  ברית  בן  נאגי  היה  ממרחקים, 
בסופו של דבר, לאחר שחש כי מיצה את מקורותיו, שלח 
לי דין וחשבון כתוב )ראה תקציר בנספח( שבו פירט את 
מסמכים  בצירוף  היקב,  ומן  הגורן  מן  שהעלה  הממצאים 
רשמיים לתמיכה בכל ממצא: תעודת נישואין פה, תעודת 
במרשם  רישום  קבורה,  או  פטירה  תעודת  שם,  לידה 
שבחלקם  מסמכים  אחר.  או  כזה  באיגוד  או  האוכלוסין 
אחרים  מסיפורים  או  האיגרת  מן  שהכרתי  פרטים  איששו 
ששמעתי מסבי כשעוד היה בין החיים, ובחלקם תמכו זה 

2  "אם תרצו זו אגדה", בהוצאת כותרים, אוקטובר 2015.

את זה עם ההתקדמות בתהליך האיסוף.
כך למדתי ששמו הרשמי של ה’דונת השני’ )הרב משה־ 
)Mor(, שהוא  מֹור  היה  סבי(  של  מכתבו  פי  על  שמואל, 
קיצור של מוריץ )Moritz(, או מוריס )כמה סמלי הדבר 
וכגדול בתורה  שמי שנרשם בהיסטוריה המשפחתית כרב 
נקרא בלעז מֹור, שהוא, בעברית, קיצור של ‘מורנו ורבנו’(. 
למדתי גם כי אדוארד דונת, בנו של אותו מור ודודו של 
מלחין  היה  ואכן   )Ede( ֶאֶדה  בכינויו  יותר  נודע  סבי, 
ומנצח, כדברי המכתב. בין שאר המסמכים נאגי שלח לי 
קורות חיים מפורטים של ֶאֶדה – שתרגם עבורי מגרמנית 
– ומהם למדתי כי אחת מיצירותיו היותר מפורסמות הייתה 
‘שולמית’ ששיחקה תפקיד משמעותי בשלב  אופרה בשם 

מאוחר יותר בחיפושיי אחר מידע.
עוד למדתי את שמות אשתו של מור, ֶתֶּרז לבית שכטר 
)Terez Schachter(, ושלושת בנותיהם )פאני, אנטוניה 
אחיותיו   ,)Fani, Antonia and Magdalena( ומגדלנה 
של אבי־סבי, ובכך באתי על סיפוקי – החלקי, לפחות – 

בעניין הנשים במשפחתנו. 
שמות,  נשאו  אליעזר  סבא  של  ודודותיו  סבתו  מעתה 
איתר  נאגי  זהות.  וחסרות  עלומות  דמויות  עוד  היו  ולא 
בחיפושיו גם שמות של חלק מבני הזוג והצאצאים שנוספו 
למשפחה עם השנים, ולאט לאט הצלחנו, יחד, להרחיב את 
תמונת העץ ולפתחה מגזע צר מידות שעליו רשומים שמות 
עם  עץ,  כמו  שנראה  לעץ  בשושלת,  לי  שקדמו  הדונתים 
ענפים, ובני ענפים, והצצות לסיפורי חיים מרתקים שקודם 

לתחילת התהליך לא ידעתי עליהם מאומה. 
לּווָה  מכולם,  המפתיע  אולי  הללו,  מהסיפורים  אחד 
גירושיה המוקדמים של קלוטילד,  על  במסמכים שהעידו 
אם־סבי, מוִילְמֹוש, אביו. תמיד ידעתי – וכמוני ידעו גם 
בעודו  נפטרה  סבי  של  שאמו   – המשפחה  מבני  אחרים 
יתום, ואת אביו אלמן. סיפור על  והותירה אותו  ילד קטן 
גירושין לא עלה מעולם על הפרק, וכפי שניתן היה לצפות 
גם  להפתעה,  מעבר  ממני,  מי ששָמעֹו  ואצל  אצלי,  עורר 
הגורמים שהביאו את  לגבי  הן  השערות מהשערות שונות 
הזוג לפרק את החבילה, והן לגבי ההסתרה העקבית לאורך 

כל השנים. 
מתעודות וממסמכים אחרים שסופקו לי על ידי נאגי למדתי 
היכן ומתי נולדו ילדיהם של ֶתֶּרז ומור. נתונים אלה שיקפו, 
אם גם בעקיפין, את סיפורם של הרב ואשתו, ונדהמתי מן 
הקצב שבו עברו ממקום למקום לאורך חייהם. לא מרחוב 
לרחוב באותה העיר, אלא מעיירה אחת לעיירה אחרת, וממנה 
לעוד עיירה ולעוד אחת, ורובן עיירות קטנות ועלובות למדי 
המשך בעמוד 18
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3.3 Dead ends 
 
1. In the available online Púchov records (births 1850-1883) we did not find any reference to Rabbi Mór 

(Moshe-Shmuel) Donáth. There would be more chance to find him as Rabbi in the marriage records. 
2. The death record of Lajos disclosed his birth place in Nagybecskerek, what is now in Serbia. I do not know, 

if the Nagybecskerek Jewish records exists, so it is not possible to find other Mor's children born there. 
3. We did not find Mor Donath's death. We checked Bratislava and Budapest V., VI. and VII. He is not listed 

in cemetery database. There is only one Mór Donath buried in 1911, who was born 1894.  

3.4 Hypothesises 

3.4.1 The house #10 
The house #10 at Dob utca was actually a huge building with many flats inhabited prevalently by Jewish 
families. The Christian families living there were employed as servants or housekeepers enabling the operation 
of the house also during Saturdays. In 1910 there lived Vilmos and Mór Donáth. When looking for death of Mór, 
I have found there 10.9.1911 the death of Mrs. Miksa Donáth née Henrietta Spieler. I managed to set up a 
fragment of her family tree: 

 
 
My hypothesis is, that because having the same address, her husband could be somehow related with Mór 
Donáth. 

3.4.2 Did not Mór die in Vienna? 
I have found a death of Mor Donath, who died 1911 and is buried in Jewish cemetery Floridsdorf. 
Unfortunately there are no other data available. 

3.5 Donáth as a Jewish surname 
This surname occurs in Hungary since 17th century, when more non-Jewish Donáths were elevated to noble rank. 
Beginning 19th century many Jews already used this surname. The most frequent occurrence was in counties 
Bratislava, Nitra and Trencin - these counties were bordering Moravian Principality, Now part of Czech 
Republic, formerly part of Austria. This would fit the note in Ede Donát's biography, that his ancestor came from 
Moravia. There is no match in Zvolen (Zolyom) county at all. 
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3 Findings 

3.1 Lajos Donáth's birth 
 
First exercise was to confirm the birth date of Lajos Donáth in Budapest civil vital records: 
 

 
 
Lajos was born out of wedlock, but his father Vilmos Donáth recognized him as his son and he married later his 
mother: 
 

 
 
The translation of the records is annexed. 

3.2 Family events in chronological order (Abbreviated details…) 
 

Time Event Source 
About 1815 Great-great grandfather Mór (Moshe-Shmuel) 

Donáth was born – Where? 
Nir Donath 

About 1850 Mór Donáth was Rabbi in Púchov, his ancestors 
came there from Moravia 

Ede Donáth's biography 

About 1855 Mór Donáth married Teréz Schächter – where? Hypothesis 
About 1860 József Armin Donáth is born in Varin /Trencsen 

county about 1856 
Births of his children in Bratislava 

5.5.1865 Ede Donáth is born in Banská Bystrica Ede Donáth's biography 
7.10.1867 Magdalena Cecilia Donáth is born in Radvaň Banská Bystrica Jewish records 
18.5.1872 Vilmos Donáth is born in Radvaň His marriage record 1902 
Between 

1872-1876 
Mór Donáth moved with his family from Banská 
Bystrica to Nagybecskerek 

Hypothesis 

1876 Lajos Donáth is born in Nagybecskerek His death record 
Between 

1876-1882 
Mór Donáth moved with his family from 
Nagybecskerek to Bratislava 

Hypothesis 
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4 Annexes 

4.1 Genealogy chart (Family5.pdf) 

4.2 Transcription of the records (Records.docx) 

4.3 Article about Ede Donáth  
Source: http://de.wikipedia.org/wiki/Ede_Don%C3%A1th 
(Article deleted from this abbreviated document) 

4.4 Bratislava census 1940 
 
Name Maiden name Address Birth date Birth place Occupation 
Viliam 
DONÁTH 

 Kozia 352 18.5.1872 Radvaň journalist 

Johanna 
DONÁTH 

ALTSCHULLER Kozia 352 17.10.1898 Husiatin  

Terezia 
DONÁTH 

 Kozia 352 14.1.1928  Wien  

Miriam 
DONÁTH 

 Kozia 352 26.1.1931  Bratislava  

4.5 Carbonated water manufacturers (1891) 
A list of Carbonated water manufacturers, based on Bratislava's Chamber of Commerce's archives (deleted from 
this abbreviated document) 
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פנים  שבשום 
ואופן לא עלו בקנה אחד 
עם המעט שידעתי על הרקע שממנו מור בא. מה הנסיבות 
שהביאום לחיי נדודים כאלה? שאלה זו נותרה ללא מענה 
רשמי כלשהו. יכולתי רק להעריך כי המעברים התכופים היו 
כרב, שמצד אחד  מור  לעיסוקו של  כלשהי  בדרך  קשורים 
לא אפשר לו לבחור את מקום מגוריו, ומצד שני כפה עליו 
ועל משפחתו חיי צנע על גבול העוני. נאגי הביא אסמכתא, 
והוא החל לעשות  שבגיל די מתקדם אורחות חייו השתנו, 

כתעשיין  ולמשפחתו  לביתו  גם 
סודה  מי  של  יצרן  זעיר־בורגני, 
ברטיסלאבה  הגדולה  בעיר 

 .)Bratislava(
באמצעות  למדתי  בקצרה, 
נאגי לא מעט פרטים שגם אם 
את  לבנות  כדי  בהם  היה  לא 
התמונה השלמה, הייתה בהם 
תרומה לא מבוטלת להיכרותי 
המשפחה  תולדות  עם 
השנים,  פני  על  וקורותיה 
לתהליך  לכניסתו  שקודם 
וחצי  דבר  עליהן  ידעתי  לא 

דבר. 
בשני נושאים נתקלנו – נאגי 
בניסיון  האחד,  לחלוטין.  אטומים  בקירות   – ואנוכי 
לברר קורותיו של ליאופולד )Leopold( )אחד מחמשת בניו 
של מור, לדברי סבי במכתבו(, שלצערי נעלם כלא היה. 
ייתכן שניתן לקשור זאת עם הטענה שהוא העביר את חייו 
זו הפכה את  בגרמניה, ללא מציין מקום ספציפי. עובדה 
החיפוש אחריו דומה לחיפוש מחט בערימת שחת. הנושא 
השני שהנחילנו כישלון חרוץ היה הניסיון למצוא פרטים 
נקב  לא  שסבי  מאחר  הראשון’.  ‘הדונת  בסיפור  שיתמכו 
באיגרתו בשמו, לא ניתן היה לחפש אחריו בגישה ישירה. 

 תעודת העיתונאי 
של וילמוש דונת, 

אבי סבי

 תעודת זהות של 
אליעזר דונת, סבי
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מתוך ההידברות עם נאגי הבנתי שבנסיבות אלה, התקווה 
היחידה לבירור שמו חייבת לעבור דרך מסמכים הנוגעים 
ב’דונת השני’, הרב משה שמואל - מור. ‘אם נמצא תעודות 
לידה, נישואין או פטירה של מור דונת’, כתב לי נאגי – 
אחרים  ממומחים  גם  דומים  דברים  שמעתי  יותר  ומאוחר 
תיעוד  יהיה בהם  ‘בוודאי   – נושא  באותו  פניתי  שאליהם 
לשמות הוריו’. כדרכו של עולם, לעתים תקוות מתבדות. 
את כל פרטיו של מור דונת עצמו מצאנו במסמכים הנוגעים 
בצאצאיו, וגם אחרי כל מה שהשקענו בחיפוש לא הצלחנו 
לאתר ולו גם מסמך אחד המתעד את קורותיו באופן ישיר. 
אפילו את קברו לא הצלחנו לאתר, על אף שידענו כי נפטר 
שנותיו  את  חי  שבה  בבודפשט  הנראה  ככל   ,1911 בשנת 
הקברות  בתי  של  בספריהם  החיפושים  בכל  האחרונות. 
מידע  במאגרי  גם  כמו  ובסביבתה,  בבודפשט  היהודיים 
לא  אף  ולא מצאנו  בידינו  ציבוריים אחרים, העלינו חרס 
רישום אחד שממנו נוכל ללמוד על עברו. כך חזרנו לנקודת 
המוצא, וּגָז לו – בינתיים – החלום על איתור פרטי אביו.

מכשולים ואכזבות
בתּורי אחרי ערוצי חיפוש אחרים הגעתי לידידי מתקופת 
השירות הצבאי, פרופסור אלכס גראב, היסטוריון ומומחה 
תימוכין  ממנו  לקבל  ניסיתי  נפוליאון.  לתקופת  שם  בעל 
שקיבל  הראשון’  ‘הדונת  בדבר  סבי  של  לטענתו  כלשהם 
‘האם  מן הקיסר – לכאורה – אחוזה, ואת שם משפחתנו. 
נפוליאון נהג להעניק אחוזות למצטיינים בצבאו? האם נהג 
כלשהו  תיעוד  למצוא  ניתן  האם  שמותיהם?  את  להחליף 
לאירוע כזה, שבו מי מאבותיי זכה באחוזה ובשם, והניח את 
היסוד הראשון לשושלתנו?’ באופן כללי היו אלה השאלות 
שהצגתי לפרופסור גראב, וחיכיתי בחיל ורעדה לתשובותיו 

בתקווה שכיוון החיפוש החדש יוליד ממצאים חדשים. 
התכתבות  אחרי  אכזבה.  לי  נכונה  כאן  גם  הרב  לצערי 
ומקטעים  גראב,  מפרופסור  הבנתי  למדי  אינטנסיבית 
כי  נפוליאון,3  תקופת  על  ופרסם  שכתב  מֶספר  לי  ששלח 
נפוליאון אמנם נהג מפעם לפעם להעניק אדמות בארצות 
קצינים  היו  אלה  אך  ביקרם,  שחפץ  לקצינים  הכבושות 
בכירים מאוד בלבד. מאחר שלא הייתה לי כל סיבה להניח 
בכיר,  היה  )אילו  בכיר  קצין  היה  ראשון’  ‘דונת  אותו  כי 
ַעלְָמא(,  לכּולֵי  אלא  לסבי,  רק  לא  ידוע  בוודאי  היה  שמו 

 Alexander Grab, Professor of History, Dept. of History,  3
 University of Maine. Napoleon and the Transformation of

 Europe (McMillan-Palgrave, 2003)

או  יותר,  זוטרים  לקצינים  הצטיינות  פרסי  בדבר  שאלתי 
אף חיילים. גראב ענה לי כי אם וכאשר הקיסר ביקש לציין 
לשבח מצטיינים מצבאו, היה מעניק להם פרסים כספיים. 
הפרסים  חדשים.  משפחה  שמות  לא  ואף  אחוזות,  לא 
מבוטלים  לא  לסכומים  פעם,  לא  הגיעו,  לאנשיו  שהעניק 

שבהחלט היה בהם כדי לאפשר ארגון מחדש של חייהם.
‘היכן, אם בכלל,’ שאלתי את פרופסור גראב בהמשך, 
או  זה  בזמן  שירת,  נפוליאון  של  בצבאו  אם  לברר  ‘ניתן 
אחר, קצין או חייל שהצטיין, קיבל פרס – כלשהו – ושמו 

קשור לשם דונת?’
גראב הפנה את שאלתי לעמית למקצוע בפריז בתקווה 
ללא שמו  כי  הייתה  אך תשובתו  לסייע,  יוכל  הוא  שאולי 
אחרים שלו, ההסתברות  זיהוי  פרטי  או  האיש  המלא של 

לעלות על עקבותיו נמוכה ביותר.
הראשון’  ‘הדונת  אחרי  חיפושיי  אחרות,  במילים 
הבנתי  כלשהו  ובשלב  קיר  אחרי  בקיר  נתקלו  המסתורי 
סבי  של  סיפורו  לאימות  הסיכויים  אפסו  הנראה  ככל  כי 
בעניינו. בתימוכין שמצאתי לחלק מהעלילה לא היה כדי 
עור  לקרום  בניסיונותיי  בידי  שהעליתי  החרס  על  לפצות 
שחור  חור  עם  אפוא  נותרתי  הראשי.  גיבורה  על  וגידים 
וגדול, ומעגל קסמים לא פתור. ללא שמו המדויק לא ניתן 
לאמת את סיפורו, ומהסיפור לא ניתן להגיע לשמו. למעשה 
של  איגרתו  קריאת  בעקבות  לגביו  השאלות ששאלתי  כל 
בכדי  לא  כי  הסתבר  ערך.  בעל  מענה  ללא  נשארו  סבי, 
המשפחתית.  האגדה  על  נשען  עליו,  לסבא  שהיה  המידע 
נראה שהמסמכים שהיו אמורים לספק את המידע החסר, 

הושמדו או נעלמו בנסיבות אחרות, ולא נשאר מהם זכר.

שורשים בסביליה?
‘הדונת  של  סיפורו  בגילוי  הקשיים  עם  מתכתש  בעודי 
הראשון’, המשכתי בנבירותיי במידע שכבר היה ברשותי 
מן המקורות השונים. אחד מקצות החוטים שהחזקתי נגע 
באדוארד )ֶאֶדה( דונת ובאופרה ‘שולמית’ שנכתבה על ידו.
החלטתי להתחקות אחרי קצה חוט זה, מבלי דעת לאן 

ייקחני.
מצאתי באינטרנט את הצירוף של ֶאֶדה דונת ו’שולמית’ 
 2004 שבשנת  מאמר־ידיעה  בליווי  שכתב(,  )האופרה 
היצירה הועלתה על הבמה בגראנד אופרה של פלורידה. 
האופרה  העלאת  כי  וגיליתי  בשקיקה,  לקרוא  המשכתי 
ִמיִמי  גברת  של  תרומתה  בסיוע  נעשתה  במה  אותה  על 
מאוטנר )Mimi Mautner(, בתו של ֶאֶדה דונת. במילים 
אחרות, מדובר בבת־דודו של סבא אליעזר שלי, בת דוד 
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ראשונה )!(, שעל קיומה איש מאתנו לא ידע.
לרוע המזל לא הצלחתי להידבר עם אותה ִמיִמי. בדיעבד 
ומצבה  מתקדם  מאוד  היה  עת  באותה  גילה  כי  לי  התברר 
התהליך  את  התחלתי  רק  ‘אילו  רע.  בכי  היה  הבריאותי 
כמה שנים מוקדם יותר...’ אמרתי לעצמי בצער רב, וכמה 
חודשים מאוחר יותר נודע לי על מותה. עם זאת, ניסיונותיי 
להגיע אליה לימדוני כי בנה הרופא מתגורר אף הוא בארצות 
הברית, והעתקתי את מאמציי בכיוונו. מאמציי הוליכוני אל 
אשתו של אותו הרופא, מריאן שמה – ופניתי אליה בתקווה 

שאצליח לדלות ממנה משהו שטרם ידעתי.
דליתי. ועוד איך דליתי. 

תחילה כמה פרטים מאוד כלליים על חייו של ֶאֶדה, שאז 
תייקתי  ולפיכך  אליהם  להתייחס  כיצד  ידעתי  לא  עדיין 
מדבריה  לי.  כתבה  שמריאן  דברים  לאור  גם  בצד,  אותם 
עלה כי כלל וכלל לא הייתה משוכנעת שֶאֶדה ‘שלהם’ וֶאֶדה 
‘שלנו’, חד המה... משום מה נדמה היה לה שמדובר בשני 

אנשים שונים. 
בקטע  נמצאה  לי  גילתה  שמריאן  האמתית  התגלית 
 Hungary‘s Jewish Families and מתורגם מספר בשם
Families of Jewish Origin,4 שנכתב על ידי ֶבּלָה ֶקְמֶפּלֶן 
)Béla Kempelen(, עיתונאי, גנאלוג וחוקר שמות הונגרי. 
בסביליה  ‘דונת’  השם  של  מקורו  כי  בִספרו  טען  ֶקְמֶפּלֶן 
שבספרד של המאה ה־13, או אף קודם לכן. הוא גיבה את 
משלמי  כִסְפֵרי  בדוקים  ממקורות  מידע  בהצלבת  טענתו 
מיסים מסביליה של הימים ההם, תיעוד רכושם של יהודים 
שגורשו על ידי האינקוויזיציה, ויומני חיים של מגורשים 
שתיארו את קורותיהם בנתיבי בריחתם. אליעזר דונת בן 
יואל, יעקב דונת בן שמשון, דוד דונת בן מנשה ואחרים, 
בסביליה,  שחיה  המסועפת  המשפחה  של  נציגים  רק  הם 
הגדול, מעסקי הפקה  והתפרנסה, בחלקה  ֶקְמֶפּלֶן,  לדברי 
בשלב  אחרים.  ולשימושים  לבנייה  טיט  של  ומכירה 
כלשהו, סמוך לגירוש היהודים מספרד ב־1492, רבים מבני 
המשפחה הסתלקו מן העיר, נדדו על פני אירופה, והתיישבו 
ובלבד  שלה,  שונים  בחלקים  אחרות  או  כאלה  לתקופות 
ובנסיבות  פעם  מדי  האפשר.  ככל  מספרד  רחוקים  שיהיו 
שונות – בדרך כלל רדיפות והתעמרויות מצד השלטונות 
 – שורשיהם  להכות  ניסו  שבהן  בארצות  והאוכלוסיות 
המשפחה  של  מסוימים  שענפים  עד  בנדודיהם,  המשיכו 
הגיעו למזרחה של היבשת, לארצות כמורביה, כסלובקיה, 
של  מספרו  למדתי  אלה  כל  את  להונגריה.  גם  ובהמשך 
של  שמץ  גם  יש  אם  כחולם.  והייתי  ההונגרי,  הגנאלוג 

Magyar zsidó és zsidóeredetü családok – 4  המקור

אמת בדבריו של אותו חוקר, ואם אין מדובר בסיפורה של 
משפחת דונת אחרת, מקבילה לשלנו, אזי ‘הדונת הראשון’ 
אליבא ד־סבא אליעזר שלי, לא היה באמת הראשון. ככל 
שנעים ונחמד להיאחז בסיפור ‘הדונת הראשון’, הרי אינו 

מתייחס לאבי השושלת אלא לנצר כלשהו שלו.
בהיעדר מידע מבוסס ובר־תמיכה על ‘הדונת הראשון’, 
ולאחר   – נפוליאון  בצבא  חייל  או  קצין  אותו   – לכאורה 
ששלחה  הסיפור  כזה,  מידע  למצוא  תקווה  כל  שאיבדתי 
לי מריאן הביאני להחלטה נוספת בתהליך שעברתי, לפיה 
בדרך  לנבור  להפסיק  עלי  הלאה.  להתקדם  העת  הגיעה 
שנראתה כמובילה לשום מקום, לעבור לכתיבת ספרי הלכה 
למעשה, ולבססו, לאור ה’חורים’ במידע שהצלחתי לצבור, 

על הגבול שבין אמת לאגדה.
ובחרתי  לכתיבה  להתארגן  התחלתי  להחלטותיי  נאמן 
במחצית  אי־שם  בסביליה,  אי־שם  העלילה  את  לפתוח 
המאה החמש עשרה. ברור היה לי כי בדרך כלשהי ובנקודה 
כדי  שנים  מאות  כשלוש  על  אדלג  מתאימה  לי  שתיראה 
ממנו  הסיפור  את  ואמשיך  הראשון’  ‘הדונת  אל  להגיע 
והלאה ברצף אחד, תוך היצמדות מרבית למכתבו של סבא 

אליעזר.
מעשה  סביליה,  בני  של  קורותיהם  את  טווה  בעודי 
בבוקר  קיבלתי  כמוה,  מאין  מרתקת  חוויה  בעצמו  שהיה 
בהיר אחד טלפון מבתי גליה. זו סיפרה לי על לקוחה שלה, 
אמו  דונת.  משפחתנו,  לשם  כלשהי  בדרך  קשור  שבעלה 
ַחּוָה – כך התברר – אומצה בילדותה על־ידי אחת מבנות 
ארצה  עלו  יותר שתיהן  ומאוחר  בהונגריה,  דונת  משפחת 

והתיישבו בה.
ַחּוָה,  של  בדירתה  נפגשנו   2013 בינואר  בחמישה 
באשקלון. סמוך לאחר כניסתנו, לאחר שלב ההיכרויות, 
הוזמנו על ידי חוה לראות ציור שצייר סבא, התולה על 
רעדתי  מולו  שבעומדי  מודה  אני  הדירה.  מקירות  אחד 
כולי. בציור, שצויר בצבעי מים כהים וקודרים משהו – 
 – ושמח  אופטימי  תמיד  סבא, שהיה  לאופיו של  בניגוד 
נראה אדם עולה במדרגות שמשני צדיהן גדרות בנויות, 
האחת חוסה בִצלם של עצי ברוש. בתחתית הציור הייתה 
 – דפוס  באותיות   – סבי  של  מוכרת  הכול־כך  חתימתו 
את  נולדתי.  שבה  השנה   .1946 השנה:  צוינה  ולידה 
סבי  של  ביתם  אל  שטיפסו  כאלה  מיד  זיהיתי  המדרגות 
הורי  עם  התגוררתי  שבו  בחיפה,  השילוח  ברחוב  וסבתי 

בשנה הראשונה לחיי.
ִאָמּּה  כי  ַחּוָה סיפרה לנו  ועוגיות,  בהמשך, על כוס תה 
ואשתו  ֶאֶדה  של  הצעירה  בתם  רוזה,  הייתה  המאמצת 
הראשונה ָהאנִי. ֶאֶדה, אליבא ד־ַחּוָה – ובכך קיבלתי אישור 
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לדברים שכתבה לי מריאן מארצות הברית – היה נשוי שלוש 
 ,Hanny Kramer(( ְקָרֶמר  לבית  לָהאנִי  תחילה  פעמים. 
ב־1896,   )Julia( יוליה  ילדים:  שלושה  לו  נולדו  שממנה 
אוסקר )Oszkár( ב־1898, ורוזה )Rózsa( ב־1904. לאחר 
מותה של האני – את התאריך לא הצלחנו לברר – נישא 
וְֶרנֶר )Selma Werner(, וממנה נולדה לו ב־1911  לֶזלְָמה 
בת אחת, הרמינה )Hermina(, הידועה יותר בשם החיבה 
ִמיִמי... שם אשתו השלישית נותר עלום, וככל הנראה לא 
יֹוָז’ה,  ַחּוָה עצמה הייתה נכדתה של  ילדים.  היו לו ממנה 
אחותה של ֶזלְָמה, ואומצה על ידי רוזה בהיותה כבת שבע 
רוזה,  בהונגריה,   1956 של  המהפכה  בימי  בלבד.  שנים 
עלו  וַחּוָה   –  )Lajos Horvat( הורבאט  לאיוש   – בעלה 
ארצה, ובזמן כלשהו אחרי שהגיעו פגשו את סבא אליעזר 

בחיפה וקיבלו ממנו את הציורים.
הוריה  ארצה,  שעלו  בעת  כי  לנו  וסיפרה  הוסיפה  ַחּוָה 
שנפטר   – ֶאֶדה  של  כתביו  את  אתם  הביאו  המאמצים 
לשרוד  הצליח  כלשהי  שבדרך  אחרי  ב־1945  בבודפשט 
את המלחמה – ובשלב מאוחר יותר תרמו אותם לספרייה 
הלאומית בירושלים. בגאווה רבה הראתה לנו את שרביט 
הניצוח שלו, שנשמר אצלה עד עצם היום הזה. ‘ב־2001’, 
של  מופע  בבודפשט  ארגנה  ‘ִמיִמי  סיפורה,  את  השלימה 
האופרה “שולמית” לזכרו של אביה, וכולנו היינו שם, יחד 

עם בני המשפחה מארצות הברית. זו הייתה הפעם הראשונה 
מאז תום המלחמה, שבה האופרה נוגנה בהונגריה’.

...ואנחנו לא ידענו מאומה על כל אלה! לא ידענו כי יש 
משמע  תרתי  שיהיו,  ככול  רחוקים   – משפחה  קרובי  לנו 
– מעבר לים. לא ידענו שיש לנו קרובי משפחה – גם הם 
ולא  ידענו,  לא  וממילא  בישראל.   – שיהיו  ככל  רחוקים 
הדבר  בבודפשט.  הקונצרט  של  קיומו  על  לדעת  יכולנו 
היחיד שידענו, לגמרי במעורפל, נכתב באיגרתו של סבא 
אדוארד,  אביו,  של  הבכור  אחיו  את  הזכיר  בה  אליעזר, 

שהיה קומפוזיטור ומנצח על תזמורת.
ברגשותיי  שיחק  ַחּוָה  עם  שהמפגש  להודות  חייב  אני 

משחק כפול. 
שלמיטב  סיפוק  תחושת  בי  עורר  המפגש  אחד,  מצד 
או לפחות  כל מי שמפענח תעלומה,  ללוות  חייבת  הבנתי 
גם  כמו  בביתה,  שנמצא  סבא  של  ציורו  ממנה.  חלקים 
סיפור חייה כפי שסופר על ידה, אישרו את קרבת המשפחה 
בינה לבינו. נכון, לא דובר פה בקרבת דם אמתית, אך בכל 
זאת קרבת משפחה, שקיומה נעלם מעיניי למעלה מיובל 
שנים. משחר ילדותי ידעתי, או לפחות כך נתנו לי להבין, 
כי נותרנו – הענף שלנו במשפחה – בודדים בעולם אחרי 
שהרוצחים הנאצים המתועבים חיסלו את כל האחרים. על 
חוזר  ובלתי  סופי  אישור  גם  מַחּוָה  קיבלתי  ההיקש  דרך 
ִמיִמי וצאצאיה בארצות הברית, שהרי  לקשר בינינו לבין 
וִמיִמי קרובות, אזי אין עוד  וַחּוָה  ַחּוָה וסבא קרובים,  אם 
ספקות לגבי הקשר בין סבא לבין ֶאֶדה, דודו, וִמיִמי, בת 
שחלפו  הרגשות  עצמת  את  לתאר  קשה  מאמריקה.  הדוד 
נצרים  עוד  יש  שידעתי,  מה  לכל  שבניגוד  הגילוי  עם  בי 

למשפחה הזו!
ותיסכול  תהייה  בי  עורר  ַחּוָה  אצל  הביקור  שני,  מצד 
שנראה כי יישארו עמי עד אחרית ימיי וילוו את משפחתנו 
כיצד  לנו,  לי,  לספר  שיוכל  מי  בהיעדר  דורות,  לדורי 
אפשרו  למשפחה  אחרים  וחוטרים  אליעזר  סבא  ומדוע 
ניתוק מוחלט ביניהם לאורך כל השנים הללו. כיצד ומדוע 
חיו, ונתנו לי, לנו, לחיות בצל הידיעה המוטעית שמכל 
)‘הדונת  משה־שמואל  הרב  שהעמידו  הגדולה  המשפחה 
הזוג  – שהם  ֶתֶּרז  ואשתו,  באיגרתו(  סבי  כדברי  השני’, 
דרך  על  ושוב  איש!  נותר  לא   – בספרי  הראשון  האמתי 
בי  שהתעוררה  תהייה  עוד  נשימה,  ובאותה  ההיקש 
בעקבות ביקורנו אצל ַחּוָה מתייחסת לשאלה האם ייתכן, 
בעולם  אי־שם  כי  וביררתי,  למדתי  שכבר  מה  כל  לאור 
משפחתנו,  של  אחרים  נציגים  אלינו,  במקביל  חיים, 
חייהם  את  וחיו  מאתנו  הם  אף  ניתקו  דרך  לא  שבדרך 

במסלולים נפרדים לשלנו? 

ציור של סבא אליעזר
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השלמת הפאזל
לקראת סוף 2013 נמצאתי בעיצומה של כתיבת הספר, 

ובתחושה שִהּנֵה־ִהּנֵה אני מתקרב לסיומה.
האסטרטגיה  את  כאמור,  לעצמי,  אימצתי  כותב  בעודי 
המעדיפה את הנאמנות לרגש ולקול הפנימי על פני הנאמנות 
להתקדם  לי  לאפשר  כדי  בכך  שיהיה  בתקווה  לפרטים, 
מבלי להרגיש שאני חוטא לאמת כלשהי או מסלף עובדות 
היסטוריות. ַאלְיָה וְקֹוץ ָּבּה, שכן תוך כדי ההתקדמות נתקלתי 
יותר מפעם אחת במצבים שבהם מחסור במידע אילצני לשוב 
אל מלאכת החיפוש או להתפלל לנסים שיוציאוני ממצוקת 
לציפייתי  בניגוד  מסוים  במובן   – גם  היה  כך  המסתורין. 
פי  על  החמישי’  ‘הדונת  אל  הספר  בעלילת  כשהגעתי   –
איגרתו של סבי, היינו, ראובן, אבי. היו בסיפורו, כצפוי, 
או  מפיו  משום ששמעתים  אם  בין  היטב,  פרטים שהכרתי 
מפיהם של אחרים, ובין אם ממה שמכונה במקומותינו ‘ידע 
אישי’, כבנו שחי עמו ולצדו שנים ארוכות. לא רבות, לאור 
עובדת פטירתו המוקדמת בהיותו כבן ששים ושלוש בלבד, 
מעט  לא  גם  בסיפורו  היו  זאת,  עם  ארוכות...  בהחלט  אך 
פרטים שלא ידעתי, ושבלעדיהם – כך הרגשתי – לא יכולתי 
כי  ידעתי  למשל,  לצייר.  שביקשתי  התמונה  את  להשלים 
שירת בצבא הבריטי במלחמת העולם השנייה, אך לא היו 
בידיי פרטים כלשהם על שירותו, שאפילו את משכו המדויק 
לא ידעתי. מאחר שחשבתי כי התעלמות מתקופה כה חשובה 
בחייו תעשה לו עוול ותיטול נדבך מהותי ביותר מסיפורו, 
מצאתי את עצמי שובר את ראשי בשאלה מנין אוכל למלא 

את החסר.
מעט מידע שאבתי מאלבום שבו ריכז צילומים שצילם 
ליד  ושם  חברים,  עם  מצולם  הוא  פה  בצבא.  בשירותו 
האוהל, ובעבודה לשיקומו של גשר שקרס, ורחצה בים )גם 
רגעי רגיעה כאלה היו לו ולחבריו מדי פעם(, והנה הוא ליד 
אתרים  צילומי  ובהמשך  והספינקס.  במצרים,  הפירמידות 
שבהם ביקר לאחר הפלישה לאיטליה – בנאפולי, בפומפיי, 
ברומא, ובמקומות רבים אחרים – עד היום המאושר ההוא, 
השבעה במאי 1945, שבו הצטלם עם כמה מעמיתיו הטובים 
שכותרתם  פרושים  עיתונים  בידיהם  מחזיקים  כשהם 
של  כדרכם   .‘Germany – The End!‘ הייתה  הראשית 
פה  יבשות:  עובדות  רק  מהם  לשאוב  היה  ניתן  צילומים, 
לי  חסרה  לא.  ותו  עשינו,  זה  ואת  ביקרנו,  ושם  היינו, 
הלחלוחית. חסרו לי הסיפורים שמאחורי הצילומים, שמהם 
ביקשתי להבין את רוח הדברים, את מה שעבר עליו ועל 
האם  חשו?  מה  שהצטלמו.  ואחרי  בזמן,  לפני,  החברים 
סבלו? למי התגעגעו? כיצד התמודדו עם קשייהם? על כל 

שבמובן  הצילומים,  באלבום  תשובות  לי  נמצאו  לא  אלה 
לקבל  אוכל  שממנו  לְָמקור  תאבוני  את  הגביר  רק  מסוים 

תמונה יותר שלמה של אותן השנים. 
מקרה.  בדרך  לגמרי  הימים  באחד  לי  נמצא  הפתרון 
אמי סיפרה לי על צרור מכתבים שמצאה באחת המגירות 
בביתה, שכולם נכתבו על ידי אבי בשנות המלחמה הנוראה 
‘...חוויות תקופת השנים שבהן  ָמִתי.  ההיא, לחבר נעוריו 
ראובן שירת בצבא הבריטי בנֵיכר, אשר נגמרה בנישואיכם, 
ֶחֶמד  ָמִתי  כתב  בזה,’  הרצוף  המכתבים  בצרור  מקובצות 
פלסטיק  לאוגדן  בצמוד  לִאמי  המקורי(  בשמו  )ליבמן 
יכולתי  לו  ‘הייתי שמח   .1997 באוקטובר  כבר  לה  ששלח 
למסור הצרור לִיְֵדי ראובן, כדי להזכיר לו נשכחות מאותה 
שם  כי  למשפחה  חוזרים  שהמכתבים  מרוצה  אני  תקופה. 

מקומם, בין יתר השורשים...’
כשש עשרה שנים האוגדן רבץ בביתה של אמי, והנה, 
הגיע  כי  דרך להסבירו, החליטה  לי  בצירוף מקרים שאין 

הזמן להעבירו למשמורתי.
ואצתי  המכתבים,  את  מידיה  נטלתי  קודש  בחרדת 
מנובמבר  הראשון,  המכתב  בין  בלום.  אוצר  לקראם. 
1942, למכתב האחרון, מאוגוסט 1945, ברצף שרק אדם 
רבות  מגולמות  לקיימו,  היה  יכול  אבי  כמו  ומסור  נחוש 
המלכותי  ההנדסה  לחיל  גיוסו  מאז  שחווה  מהחוויות 
החלק  את  ההיא.  הנוראה  המלחמה  לתום  ועד  הבריטי, 
‘בילה’ במדבריות  הארי של התקופה בת כשלוש השנים 
של צפון אפריקה, במצרים ובלוב, ומכתביו מתארים פרק 
זמן זה בפרטי פרטים, ככל שהצנזורה הצבאית הבריטית 
התירה לו ולדומיו. קראתי כל מילה במכתבים, כל אות, 
שירתתי  עצמי  שאני  בתקופות   – לא?  איך   – ונזכרתי 
בצבא, במלחמות וביניהן, ברמת הגולן, במרחבי חצי האי 
סיני ומשני צדיה של תעלת סואץ. ‘כמה כוח היה לֶחְבֶר’ה 
‘...ששירתו במדבר  האלה...’ חשבתי למקרא המכתבים, 
כי  סברו  שרבים  במלחמה  זר,  בצבא  משנתיים,  למעלה 
כלל לא הייתה שלהם... כמה אמונה הייתה צריכה להיות 
בהם כדי שיוכלו למלא את הציפיות שתלו בעצמם, ואת 

ציפיותיהם של אחרים מהם’.
כארבעה  נכתב  חמד  לָמִתי  אבי  של  האחרון  מכתבו 
הוראה  ‘לפי  גרמניה הנאצית.  כניעתה של  חודשים לאחר 
הרגילים  הצבא  חיי  מתוך  נשלפתי  הגולה”  מ”מרכז 
ונקלעתי למוסד זה שבו אני משרת כבר למעלה מחמישה 
שלא  רוחני  וסיפוק  אושר  ‘מתוך  אבא,  כתב  שבועות’, 
ידעתי כמוהם זה שנים על שנים... בראותי במו עיניי את 
הגיהינום  ְמצּולָת  שיְוֵן  הילדים  של  ההתעוררות  התחיה, 
הנאצי המית בהם כל הרגשה, כל רצון וכול חשק ומטרה 
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מסלבינו  נכתב  מכתבו  כי  ידעתי  ואני  למענה...’  לחיות 
שבאיטליה, וכי באותם הימים ובמסגרת אותה פעילות פגש 
את אמי וקשר את גורלה בגורלו. לא את גורלו בגורלה, כפי 
מעצם  כך,  ממש  בגורלו.  גורלה  את  אלא  לומר,  שמקובל 
הורגלה  שבהם  יחסי  ושפע  נוחות  של  שמחיים  העובדה 
אילו  אליהם  לשוב  סיכוי  לה  היה  ושאולי  לפני המלחמה, 
נשארה בארץ שבה נולדה, לקח אותה אתו לארץ ישראל. 
זו של טרם קום המדינה, שבה חיכו לה – לפחות בשנים 
נוספת,  מלחמה  של  מוראותיה  צנע,  חיי   – הראשונות 

ותרבות שלא דמתה במאומה לזו שעליה התחנכה.

איתור הפרט החסר
לכמה  אותה  נתתי  הספר  טיוטת  של  כתיבתה  סיום  עם 
אחת  הערותיהם.  את  ולקבל  דעתם  את  לשמוע  מחבריי, 
שנים  מזה  עוסקת  היא  כי  לי  סיפרה  טלמור,  רינה  מהם, 
החי  טוב  חבר  לה  יש  וכי  כתחביב,  הגנאלוגיה  בתחום 
בבודפשט ונחשב בעיניה למומחה גדול בתחום. רוי גרנט 
יוכל  ללא ספק  ‘הוא  לי,  רוי’, אמרה  אל  ‘אם תפנה  שמו. 
לסייע לך בהשלמת פרטים החסרים לך בהקשר לאבותיך 

מהונגריה וסלובקיה’. 
הפרט היחיד החסר, שממש הרגשתי בחסרונו, היה שמו 
אליעזר.  סבא  של  דמכתבו  אליבא  הראשון’  ‘הדונת  של 
שעסקתי  האחרונה  הפעם  נפוליאון.  בצבא  ששירת  ההוא 
בסוגיה זו הייתה בעת שהתכתבתי עם פטר נאגי, הגנאלוג 
לאתר  היכולת  באי  היה  בו  והקושי שנתקלנו   – הסלובקי 
מסמך כלשהו הקשור ישירות ברב משה־שמואל, בנו של 

אותו ‘הדונת הראשון’.
עד  לי  ידועים  שהיו  הפרטים  כל  את  לגרנט  שלחתי 
לאותה העת, ולמען האמת הייתי מוכן נפשית לעוד אכזבה. 
עוד באותו היום או יום למחרת קיבלתי תשובתו של גרנט. 
‘הבעיה’, כך כתב לי, ‘הייתה בכך שציינתם את 1911 כשנת 
פטירתו של כבוד הרב משה־שמואל. כל החיפושים התמקדו 
לא  שהאיש  מסתבר  כלום.  ללא  והובילו  השנה,  באותה 
נפטר ב־1911, כמו שכתב לך סבך באיגרתו, אלא ב־1909. 
ברגע שהרחבתי מעט את טווח החיפוש, מצאתי את תעודת 
הפטירה שלו, וממנה למדתי כי שם אביו – ֶאלְיֹו בספר – 
היה הרמן )ארמין(, ושם אמו – מרים בספר – היה רגינה, 

לבית זיגלר’.
של  האמתיים  שמותיהם  תעלומת  על  הקץ  בא  בכך 
חייהם,  סיפורי  עם  רק  ונותרתי  הראשונים’,  ‘הדונתים 
שאותם לא הצלחתי לברר בשום פנים ואופן. ככל הנראה, 

אלה יישארו כפי שראיתים בדמיוני.
ראובן ונוגה דונת, סלבינו
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נמנו  אלטשולר1   - אלטשול  בני  המסורות,  אחת  לפי 
בכליהם  נושאים  לפראג,  שהגיעו  פורטוגל  מגורשי  על 
אבנים מבית המקדש שהיו משוקעות בקירות בתי הכנסת 
שהשאירו מאחור. הם קבעו את האבנים בקירות בית כנסת 
בפראג עד שיבוא המשיח וישיבם לארץ ישראל, ובכליהם 
האבנים לבניית המקדש.2 אהרן לירון־אלטשולר הצביע על 
שני בתי כנסת אפשריים בפראג: אלטנוישול )בית הכנסת 
לזמניות  תזכורת  'על־תנאי',  גם  שנקרא  הישן־חדש(, 

1  ביידיש, הוספת האות רי"ש בסוף המילה מציינת זיקה למקום מגורים. 
2  מסורת זו כלולה בתוספת לצמח דוד, שאינה פרי עטו של דוד גאנז 
אלא של אברהם מנדל מוהר, ובה הושלמו קורות העתים עד המאה 

התשע עשרה. ראו צמח דוד החדש, וארשא תרי"ט )1859(, חלק שלישי, 
דף ג: 'ויש להם ספר יוחסין ממשפחתם בכתב ישן נושן אשר השאירו 

אבותיו אחריהם וכתוב בו סיבת כינוי המשפחה הזאת אלטשולר, והוא 
כי כולם היו גאוני וחסידי דור דור ומקום מולדתם היה בפורטוגאל, ואחרי 

אשר גלו משם בעת הגירוש נשאו עמם אבנים מבתי כנסיות לקיים כי 
רצו עבדיך את אבניה, וכאשר באו לפראג וקבעו משכנם בה, בנו להם 

בית הכנסת ושמו בעצמם לתוך הבנין האבנים אשר הביאו אתם, ויען היו 
האבנים מבתי כנסת ישנים לכן נקראו אלטשולר, ומשם נפוצו על פני 

הארץ... ודבר נפלא הוא אם נשים עין על דרכי כל בני המשפחה הזאת 
כי אף אם היו כולם גאוני עולם בכל זה היו מליצים ודורשי לשון עבר 

והרימו קרן השפה הקדושה'. 

הכנסת  )בית  ואלטשול  המשיח;3  ביאת  עד  בגולה  החיים 
השם  כי  וסבר  לזיהוי,  סייגים  ציין  הוא  ואולם,  הישן(.4 

מתייחס לבית כנסת שקדם לאלטשול ונחרב.
מ'גזע  באים  אלטשולר  בני  במקצת,  שונה  מסורת  לפי 
חסידי פרובינציה', המתייחס אל רש"י ואל שושלת בית דוד. 
ייחוס זה נשען על יצחק חיות,5 זקנם של 'בעלי המצודות', 
דוד אלטשולר ובנו יחיאל הלל, פרשני נ"ך במאה השמונה 

3  אלטנוישול נבנה בשנת ה'ל )1270( ונקרא תחילה נוישול )בית הכנסת 
החדש(. רק כאשר נבנו בתי כנסת נוספים הוסב שמו לאלטנוישול.  

4  אלטשול המקורי נבנה בשנת שס"ה )1605( ברחוב דושני בגדה הימנית 
של נהר ַוְלָטאוָוה. כינוהו 'הישן' לזכר בית הכנסת הראשון בפראג, 

שבנבנה בגדה השמאלית של הנהר )בתחום מצודת הראדצ'אני ובסמוך 
לארמון השליט( ונשרף במצור בשנת ד'תתק"ב )1142(. ואולם, מספר 

שנים לפני בנייתו של אלטשול ברחוב דושני כבר כינה עצמו נפתלי 
הירש בכינוי 'איש אל"ט שו"ל'. אגב, באתרו של אלטשול ניצב היום בית 
כנסת בסגנון מאורי, שנבנה במחצית השנייה של המאה התשע עשרה 

ונקרא בית הכנסת הספרדי.
5  יצחק חיות, ככל הנראה גיסו של מהר"ל, כיהן כאב בית דין פראג בשנת 
שמ"ד )1584(. חיבורו נחתם בשנת שכ"ח )1568(. ראו יצחק חיות, פחד 
יצחק, לובלין של"ג )1573(, הקדמה, ג ע"ב: 'מהר"ר יצחק בן לאדוני אבי 

הרב רבי אברהם נר"ו מגזע חסידי פרובינצה פה קהילת קודש בוסק 
שנת שכ"ח לאלף הששי'. וכן: אלבוים, פתיחות והסתגרות, עמ' 23.

לתולדות משפחת אלטשולר*
מור אלטשולר**

*המחקר התפרסם לראשונה 
כנספח "זכות אבות" בתוך 
הספר חיי מרן יוסף קארו 
מאת ד"ר מור אלטשולר, 

שראה אור בהוצאת הספרים 
של אוניברסיטת תל אביב, 

תשע"ו.

מור אלטשולר

חיי
מרן יוסף קארו

חיים רובין (1921�2005)
עד  בו  וחבר  שדות–ים  קיבוץ  ממייסדי 

יומו האחרון. איש חזון רב פעלים.
בקידום  התומכים  ומן  הארץ  מבוני 
ההשכלה הגבוהה בישראל, איש משפחה 
לדורות  להנחיל  שביקש  אדם  ואוהב 

הבאים את ערכיו.

ביוגרפיה מקיפה על חייו ויצירתו של ר’ יוסף קארו, גדול אנשי הרוח והמעשה 
בתור הזהב של צפת במאה השש עשרה ואחד המנהיגים המשפיעים בתולדות 
ישראל. הוא נודע בכינוי ’מרן’ (אדוננו) בזכות ספר ההלכות האנציקלופדי בית 
יוסף וספר הפסקים שולחן ערוך, שהפך שם נרדף להלכה עצמה. מאחורי איש 
ההלכה הקפדן הסתתר מקובל נלהב, שמלאך שמימי גילה לו את סוד גלגולי 

הנשמות, רזי התורה ונפלאות הגאולה.  

הספר מגולל את סיפור חייו המרתק, מילדותו בצל גירוש ספרד ושמד פורטוגל 
במהלכו  בצפת.  סנהדרין  לייסד  בניסיון  חלק  לקח  שבהם  בגרותו,  לימי  ועד 
והתלהבות  הלכתית  דקדקנות  של  התמהיל  על  המורכבת,  אישיותו  נחשפת 

מיסטית, בנייה של מרכז תורה וקבלה בצפת וציפייה נלהבת לעתיד משיחי.
 

ברקע מהדהדת אווירת אחרית הימים, שריחפה מעל המלחמות בין הקואליציה 
הנוצרית באירופה לבין הסולטאן העות’מאני סולימן המפואר. זהו רקע דרמטי 

לביוגרפיה הראשונה מזה חצי מאה, שנכתבה על מרן יוסף קארו.
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תולדות  בחקר  מתמחה  אלטשולר  מור  ד”ר 
ישראל מנקודת מבט אינטגרטיבית, המשלבת 
הלכה  ומשיחיות,  היסטוריה  ורוח,  חומר 
הרוח  הלכי  את   משחזרים  מחקריה  וקבלה. 
בעולם  הזמן  רוח  גם  כמו  ביהדות  הפנימיים 
של  המשיחי  הסוד  הקודם,  ספרה  שמסביב. 
ראשית  של  צפונותיה  את  חשף  החסידות, 

התנועה החסידית.

** ד”ר מור אלטשולר מתמחה בחקר תולדות 
ישראל מנקודת מבט אינטגרטיבית, המשלבת חומר 
ורוח, היסטוריה ומשיחיות, הלכה וקבלה. מחקריה 

משחזרים את הלכי הרוח הפנימיים ביהדות כמו 
גם רוח הזמן בעולם שמסביב. ספרה הקודם, הסוד 

המשיחי של החסידות, חשף את צפונותיה של 
ראשית התנועה החסידית.
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עשרה.6 כך או כך, משלהי המאה השש עשרה תרמו תלמידי 
היהודית  התרבות  לפריחת  אלטשולר  ממשפחת  חכמים 
בפראג ובמזרח אירופה.7 הם ניצבו בחוד החנית של המאמץ 
אשכנז,  בגלות  התורה  תלמוד  את  לבסס  והעקבי  המתמיד 
ונשאו את העול באהבה. בשלהי המאה התשע עשרה פתח 
שלמה־זלמן אלטשולר את מגילת היוחסין המשפחתית בציון 

ח"י דורות של רבנים ו'שרי התורה' לבית אלטשולר:
משפחת אלט־שול היא מגדולי משפחות העתיקות 
המיוחסות בישראל מגזע ישי, מבני בניו של אדונינו 
דוד מלך ישראל... וקבלה היתה בפי מר אבא הרב 
כל  בפי  בקבלה  הוא  וכן  ז"ל,  הגאון  מאביו  זצ"ל 
היו  מלפניו  דורות  מח"י  יותר  כי  משפחתנו,  בני 
כולם גדולי שרי התורה, אשר שמשו בכתר הרבנות 
בקהילות גדולות ומפורסמות, או כתר הרבנות היתה 
הולמתם, אנשי שם בישראל בתורה וביראה וקדושה 
בשם טוב וביחוסים, והארץ האירה מכבוד קדושת 

תורתם וצדקתם, יראתם הקודמת לחכמתם.8 
מסורת הלמדנות שעברה כחוט השני במשפחה כמו גם 
נטיית צאצאיה לכתיבת היסטוריה וגנאלוגיה העניקו לי את 

6  יחיאל הלל אלטשולר מציין בין אבותיו את פתחיה אלטשולר, אב בית 
דין בקהילת פראג, ובכתבי יוחסין מאוחרים נקרא אברהם, אביו של 

יצחק חיות, בשם המשפחה אלטשולר. ראו יחיאל הלל אלטשולר, בנין 
הבית, אמשטרדם תקל"ה )1775(, 'הקדמה', ג ע"א: 'יחיאל הילל בהמנוח 

הרבני המופלג המפורסם הרב הגדול מורנו דוד זצ"ל אלטשולר 
מיאברוב בעל המחבר מצודת דוד. נכד הגאון המפורסם מרנא ורבנא 
מורנו פתחיה אלטשולר שהיה אב בית דין בקהילת קודש פראג. ונכד 
הגאון המקובל האלהי החסיד מורנו מאניש חיות שהיה נשיא בא"י )?( 

בהרב הרב הגדול מורנו פנחס בהגאון המפורסם המקובל אלהי מאור 
הגולה מורנו מאניש חיות שהיה אב בית דין בקהילת קודש ווילנא בהגאון 

המפורסם בכל העולם אור ישראל וקדושו מורנו יצחק חיות שהיה אב 
בית דין בקהילת קודש לבוב ובקהילת קודש קראקא ובקהילת קודש 

פראג בעל המחבר ספר אפי רברבי בהגאון מורנו אברהם חיות זצ"ל'.  
7  ראשון החכמים לבית אלטשולר הוא כנראה נפתלי הירש אל"ט שו"ל, 

מחבר אילה שלוחה, פירוש מקיף לנ"ך. ראו אילה שלוחה, קראקא שנ"ה 
)1595(, הקדמה, ב ע"ב: 'נפתלי הירש בן לאבי אדוני אשר שליט"א איש 

אל"ט שו"ל: הגר בארץ רוסיא לעת עתה'. חכמים נוספים הם משה חנוך 
)הענוכש( ירושלמי אלטשולר, מחברו של ספר מוסר פופולארי ביידיש 
ברנט שפיגל )מראה השורפת(, שנדפס בקרקוב בשנת שנ"ז )1596(; 
אלעזר בן אברהם חנוך אלטשולר מפראג, שהוסיף הגהות ובירורים 
לספר הקנה והדפיסו בפראג בכותרת קנה חכמה קנה בינה בשנים 
ש"ע- שע"א )1611-1610(; יהודה אהרן משה אלטשולר בן אברהם 

חנוך, מחבר ויחל משה, העוסק בתיקוני תשובה, שנדפס בפראג בשנת 
שע"ג )1613(, אחת עשרה שנים אחרי מות המחבר. זאת ועוד, לחנוך בן 
אברהם משה אלטשולר מפראג מיוחס לראשונה המנהג לחגוג 'פורים 

של שיראין' לזכר הצלתו מעלילת דם ב ־ 1623. מנהג זה מיוחס גם 
לעקיבא אלטשולר, שניצל מעלילת דם בחורף 1829.

8  אסף, 'מגילת יוחסין' א, עמ' 133-132. 

האפשרות לשחזר פרקים אבודים בתולדות משפחתי. בתוך 
בין העולים  ולהאיר את הקשר המורכב  זכיתי לחשוף  כך 
המשיחיים, שבאו לארץ ישראל כדי לגאול ולהיגאל, לבין 

ראשוני העולים הציונים, שבאו לבנות ולהיבנות. 
•••

נצר  אפשטיין,  לבית  חיה  של  בנם  היה  גדעון,  אבי, 
תקל"ז  בשנת  ולטבריה  לצפת  שעלו  החסידים  למשפחות 
שנולדו  הילדים  מראשוני  נקדימון,10  ובעלה   9;)1777(
)מוצק'ה(  בנימין  ואחיו  גדעון  רחובות.  החדשה  במושבה 
העלייה  חלוצי  וסבתא,  סבא  של  בחצרם  ברחובות  גדלו 

הראשונה שנמנו עם מייסדי המושבה. 
ב־1866  נולד  אלטשולר  )איצ'ה־וולה(  יצחק־זאב  הסב 
כאב  כיהן  שמאי־הלל,  סבו,  הלבנה.  ברוסיה  בובר  בעיירה 
יהודי אדוק  גם אביו, בנימין־נחמן, היה  בית הדין בעיירה. 
הצעיר  יצחק־זאב  בבית.11  ומצוות שררה  תורה  ואווירה של 
עבר למוסקבה, למד הנהלת חשבונות ונלהב לציונות אחרי 
שהאזין לנאום של מנחם אוסישקין באספה של חובבי ציון. 
רעייתו הצעירה, מְחלה לבית וגנר, נשאה אז תינוק בזרועותיה. 
תחילה לא אבתה ללכת אחרי בעלה לארץ לא זרועה. יצחק־
זאב, שהיה אדם שקט ונוח בדרך כלל, רקע ברגליו והשליך 
עצמו על הרצפה, וכך הסתיים הוויכוח.12 בשנת תר"ן )1890(, 
בהיותו בן עשרים וארבע, יצא לארץ ישראל. בהגיעו שם פניו 

9  אלטשולר, הסוד המשיחי, עמ' 314-306. 
10  דמותו של סבי, נקדימון אלטשולר, הונצחה בסיפוריהם של משה 

סמילנסקי ושל נכד אחיו, ס. יזהר. ראו: אלטשולר, 'איש אדיר'. 
11  על מנהגי ביתם של בנימין־נחמן אלטשולר ורעייתו חיה העיד בנם, אברהם 

אלטשולר, אחיו של יצחק־זאב: 'על פי חינוכי בבית אב אדוק הורגלתי 
לשמור את היום הקדוש בקדושה בכל פרטיה ודקדוקיה... ועל כך יום השבת 

היה לי לששון ולשמחה לענג וחפש. כך עברו ימי הילדות והבחרות. בגיל 
העשרים נלקחתי לצבא... וחיללתי את השבת על פי הכרח בפרהסיה אך 
ביני לבין עצמי שמרתי על השבת גם בקסרקטין'. למרבה האירוניה, דבריו 
נכתבו על רקע 'משפט השבת': ב ־ 1926 חקקה עיריית תל אביב חוק עזר 

עירוני שאסר על פתיחת מסעדות בשבת. אברהם אלטשולר, בעל מסעדה, 
סירב להישמע לחוק בטענה שאין למנוע מהחלוצים אפשרות לאכול בשבת. 

לאחר שנקנס עתר לבית המשפט המחוזי )של ממשלת המנדט הבריטי( 
בדרישה לבטל את החוק בטענה שהוא סותר את חופש הדת והמצפון. הוא 
זכה במשפט ואף בערעור שהוגש לבית המשפט העליון. ברם, מעשיו עוררו 
מחאה ציבורית. הפגנות אורגנו מול המסעדה ברחוב אלנבי ומאמרי ביקורת 

נדפסו בעיתונות, מ'הארץ' הבורגני ועד 'דבר' של הפועלים ו'התור' של 
תנועת המזרחי. לימים העיד בנו גמליאל: 'יכול אני להצהיר שהצער בנידון 

גרם לו כאב רב מאד, וכפי שזכורני היה אצל הרב קוק ז"ל, ובזמנו הרב קוק 
הבין לרוחו ואפילו הצדיק את עמדתו'.

12  על אופיו של יצחק־זאב אלטשולר כתב נכדו רענן ויץ, ניחוח השיטה 
הקוצנית, עמ' 9: 'בדרך כלל היה דיבורו שקט ונינוח, אבל כשעלתה 

בו חמתו, כשמשהו הרגיז אותו פתאום, הוא היה עלול לצאת מגדרו, 
להתפרץ ולהרעים בקולו – שעלה אז בכמה דיציבלים – על בן שיחו או 

על כל סביבתו'. 
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למושבה רחובות, שהייתה בשלבי הקמה ראשונים. זמן קצר 
אחריו הגיעה מְחלה עם בנם בכורם שמאי. 

נשות  עם  ונמנתה  חיל,  כאשת  התגלתה  מְחלה 
הבלתי  הבתים  בוני  על  בגופן  סוככות  'שהיו  המושבה 
חוקיים ומונעות את החיילים התורכים מלהרוס אותם'.13 
ויץ(,  ליוסף  נישאה  )לימים  רוחמה  נולדו  ברחובות 
נקדימון, יהודית )לימים נישאה לגרו קרישבסקי־גרא(, 
בנות.14  ושתי  בנים  ארבעה  הכול  בסך  ועמינדב,  אהרן 
ישראל,  ארץ  קרקעות  בגאולת  כרימון  זכויות  מלאים 

בהתיישבות ובהגנה.15 
החלוץ הצעיר יצחק־זאב היה לחקלאי נלהב, שלמד את 
בהשכלה  האמין  הוא  ובשקדנות.16  בעמל  האדמה  עבודת 
בשום  אין  כאלה  'אכרים  הרצל  כתב  ועל שכמותו  ובידע, 
מקום בעולם – משכילים שעובדים את אדמתם'.17 'ששון 
כראש  כיהן  סמילנסקי,  משה  שכינהו  כפי  החיים',18 
מניין ב'הסתדרות העשרות', ארגון להגנה עצמית שנוסד 
משמר  הרצל',  'פרשי  עם  נמנה  הוא  ב־1891.  ברחובות 
במושבה  בביקורו  הציוני  המנהיג  פני  את  שקידם  הכבוד 
ב־1898. באלטנוילנד תיאר הרצל את הבחורים שקידמו 
את פניו, רוכבים 'כמו שדים' ומבצעים 'פנטזיה ערבית',19 
השיר  וכי  ומקוניאק,  משמחה  שתויים  היו  כי  ידע  ולא 
ששרו בהקיפם את מרכבתו היה 'התקווה'.20 ביומנו תיארם 
את  הבונים  יהודים  צעירים   – הציוני  החלום  כהתגשמות 
ארצם ועוברים בעצמם בנייה־מחדש:21 מטיפוסים גלותיים 

13  אלטשולר, חרות, 'אלטשולר־ויץ', עמ' 27. 
14  שם, עמ' 32-25.

15  על משפחת אלטשולר בארץ ישראל כתבו בני הדור השני והשלישי: 
החתן יוסף ויץ ובנו רענן; גרשון גרא, בנה של יהודית אלטשולר־גרא; 

יעקב גורן, בעלה של רחל בת שמאי וחיה אלטשולר; ואמי־מורתי, חרות 
אלטשולר לבית מרגלית. 

16  הנכד גרשון גרא כתב בחמדת אבות, עמ' 238: 'הסב, יצחק זאב 
אלטשולר... אין בעולמו אלא אדמה ועבודת אדמה. בחיקה יערה את 
שמחתו הרבה, את התלהבותו העצומה ואת טוב לבו, בה יראה חזות 

היופי והטוהר, האמת והצדק, הטוב והרחמים, של יחיד ושל אומה, ואת 
בריתו לה ישמור בתום לבב'.

17  הרצל, אלטנוילנד, עמ' 57.
18  סמילנסקי, רחבות, עמ' 54.
19  הרצל, אלטנוילנד, עמ' 57.

20  אלטשולר, 'שיכורים ולא מיין'. 
21  הרצל, יומן ב, ספר שישי, עמ' 51: 'חבורת פרשים, כעשרים בחורים, 
הסתערו לעברנו מן המושבה רחובות, ערכו לפנינו מן "פנטזיה", שרו 

שירים עבריים וסובבו את העגלה שלנו בצהלה. לוולפסון, לשנירר, 
לבודנהיימר ולי היו דמעות בעיניים בראותנו את הרוכבים הזריזים 

האמיצים הללו, ש"הנערים מוכרי המכנסיים" יכולים להיות כמותם. 
הידד! קראו, ובדהרה סוערת שבו על עקבותיהם אל השדות, רכובים על 

הסוסים הערביים הקטנים שלהם'.  יצחק־זאב )איצ'ה־וולה( אלטשולר
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באדמתם  הנאחזים  לחלוצים,  מכנסיים'22  מוכרי  'נערים 
ובונים את עתידם במולדת הישנה־חדשה. 

יצחק־ העבר:  מן  בניתוק  כרוכה  הייתה  העתיד  בניית 
פגשו  ולא  ישראל  מארץ  יצאו  לא  אלטשולר  ומְחלה  זאב 
את קרוביהם שהשאירו מאחור. היחיד, שרוח הציונות נחה 
 .)1871 )יליד  יצחק־זאב, אברהם  אף עליו, היה אחיו של 
ב־1922  הגיעו  עיכובים  ולאחר  רעיה,  בתו  עלתה  תחילה 
הם  וגמליאל.  מרים  והילדים  חיה־לאה  רעייתו  אברהם, 
שלא  האחים,  שני  מסעדה.  ופתחו  אביב  בתל  התיישבו 

התראו למעלה משלושים שנים, שבו והתאחדו.
•••

במצוות  הדת  מצוות  את  המיר  אלטשולר  יצחק־זאב 
מודרנית.  ואת אהבת התורה בתשוקה להשכלה  הציונות 
עם זאת, בחגים פקד את בית הכנסת ברחובות ובשמחת 
תורה הקפיד לקנות את עליית 'כל הנערים'. נכדו הבכור, 

22  הביטוי 'נערים מוכרי מכנסיים', שהתחבב על חוגים אנטישמים, 
שייך להיסטוריון הפרוסי היינריך פון טרייטשקה. ב ־ 1879 תיאר את 

הצעירים היהודים השאפתנים, המהגרים מפולין לגרמניה וצאצאיהם 
כמי שעלולים להשתלט על העיתונות ועל הבורסה. יש לציין, כי הרצל 

אינו היהודי היחיד שנקט בביטוי זה על אף הצליל האנטישמי שנלווה 
אליו; גם גרשם שלום נקט בו כדי לאפיין את ראשוני הקהילה היהודית 
בברלין, שהיגרו ממזרח אירופה לגרמניה, עשו חיל במסחר ובתעשייה 

והעניקו לילדיהם השכלה גבוהה. ראו שלום, מברלין לירושלים, עמ' 15.

פרופ' רענן ויץ, בנה של רוחמה אלטשולר־ויץ, העיד כי 
פרק  לקרוא  ידע   – אוריין  ובר  חשוב  מעמיק  'היה  סבו 
גמרא, הכיר את התנ"ך ואת המשנה על בוריים'23 אף כי 
היהודי־רבני'.24  החיים  באורח  וכפירה  מרד  'רוח  פיתח 
זאת ועוד, יחסים חמים נרקמו בין יצחק־זאב אלטשולר 
קשר  קוק.  הכהן  יצחק  אברהם  הרב  המושבות,  רב  לבין 
שהתיישב  המשפחה,  של  הדתי  הפלג  עם  גם  רקם  אמיץ 
היו  ושמאי־הלל  יהושע  דוד־יצחק,  האחים  בירושלים: 
בניו של הדוד משה־יוסף אלטשולר, עילוי צעיר בישיבת 
וולוז'ין שהלך לעולמו בגיל שלושים. אחרי מותו שודכה 
הורוויץ  הלוי  שאול־חיים  לרב  יוכבד־שרה  אלמנתו 
1896( באה ממינסק  )סוף  תרנ"ז  ובשנת  ממאה שערים, 

לירושלים עם בניה היתומים. 
אלטשולר,25  )דוביד־איצ'ה(  דוד־יצחק  בניה,  בכור 
היה קשור בעבותות אהבה לבן דודו החילוני.26 כשהדפיס 
בספר  אביו  של  התורה  חידושי  את   )1958( תשי"ח  בשנת 
זאת מנוחתי כבר לא היה יצחק־זאב בין החיים. דוד־יצחק 
העניק עותק של הספר לבנו, נקדימון, שהעניקו לבנו גדעון, 

שהעניקו לי, בתו, מתוך ודאות שאזדקק לו יום אחד. 
•••

היום הגיע כאשר קרובי ד"ר צביקה אלטשולר החליט 
לבנות עץ משפחה ממוחשב, והטיל עליי לכתוב את קורות 
מנוחתי:  זאת  את  פתחתי  הראשונים.  בדורות  המשפחה 
בין פלפולים תלמודיים לפיוטים על אהבת התורה שיבץ 
משה־יוסף אלטשולר שאלות בענייני הלכה ששלח לדודו, 
קודש  דקהילת  דין  בית  אב  הגאון  'הרב  הוא  אביו,  אחי 
'נאום  תשובותיו  על  חתם  הדוד   27.)Chausy('טשאוס
יהושע אלטשולר  מורנו הרב  הגאון  בן הרב  שלמה־זלמן 

23  ויץ, ניחוח השיטה הקוצנית, עמ' 9. 
24  שם, עמ' 11: 'סבא אלטשולר היה יהודי מאמין ושומר מצוות, בקיא 

בתרבות היהודית, ועם זאת הייתה בו רוח מרד וכפירה באורח החיים 
היהודי־רבני. את הידע הראשוני שלי בתורת הרמב"ם, בשפינוזה ומהות 

האלוהים, קיבלתי ממנו'.
25  דוד־יצחק אלטשולר )נולד במינסק בשנת תרמ"ד ]1883[(, היה חלוץ 
באופיו: אחרי מלחמת העולם הראשונה ייסד בירושלים את 'בית ספר 
אלטשולר', מוסד הלימודים הראשון לבנות חרדיות, שפרץ את הדרך 

להענקת השכלה לבנות היישוב הישן. בבית הספר לימדו בעברית 
ובתכנית הלימודים נכללו מקצועות כגון חשבון, התעמלות ואנגלית. ראו 

רחמני, 'בית חינוך'.
26  אלטשולר, חרות, 'אלטשולר־ויץ', עמ' 27: 'בן דודו דוד־יצחק אלטשולר, 

מהפלג הדתי של המשפחה... אמר עליו שבקיום מצוות שבין אדם 
לחברו – היה אחד מל"ו הצדיקים'.

27  משה־יוסף אלטשולר, זאת מנוחתי, עמ' מד. ביידיש: טשאוס , 
בבלרוסית: Chavusy מסומנת במפה: צ'אוסי )Chausy( עיירת נפה 

במחוז מוגילב - בלרוס. מתוך אתר "יד ושם" . 

מחלה אלטשולר לבית וגנר
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   אלטשולר - דורות ראשונים

עקיבא אלטשולר )1845-1772(
בן יהושע וגולדה.

אשתו - לאה

יהושע אלטשולר )1874-1803(
 אשתו - שרה )1860-1801(, בת מרדכי מסלוצק 

ונכדתו של ״אליהו זוטא״ )הקטן(

שמאי־הלל אלטשולר 
אב בית דין בובר )רוסיה הלבנה(

אשתו - יהודית

בנימין־נחמן אלטשולר 
 אשתו - חיה 

בת יצחק־זאב גולדשטיין

אברהם אלטשולר 
אשתו - חיה לאה

יצחק־זאב אלטשולר 
אשתו - מחלה וגנר

מייסדי רחובות 1891

 שלמה־זלמן אלטשולר 
מטשאוס

משה־יוסף אלטשולר. 
אלמנתו יוכבד־שרה

הגיעה לירושלים ב־1883

שמאי־הלל שמעיהיצחק־דוד
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חיילים אוסטרליים מתארחים 
בחצר אלטשולר ברחובות. נקדימון 
במרכז, דוד־יצחק ומחלה משמאל

אל״מ גדעון 
 אלטשולר, 

בנו של נקדימון

 משמאל: שמאי אטשולר 
עם אלברט איננשטיין

 יהודית
גרא

בת יצחק 
ומחלה

עמינדב  אלטשולר עם 
קצינים בפיקוד דרום

נקדימון אלטשולר 
מציג את פרי גנו 

בתערוכה

שמאי־הלל אלטשולר

רוחמה בת יצחק ומחלה 
עם בעלה יוסף ויץ
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לסב  כי  למדתי  כך  טשאוס'.28  קהילת  פה  צדק  מורה 
שני  שלמה־זלמן.  בשם  אח  היה  אלטשולר  שמאי־הלל 
בובר  בעיירה  דין: שמאי־הלל  בית  כאבות  כיהנו  האחים 
ושלמה־זלמן בעיירה טשאוס. עוד למדתי, כי שם אביהם 

היה יהושע. 
עד כאן יכולתי ללמוד מזאת מנוחתי ולא יותר. כמוצא 
אחרון פניתי למאמר ישן, שצילמה עבורי תלמידתי המסורה 
מיה לוי. המאמר נקרא 'לתולדות משפחת אלטשול' ופורסם 
עברי  למשפט  מומחה  אסף,  שמחה  הרב  ידי  על  ב־1947 
אסף,  הרב  כתב  בהקדמה  העליון.  המשפט  בבית  ושופט 
למשפחת  יוחסין'  מגלת  'ספר  של  יד  כתב  לידיו  הגיע  כי 
לתולדות  תרומתו  בשל  הן  מפרסמו  והוא  אלטשולר, 
ובדורות  בתורה...  'גדולים  מתוכה  שהוציאה  המשפחה, 
האור  בשל  והן  מעשה',29  ואנשי  מלומדים  גם  האחרונים 
שהוא שופך על יחסיו של רבי חיים, מייסד ישיבת וולוז'ין 

המפורסמת, עם תלמידיו הראשונים. 
'מאתי  ייחוסו:  את  המחבר  ציין  היוחסין  מגילת  בפתח 
זלה"ה  יהושע  רבי  הרב  מורנו  בהגאון  זלמן   שלמה 
הרי  נדהמתי.  טשאוס'.30  קהילת  פה  החונה  אלט־שול 
שלמה־זלמן בן יהושע, אב בית דין טשאוס, הוא אחיו של 
שמאי־הלל, אב בית הדין בובר, סבו של זקני יצחק־זאב. 
מכל בני אלטשולר בעולם נפלה בחלקי מגילת היוחסין של 

אבותיי הישירים, דור אחר דור! 
תרנ"ג  שנת  בסביבות  נכתבה  היוחסין  מגילת 
)1893(,31 אחרי ששרפה כילתה את בתי העיירה טשאוס 
ובכללם בית הכנסת העתיק ובתי המדרש. ביתו ורכושו 
והוא הציל רק חידושי תורה  של שלמה־זלמן עלו באש 
הכתבים  אבדן  וזקנו.32  אביו  מחידושי  ומקצת  שכתב 
דחף אותו להעלות על הכתב את תולדות המשפחה בטרם 

ילך לעולמו. 
שלמה־ של  אביהם  שגם  למדתי,  היוחסין  ממגילת 
)תקס"ג-תרל"ד, אלטשולר  יהושע  ושמאי־הלל,   זלמן 
1874-1803(, היה תלמיד חכם. הוא הוסמך בווילנה וכיהן 
כאב בית הדין בטשאוס. ואולם, גיבור המגילה הוא אביו 
של יהושע, עקיבא אלטשולר, שבו מתחילה פרשת לֶך לְךָ 

של משפחתנו. 

28  שם, עמ' מז.
29  אסף, 'מגילת יוחסין' א, עמ' 131.

30  שם, שם.
31  אסף, 'מגילת יוחסין' ב, עמ' 77. שלמה־זלמן אלטשולר נולד בשנת 

תקצ"ט )1839(. מכאן, שחיבר את המגילה בהיותו בן חמישים וארבע. 
כתב היד הועתק על ידי בנו מרדכי.

32  אסף, 'מגילת יוחסין' ב, עמ' 63, 77. 

עקיבא בן יהושע וגולדה )תקל"ב-תר"ה, 1845-1772(, 
אב בתי דין וראש ישיבות בעיירות סלוצק וטשאוס, למד 
מוולוז'ין,  חיים  ואצל  מנדל משקלוב  מנחם  אצל  בנעוריו 
לפגוש  זכה  ואף  מווילנה,  הגאון  של  תלמידיו  שניהם 
ולהרשים את הגאון בכבודו ובעצמו.33 חיים מוולוז'ין כינהו 
בשכר.  ברבנות  לשמש  וסירובו  צניעותו  בשל  ה''  'עבד 
עוד מסופר במגילה, כי עקיבא אלטשולר היה ידיד נפשו 
מווילנה.  הגאון  מתלמידי  הוא  אף  משקלוב,  ישראל  של 
ב־1814 עלה ישראל משקלוב לארץ ישראל בראש עליית 
הפרושים תלמידי הגאון. הוא השתקע בצפת וביקש לחדש 
את סמיכת החכמים ולייסד סנהדרין.34 ֵרעֹו עקיבא ביקש 
להצטרף אליו אך ישראל משקלוב התנה את בואו ברשות 
מפורשת מחיים מוולוז'ין. וכך כתב בשנת תקע"ה )1815( 

ממקום מושבו בצפת: 

רחימא  חביבי,  רב,  שלום  באהבה  דורש  הנני 
דנפשי )אהוב נפשי(, הרב המפורסם החסיד עקיבא 
נרו יאיר. אגרותיו ראיתי. ועכוביו משמים לטובתו. 
לי  )ואם  מר  ציית  לדידי  ואי  הזעם.  משני  שהציל 
שומע אדוני( לא ייסע עד שיסכים אור עינינו הגאון 
יאיר[  ]נרו  נ"י  האמתי החכם כמלאך אלוקים חיים 
הרב דוולוז'ין. ותו לא מידי )אין עוד לדון בנושא( 
עבורו,  מתפלל  הנני  ובודאי  ושלום.  חיים  רק 
ומאתי,  ברצון...  שיקובל  ולואי  אליו  כהבטחתי 
ידידו לנצח ישראל בן אדוני אבי כמורנו הרב רבי 
ותכונן  תיבנה  צפת  הקודש  מעיר  זללה"ה  שמואל 

במהרה בימנו.35 

לעלות  אלטשולר  מעקיבא  מנע  מוולוז'ין  חיים  ברם, 
הן  ומניעות':36  שונים  טעמים  כמה  'מפאת  ישראל  לארץ 
המסע  היה  שבגינן  שנים,  באותן  נפוליאון  מלחמות  בשל 
בת  ללאה  עקיבא  השתדך  עת  שבאותה  מפני  והן  מסוכן, 
יהושע מקפוליא. סירובו של הרב הנערץ לתמוך בעקיבא 
סתם את הגולל על חלומו להגיע לארץ ישראל. צערו הכבוש 
פרץ בדברים שאמר שנים רבות אחר כך לכלתו שרה, אשת 
בנו יהושע: 'בתי, בתי, בשבילך נותרתי תושב בחוץ לארץ 

33  אסף, 'מגילת יוחסין' א, עמ' 134-133.
34  ראש כולל חסידי רייסין בטבריה, חיים דוד הקטן, מאבותיה של סבתי 

חיה לבית אפשטיין. היה בין מנהיגי הקהילות בארץ ישראל, שתמכו 
בתכניתו של ישראל משקלוב לחידוש הסמיכה. ראו אלטשולר, הסוד 

המשיחי, עמ' 314-306.
35  אסף, 'מגילת יוחסין' א, עמ' 135-134.

36  שם, עמ' 135.
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ולא נסעתי לארץ הקודש. ייתן ה' שתאריכי ימים עם אישך, 
צדיקים  חכמים,  תלמידי  כשר  לזרע  ותזכו  שיחיה,  בני 

ויראי ה''.37 
לארץ  יצחק־זאב  של  געגועיו  עצמת  לי  התבהרה  לפתע 
ישראל, והבנתי מדוע רקע ברגליו בזעם כאשר רעייתו מְחלה 
עקיבא  כזקנו  להיות  חשש  הוא  לעלות:  תחילה  אבתה  לא 
ולהישאר בגולה בשל רעיה צעירה, החוששת להעמיד את 

עולליה בסכנות הדרך, החולי והרעב בארץ לא נודעת. 

נגולה פרשת לֶך לְךָ של משפחתנו: אברהם אבינו לא היה 
הראשון, ששמע את הצו האלוהי לֶךְ לְךָ ֵמַאְרְצךָ ּוִמּמֹולְַדְּתךָ 
ּוִמֵּבית ָאִביךָ ֶאל־ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאְרֶאּך )בראשית יב, 1(. קדם 
לו אביו תרח, שהחל את המסע לארץ כנען: וַּיִַּקח ֶּתַרח ֶאת 
ֵאֶׁשת  ַּכּלָתֹו  ָׂשַרי  וְֵאת  ְּבנו  ֶּבן  ָהָרן  ֶּבן  לֹוט  וְֶאת  ְּבנֹו  ַאְבָרם 
ַאְבָרם ְּבנֹו וַּיְֵצאּו ִאָּתם ֵמאּור ַּכְׂשִּדים לָלֶֶכת ַאְרָצה ְּכנַַען וַּיָבֹאּו 

ַעד ָחָרן וַּיְֵׁשבּו ָׁשם )בראשית יא, 31(. 

תרח נעצר בחרן. ככל הנראה, ניחן ברצון ובאמונה אך 
לארץ  המסע  להשלמת  הנחוצות  ובנחישות  בדבקות  לא 
ולכן  ובנחישות  בדבקות  ניחן  בנו  אברהם  ואילו  כנען. 
נבחר למלא את הצו האלוהי ואף עמד במשימה והצדיק את 
הבחירה בו. גם בקרב בני אלטשולר, העלייה לארץ ישראל 
הראשון ששמע  משפחתי.  צו  אלא  אישי  חלום  הייתה  לא 
את הצו היה סב־הסבים עקיבא אלטשולר. כמו תרח, ניחן 
באהבה לארץ ישראל אך לא בתעוזה ובעקשנות להגשימה. 
ואולם, הגעגוע שנשא בלבו לא התפוגג אלא נדחה בלבד: 
כשם שתרח העבירו לאברהם כך העבירו עקיבא לצאצאיו. 
חמישה דורות עברו עד שהתגשם חלומו ונסללה דרכם לארץ 
ישראל. בפרק זמן קצר עלו חמישה מבני ניניו: יצחק־זאב 
בניו  ושלושת  אלטשולר,  נחמן  בנימין  של  בניו  ואברהם, 
של משה־יוסף; הם תרמו ליישוב ארץ ישראל והקימו בה 
לְגֹוי  וְֶאֶעְׂשךָ  גדול לתפארת, מגשימים את ההבטחה  שבט 

ּגָדֹול וֲַאָבֶרְכךָ וֲַאגְַּדלָה ְׁשֶמךָ וְֶהיֵה ְּבָרָכה )בראשית יב, 2(.

מור בת חרות וגדעון, 
בן חיה ונקדימון, 

בן מְחלה ויצחק־זאב, 
בן חיה ובנימין־נחמן, 
בן יהודית ושמאי־הלל, 

בן שרה ויהושע, 
בן לאה ועקיבא אלטשולר עבד ה'.

37  שם, שם.

יהודית אלטשולר בבית הספר ברחובות, 1910

 תעודת גמר של שמאי הלל מבית הספר 
״תלמוד תורה״ בו למד מ־1897 עד 1902
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מבוא
התעודה שלפנינו היא קטע קצר מיומנו של איש העלייה 
השנייה, שמואל יהודאי, שנוהל על ידו בעקביות מפליאה, 
ועד   ,)1913( למן עלייתו לארץ־ישראל, בל' בסיוון תרע"ג 
סמוך למותו, בכ״ב בסיוון תשכ"ד )1964(. במשך 51 שנות 
הכתיבה הצטברו מספר כרכים בכתב־יד. הראשון והמרתק 
ידי  על  נמסר   ,1919-1913 השנים  פני  על  המשתרע  בהם, 
המשפחה לבית הספרים הלאומי ונמצא שם במחלקה לכתבי־

יד )5612 8(. 
בהיר  רגיש,  כאיש  ביומן  המתגלה  יהודאי,  שמואל 
מחשבה ומעמיק, לא נשא בכל תפקיד ציבורי. תולדות חייו 

אופייניות לאיש השורה בעלייה השנייה. נולד בי"ג באלול 
תרנ"ב )1892( בשם שמואל קשפיצקי בקומורניק שבמחוז 
ציוניים.  מרעיונות  והושפע  ב'חדר'  למד  שבפולין,  וילון 
שפרינצק,  יוסף  ידי  על  יפו  בנמל  התקבל  לארץ  בבואו 
ומאז שמר על זיקה לתנועת 'הפועל הצעיר'. לאחר עלייתו 
שינה את שמו לשמואל פולני, ומאחר יותר, בראשית שנות 

העשרים, שינה שוב את שמו ליהודאי.
בתקופת העלייה השנייה עבר את המסלול המוכר: עבודה 
חקלאית, קדחת, נדודים. בשלהי מלחמת העולם הראשונה יצא 
מעט מאלמוניותו, כשחבר לקבוצתם של א"ד גורדון ונתן חפשי, 
שלחמו נגד הגיוס לגדודים העבריים. אז החל לפרסם מאמרים 
בעיתונות של תנועת הפועלים, בעיקר ב'הפועל הצעיר'. את 
חומר  שהוא  ליומנו,  הערה  בכתב  להתבטאות  נטייתו  עיקר 
רב־חשיבות לתולדות היישוב מנקודת מבטו של הפרט. לאחר 
המלחמה התגורר זמן־מה בתל־אביב ועבד כפועל. ב־1923 עבר 
ועד  יותר,  ומאוחר  מזדמנות  בעבודות  עסק  שבה  לירושלים 

פרישתו לגמלאות, עבד בלשכת המס של ההסתדרות.
בכרך   261-260 )ע"ע  כאן  המתפרסם  היומן  קטע 
בשנה  תרע"ח  בראשית  שבועות  שלושה  מתאר  המקורי( 

הרביעית למלחמת העולם הראשונה.

* פרופ' זאב צחור )2017-1941( החל לעבוד ב־1969, כמזכירו של 
בן גוריון בשדה־בוקר, הקים את מכללת "ספיר" שבראשה עמד עד 
פרישתו וכמו כן כיהן כראש המחלקה להיסטוריה באוניברסיטת בן 

גוריון. עיקר מחקריו והתמחויותיו התמקדו בתחום חיי הציבור בארץ־
ישראל במחצית הראשונה של המאה העשרים. 

המאמר כאן, פורסם לראשונה בשנת תשמ"ד בכתב העת "קתדרה" 
 בהוצאת "יד בן־צבי" ומובא כאן בשינויים ובקיצורים באישור 

הוצאת "קתדרה".

 שלושה שבועות 
 בראשית תרע"ח 
מיומנו של שמואל יהודאי

זאב צחור*
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יומן אישי כמקור היסטורי
המחקר  של  החשובים  הכלים  אחד  הם  אישיים  יומנים 
ההיסטורי. חסרונו של כלי זה נובע מכך שרוב היומנים, 
אישי־ציבור  של  עטם  פרי  הם  למחקר,  מקור  המשמשים 
ומנהיגים פוליטיים. הכותב הוא גורם פעיל בהתרחשויות 
אליהן  ביחס  מגובשת  עמדה  לו  יש  כותב.  הוא  שעליהן 
שהיומן  האפשרות  את  בחשבון  מביא  הוא  הכתיבה  ובעת 
יפורסם ביום מן הימים. לכך נודעת השפעה על היחס לדרך 

הכתיבה, האותנטיות וכוונות הכותב.
מלחמת־ בתקופת  העוסקים  להתפרסם,  שזכו  היומנים 
העולם הראשונה, נוטים למין היסטוריה הירואית המדגישה 
מצד אחד את אימת המשבר והמצוקה, ומצד שני – מלים 
וחכמת המעשה.1 הקורא  לגילוי עוז הרוח, האמונה  רמות 
לשאלות  מספיקות  תשובות  מקבל  איננו  אלו,  ביומנים 
בנושאים פשוטים ומכריעים של אורח חייו של הפרט בעת 

מצוקה, רדיפות, מגפות וחורבן.

1  ראה לדוגמה: מ' בן הלל הכהן, מלחמת העמים, ירושלים תשמ"א; יומנו 
של מנשה מאירוביץ, ד' יודילוביץ )עורך(,  ספר ראשון לציון 1941, ע"ע 

405-403; א' אהרנסון, 1919-1916, תל־אביב תש"ל; ח' חיסין, מיומן 
אחד הביל"וייים, תל־אביב תרפ"ה.

במהלך שלושת השבועות בהם דן קטע היומן המתפרסם 
נסע  בהם  ימים  כולל  יום,  מדי  כמעט  יהודאי  כתב  כאן, 
בחג  במרכזם,  רבים.  קילומטרים  ברגל  הלך  או  בעגלה 
מחלת  עקב  אחדים  ימים  לכתוב  הפסיק  הוא  הסוכות, 
על בעיות  והבלתי מתחכם מלמד  תיאורו הרצוף  הקדחת. 
תפיסת  על  לו  נודע  לדוגמה,  כך,  ימים.  באותם  תקשורת 
נעמן בלקינד ב־24 ספטמבר 1917, אחד־עשר ימים לאחר 
לכידתו.2 מנהיגו ומפקדו של נעמן בלקינד, אהרן אהרנסון, 
שמע לראשונה על הפרשה שהביאה גם להתאבדות אחותו 
האהובה, רק ב־1 דצמבר 1917, לאחר שהכל כבר נסתיים. 
ובלב־ים,  בבריטניה  ימים  באותם  שהה  אהרנסון  אמנם 
ארוך  הוא  הזמן  משך  זאת  ובכל  לארצות־הברית,  בדרך 

מאוד והעברת המידע איטית.3

ראוי לשים לב לכך, שגם מרדכי בן הלל הכהן, שהיה אחד מראשי   2
היישוב, מספר ביומנו על לכידת בלקינד רק ב־23 ספטמבר 1917, 
לאמור זמן רב לאחר האירוע. מ' בן הלל הכהן, מלחמת העמים, ג, 

ירושלים תר"צ, עמ' 87. 
עניין עיכוב מסירת המידע לאהרן אהרנסון מעורר תמיהה, משום שבידי   3
הבריטים היה מידע מלא על הפרשה כבר בראשית נובמבר 1917. ראה 

יומן אהרנסון )לעיל, הערה 2( עמודים 360-359. 
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עיקר  חייו  על  היישוב  מאבק  של  הסוערים  בימים  גם 
מצוקת  לפתרון  היומיומי,  לקיום  הוקדש  הלב  תשומת 
אפשר  מקום־עבודה.  ולאיתור  הבריאות  לבעיית  הרעב, 
נתונה  תשומת־הלב  שעיקר  בתקופה  כי  הוא  טבעי  שאך 
חשיפת  כמו  חשוב,  כה  שנושא  האישית,  להישרדות 
פרשת ניל"י, איננו זוכה לדיווח נרחב ולא לדיון מבחינת 
המשמעות האידיאולוגית. אין ניכרת איבה בולטת או זעם 
ואף לא חיוב או הערצה. יש מקום לשער שיהודאי ורבים 
יפה', בבחינת הסתבכות  'עניין  אחרים ביישוב ראו בכך 

במעשה חסר־אחריות.4
היומן, הכתוב מנקודת מבטו של איש השורה, מלמד 
למרות  בהתרחשויות,  הפרט  של  עמוקה  מעורבות  על 
ניתוקו ממקורות המידע והתרכזותו בבעיות המיידיות של 
חייו. יהודאי, שנמצא אך זמן קצר בראשון־לציון, היה זר 
להווייתה וללא מהלכים בקרב התושבים הקבועים בה, ידע 
על קיומה של רשת ריגול מקומית עוד קודם לחשיפתה. 
הוא שיער מראש מה יהיו המהלכים של מנהיגי המושבה 
בקשר לצרה אליה נקלעו והניח, בצדק, שתחילה הם ינסו 

לטשטש את הנושא באמצעות שוחד. 
ניתן להסיק מכך מסקנות הן ביחס לאורח הפעולה של 
הקבוצות  בין  הפנימיים  המגעים  לאופי  ביחס  והן  ניל"י 
השונות ביישוב – המתח ששרר ביניהן, אבל גם נאמנות 
הדדית שגברה על חילוקי הדעות העמוקים. דווקא הפגיעה 
עינויים  ולאחר  שנתפס  הפרט  ידי  על  אם   – זו  בנאמנות 
הלשין על חבריו, ואם על ידי נבחרי ציבור בפרשה הנודעת 
בפתח־תקוה  המושבה  לוועד  הפועלים  שבין  הסכסוך  של 
בין חלקי היישוב השונים.  – מלמדת על הזיקה ההדדית 
מן  אולם  להלשנה,  גויים' מקבילה  ל'ערכאות של  הפנייה 
נימה של שותפות הנבנית מתוך מאבק עז  הדברים עולה 

בין הקבוצות השונות. 

עדות על כך מנקודת מבטם של האכרים ראה: מ' סמילנסקי, בצל   4
הפרדסים, רמת־גן )ללא תאריך הוצאה(, ע' 197 ואילך.

בתקופה שבה עוסק היומן התרחשו מאורעות חשובים 
העתידים להשפיע על העולם כולו וגם על היישוב היהודי 
הקטן בא"י. באותם הימים עצמם שבהם נערכו הבריטים 
ומתן עם הבריטים  לכיבוש ארץ־ישראל, הסתיים המשא 
אוקטובר  למהפכת  נערך  ולנין  בלפור,  הצהרת  בעניין 
המתחולל  על  ידע  לא  אמנם  יהודאי  בברית־המועצות. 
כלים  בידיו  היו  ולא  הבריטי,  החוץ  משרד  במסדרונות 
שעוררו  המהומות  לבין  קרנסקי  מהפכת  בין  להבחין 
הבולשביקים בפטרבורג; אבל גם בחלקי היומן האחרים, 
חודשים רבים אחרי־כן, אין נושאים אלו זוכים לתשומת־
הראשונה,  מלחמת־העולם  מהלכי  בכלל.  אם  רבה,  לב 
מיד  עבר  אשר  לשטח  בפולין  הולדתו  אזור  את  שהפכו 

ליד, נזכרים לעתים רחוקות. 
הערבים בארץ־ישראל היו גורם חברתי קרוב למדי בחיי 
יהודאי; הוא לא ראה כל רבותא בכך שערביות מזהירות 
יהודים מפני מארב תורכי, מפני שלא העלה על דעתו כי 
יש בכך משהו שאיננו מתבקש מאליו. הרבדים הפוליטיים 
לכך  ייחס  שלא  ונראה  מתודעתו  רחוקים  היו  הגבוהים 
ובכתיבתו  חייו  בדרך  הגלומה  ההנחה  רבה.  חשיבות 
הייתה, שהדבר הקובע הוא היצירה ונחישות ההחלטה של 
לעצמו  לחפש  או  אמונתו  את  לממש  עצמו  על  מי שנטל 
דרך. אין הוא מדבר בפאתוס מרומם, ההגשמה הציונית 
הדיפלומטיה  והעסקנות,   – ועכשיו  כאן   – המעשה  היא 

והמלחמה מבטאות עקרות או אסון. 
גם הרעב או האהבה שהוא  המפגש עם הערבים, כמו 
אישי־ ביומן  מובעים  שהם  כפי  עלומה,  לבחורה  רוחש 
אינטימי, היו חלקים מרצף טבעי בחייו. המצוקה, הפחד, 
השמחה, החברותא והתקווה העולים מחייו הפרטיים של 
מתחום  הרבה  החורגת  תמונה  מציירים  עלום־שם  איש 
הפכו  כיצד  להסביר  כדי  בהם  ויש  היחיד,  של  בעיותיו 
אנשים המתלבטים בקיום היומיומי שלהם למעצביה של 

חברה חדשה. 

דגניה. הגשר על הירדן, 1917 
 תמונות מדגניה באדיבות ארכיון דגניה

מרחביה, 
עבודה בדיש
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מתוך היומן
מועידת  חוזר   )24.9.1917( תרע"ח  תשרי  ח'  ב'  יום 
מתעכב  השנה.  בראש  שנערכה  בדגניה,  הצעיר'  'הפועל 
במרחביה. הבטיחו לי לאיזה ימים עבודה אבל מאיזה סיבה 
עבדתי רק אתמול. היום כבר אינם נותנים לי ומחליט אנכי 
תיכף לשוב וללכת מפה. חושב אנכי אפילו לנסוע ברכבת. 
שהולכת  עגלה  נזדמנו  בצהרים  אבל  לי.  קשה  זה  אבל 
ליהודה, שמחתי מאוד על הזדמנות זו. כי מרגיש אנכי את 

עצמי פה רע מאוד, ופשוט רציתי לברוח לו יכלתי.
בצהרים יוצאת עגלתנו ממרחביה, עוברים את ודי ערה. 
הלילה,  כל  נוסעים  מאוד.  נעימה  הנסיעה  חושך.  נהייה 
ולמחרת )ט' תשרי ערב יום כיפור( באים אנו בצהרים לפ"ת 
)פתח־תקוה(. בערב נודע לנו עניין חדש. תפסה הממשלה 
על יד חזית המלחמה מרגל יהודי בן אכר מראשון־לציון )נ. 

בלקינד( והשני ברח כנראה, ענין יפה.5
יום ג' ט' תשרי )ערב יום כיפור( )25.9.1917(. בצהרים 
באים אנו לפ"ת. נגמרה נסיעתי וטיולי הגלילי שנתן לדעת 
הרבה במובנים שונים. בעיקר הועידה של מפלגתנו בדגניה6 
חדש  חבר  בתור  באור  שדרשו  דברים  הרבה  לי  שבררה 
אהבתי  ו...קץ  לעתיד.  אומץ  הרבה  לי  והוסיפה  במפלגה, 
השנייה הארצי ישראלית ששגיתי בה כשלוש שנים ומחצה. 
אהבתי זו שנתנה לי כל כך הרבה תקוות ושעלה לי בהרבה 

נעמן בלקינד, בן למשפחת בילו"יים מראשון־לציון, היה דמות מרכזית   5
בתקופת ניל"י. בספטמבר 1917 יצא, על דעת עצמו, למצרים כדי לחבור 

לאהרן אהרנסון מנהיג הקבוצה. ב־13 לספטמבר 1917 הוסגר לידי 
התורכים בנסיבות בלתי ברורות. בעקבות תפיסתו נערכו התורכים למצוד 

נגד אנשי ניל"י ברחבי הארץ. ראה: א' ליבנה, י' נדבה וי' אפרתי )עורכים(, 
ניל"י - תולדותיה של העזה מדינית, תל־אביב 1980, עמודים 286-285. 

לא הייתה זו ועידה אלא מעין כינוס ארצי. מאוחר יותר סיפר על   6
הכינוס יוסף שפרינצק; ' האסיפה הזאת, שנועדה להיות פגישה צנועה 

ומצומצמת לשם סידור עבודתנו בגליל, היתה לאסיפה רבת משתתפים 
אליה נהרו חברים מכל פינות יהודה, שומרון והגליל'. י' שפרינצק, 

אגרות,א, תל־אביב תשכ"ה, עמודים 106-103.

בזה  לבדי  אני  אשם  שהרבה  דומני  כחלום.  אפסה  כחות 
בהתנהגותי האי טקטית בהיותנו יחדיו. אבל בעיקר כנראה 
יש פה רצונה. שעד הימים האחרונים האמנתי עוד שיהיה 
כרצוני רק כשבאתי על המקום טפחה לי על פני בלי אומר 
ודברים. כנראה נגמר בנידון זה. די קשה לי עוד להסכים 
לדעה זו. עדין לבי פצוע אבל אקוה כי במשך הזמן יעלה 
ארוכה גם לפצע זה. ופצעי גאוותי יהיו אולי למרפא לפצעי 

אהבתי. 
מזהיר  לא  העבודה  מצב  רגילים.  והחיים  שקט  בפ"ת 
ביותר, אבל חיים כתמיד. נעימים פה החיים לפחות מחוץ 
מרכזי  גם  הפועלים,  של  מרכז  בתור  הקלוב  לעבודה. 
הפועלים הכלליים, )ההסתדרות, המפלגות וכו'( מכניסים 

רוח חיים לפועלים המקומיים.7
כפי  אנו  הולכים  ערב.  ולפנות  היום  הכיפורים  יום  ערב 
הנראה(  )כפי  כ"נ  אז  אבל  נדרי'  'כל  לשמוע  הרגל  איזה 
אחרנו ובכלל לא היה שם מה לשמוע. יוצאים אנו לרחוב. 
והנה  במקצת  לטייל  ומתחילים  מכירה  בחברה  אני  נפגש 
תיכף  הנשים.  בעזרת  בעירה  פרצה  הכנסת.  מבית  מהומה 
ומי  ולחץ  דחק  התחיל  איומות.  וצעקות  בהלה  התחילה 
יודע איזה אסון יכול היה... אלא הפסיק תיכף את התפילה 
והתפרצה שמה להשתיק את הבעיר ובמשך איזה חצי שעה 
היה  ועדין  פסקה  לא  עדיין  המהומה  אבל  לכבות.  הצליחו 
נשמע צעקות ויללות כמובן רק מ'המין היפה' שאצל אחינו 
בנ"י )בני ישראל( מצויינים בזה ועוד מהגולה הביאו אתם 

את המידות 'הנעלות' הללו. 
יום ד'. י' תשרי )יום הכיפורים( )26.9.1917(. יוצאים 
עייף  לראשון  אני  בא  )לציון(.  לראשון  בבוקר  שלושה  אנו 
ויגע. עצם החג כפי שכבר רגיל פה לא נוגע בי במאומה. אבל 
את חובת הצום מלאתי כמעט בשלמות כי לא היה לי פשוט 

על אורח החיים של הפועלים בפתח־תקוה ראה: ג' קרסל, אם המושבות   7
פתח־תקוה, פתח תקוה תשמ"ג, עמ' 301 ואילך.

דגניהדגניה
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מה לאכול. נכנס אני גם לבתי הכנסיות. גומרים את התפילה, 
אבל אירע נס בביה"כ )בבית הכנסת( שחסר השופר לתקוע 
לפני לשנה הבאה והיו זקוקים ללכת לחפש במקום. ביציאתי 
מביה"כ טרם שנכנסנו לדש8 ישבנו מעט ע"י ביהכ"נ ואירע לי 
מקרה שאינני זוכר הזמן אימתי אירע לי  מקרה כזה. התחלתי 
להרגיש חוסר אויר וכמעט נפלתי בהתעלפות. החבריה הרגישו 
בכך והביאו מיד וקונין ו'הצילו' אותי. נכנסתי לדש. אכלתי 
אבל הרגשתי עצמי מאוד עייף וחלש. כנראה זהו מטלטולי 

הדרך האחרונים ואולי מחוסר אוכל היום. 
יום א'. י"ד תשרי )ערב סוכות( )30.9.1917(. שבתי 
מגליל והבאתי אתי קדחת קלה וזה לא נתן לי לעבוד עד 
מדי־יום  לי  יש  מאוד.  נחלש  עצמי  את  אני  מרגיש  היום. 
ללכת  לי  מייעצים  חום.   39-38 של  טמפרטורה  ביומו 
לרופא, אבל אין לי רצון לכך. הולך אני למען לנקות לפחות 
מסיבת  קשה,  רוח  מצב  במושבה  כעת  מורגש  גופי.  את 
ע"י  הממשלה  ע"י  מקומי  בן־אכר  שנתפס  הריגול,  עניין 
הגבול האנגלי. לע"ע )לעת עתה( נסו להוזיל הרבה כספים 
כדי שישחררו.9 אבל כפי הנשמע הנימוק הוא רציני מאוד. 
ומי יודע מה שיכול לבוא בעקבות זה. כי זה לא עניין של 
פרט וכפי הנראה מעורבים בעניין הזה הרבה אנשים.10 בא 

חג אבל מי מרגיש בו ומי שם אליו לב במצב רע כזה. 
החגים  ימי  עוברים   .)7.10.1917( תשרי  כ"א  א',  יום 
הימים.  כל  עובד  אינני  כי  כהלכתו,  החג  את  מקים  ואני 
ומדי  מיום שובי מגליל עדיין לא עזבני  הקדחת שתקפני 
יום ביומו יש לי חום. החג משעמם מאוד ואיננו דומה כלל 

דש – כינויה של הגב' דשבסקי, תושבת ראשון לציון שיזמה מעין בית   8
אוכל לפועלים בעת המלחמה. ראה על כך מ' צ'רקסקי, ברכה חבס 

)עורכת(. ספר העלייה השנייה, תל־אביב תש"ז, עמ' 649.
הערכה על סכומי השוחד הגדולים ראה: ניל"י עמ' 291.   9

המצוד על אנשי זיכרון־יעקב החל למחרת. הכל ציפו להתרחשות   10
חמורה בשל הידיעה על תפיסת נעמן בלקינד. ראה: ספר תולדות 

ההגנה,א,חלק א' תל־אביב 19514, עמ' 371. 

אפילו לחגים של ימי המשבר הראשונים. מין עצב נסוך על 
כל המושבה ואין יודעים עדיין מה הוא. 

בימים  להפתח  שהוחלטה  היהודאים  הפועלים  ועידת 
אלה וכבר נבחרו צירים מכל המקומות, )בראשון 4 צירים, 
4( אבל כשהצירים כבר התכוננו  בפ"ת 12 ציר, ברחובות 
הממשלה  שקט.  אי  מאוד  שבפ"ת  נודע  לוועידה  ללכת 
לעשות  כעת  מסוכן  ומאוד  חיפושים  לעשות  מתחילה 
ועידות פומביות. ובכן שלחו להודיע שהועידה לע"ע תהיה 
נדחית לזמן בלתי ידוע.11 הידיעה הזו ובכלל יתר הידיעות 

משפיעות ולרע ומחכים לאיזה דבר בלתי ברור. 
בא אלי מרדכי מגליל. בא דוקא בימים לא כ"כ )כל כך( 
מצוינים. אבל הרי צריכים לסדרו. ולע״ע נמצא אתי בחדר 
הגדול. מרוצה הנני בכ"ז )בכל זאת( בביאתו לכה"פ )לכל 
בערב  קרובה.  מילה  איזה  לדבר  מי  עם  לי  יהיה  הפחות( 
שמחת תורה הולכים אנו לביה"כ להקפות. זה קצת מעודד 

ושוכחים לרגע את המצב רוח הקשה.
כה  מנוחה  אחרי   .)10.10.1917( תשרי  כ"ד  ד',  יום 
ארוכה )כחודש ימים( מפאת טיולי וקדחתי יוצא אני היום 
דודי  בן  גם  מכירתנו.12  יהודה(  )נחלת  בנ"י  לעבוד  שוב 
מרדכי, שקיבלו אותו לעבוד פה יוצא היום בפעם הראשונה 
שהנני  זה  זאת  למרות  מהעבודה  הנני  מרוצה  לעבודה.13 
עוד די חלש, וצריך הייתי אולי עוד איזה ימים לנוח, אבל 

הכוונה היא לוועידה השביעית של הפועלים החקלאיים ביהודה שזומנה   11
לשבת, כ' בתשרי )6.10.1917(. הוועידה, שאכו נדחתה בשל האירועים, 
כונסה לבסוף חמישה חודשים מאוחר יותר. לאחר כיבוש יהודה על יד 
הבריטים. על ההכנות לוועידה ונסיבות דחייתה ראה: ז' צחור, 'תנועת 

הפועלים בארץ ישרא בין ייחוד לאיחוד' עבודה לשם קבלת תואר 
מוסמך, האוניברסיטה העברית, ירושלים 1976, עמודים 43-41. 

נחלת־יהודה הייתה התיישבות פועלים שנוסדה ב־1912 על ידי הוועד   12
האודסאי, 2 ק"מ צפונית לראשון־לציון. ראה: ח' גבתי, מאה שנות 

התיישבות, תל־אביב 1981, ע"ע 114, 178. 
ההתקבצות המשפחתית וה' לנדסמאנשאפטית' הייתה ממאפייני   13

העלייה השנייה. על כך ראה: ש' צמח, שנה ראשונה, תל־אביב 1965. 

נחלת יהודה

נסיה דשבסקי, רשל״צ 
יזמה בית אוכל לפועלים נחלת יהודה
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קבלת ענבים מבציר ביקב 
ראשון לציון

אחרי שאנחנו עובדים כשלוש שעות בערך, באים במרוצה 
אנשים  ותופסים  ממשלה  שבאה  מהמושבה  להודיענו 
לעבודת הצבא.14 כמובן אחרי קבלת ידיעה כזו עזבנו את 
העבודה והלכנו לבתים. למושבה כמובן פחדנו כבר ללכת 

וחיכינו לאיזה ידיעות משם. 
חיילי  באו  שב)...(  ידיעות  לשמוע  התחלנו  בצהריים 
ברחובות  ותופסים  איש.  כ־40  רב,  במספר  הממשלה 
יכולים. עד לפנות ערב שמענו כבר  ובבתים את מי שרק 
את כל פרטי היום. חוץ מהחיילים הנזכרים, באו גם פקידי 
וגם הפחה הירושלמי בתוכם ואסרו  יותר גבוהים  ממשלה 
כשרה.15  הזרים, שתעודתם  הנתינים  מאלה  חוץ  כולם  רת 

אסרו כ־50 איש עד הערב. 
כל היום הושיבו אותם בבית הכנסת וסגרו בעדם. לפנות 
ערב הוציאו אותם וכעדר צאן הובילו לרמלה בלוית מכות 
כמעט  הריגול,  עניין  מפאת  נאסרו  מזה  חוץ  ומהלומות. 
כל ראשי המושבה ומנהלי היקב והם )לובמן, מאירויטץ, 
אסרו  הנאשם  בלקינד  משפחת  כל  את  גם  וכו'(  הסגלים 

)אשת הנתפס, אביו וכו'( ואת כלם הובילו לרמלה.16
מחזה כל הדברים הללו, ובעיקר תמונת יציאת הנאסרים 
מן המושבה היתה לפי עדות הנשים המספרות קורעת. רוב 
שנאסרו  משפחות  בעלי  המושבה,  מתושבי  הם  הנאסרים 
מחובת עבה"צ )עבודת הציבור(. מענין הריגול היו יללות 

על פי התיקון לחוק ההתעת'מנות מיום 22 במארס 1915, חייב היה כל   14
מי שקיבל על עצמו אזרחות עות'מאנית לעמוד לרשות הצבא לגיוס רגיל 
)'טבור עסכריה'( או לעבודה )'טבור עמליה'(. רבים ניסו להתחמק מחובה 
זו. ראה: מ' בן הלל הכהן, מלחמת העמים, א, ירושלים תשמ"א, עמ' 271. 
אחת הדרכים להסתלקות מחובת הגיוס או העבודה היתה באמצעות   15

רכישת נתינות של אחת הארצות הנלחמות לצדה של תורכיה. 
הנתינות המבוקשת ביותר היתה הגרמנית. תיאור של הדרכים 

לרכישת הנתינות הזרה מצוי אצל מ' בן הלל הכהן, מלחמת העמים, ג, 
ירושלים תר"ץ עמ' 52.

תיאור המאסר והמסע לרמלה, ראה: יומנו של מנשה מאירוביץ, תושב   16
ראשון־לציון, ד' יודילוביץ )עורך(, ספר ראשון לציון, ראשון לציון 1941, 

עמודים 405-403.

שליוו  הנלקחים,  הבעלים  מנשי  התעלפויות  וגם  ובכיות 
הלכו  הממשלה  פקידי  רוב  גם  המושבה.  אחרי  עד  אותם 

אתם והשאירו פה 5 מהם שימשיכו את העבודה.
ולא  לנפשותינו  נשמרנו  כאלה  ידיעות  שאחרי  מובן 
בכ"ז  אבל  מהמושבה,  אוכל  לנו  הביאו  למושבה.  הלכנו 
כבר בחשיכה גמורה 'התגנבנו' אחדים סחור סחור המושבה 

והלכנו לבית לישון. 
יום ה', כ"ה תשרי )11.10.1917(. קמנו השכם בבוקר 
מאשר  יותר  בטוח  שם  לע"ע  יהודה(.  )נחלת  לנ"י  לשוב 
התפזרנו  לחשוב.  מה  אפילו  היה  לא  ולעבוד  במושבה. 
הביא  הצהרים  אחר  אתנו.  יהיה  מה  לדעת  מבלי  לבתים 
גם  יבואו  שתיכף  להיות  יכול  כי  מנ"י  שנצא  ידיעה  לנו 
הנה לחפש. רצנו להתחבא בכרמים עד הערב. בערב שוב 
לעומת  שקט  כמעט  היה  היום  למושבה.  בלחש  נכנסנו 

אתמול. אסרו רק איזה אנשים. 
כדרכנו  אנו  יוצאים   .)12.10.1917( תשרי  כ"ו  ו',  יום 
בבקר לנ"י שנהייתה לנו כמעט למקום בטוח. אבל פתאום 
החיילים  שהנה  בידיעה  אותנו  מבהילים  בבקר   9-8 בערך 
כמעט אצלנו. נסנו מהבתים והתאמצנו מבלי שירגישו בנו 
להמלט  התאמצנו  חזקים  בצעדים  אבל  אנחנו  שבורחים 

מידיהם. 
בערב,  רק  היום.  כל  שם  כבר  וישבנו  לכרמים  באנו 
בחשיכה, הלכנו קודם לנ"י. רק הספקנו לשמוע את הפרטים 
הרבה  בריחת  מפאת  בהתקצפות,  לנ"י  באו  היום:  של 
מהחברה, שתפסו אותם בבריחתם, לא חסכו להם כבר מכות 
פחדנים,  אלה  אי  על  חמתם  נחתה  יותר  עוד  ומהלומות. 
שמרוב פחד הודו שתעודותיהם שהם כביכול אוסטרים או 
ספרדים, קנו אותם הכסף והם באמת נתינים עות'מאניים. 
פחדנים כאלה לא רק שמזיקים לעצמם, גם ממיטים שואה 
'זרים'  נתינים  הם  ביננו  שהרוב  הזמן  באותו  אחרים.  על 
כאלה המצב רוח הוא קשה ומרוגז. הרבה מאתנו נמלטו כבר 
לפ"ת גם אנחנו. רוב הנותרים מחליטים השכם בבוקר לצאת 

 מבט ממערב לעבר המושבה רחובות. התמונה צולמה 
על ידי אחד מחיילי הצבא האוסטרלי בשנת 1917  

הגלויה באדיבות 
אוסף ״ביתמונה״
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יותר פה להיות כמעט אי אפשר. חוץ מהפועלים  כי  לפ"ת 
שנתפסו ביום הרביעי, )ששה, רק חולים שהיו במושבה(. 
ושקיבלנו כבר ידעה שמובילים אותם לירושלים.17 אסרו גם 
היום כארבעה מהמושבה ומנחלת יהודה ונמצאים עדיין פה. 
אנחנו הולכים למושבה בהחלטה ברורה לצאת בבוקר לפ"ת. 
5 חברה  אנו  יוצאים   .)13.10.1917( כ"ז תשרי  שבת, 
על מנת ללכת לפ"ת. וכשהתקרבנו לבית דגון מזהירות בנו 
הרבה  בכפר  נמצאים  כי  הכפר,  דרך  ללכת  מבלי  ערביות 

חיילי הממשלה ותופסים מי שבא ליד.
החלטנו  לבסוף  לעשות.  מה  ידענו  ולא  נבוכים  נשארנו 
בדרך  הפחות(  )לכל  לכה"פ  ליפול  מבלי  לראשון  לשוב 
לנו  הביאו  פחד.  בלי  לא  לביתנו  שבנו  הממשלה.  בידי 
אוכל בצהרים. אבל היום עבר בשקט כפי ששמענו, כנראה 
מתחשבים קצת עם השבת. במקום זה התחכמו והלכו בלילה 
לנס ציונה והשכם בבוקר התנפלו על המושבה והביא הנה 
משם 8 נאסרים. הושיבום עם אלה שנאסרו בבית גלוסקין.18

כל היום באים. נפוצה שמועה שמקוים אולי בשוחד גדול 
לשחרר את הנאסרים האחרונים )חוץ כמובן מאלו שנאסרו 
יואילו מבלי שיחפשו עוד בבתים.  ביום רביעי( וגם אולי 
בערב מודיע לנו )ובפרט לי ולמרדכי כי אין לנו פה כלל ימי 
עבודה( שכדאי לנו יותר ללכת לפ"ת מכיוון שפה אין לע"ע 
כל תקווה לעבודה ולהיות חופשי מהממשלה. אני ומרדכי 

מחליטים בהחלט גמור ללכת בבוקר לפ"ת. 
שוב  אנו  יוצאים   .)14.10.1917( תשרי  כ"ח  א',  יום 
פעם 4 אנשים לפ"ת, הדרך עברה לנו בשקט והגענו ב־10 
לקלוב פה. בפ"ת הרבה יותר שקט ובטוח לע"ע מאשר שם 
אבל גם פה מחכים לדבר מה ובטוחים שזה לא יעבור בלי 
כלום. נפגשים אנו פה עם יתר פליטי ראשון. שאחדים מהם 
נמצאים כבר פה זה ימים ומתיעצים מה לעשות. לע"ע אין 

ראה שם, שם.  17
זאב גלוסקין עצמו שהה בעת המלחמה במצרים. ראה: מ' סמילנסקי,   18

משפחת האדמה, ג, תל־אביב תשי"א, עמ' 194 ואילך. 

לסדר  לכה"פ  רוצים  אבל  פה.  להשאר  רק  אחרת  ברירה 
שיעבדו במקצת.

בכלל מצב העבודה פה קשה. אוכל נותנים לנו פה לע"ע 
איזה  כבר  רואים  אין.  אחרת  ברירה  הרי  חשבון(.19  )על 
הפועלים  מצב  פה  גם  שלנו.  ההסתדרות  במוסד  רופפות 
קשה. כבר איזה שבועות לא היה תשלום. מטעמים אלה 
נתנים כעת אוכל בקרדיט. למרות זה שעד עכשיו לא עשו 
זה ועוד יותר מזה שלוקחים פרודוקטים ממחסן 'המשביר' 
שנוסד אך ורק על יסוד קניה בכסף מזומן.20 המצב הביא 

לכדי־כך. 
בבית  הפגנה  כעין  הפועלים  עשו  שאתמול  לי  מספרים 
ועד המושבה, לדרוש כסף בעד עבודה. יצא סכסוך ופרצו 
עוד  שבדבר  התועלת  את  הצדדים.21  משני  מהלומות  גם 
אינם רואים לע"ע, אבל הספיקו להכניס שוב איזה איבה 

בין שני המעמדות וגם העבודה נקטנת ע"י כך.
פה  שהננו  הראשונים  התאספנו  האוכל  אחרי  בערב 
כ־15 איש )לראות?( מה לעשות והחלטנו להשתדל להשיג 
לכה"פ 8-7 ימי עבודה שיספיק בצמצום לאוכל. הלשכה 
מילאה בקשתנו וקיבלנו איזה מקומות עבודה ונחלקה בין 

החברה.

על דרך ההתארגנות בפתח־תקוה ראה: י' יערי־פולסקין, ספר היובל   19
פתח־תקוה תרפ"ט, עמודים תקג-תקט.

על הקמת 'המשביר' ודרך עבודתו בעת המלחמה ראה: הערותיו של י'   20
שרת לאגרות ברל כצנלסון. ב, תל־אביב 1947, עמודים 218-216. 

הסכסוך הנזכר זכה לתשומת־לב רבה בקרב האנשים הקשורים   21
בו. עליזה שידלובסקי מתארת פרשה שבה קיבלו על עצמם לוי 

שקולניק )אשכול( ונטע הרפז לפעול בתקיפות נגד ועד המושבה, 
שהשהה כספים להם היו הפועלים זכאים והנושא התפתח להפגנה 
אלימה. ספר העלייה השנייה )עמודים 660-650. גירסה שונה ראה: 

מ' ניימן. מפתח־תקוה לעמק עכור )ללא ציון מקום ותאריך ההוצאה( 
עמודים 27-26. 

חריש בעזרת גמל באדמת פתח־תקוה פועלים בפתח־תקוה פועלים ופועלות במטע השקדים בפתח־תקוה 



מאת: משה יהודאי

אבא נולד בכפר קטן בדרום מערב פולין. ילדותו ונעוריו עברו עליו כעל כל מתבגר יהודי במקום זה ובמפנה 
המאה ה־19 – לימודים בחדר ועיסוק במלאכות שונות. עד שב־1913 החליט לעזוב את בית אביו ולעלות לארץ־
ישראל. הוא החל לעבוד כשכיר יום במושבות בעיקר בשפלת יהודה. אחרי כשש שנים עזב את עבודתו החקלאית  

ועבר לתל־אביב בסוף 1919, שם החל ללמוד נגינה בקלרינט בקונסרבטוריון "שולמית".
ב־1927  עזב את הארץ לחודשים אחדים, ונסע לברלין ולוינה, שם המשיך להשתלם במוסיקה. הוא אסף אז 

חומר לצורך כתיבת ביוגרפיה  על בטהובן אותו העריץ, אשר יצאה לאור ב־1929 בהוצאת "קופת הספר".
מיטב  עם  דרך  למורי  בקורס  למד  בירושלים,  לדור  עבר  ב־1923  יותר;  הרבה  רחב  היה  הרוחני  עולמו  אך 
החוקרים דאז וכ־15 שנה עסק בהדרכת תיירים בגרמנית )שלא הייתה שפת אימו אך שלט בה ואף תרגם קטעי 
ספרות ופובליציסטיקה גרמנית לעברית( בארץ, בלבנון, בסוריה ובעבר הירדן וכן בהדרכת טיולים ציבוריים 

ובמתן הרצאות בנושאי ידיעת הארץ.
את אהבתו לארץ ביטא גם בהשתתפותו בכנסים שנתיים לארכיאולוגיה ולנומיסמטיקה - עיסוק במטבעות 

עתיקים. במשך השנים צבר אוספים נאים בשני תחומים אלה כמו גם אוסף בולים שהיה לו.
אבא היה גם איש ספר. ביתנו שלא היה משופע בכסף, היה לעומת זאת משופע בספרים ובכתבי עת, אותם הקפיד 
אבי לכרוך מדי שנה. גם מאתנו ילדיו לא חסך, ובתקופות מסוימות היינו מנויים על לא פחות מחמישה עתוני ילדים! 

הוא גם ניסה את כוחו בכתיבה סיפורית אך בכך לא צלחה ידו.
את זיקתו לעולם היהדות קיבל כמובן בבית הוריו, והוא כותב על כך במפורט בתיאור קורות חייו. עם עלייתו זנח 
את קיום המצוות כרבים מבני דורו, אך עם השנים הלך והתקרב יותר ויותר למסורת, בעיקר אהב את התנ"ך ואת 
אווירת השבת החגים. הוא היה מראשוני בית הכנסת המרכזי של ירושלים "ישורון", והקפיד על נוכחות מתמדת 

בו, גם בימים של שלג או בעת המצור והקרבות בירושלים ב־1948.
אידיאולוגית, היה אבא איש תנועת העבודה, חבר מפלגת "הפועל הצעיר" משנותיו הראשונות בארץ ולאחר 
מכן חבר מפא"י נאמן. כחבר "הפועל הצעיר" היה ממתנגדי ההתנדבות לגדודים העבריים בימי מלחמת העולם 

הראשונה מתוך מניעים אנטי־מיליטריסטיים שהיו נחלתו בכל שנותיו.1
בתחום זה הושפע מאד מחברו הטוב נתן חפשי,2 שהיה חברו  ותלמידו הטוב של א.ד. גורדון, והלך בדרכו 

בעניין זה וגם בתחום הצמחונות, אם כי בשני התחומים הללו היה הרבה יותר פשרן.
מוסיקה, ארץ ישראל, ספרות, יהדות, פוליטיקה, צמחונות – אכן עולם ומלואו.

ועם כל העושר הרוחני הזה, אבי היה אדם עצוב. הוא לא שמח בחלקו. היו לו שאיפות רוחניות גבוהות ליצור 
בתחומים בהם עסק ואותם אהב, אך אופיו וייתכן שגם כישוריו לא יצרו את התנאים המספיקים לכך.

את מיטב כוחו הרוחני השקיע ביומנו, אותו כתב, לא ברציפות, במשך למעלה מחמישים שנה.
 

* הרב משה יהודאי )1940(, יליד ירושלים, בן לעולי העלייה השנייה והשלישית.  הוא בוגר האקדמיה למוסיקה בירושלים וכן בוגר 
אוניברסיטת בן גוריון בהיסטוריה של עם ישראל ומוסמך האוניברסיטה העברית במחשבת ישראל. את לימודיו הרבניים עשה ב"היברו 

יוניון קולג'" בירושלים, שם הוסמך ב-1983 ומאז שימש כרב קהילתי ליברלי ובתפקידים רבניים אחרים בארץ ובעולם.   

1  ראו זאב צחור,  הוויכוח במפלגות הפועלים הארצישראליות על הגיוס ל’גדוד העברי’, קתדרה 3, פברואר 1977.
2  נתן חפשי )1890-1981(

 אבי שמואל יהודאי 
)1964-1892(
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מבוא
ובמפקדי  האוכלוסין  במרשמי  נעסוק  זו  ברשימתנו 
משלהי  שונים:  בזמנים  ישראל  בארץ  שנערכו  התושבים 
תקופת שלטון העות'מאנים, התקופה הבריטית והמפקדים 
מאגרי  מפורטים  בהמשך   .1995 שנת  עד  ישראל  במדינת 

מידע נוספים שניתן להיעזר בהם במחקר גנאולוגי. 
בארץ  שנערכו  המפקדים  פרטי  מצויים  במאמר 
האפשרות  נבדקה  לא  אך  העשרים,  במאה  ישראל 
להשתמש במידע הבא ממאגרי מידע אלה. יש לדעת 
כי חוקי המפקדים ומרשמי התושבים קובעים הגבלות 
מסוימות של חיסיון על המידע שבהם, ולפיכך נצטרך 

להצליב ידיעות ממאגרי מידע אחרים. 
כלים  הם  למיניהם  ומפקדים  תושבים  מרשמי   

החוקר  מחקר.  או  שלטון  כל  המשמשים  חשובים 
אמור לאסוף נתונים כמותיים, להציגם ולהסיק מהם 
מסקנות. בעיקרון חוקר גנאלוגיה יכול לאסוף מידע 
על  יצביע  וכאשר  אם  למיניהם  במפקדים  שהצטבר 
הסכמה בכתב של האיש שלגביו מתבקש המידע, או 

אם הוא קיבל את המידע ממקור אחר. 
 

מפקדי אוכלוסין
החיים  אנשים  של  ספירה  הוא  אוכלוסין  מפקד 
למטרות  נערכים  אוכלוסין  מפקדי  מסוים.  במקום 
שונות: גביית מיסים, גיוס אנשים, קביעת מדיניות 
השפעת  לבדיקת  גם  כמו  פיתוח.  תכניות  כלכלית, 
גורמים שונים - מוצא, עדה, דת, מסורות, הסביבה 
והחברה - על האוכלוסייה בכלל, ועל חלקים מיוחדים 

ונפרדים בתוכה בפרט. 
האדם,  על  כלל  בדרך  חביבים  אינם  אוכלוסין  מפקדי 
בגלל החשש "מעונש בידי שמים" ומשום "עינא בישא" של 
השלטון או הגוף העורך אותו. הפחד והחשש מפני מפקדים 
קיים בעם ישראל בקרב חלקים מסוימים, מזמן קדום ועד 

* עו"ד שמואל שמיר, יליד ירושלים, שימש מראשי ועד העדה 
הספרדית בעיר, ממייסדי האגודה הגנאלוגית בישראל ומראשוני 

העורכים של כתב העת שלה – "שרשרת הדורות".

מפקדי אוכלוסין בארץ ישראל
 בשלהי המאה ה־19 ובמאה ה־20 

ומאגרי מידע נוספים

שמואל שמיר*
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קהילות,  היו  עדיין  ה־20  במאה  גם  ימינו. 
או  שנמנעו  בפרט,  ובישראל  בכלל  בתבל 
אחת  דוגמה  הפוקד.  של  מעינו  השתמטו 
אף  על  בארץ.  קרתא"  "נטורי  עדת  היא 
ההטבות שמוסדות הרווחה למיניהם, כולל 
זה  לחלק  העניקו  לאומי,  לביטוח  המוסד 
שלא  העדיפו  זו  עדה  בני  באוכלוסייה, 
הודיעו  הם  אוכלוסין.  בספירת  להתפקד 
בצורה הפגנתית במפקד הראשון שנתקיים 
הם  כי   ,1948 בשנת  ישראל  במדינת 
יימנעו מלשתף פעולה. ברם לאחר מכן, 
בגלל  בתחילה  התפקדו.  זאת  בכל  הם 
בישראל,  אז  שהונהג  הקיצוב  משטר 
חולים,  בבתי  הלידות  בשל  ובהמשך 
והרישומים של היילוד וההורים. סיבה 
אחרת להימנעות מלהשתתף במפקדים 
החשש  הייתה  אוכלוסין  ובמרשם 

מהטלת מיסים או מגיוס לצבא. 

ספרי "נפוס" 
העות'מאניים,  נפשות(  )ספרי  ה"נפוס"  ספרי   463
נישואין,  רשימות  ומכילים  המדינה,  בגנזך  נמצאים 
גירושין, שינויי כתובת ורשימות יוצאי צבא. יש בהם 
ידיעות על התושבים המקומיים והזרים, כתובותיהם 
והמוסדית.  העדתית  או  הדתית  השתייכותם  בחו"ל, 
מחוזות,  נפות,  מקומות,  לפי  מסודרים  אלה  ספרים 
בחלקם,  למיניהן.  והעדות  פרברים  כפרים,  ערים, 
ובמיוחד בירושלים, יש חלוקה לא רק לפי השתייכות 
ולספרדים,  לאשכנזים  גם  אלא  כיהודים,  דתית 
ולפעמים ההבחנה היא אף בין חסידים לבין פרושים. 
המוכתרים  בספרי  במקביל  מלווים  ה"נפוס"  ספרי 
וברשימות הקונסוליות )בעיקר הבריטית והגרמנית(, 
וכן של הכנסיות  ברשימות ביה"ד השרעי בירושלים 
הנוצריות, ומאפשרים לנו למצוא פרטים אישיים על 

תושבי הארץ ב־45 שנה שקדמו לממשלת המנדט.
מי שהיה גנז המדינה פאול אלסברג, פרסם מאמר 
 Studies on Palestine During the Ottoman בספר
Period שיצא לאור בשנת 1975 בעריכת משה מעוז, 
 והפנה את תשומת לב החוקרים ל־463 ספרי ה"נפוס"1, 

 Studies on Palestine During the Ottoman Period, Jerusalem, The  1
Magnes Press, 1975 בעריכת משה מעוז, עמוד 533.

כמקור לחקר 
ההיסטוריה של פלשתינה בתקופת השלטון העות'מאני. 
יונתן פייגיס כתב מדריך אחר על מפקדי האוכלוסין 
 1918-1875 בשנים  ישראל  בארץ  העות'מאניים 
אז  כמקובל  ערביות,  באותיות  בתורכית  הכתובים 
באימפריה העות'מאנית2. מדריך זה ציין שהמפקדים 
המקורות  אחד  הם  ה"נפוס"  וספרי  העות'מניים 
הדמוגרפיה  בנושאי  ביותר  החשובים  ההיסטוריים 
החיים בארץ  להבנת מציאות  וכן חשובים  והכלכלה, 
הספרים  את  סקר  הוא  הרלוונטית.  בתקופה  ישראל 
שכלולים בהם פרטים רבים על האוכלוסייה שישבה 
בארץ ישראל מאז 1875 ועד ראשית המנדט הבריטי. 
הרחב  הציבור  לעיון  פתוחים  אלה  "נפוס"  ספרי 
ומדויקת  אינפורמציה עשירה  ומכילים  במיקרופילם, 

ביותר.
בספרי ה"נפוס" מצויים מפקדים שנערכו בשנת 
1884 )המפקד בירושלים נערך רק בעיר העתיקה, 
המוסלמים  התושבים  רק  הר־ציון(.  לרבות 
המקומיים חולקו בו לפי רבעים. היהודים והנוצרים 

2  פגיס, יונתן, מפקדי האוכלוסין העות'מאניים בארץ ישראל 1918-1875, 
ירושלים התשנ"ח,

עמוד מספר ״נפוס״
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ערך  העות'מאני  השלטון  בלבד.  לעדות  חולקו 
מפקדים נוספים בשנים 1905, 1911, 1915. המפקד 
יהודים  ובקרב  החדשה  בעיר  נערך   1915 משנת 
היהודים  המנהיגים  לקריאת  קשור  והוא  בלבד, 
המפקד  עות'מאנית(.  )התאזרחות  ל"התעת'מנות" 
הוא  חלקי,  היה  שהוא  פי  על  אף  מביניהם,  הטוב 
רבות:  מסיבות  בו  להיעזר  ניתן   .1905 משנת  זה 
הכמות והחומר שהוא הכיל, טיבו, הדיוק שהושקע 
נוספים משנת  הושלם במפקדים  הוא  כן  וכמו  בו, 
1911 ו־1912. ספרים אלה טובים במיוחד בכל הנוגע 

לדמוגרפיה ולכלכלה.

קטלוג ספרי ה"נפוס" הוא כדלקמן: 
תושבים.  ספירת  יש  מוקדמים  ספרים  ב־101  א. 
אלה מכילים את הפרטים הבאים: שם העיר, היישוב, 
המשפחה,  ראש  שם  הרובע,  הפרבר,  או  הכפר 
מקצועו, הדת שאליה משתייך האיש, שנת הלידה וכן 

פרטי יתר בני המשפחה.
ביותר  מלאות  רשימות  יש  יסוד  ספרי  ב־225  ב. 
של טפסי המפקדים מאז 1905. כנראה שאלה הכילו 
הרישום  זו.  לספירה  קודמים  טפסים  של  העתקים 
על  פרטים  בשוליו  להוסיף  כדי  רחב,  בדף  נעשה 
באותה  שגרו  לאנשים  שנוספו  או  שנולדו,  הילדים 
להוספת  מקום  וכן  נשואים,  או  לידות  ידי  על  חצר 

חצרות או בתים שנבנו לאחר הספירה.
מוות,  לידות,  על  פרטים  מכילים  ספרים   38 ג. 
כרונולוגית,  נערכו  אלה  ספרים  וגירושין.  נישואין 
הרישום  במשרד  ההודעות  נמסרו  בו  התאריך  לפי 
הידיעות  את  עצמו.  האירוע  תאריך  לפי  ולא  בנפה, 
על  לדווח  הקפיד  תמיד  שלא  המוכתר,  לרוב  מסר 
האירוע מיד לאחר התרחשותו. בספר הלידות מופיע 

בדרך כלל שם המשפחה בלבד ללא שם היילוד.
צבא,  יוצאי  רשימות  מכילים  אחרים  ספרים  ד. 
לפי  מולאו  שלא  המוכתרים  וספרי  הזרים  רשימות 

טפסים של רשימות המפקדים.

מפקד תושבי ארץ ישראל היהודים, 
ובפרט של יהודי ירושלים

ועד הסיוע האמריקאי במשרד ההסתדרות הציונית 
אדר-תמוז  בחודשים  מפקד  ערך  בא"י  החדשה 
היישוב  בני  של  המפקד   .1916 מרץ-יולי  תרע"ו, 
חלוקת  של  מנהלי  לצורך  נערך  ובירושלים  בארץ 

העזרה שהגיעה מארצות הברית במאי 1915 במוצרים 
ובכסף. בירושלים נמנו אז כ־50 אלף נפש. )24,445 
על  תימנים(.  ו־3,340  ספרדים   22,207 אשכנזים, 
אלמליח  אברהם  העיתונאי  סיפר  והחלוקה  המפקד 
בספרו "ארץ ישראל וסוריה בימי מלחמת העולם"3. 
שונים  דברים  עם  אלה  מספרים  להשוות  אפשר 
ארץ  יהודי  ספירת  על  בחוברת  גורביץ  ד.  שכתב 
ישראל, ולפיו במפקד זה מנתה האוכלוסייה היהודית 
בירושלים 26,605 איש4. מפקד זה היה מעין מרשם 
התושבים היהודים בארץ, ובמיוחד בירושלים בשנת 
1916. סיפר על כך שמואל מושיוף )1973-1885( מי 
שהיה מזכיר ועד הסיוע והחלוקה שבראשה עמד דוד 

ילין, בספרו האוטוביוגרפי "בתוככי ירושלים"5. 
הוקמה  ולאינפורמציה  לסטטיסטיקה  המחלקה 
עיבוד  את  והמשיכה  בינואר 1920  הצירים  ועד  ע"י 
החומר הסטטיסטי והאינפורמטיבי שנמסר קודם לכן 
ע"י המשרד בא"י )ראה סקירת פעילות ועד הצירים 

לארץ ישראל – תרפ"א עמ' 27(.

 מפקד האוכלוסין הראשון 
בתקופת המנדט הבריטי

מפקד זה החל ב־22 באוקטובר 1922 ונמשך שישה 
ימים. המפקד נערך למטרות סטטיסטיות של קבלת 
ותכונותיה  האוכלוסייה  גודל  על  כולל  כמותי  מידע 
נערך  זה  מפקד  תושבים.   757,206 והקיף  השונות, 
תחת פיקוח של J. B. Baron, מי שהיה מנהל המכס 
וכתב  שלו  המפקד  תוצאות  את  ערך  הוא  והמסחר. 
 Palestine Report and" :עליו דו"ח שפורסם בשם
 "General Abstract of the Census of 1922
מה,  במידת  היה,  זה  מפקד   .)Jerusalem 1923(
מבצע חפוז וללא הכנות יסודיות6. ספירה זו תוקנה 
ע"י פרופ' רוברטו בקי, והוא מסר על 763,600 נפש 

 .The population of Israel - 7בספרו
לפי התנאי שהוועד הפועל הערבי הציב לפני קיום 

3  אלמליח, אברהם, ארץ־ישראל וסוריה בימי מלחמת העולם, ירושלים 
תרפ"ח. כרך שני, עמוד 166.

4  ראה על כך בחוברת א' – ספירת יהודי א"י ביהודה, שומרון והגליל, מאת 
.The population of Jerusalem 1940, p.14 ד. גורביץ, וכן

5  מושיוף, מאיר, בתוככי ירושלים, תשל"ח. עמודים 53-48. 
6  שמלץ, עוזיאל, "האוכלוסייה באזורי ירושלים וחברון בראשית המאה 

העשרים", קתדרה 36, 1985. עמ' 133. 
R. Bachi, The population of Israel, Jerusalem 1977. p.366  7
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המתפקדים  על  המפקד, 
נמנו גם תושבי א"י ששהו ביום המפקד 

בחו"ל, סה"כ נמנו 757,182 נפש. 11% מבין הנפקדים, 
 25% היוו  ואלה  יהודים  היו  איש   83,800 דהיינו 

מתושבי הערים ירושלים, טבריה וצפת. 
היה זה מפקד דה פקטו, שבו נעשתה ספירת כל 
נתיני  וגם  צבא  אנשי  כולל  הנוכחת,  האוכלוסייה 
עפ"י  זרים  נתינים  כולל  דהיינו  נכריות,  ארצות 
מוסלמים  לא  נתינים  )זכות  ה"קפיטולציות"  הסכמי 
מדינות  מחסות  להנות  העות'מאנית  באימפריה 
אירופה לרבות שיפוט עפ"י החוק האירופי(. מפקד 
הייתה  מטרתו  ועיקר  ופרימיטיבי,  תמציתי  היה  זה 
לקראת  א"י  תושבי  של  העדתי  ההרכב  את  לקבוע 

הבחירות למועצה המחוקקת.
למועצה  בחירות  לקראת  כהכנה  נערך  המפקד 
המחוקקת שהובטח להקימה לפי נציגות מתאימה ועפ"י 
חלוקה והשתייכות לעדות )ייצוג פרופורציונאלי(. את 
המועצה המחוקקת רצו להקים לפי השיטה העות'מאנית: 
כלומר לפי ההשתייכות הדתית של הבוחרים. כל 200

 25 בני  זכרים  בוחרים, 
ומעלה, אזרחי ארץ ישראל, יכלו לבחור שני נציגים. 
שני  מוסלמים,  )שמונה  להיבחר  צריכים  היו  למועצה 
מטעם  חברים   11 עוד  עם  יחד  יהודים(  ושני  נוצרים 

הממשלה.
הערבים החרימו את הבחירות למועצה המחוקקת 
הודאה  תהיה  אלה  בבחירות  שההצבעה  בטענה 
והכרה בחוקת הארץ דהיינו המנדט. רעיון המועצה 
ובמקומו  המנדט  ממשלת  ע"י  בוטל  המחוקקת 
הוחלט להקים מועצה ארץ ישראלית שחבריה יהיו 
ממונים ע"י הממשלה, והרכבה יהיה: הנציב העליון 
נוצרים  ועוד שמונה מוסלמים שני  ועשרה פקידים 
במועצתו"  המלך  "דבר  כשפורסם  יהודים.  ושני 
חבר  בבריטניה,  הנהוגה  החקיקה  לשיטת  )כינוי 
העמים הבריטי ובעבר באימפריה הבריטית( הודיע 
ולכן  התפטרו  המוסלמים  שהחברים  העליון  הנציב 
רק  שימשו  שבו  גוף  הייתה  המחוקקת  המועצה 

פקידים בריטים.
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 מפקד אוכלוסין שני 
בא"י המנדטורית 

מפקד נוסף נערך ב־18 בנובמבר 1931. במפקד זה 
נמנו בארץ 175,606 יהודים )כ־17% מכלל התושבים(. 
 759,952 מהם  נפשות;   1,035,154 נמנו  סה"כ 

מוסלמים; 90,607 נוצרים; ו־9,589 אחרים.
מקובל לחשוב שמפקד זה היה מהימן וללא טעויות 
בפיקוחו  נערך  זה  מפקד  משמעותיות.  הטיות  או 
ממשלת  של  הראשי  המזכיר  עוזר  שהיה  מי  של 
שלו  הדו"ח  וכותרת   )C. Mills( מילס  המנדט, 
 Census of Palestine 1931, Population :הייתה
 of Towns and Villages and Administration
נתאפשרה  זו  ספירה   .Areas, Jerusalem 1932
והצליחה לאחר שהנציב העליון פרסם הודעה רשמית 
שנועדה להרגיע את האוכלוסייה, ובה הצהיר כי חל 
הודעה  במפקד.  שנרכש  במידע  להשתמש  איסור 
היו  עת  שבאותה  העובדה  לרגל  באה  זו  מרגיעה 
בקרב האוכלוסייה היהודית והערבית, עולים רבים 

וכן תושבים בלתי לגליים.

היכן נמצאים הפנקסים וגיליונות 
המפקדים מ־1922 ומ־1931?

ממוקמת,  הייתה  לסטטיסטיקה  המחלקה  ספריית 
בירושלים.  הקרבות  באזור  העצמאות  מלחמת  בזמן 
תחת  הקרבות  בימי  מבטחים  למקום  הועברה  היא 
היה  בה  בתקופה  התרחשה  זו  העברה  יריות.  מטר 
קשה מאוד למצוא מקום מתאים לספריה בירושלים.

 1931 ומשנת   1922 משנת  והפנקסים  הרישומים 
של  החדרים  לאחד  שהושלכו  ונראה  בשקים  נערמו 
הספרייה הנוכחית של הלשכה לסטטיסטיקה, כנראה 
שהם מונחים שם עד היום ללא סדר או שמירה, וספק 

אם ניתן להיעזר בהם או לעיין בהם.

 מפקד הבוגרים היהודים 
של "כנסת ישראל" 8  

את המפקד זה ערך היישוב היהודי ב־12 בספטמבר 
1939. היה זה מפקד אוכלוסין יהודיים – מתנדבים 

לשירות המולדת, והתפקדו בו 136,000 יהודים.

8  מושג מקובל בתקופת המנדט ל"אספת הנבחרים והוועד הלאומי".

הציוני  בארכיון  נמצאות  זה  מפקד  רשימות 
המרכזי. המפקד מסומן ב־J/4. המפקד של תושביה 
ורחובות  שכונות  לפי  נערך  ירושלים  של  היהודים 

שונים בירושלים. 
הציוני,  בארכיון  נמצאת  זה  למפקד  במקביל 
משנת  אלף־בית,  לפי  המסומנת  הבוגרים  רשימת 

.J1/23321942, מסומנת ב־
יהודי  נפש.   475,000 אז  מנה  היהודי  הישוב 
ירושלים מנו 75,150 + 5,700 אנשי "אגודת ישראל". 
סה"כ 80,850 נפש שהיו 61% מן האוכלוסייה הכללית 

בירושלים.
 

 רישום מנהלי 
 של אוכלוסיית 
מדינת ישראל 

לעשר  אחת  מפקדים  נתקיימו  ישראל  במדינת 
המפקד  נערך   1948 בנובמבר  ב־8  בקרוב.  שנים 
על  הוכרז  תושבים.  מרשם  הקמת  לצרכי  הראשון 
עברו  ופוקדים  שעות  שבע  שנמשך  עוצר  של  מצב 
בבתי התושבים. רישום זה נערך בשיתוף עם הלשכה 
לסטטיסטיקה, והוא נועד גם לצרכי קבלת מידע על 
נמנו 782,000  והרכבה. במפקד  אוכלוסיית ישראל 
העברית,  האנציקלופדיה  לפי   716,678  – )או  נפש 
כרך ו' עמ' 689(. 713 אלף יהודים ו־69 אלף ערבים. 
)רישום  חירום  שעת  תקנות  עפ"י  נערך  המפקד 
תושבים( תש"ח 1948. תקנות אלה הוחלפו בפקודת 

מרשם התושבים תש"ט 1949.
מטרת מפקד זה הייתה להכין את רשימת הבוחרים 
זיהוי.  וכן להוציא פנקסי  לכנסת ישראל הראשונה, 
פרטים  ופרטי,  משפחה  שמות,  פרטי  כלל  הוא 
לידה,  מקום  לידה,  תאריכי  והילדים,  ההורים  על 
והתיישבות  לארץ  עלייה  ימי  משפחתי,  מצב  מין, 
ודת, שפת הדיבור,  לאום  במקום מגורים, אזרחות, 
כתובת  ומקצוע,  היד  משלח  וכתוב,  קרוא  ידיעת 
אימוץ,  לידות,  וגירושין,  נישואין  והעבודה,  המעון 
אפוטרופסות, יציאה משטח המדינה ומוות. לכל תושב 
שמלאו 16 שנה ניתנה תעודת זהות עם תמונה לזיהוי. 
ראה רישום התושבים 8/11/1948 כרך שני פרק ה' 
לסטטיסטיקה.  המרכזית  הלשכה  ע"י  לאור  שיצא 
ניתוח העלייה ההמונית לישראל בשנים 1953-1948, 
נעשה   – ישראל  אוכלוסיית  על  והשפעותיה  ממדיה 

ע"י פרופסור משה סיקרון בכתביו.
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 מפקד שני של 
אוכלוסין ודיור 

מפקד זה נערך עפ"י חוק מרשם האוכלוסין ב־21 
תושבים;   2,234,200 נמנו  זה  במפקד   .1961 במאי 
מוסלמים,  ו־174,900  יהודים   1,981,700 מהם 

51,300 נוצרים, 26,340 דרוזים.
והן  יורה  דה  לאוכלוסייה  הן  התייחס  זה  מפקד 
גם  שימשו  המפקד  נתוני  פקטו.  דה  לאוכלוסייה 
התושבים  בכרטסת  התושבים  של  הכתובות  לעדכון 
ע"י עריכת השוואה בין כרטסת המפקד לבין כרטסת 
התושבים. המפקד נעזר גם בכרטסת התושבים ע"י 
המפקד  בעת  נפקדו  שלא  אלה  של  חלקים  השלמת 
ונמצאו בכרטסת התושבים. גיליונות אינדיבידואליים 

של מפקד זה מצויים בגנזך המדינה. 
שבמפקד  הפרטים  כי  נקבע  המפקדים  בשני 
הביטחון,  שר  הפנים,  לשר  פרט  חסויים,  יהיו 
המשטרה,  של  הכללי  המפקח  המשפטי,  היועץ 
הנישואין  ורושם  הסמיכו  ביה"ד  או  שביהמ"ש  ומי 

במגבלות שנקבעו.
אולם בתקנות מתשל"ה )1974/1975( בדבר קבלת 
פרטי רישום של נרשם, נקבע כי אדם שיש לו עניין 
של  הרישום  פרטי  על  ידיעה  לקבל  רשאי  לכאורה, 
נרשם בעניינים הבאים: שמות ההורים, מקום לידה, 
לישראל  כניסה  תאריך  לאום,  מין,  משפחתי,  מצב 
רישום  תמצית  לידה,  תעודת  וכן  הזהות.  ומספר 

ותעודת פטירה.
 

מפקדים נוספים
בו  ונמנו   1972 במאי  ב־22  נערך  שלישי  מפקד 
3,225,000 נפש, מהם 2,752,700 יהודים; 472,300 

לא יהודים.
זה  במפקד   .1983 ביוני  ב־4  נערך  רביעי   מפקד 
נמנו 4,037,600 נפש; מהם 3,349,900 יהודים שהם 
ובירושלים   ,17% שהם  יהודים  לא   687,600  ;83%

428,600 נפש שהם 10.6% מכלל האוכלוסייה.
במפקד   .1995 בנובמבר  ב־5  נערך  חמישי  מפקד 
יהודים  נפש; מהם 4,522,300  נמנו 5,612,300  זה 
)שהם  יהודים  לא  ו־1,090,000   ,)80.6% )שהם 
 420,900  ;602,700 בירושלים  סה"כ   ,)19.4%
יהודים )שהם 69.82%( ו־181,800 לא יהודים )שהם 

.)30.2%

 מפקדי אוכלוסין 
 בירושלים המזרחית 

בזמן שלטון ירדן

 1952 באוגוסט-ספטמבר  נערכו  אלה  מפקדים 
בירושלים  נמנו   ,1961 מנובמבר  במפקד  וב־1961. 
ירדן,  שלטון  ותחת  דאז  בגבולותיה  המזרחית, 
 10,795 מוסלמים,   54,081 ומהם  אנשים   75,000
 96 ובנוסף  ו־981 קבוצת בני דתות אחרות,  נוצרים 
כמובן  )הכול  העברית  האוניברסיטה  בשטח  יהודים 
אז(.  שהתקיימה  כפי  פוליטית  גיאוגרפית  במסגרת 
ע.  של  ברשימתו  מצויים  אלה  מפקדים  על  פרטים 
החדש"  "המזרח  של  ל"ה  בגיליון  שפורסמה  שמלץ 

משנת 1992 9.

 מפקד אוכלוסין 
 ביהודה ושומרון, 

עזה וצפון סיני

הישראלי  הצבאי  הממשל  ערך   1967 בספטמבר 
600,000 איש, ובחבל עזה  מפקד ונמנו בו ביו"ש 
נתפקדו  ירושלים  במזרח  איש.  סיני 38,000  וצפון 
אז 68,600 איש לא יהודים. המפקד נערך בהנהלת 
וד"ר  רוטר,  און,  בר  ר.  טוב,  אבן  גב'  בקי,  פרופ' 

שמלץ.
ישראל  העניקה  לישראל  המסופח  בשטח  במפקד 
התנאים  בשני  שעמד  למי  קבע  תושב  של  מעמד 

הבאים:
1. נוכחות פיזית בשטח המסופח בשעת המפקד.

2. היה תושב בשטח קודם ל־1967.
במפקד זה נמנו ביו"ש 598,637 נפש, בצפון סיני 
33,441, בעזה 356,261 נפש, וברמת הגולן 6,396, 
סה"כ 994,735 נפש. לא נמנו בו בין תושבי הקבע, 
אנשי מזרח ירושלים אשר שהו זמנית מחוץ לשטח 

המסופח.
במרץ 1968 החל הממשל הצבאי להנפיק ולחלק 
ירושלים,  מזרח  באזור  ישראליות  זהות  תעודות 
בלבד,  לגברים  חובה  הונהגה   1969 בינואר  וב־8 
זהות  תעודת  לשאת  ומעלה,  שנה   16 מגיל 

ישראלית.

9  שמלץ, עוזיאל, "האוכלוסייה הערבית בירושלים מאז תקופת המנדט 
1918 מ-1990", "המזרח החדש" ל"ה תשנ"ב. עמודים 43-6.
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ניתן  אוכלוסין  מפקדי  בנושא  מנחה  פס"ד 
בעתירה   ,424  )2( מב'  פס"ד   282/88 בבג"צ 
ישראל;  ממשלת  ראש  נגד  עווד  מוברק  שהגיש 
כי  בדיעבד  שהתברר  מי  של  עתירה  זו  הייתה 
אלימה  בלתי  ולהתקוממות  ל"אינתיפאדה"  הטיף 

נגד מדינת ישראל.

מאגרי מידע
מידע  ולקבל  מידע  להצליב  המאפשר  עזר  חומר 
נמצא  שבמפקדים,  לא־חסויים  פרטים  על  נוסף 
הוראות  עפ"י  זה  נושא  נבחן  שונים.  מידע  במאגרי 

חוק של הגנת הפרטיות. 
ורישומי  מפקדים  נערכו  פיהם  שעל  החוקים 
תושבים קבעו שהמידע האצור בהם הוא חסוי. לכן 
מידע  במקורות  להיעזר  האפשרות  את  לבדוק  ראוי 
בספרים  המצוייה  אינפורמציה  ולהצליב  אחרים, 
הנגישים לציבור החוקרים והמתעניינים. חומר עזר 
במאגרי  נמצא  נוסף  מידע  והשגת  מידע  להצלבת 

מידע/ הגנת הפרטיות.

 חוק הגנת הפרטיות 
התשמ"א 1981 

החוק  הסודיות.  בנושא  רפורמה  חולל  זה  חוק 
הוא  בפרטיות.  פגיעה  של  נוספת  נזיקין  עילת  קבע 
בא להסדיר את האיסור וההגבלה של שימוש במידע 
שנשאב ממאגר מידע שמקורו: בילוש, האזנת סתר, 
אדם  בשם  שימוש  כתב,  או  מכתב  העתקת  צילום, 
וכינויו, תמונתו או קולו, הפרת חובת סודיות, שימוש 
או  פרסום  אדם,  של  פרטיים  עניינים  על  בידיעה 
מסירתו של דבר שהושג בפגיעה בפרטיות, ופרסום 
של עניין הנוגע לצנעת חייו האישיים של אדם, מצב 
בריאותו, מצבו הכלכלי, הכשרתו המקצועית, דעותיו 

ואמונתו.
פנקס  ינהל  מידע  מאגרי  שרשם  נקבע  בחוק 
מאגרי מידע, וכל אדם זכאי לעיין בעצמו או ע"י 
בא כוחו שהרשהו בכתב או ע"י אפוטרופוס במידע 
הנוגע לו והמוחזק במאגרי מידע. מידע או ידיעות 
במסגרת  ציבוריים,  מגופים  לשאוב  ניתן  נוספות 
התנאים שנקבעו בחוק הגנת הפרטיות, אם המידע 
לא חסוי עפ"י חיקוק או עפ"י עקרונות של אתיקה 

מקצועית. 

 חוק חופש המידע 
התשנ"ח 1998

מטרת חוק זה היא לעגן בחקיקה את הזכות לקבל 
הממלכתי  במישור  הציבור,  ברשות  המצוי  מידע 

והמוניציפאלי והתאגידים שבשליטתם. 
מידע זה כתוב, מוקלט, מוסרט, מצולם או ממוחשב 
לגבי פעילותה ותחומי אחריותה של כל רשות, וכולל 
איסור  קובע  וכן  וסמכויותיה,  תפקידיה  על  הסבר 
על רשות ציבורית למסור מידע מסווג המפורט שם. 
הוא לא חל על הרשות המחוקקת, הרשות המבצעת 
את  חוקית  מסדיר  זה  חוק  השופטת.  הרשות  ועל 
הגישה למידע המצוי בידי רשויות ציבוריות וקבלת 
 עותק ממנו עפ"י זכות המוקנית לכל אזרח ישראלי 

או תושב.

 מקורות פתוחים לכול 
ללא מגבלות

 1. פנקס בוחרים לכנסת, לעיריות, 
למועצות מקומיות ולועדי קבילות

ומוגבל  מצומצם  מידע  מכילים  אלה  פנקסים 
המידע  להצליב  ניתן  ואזרחות,  מגורים  גיל,  כגון 
ו/או  זהות  תעודות  מספרי  עפ"י  אלה  שבפנקסים 

כתובות של מתפקדים.

2. פנקסי רישום מקרקעין
זכויות קניין  המידע מצוי בפנקסים אלה הוא על 
או  מסוים  לרכוש  מוגבל  זה  מידע  במקרקעין.  אדם 
לאדם מסוים, בכל הנוגע למקרקעין. המידע מתקבל 
מנסחי רישום מספרי מקרקעין, בהם מצוינים הגוש 

והחלקה ומתייחסים לאדם מסוים.

3. מדריכי טלפון
טלפון,  מנויי  על  ידע  מכילים  הטלפון  ספרי 
כתובותיהם, ומספרי הטלפון בהם ניתן להשיגם. יש 
הוא  ספציפיים  טלפון  מנויי  על  המידע  כי  ומתברר 

חסוי, ואז שמם אינו מצוי בספרי הטלפון.

4. ספרי "מי ומי"
באלה  יש  לשנה.  אחת  מתפרסמים  אלה  ספרים 
משפחתו  בני  האיש,  על  בדוק,  לרוב  מקורי,  מידע 

ופועלו. 
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המידע בספרים אלה מוגבל למי שנחשבים בעיני 
המוציא לאור או בעיני עצמם כבעלי מעמד או ייחוס 
בחברה. המידע המצוי בספרים אלה הוא אמין לרוב, 
וההנחה היא שהוא נבדק ע"י בעל הדבר. לפעמים 
עצמית  והתפארות  גוזמה  דרך  על  מוצג  המידע 

מיותרים.

5. ספרי חברות הקדישא
ספרים  נפטרים.  על  למידע  מוגבלים  אלה  ספרים 
של חברות ותיקות מכילים מידע מלפני כ־150 שנה.

6. מידע בתקשורת 
בדפוס,  להביאו  טרחו  שעיתונאים  מידע  זהו 
וברשתות  האלקטרוניים  התקשורת  באמצעי 

החברתיות.
אמינותו של מידע זה טעונה בדיקה וביקורת. הוא 
מוגבל לרוב לסנסציות אישיות ולעניינים פוליטיים, 
יום.  היום  לענייני  חריגים  עניינים  או  פליליים,  או 
עם זאת מידע זה הוא כלי עזר שניתן להצליבו עם 

מקורות אחרים.

מקורות נוספים:

 Great Britain / Military Hand Book on Palestine, Cairo  .1

.1910

 Great Britain / Government of Palestine Village Statistics,  .2

.Jerusalem 1938

 Great Britain / Government of Palestine Village Statistics,  .3

.Jerusalem 1945

מפקד יהודי ארץ ישראל ב־1839 לפי כתב יד מונטיפיורי   .4 

עם מבוא מאת הדסה אסולין.

מפקדי האוכלוסין העות'מאניים בארץ ישראל 1918–1875,   .5 

עם מבוא מאת יונתן פגיס.

מדריכי הטלפון והכתובות באדיבות מתן סבר
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בילי לניאדו ויוסי פולק*בילי לניאדו ויוסי פולק*

אתר "ממוריאליין"

השואה  מורשת  נושאי   – ההמשך  "דורות  עמותת 
והגבורה", המאגדת את בניהם ונכדיהם של ניצולי השואה, 
הוקמה לפני 13 שנה, כדי להיענות לצרכי חבריה ועמיתיה 
בארץ וברחבי העולם להנציח את זיכרון השואה הקולקטיבי 
שבהן  והקהילות  המשפחות  סיפורי  את  לשמר  והאישי, 
חיו, על אודות מה שעבר עליהם בתקופת השואה, לפניה 
האנטישמיות  תופעות  עם  להתמודד  כן  וכמו  ולאחריה 

והכחשת השואה ברחבי העולם.
לשם כך הוקם במסגרת העמותה, אתר אינטרנט ייחודי 
 NEXT" בשם  פייסבוק  ודף  ממוריאליין"  "דורות  בשם 
GENERATION", התומך בו )הכולל יותר מ־25,000 חברים 
יום(.  מדי  אליו בממוצע  הנכנסים  איש  מ־20,000  ויותר 
האתר פועל בעברית ובאנגלית ונועד לשמש מעין ארכיון 
משפחתי וקהילתי שבו יכולים בני משפחותיהם של שורדי 
וכל  ומסמכיהם  צילומיהם  סיפוריהם,  את  לאחסן  השואה 

מידע נוסף שקיבלו מהוריהם השורדים. 
בעזרת כלים מתקדמים של ה־new media, נוצר קשר 
אילן  בניית  המאפשר  באתר  השונים  המשתמשים  בין 
על  עונה  האתר  השונות.  הקהילות  בין  וקישורים  יוחסין 
צרכי הדור הצעיר, הפעיל באינטרנט, מחד גיסא, ומאידך 

גיסא, מאפשר לבני כל הדורות במסגרת משפחתית, לשתף 
פעולה כדי להכניס את המידע, ללמוד ממנו ולהפיק תועלת 

מהאפשרויות שהאתר מספק היום.
באמצעות הדף המשפחתי באתר ניתן להנציח שם אחד 
מבין קורבנות השואה, להנציח שורד/ת שואה שהלך/ה 
לעולמו/ה, לתעד סיפור של ניצול שואה, לתעד סיפור 
הגבורה:  בתחום  נושא  לתעד  וכו',  קהילה/מחנה/גטו 
את  לתעד  וכו',  מחתרות  יהודים,  לוחמים  פרטיזנים, 
ההעפלה  הבריחה,  העקורים,  מחנות  התקומה,  סיפורי 
המתאים  בתקופה,  הקשור  אחר  נושא  כל  ולתעד  וכו' 

להעלותו לאתר.
יאמץ  ספר  בית  כל  בעתיד  כי  לכך  שואפת  העמותה 
כך,  לאתר.  עבודות  מתלמידים שהעלו  המורכבת  קהילה, 
להיכנס  יוכלו  משפחות,  ויקימו  התלמידים  לכשיתבגרו 
לאתר ולהציג בפני ילדיהם ונכדיהם את העבודות שהכינו 

בהיותם תלמידים. 

 אפליקציה חדשה 
למען הדור הצעיר

להנצחת   )2017( הבינלאומי  הזיכרון  יום  לקראת 
ההמשך",  "דורות  עמותת  השיקה  השואה,  קורבנות 
אמצעי  השואה,  ניצולי  של  ונכדיהם  בניהם  את  המאגדת 
חדש להנצחת נספי השואה: אפליקציה שבאמצעותה ניתן 
על  ומסמכים  תמונות  ביוגרפיים,  פרטים  בקלות  להעלות 
ומתאים  ידידותי  הפרטים  מילוי  וניצוליה.  השואה  נספי 
במיוחד לתלמידי בתי הספר ולצעירים המעוניינים לכתוב 
קהילות  על  או  בשואה  משפחותיהם  על  שורשים  עבודות 

המוצא של הניצולים.

 הטכנולוגיה 
 בשירות הנצחת 

זכרון השואה

*עמותת "דורות ההמשך" היא עמותה שכל פעיליה ומנהליה – 
מתנדבים. העמותה מנוהלת על ידי ועד מנהל, שבראשו בילי לניאדו, 

בת לניצולי שואה מפולין. 
 ניתן ליצור קשר עם מזכירת העמותה בטלפון  077-5313493 

או באמצעות אתר http://dorot.coi.co.il/ כמו כן ניתן ליצור קשר 
עם מנהל האתר יוסי פולק בטל. 054-2665545.
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משפחת ברכה, לאונורה בחזית מימין בשמלה בהירה. 
יעקב עומד מצד שמאל. התמונה היחידה שיש למשפחה

דרכון ותעודת 
מעבר של 

 סבתא רבה 
אסתר מיוון 

לפלשתינה

חברת  של  סיוע  בזכות  התאפשר  האפליקציה  פיתוח 
ביצירת  הקהילתית  פעילותה  את  ממקדת  אשר  "פרטנר", 
המחוברים,  והחיים  האינטרנט  באמצעות  חברתי  שינוי 
הלאומית  המורשת  ולתיעוד  לחיבור  תורמת  גם  כך  ובתוך 
ליוותה  האחרונה  בשנה  דיגיטליים.  באמצעים  והאישית, 
ידי  על  האפליקציה  פיתוח  ואת  הפרויקט  את  "פרטנר" 
השם  תחת  האפליקציה,  את  ההמשך".  "דורות  עמותת 
האפליקציות  בחנויות  להוריד  ניתן  ההמשך",  "דורות 

"אפסטור" ו"גוגל פליי". 

המחויבות להמשיך ולספר 
חברי העמותה מאמינים בייחודם, מעצם היותם צאצאים 
של אנשים שהיו "שם", עברו ושרדו את התופת, וכנגד כל 
הסיכויים הצליחו לאחות את השברים, לבנות חיים חדשים 
ומשפחות חדשות. כילדיהם וכנכדיהם של הניצולים מוטלת 
עליהם אחריות מיוחדת. דור הניצולים הולך ומתמעט ובני 
דורות ההמשך חשים את הצורך והרצון לממש את האחריות 

המוטלת על כתפיהם למענם ולמען הדורות הבאים.
קשרים  העמותה  חברי  של  צוות  מקים  אלה  בימים 
נרחבים עם בתי ספר תיכוניים ברשויות השונות ולשמחתנו 
הפעילות מתקבלת בברכה. בתי ספר שונים, בעיקר באזור 
במשרד  ונוער  חברה  מינהל  המלצת  את  אימצו  המרכז, 
החינוך מחוז המרכז, לגייס את התלמידים לסייע לעמותת 
קורבנות  סיפורי  ובהנצחת  בתיעוד  ההמשך"  "דורות 
השואה וסיפורי שורדי השואה מבני משפחותיהם או מקרב 
ניצולי שואה החיים בבתי הורים, או משתתפים במעונות 
הזה  אמצעי  הבלתי  המפגש  אירופה".  "קפה  ובסניפי  יום 
של  המזדקנת  האוכלוסייה  בין  מיוחדים  קשרים  גם  יוצר 
ניצולי השואה לבין התלמידים ומהווה חוויה יוצאת דופן 

העשויה להחרט בזיכרון התלמידים לזמן רב.
המסעות  לקראת  נכתבות  שבחלקן  הללו,  העבודות 
לפולין, מסייעות לתלמידים להבין את התקופה וליטול חלק 
בפעילות חינוכית חשובה. פעילות זו מוגדרת בבתי הספר 
כמחויבות אישית של התלמידים, ובאחדים מהם הוחלט כי 
מציון  משמעותי  חלק  יהיו  זה  בנושא  התלמידים  עבודות 

בחינת הבגרות בהיסטוריה. 
סדנה  ההמשך"  "דורות  בעמותת  נפתחת  במקביל 
ל"נאמני הנצחה" מקרב חבריה ועמיתיה, שבסיומה יוכלו 
בוגריה לפתח ולעדכן את תכני העבודות המיועדות לעלות 
השני  הדור  לבני  לסייע  וכן  התלמידים,  ידי  על  לאתר 
להעלות דפים חדשים על בני משפחותיהם לאתר ישירות 

או באמצעות האפליקציה.



 עיל״ם - העמותה הישראלית לחקר שורשי משפחה 
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הרצאות,  
דיונים, 

הדרכות, 
יעץ גנאלוגי, 

תצוגות, 
סרטים, סיור 

אתרים לילי

בבית ההארחה האבירים בעכו:

76 חדרים ברמה גבוהה	 

מיזוג אויר, טלוויזיה ומיני בר	 

אולם הרצאות מרווח 	 

חדרי תצוגה וכיתות לימוד	 

אינטרנט אלחוטי חינם	 

אוכל כשר	 

בית כנסת	 

גישה לנכים	 

הפרטים המלאים בעלון הכנס 

למעבר לעלון - לחצו כאן 

תי ה־12 הכנס הגנאלוגי השנ



ו כ ע  , ם י ר י ב א ה ה  ח ר א ה ת  י ב  ,2 0 1 7 י  נ ו י ב  1 1 - 1 2

בחסות  

תי ה־12 הכנס הגנאלוגי השנ



תכנית הכנס
 יום ראשון 11 ביוני 2017, 

י"ז סיון תשע"ז

התכנסות, הרשמה, כיבוד קל10:30 – 11:30

דברי פתיחה: משה גולן, יו"ר העמותה11:30 – 11:45

הרצאת פתיחה: פרופ' מינה רוזן11:45 – 12:45
 ההקדש של מרת כְִריסוּלָה מאסתאנבול: מאתיים שנות מאבק של נשים קראיות 

לשימור השושלת המשפחתית 

ארוחת צהריים 12:45 – 13:45 

התארגנות ומנוחת צהריים13:45 – 15:00

מושב ראשון: נשים בחקר הסיפור המשפחתי15:00 - 15:05
יו"ר המושב: ד"ר לאה הבר גדליה

ד"ר מיכל רום 15:05 – 15:40
"אם שמו היה עברי ויפה בעיני הייתי נושאת אותו"

 אתניות, מגדר ולאומיות בסוגיית שם המשפחה לאחר הנישואין בישראל. 

ד״ר סמדר סיני15:40 – 16:20
"הן לא כתבו מדם ליבן" 

הפסקה באמצע המושב : קפה ומאפה16:20 – 16:35

השגריר יעקב רוזן16:35 – 17:15
שינויים בשמות פרטיים של נשות דמשק 

ד"ר לאה הבר גדליה17:15 – 17:55
שמות משפחה של נשים במחקר הגנאלוגי - אתגרים ומתודולוגיה

הפסקה וארוחת ערב18:00 – 20:00

סיור לילי במסלול היהודי שבין חומות עכו20:00 – 22:00
בהדרכת מרכז סיור ולימוד גליל

בנוסף, יתקיימו בשני ימי הכנס:

הדרכות וייעוץ בבניית עצי משפחה מטעם חברת מיי הריטאג׳ 

תחרות כרזות אקדמיות בגנאלוגיה והענקת פרסים

שולחן יעץ גנאלוגי

דוכני תצוגה



 יום שני 12 ביוני 2017, 
י"ח סיון תשע"ז

ארוחת בוקר08:00 – 09:00

מושב שני: גנאלוגיה בשירות ההנצחה 09:00 – 09:15
יו"ר המושב: גידי פורז

דורית פרי09:15 – 09:45
לתת פנים לנופלים

ענת ברטמן אלהלל09:45 – 10:15
ארכיון בית לוחמי הגטאות בשרות הנצחת השואה

פאנל: אבני נגף 10:15 – 11:15
גידי פורז – שרית שלגי – שלומית זלברברג – אילנה מוזס

הפסקת כיבוד קל11:15 – 11:30

מושב שלישי: מעגל החיים11:30 – 11:35
יו"ר המושב: מריאנה קרונפלד זבידוב

מיכל הנקין 11:35 – 12:05
אוצר עדויות על מעגלי חיים בארכיונים בישראל – סקירה כללית

פאנל: מעגל החיים12:05 – 13:05
מריאנה קרונפלד, מיכל הנקין, הרב שמואל שפירא, מאיר אמסלם, חנניה שחור

הפסקת צהריים13:05 - 14:30

מושב רביעי: גנאלוגיה וחקר קהילות14:30 – 14:35
יו"ר המושב: בנימין פנטליאט

ד"ר אריה מורגנשטרן 14:35 – 15:20
ארכיון  'הפקידים והאמרכלים באמשטרדם' )הפקוא"ם( כמקור למחקר גנאלוגי של קהילות

רבקה אמבון15:20 – 15:55
 הגנאלוגיה בשרות ההיסטוריה - צפת במאה התשע-עשרה כמקרה בוחן

בנימין פנטליאט15:55 – 16:30
הקהילה האשכנזית בטבריה

העיתונאי מיכאל חנן 16:30 – 17:05
פרויקט פנטסילנד - שילוב בין דורי רב לאומי בחקר קהילת יהודי קלן

סיכום / קפה ומאפה17:05 – 17:30

תכנית הכנס



כתב העת של עיל״ם - העמותה הישראלית לחקר שורשי משפחה, כרך כ"ז גיליון מס' 4, מאי 2017


