סלוניקי היהודית בעיני נוסע יהודי
גרמני בראשית המאה העשרים
יהודית דישון

בראשית המאה העשרים ביקרו בסלוניקי ,במספר לא קטן ,מבקרים שהעלו בספרי מסעות
שכתבו את רשמיהם מביקורם בעיר ,כמו למשל צ׳רלס דיהל ( )D ielוסיר גרהם ג׳קסון 1.בין
המבקרים בסלוניקי בתקופה זו אנו מוצאים גם מורה יהודי־גרמני צעיר בשם חזקל צבי קלצל
( ,)Chaskei Zwi Klötzelשבא אליה מהמבורג שבגרמניה כדי ללמד את השפה הגרמנית בבית
ספר של ארגון ״העזרה״ .מורה צעיר זה היה ברבות הימים לאחד העיתונאים המוכשרים ביותר
בגרמניה 2,שכתב גם ספרי מסעות 3וספרי ילדים לילדים יהודים 4.מאוחר יותר ,לאחר שעלה
אני מודה לרשות הלאומית ללדינו ,למכון לחקר יהדות סלוניקי ולאינג׳ינר רוסו העומד בראשו על
*
תמיכתם במחקר זה.
ראו :דיהל; ג׳קסון.
1
תחילה עבד קלצל בעיתון הנוער היהודי ״בר כוכבא״ ( }B a r Kochba Blätterואחר כך כמוציא לאור
2
של העיתון; לימים עבד כעיתונאי ביומון  .Berliner Tageblattעד מהרה נעשה קלצל לעיתונאי ידוע
בגרמניה .כשנסע לפרס כתב משם את רשמיו בכתבות מלאות הומור ,שהיו שונות מהכתבות על מסעות
שהתפרסמו בעיתונים בזמנו ,ובזכותן זכה גם במישרה במערכת של העיתון  .Berliner Tageblattאחר
כך נשלח מטעם עיתון זה לארצות אחרות ,שעורך העיתון ,תאודור וולף ( ,)Theodor Wolffהיה מעוניין
לתארן לקוראיו .בין הארצות שקלצל נסע אליהן היו הודו ,אפגאנסתאן ,רוסיה ,מקסיקו ,צפון אמריקה
ודרומה ,ארצות סקנדינביה וגם ארץ ישראל .על קלצל היה לכתוב את רשמיו ממסעותיו כדי לספק את
קהל קוראי העיתונים שהיה צמא לסיפורי מסעות ,והוא העלה על הכתב את רשמיו מנסיעותיו ברשימות
עיתונאיות וגם בספרי מסעות.
קלצל שלח ידו גם בכתיבת ספרי מסעות .ספר המסעות הראשון שכתב הוא הספר  ,in Salonikiשנכתב
3
גרמנית ויצא לאור בברלין בשנת  1920על ידי ^ ,Jüdischer Verlagבסדרה מיוחדת לבני הנעורים:
 Jüdische Jugendbücherבשנת  1925יצא לאור בהמבורג ספר מסעות אחר של קלצל ,בשם D ie Strasse
 .der Zehntausendהספר נכתב בעקבות מסעו ככתב מסקר מסעות עם המשלחת להודו של Schmude,
מסע שראשיתו בווינה וסופו בפרס .מפרס כתב קלצל כתבות שהפכו אותו לכתב מן השורה הראשונה
(וראו לעיל ,הערה  .)2בשנת  1930יצא לאור בלייפציג ספר מסעות נוסף של קלצל ,והוא Indien im
 .iSchmelztiegelספר זה נכתב בעקבות שהייתו של הסופר בהודו ובציילון מטעם העיתון הגרמני Berliner
 .Tageblattבמהלך מסעו להודו אף ריאיין קלצל את מהטמה גנדי .חלקים מהספר על הודו הופיעו כפרקים
בעיתון  .Berliner Tageblattלצורך הכנת ספרו עיבד קלצל מחדש את רשימותיו העיתונאיות ושיכתב
אותן .בשנת  1936ביקר קלצל בקוצ׳ין .פרי ביקור זה היה הספר Anjuvanam: Bericht über eine Reise
(  ,zu den Schwarzen und Weissen Juden in Cocnin (Indienועניינו יהודי קוצ׳ין והביקור בה; הספר
יצא לאור על ידי  ,Nekudah Verlag, Mukaèevoבשנת  .1938בשנת  1937יצא לאור בתל־אביב ספר קטן
בעברית על ארץ ישראל המחזיק עשרים עמודי טקסט ועוד עשרים ושמונה תמונות  -הטקסט משל קלצל
ואילו את התמונות אסף י׳ גלעזר; הספר נקרא ״על פני הארץ ספר־תמונות מארץ־ישראל״ ,ובגרמנית:
B lick auf das Land: Neue Palaestina - bilder Ausgewaehlt von J. Galezer mit einer Einführung
.und begleitenden Texten von C.Z. Klötzel
 Saloniki 4״ ,/שנכתב לבני נוער
בשנת  1920יצאו כמה מספרי הילדים שכתב .האחד הוא ספר המסעות

פעמים ( 107תשס״ו) עמי 65-39
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רח וב בסל ונ יק י  .1904 ,באד יב ות המרכ ז לחקר הלאד ינ ו ע״ש סלט י בא ו נ יברס יטת בר־א יל ן

לארץ ישראל היה ל עורן בעיתון  Palestine Postהידוע כיום בשמו .The Jerusaiem Post
היו לו בעיתון טורים קבועים ,וכן כתב בעיתון כתבות על נושאים שונים ואף תרם מפרי עטו
לעיתון היהודי־הגרמני Aufbau
חזקל צבי קלצל הגיע לסלוניקי בשנת  1911ושהה בעיר כמורה כשנה או מעט פחות .בשנת
 1920פירסם את ספרו ״בסלוניקי״ ,הכתוב בגרמנית פואטית מרשימה ,ובו שזר את רשמיו

יהודים (ראו הערה  .)3בשנה זו הופיעה מפרי עטו של קלצל גם האגדה “ Der Lichtsieder und sein
” - Gastזהו סיפור על אליהו הנביא הממלא את בקשתו של יהודי מאמין .אגדה זו הודפסה בספר D rei

( Legendenשלוש אגדות חדל) ,שיצא לאור בברלין על ידי  ,Jüdischer Veriag^iוצורפו לה שני סיפורים:
האחד של מרטין בובר והשני של הלן חנה כהן .כן יצא בשנה זו ספרו Moses Pipenbrinks Abenteuer:

( ,Die seltsamen Erlebnisse eines Kleinen jüdischen Jungenהרפתקאות משה פיפנברינקס — חוויות
נדירות של ילד יהודי קטן) על ידי  Welt Veriagבברלין .קלצל הוציא גם ,יחד עם היינריך לוי (Heinrich
 )Loeweומ׳ שטיינהרט ( ,)M. steinhardtספר לילדים יהודים בשם ( Das mdische Jugendbuchספר יהודי
לבני נעורים) ,הכתוב לפי המתכונת שנכתבו בה ספרים לילדים גרמנים; בספר כמאה תמונות וסיפורים
רבים .הספר יצא במהדורה מהודרת על נייר משובח .קלצל הוציא עיתון לבני הנעורים היהודים בשם B a r
 ,Kochbaשהופיע כחוברת בהמשכים .כן כתב ספר ,שהוא סיפור על קרון רכבת שסימונו  ,.b c c uשאויר
בידי הנם בלושק ( ,)Hans Baïuschekויצא בשנת  1922על ידי  .Welt VeriagTiהספר הודפס פעמים
מספר וזכה לביקורות יוצאות מן הכלל(הסקירה על ספרי הילדים של קלצל מתון כתבתו של גוטגטרוי,
בג׳רוסלם פוסט ,מאי  .1951אני מודה לארכיון ג׳רוסלם פוסט על שהעמיד לרשותי את קטעי העיתונות
של הסופר חזקל צבי קלצל ואת קטעי עתונות שנכתבו עליו ).בשנת  1938הוציא קלצל לאור את ״קלמבוס
איש תל־אביב״ ,ספר קטן לבני הנעורים ,בניקוד ,ובציורים מאת נחום גוטמן .הספר מספר על נמל תל־אביב
ועל הדייג סעדיה בנבנשתי .סעדיה ,שהיה דייג בנמל תל־אביב ,היה תלמידו של קלצל בסלוניקי .הפגישה
בנמל תל־אביב בין המורה לשעבר לתלמידו השובב לשעבר ,הזכירה לקלצל את הזמן שבילה בסלוניקי
כמורה לגרמנית ,ובספר שבים ועולים זכרונותיו מהעיר ומתלמידיו השובבים שלא שכחם.
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משהותו בעיר 5.״בסלוניקי׳ ,נכתב על פי הסוגה של ספרות המסעות ,סוגה שהיתה אהובה
מאוד בתקופתו על הקוראים 6ועל המחבר כאחד7.
קלצל כתב את ״בסלוניקי״ במבט לאחור ,לאחר שחזר לגרמניה ולאחר מלחמת העולם
הראשונה שבה השתתף כחייל 8.הספר כתוב בגוף ראשון ומספר על הרפתקאותיו של המחבר
בעיר.
5

6

7
8

הספר יצא במהדורה לבני הנעורים ,אן אין הוא כתוב בדרן מתיילדת או בשפה ילדותית כלל ועיקר -
נהפוך הוא .כנהוג עד לסוף המאה הי״ט ותחילת המאה הב׳ מכוון ספר שנכתב לבני הנעורים לא רק
לנוער ,אלא גם למבוגרים ולכל בני המשפחה ,והסופר היה צריך לענות על דרישות שני הקהלים האלה -
וראו שביט ,ענ .55 7ביתר פירוט אדון בכך במקום אחר.
במאה העשרים ,בין שתי מלחמות העולם ,פרחו ספרי המסעות .מקצת הספרים שנדפסו בראשית המאה
היו פופולריים גם בשנות העשרים והשלושים שלה ,שספרות המסעות היתה בהן הצורה הספרותית
החשובה ביותר בין הצורות הספרותיות .באנגליה החלו לפרסם כרכים קטנים בסדרה של ”'Travelers
 ,“ Libraryובין  1926ל־ 1932היו בסדרה זו מאה ושמונים כותרים והיא יצאה לאור בלמעלה ממיליון
עותקים .הכרכים היו קטנים ,בגודל חמישה על שבעה אינטשים ,ונכרכו בכריכה כחולה ועליה הדפם
מוזהב; הסדרה עוצבה להיות מתאימה לגודל כיסו של הנוסע .בשנת  1929היו בסדרה מספר רב של
כותרים(וראו פאסל ,עמ׳ .)59-58
סדרה פופולרית אחרת של ספרות המסעות בשנות השלושים היתה סדרה של מדריכים בשם
” .“ Things Seenהיו אלה ספרים על סין ועל יפן ,על מצרים ועל יוון ,על נאפולי ועל סיציליה ,על פלסטינה
ועל קונסטנטינופול ,והסגנון שבו נכתבה היה חי ומושך .על הכריכה שלהם הודפס לוח שנה ובו היו מסומנים
החודשים המתאימים למסעות בארצות השונות .גודל הספרים היה גם הוא במתכונת ספרי כיס.
סדרה אחרת יצאה בלייפציג ,בהוצאת ברנהרד טאוכניטץ ( ,)Bemhard Tauchnitzכספרי הכיס באנגלית,
וניתן היה להשיגם כמעט בכל תחנות הרכבת באירופה .הסדרה החלה להופיע בשנת  .1837טאוכניטץ
קנה מסופרים בריטיים ואמריקנים שכתבו ספרי מסעות את הזכויות על ספריהם ,ופירסם אותם באירופה.
הוא פירסם ספרי מסעות של יותר משש מאות סופרים אנגלים ואמריקנים ,כולם בכריכה ירוקה .סדרה
נוספת היא סדרת המדריכים של קרל בדקר ( ,)Karl Baedekerשהחל את מפעלו בשנת  ,1829והוצאתו
המשיכה להוציא ספרי מסעות ומדריכים עד שנת  ,1944השנה שבה הופצצה לייפציג .ספרי המדריכים
של בדקר הדגישו מה ניתן לראות וללמוד במקומות השונים(וראו פאסל ,שם ,עמ׳ .)62-60
בגרמניה היתה תחייה לספרות המסעות בתחילת המאה העשרים ,בעיקר בשל המצב הכלכלי הטוב שלאחר
שנת .1896גם עיתונים חשובים כגון  Berliner Tagebiattהחלו לפרסם סיפורי מסעות .העיתון ,Freie Buhne
שהחל משנת  1894נקרא  ,Die Neue Deutsche Rundschauפירסם בצורה סדירה ,משנת  ,1904ספרות
מסעות  -מכתבים ,סיפורי מסעות וזכרונות .סדרות אלו נכתבו בידי נוסעים וגם בידי כתבים מיוחדים שעשו
בשליחות העיתונים הגדולים בפריז ובלונדון ,ואף באמריקה וביפן .לעתים אף שלחו כתבי העת והעיתונים
האלה כתב למסע ארוך ורחוק יותר .גם עיתונים וכתבי עת קטנים פרסמו ספרות מסעות ,והדבר מעיד
על העניין ההולך וגובר בסוגת המסעות אחרי  .1903טבלה שמובאת בעבודת הדוקטור של בוגוסבלג׳ביק,
עמ׳  ,274מצביעה על העלייה בפופולריות של סוגת ספרות המסעות בגרמניה .לפי טבלה זו ,בשנת 1890
נדפסו  18,875ספרי מסעות; עם השנים הלך המספר וגדל ,ובשנת  1914פורסמו  29,308ספרי מסעות.
לא רק העיתונים אלא גם המו״לים שפעלו בגרמניה בתחילת המאה העשרים החלו לחפש אחר אנשי
ספרות הכותבים ספרי מסעות .מו״לים חשובים כגון פישר החלו להוציא ספרי מסעות ,ומשנת  1908עד
שנת  1914הוציא פישר סדרה של ספרי מסעות ,שרובם נמכרו היטב .פישר עודד את הסופרים הכותבים
ספרי המסעות בדמי קדימה ,ויעץ להם לנסוע לארצות שונות ולכתוב על חוויותיהם .ההתעניינות הרבה
של פישר בספרי המסעות היא עדות להפיכתה של סוגה זו לפופולרית ביותר .ספרות המסעות בגרמניה
הגיעה בשנים  1933-1918לפריחה שלא ידעה קודם ולא לאחר מכן(שם ,עכ .)73-72 7ספרות המסעות
שהוזמנה בידי המו״לים מאת כתבים שנשלחו לארצות שונות על חשבונם לא היתה תמיד ברמה נאותה
(שם) .ספרות המסעות בתקופה זו היא סובייקטיבית מאוד ,והספר ,כבעבר ,נכתב בגוף ראשון.
וראו לעיל ,הערה .3
בשנת  1914הצטרף קלצל לשורות הצבא(על פי ״תל־אביב״) .במלחמת העולם הראשונה שירת בחיל
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כמו רוב ספרי המסעות 9מתחלק גם ״בסלוניקי,׳ לשלושה חלקים .החלק הראשון מספר
כיצד מגיע מורה יהודי־גרמני צעיר מהמבורג שבגרמניה לעבוד בבית ספר בסלוניקי שבלבנט,
מקום כה מרוחק וזר לו; כמו כן מתאר החלק הראשון של הספר את הרפתקאותיו של המחבר
ברכבת המובילה אותו מהמבורג לסלוניקי .החלק השני של הספר הוא תיאור החיים היהודיים
המיוחדים במינם בעיר סלוניקי ,והוא החלק החשוב ביותר בספר עבור הקורא היהודי .החלק
השלישי של הספר הוא החלק הקצר ביותר ,והוא מספר על פרידתו של המחבר מן העיר
וחזרתו לגרמניה.
בסיום הספר מביע המחבר את הרגשתו כי לעולם לא יחזור לראות את סלוניקי היפהפיה
והמיוחדת ,הרגשה שאכן התגשמה במציאות .קלצל אמנם נסע למקומות אקזוטיים רבים,
כמו הודו ופרם ואפילו קוצ׳ין ,אן לסלוניקי לא חזר מעולם .מעניין לציין כי למרות שקלצל
לא חזר לסלוניקי בגופו ,הרי במאמרים אחדים 10,ואף בספר ילדים נוסף שכתב ,כשכבר היה
בארץ ישראל ,שב וחזר לעיר11.
״בסלוניקי״ הוא אחד הספרים היחידים שנכתבו על העיר סלוניקי בראשית המאה העשרים
על ידי יהודי ,והוא שם את הדגש בחיים היהודיים\זמיוחדים במינם בעיר ,חיים יהודיים שהיו
יוצאי דופן בין כל הקהילות היהודיות בעולם .ה 0פר ,שנכתב לפני השריפה הגדולה שהתחוללה
בעיר בשנת  1917ושכילתה את רוב בתי היהודים ,הוא מסמך חברתי והיסטורי חשוב ביותר
המתאר את החיים היהודיים בעיר בסוף התקופה העות׳מאנית.

9
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הקשר הגרמני והוצב בלאון ( )Laonשבצרפת(פלסטיין פוסט ,מ־ 24במאי .)“ remeber Laon 1” :1940
קלצל סירב להשתתף בקורם קצינים  -לטענתו ,אם יהודי לא יכול להיות קצין בצבא הגרמני בימי שלום
אל לו להיות קצין בימי מלחמה ,ופנה ללמוד בקורם למתורגמנים(על פי גוטגטרוי).
ספרי המסעות השונים בנויים משלושה חלקים :היציאה לדרך ,המסע עצמו והחזרה הביתה .הסיפור
מתחיל בהתרגשות ובציפייה שלקראת המסע שכה חיכו לו; הדרך היא החלק המרכזי ,סוד קסמה של
עלילת המסע .הדרך והסכנות הטמונות בה הן שרשרת הרפתקאות ואירועים בלתי צפויים הקורים לנוסע
והם יסודות חשובים במבנה הספרותי .אליהם מיתוספים גם עימותים עם דמויות חדשות המתחלפות
כל הזמן ,עם מקומות חדשים ועם אירועים שונים .לצד האירועים וההרפתקאות שעברו עליו ,הכותב
מתאר את הארץ עצמה ,את הגאוגרפיה ,הצמחייה והארכיטקטורה שלה ,ומדבר מעט גם על ההיסטוריה
שלה .סיפור המסע מתמקד בארץ ,כשהארץ היא אמצעי להתקדמותו של המסע מזה ואמצעי להעצמת
חוויותיו של הנוסע מזה(וראו ברלוביץ ,עמ .)362 ,החלק האחרון של ספר המסע מגולל את סיפור חזרתו
של הכותב אל ביתו .כמו ברומנס גם בספר מסעות נכרך מעין מיתוס של גיבור העוזב את ביתו ,ולאחר
שעבר חוויות נפלאות הוא שב הביתה ,למקומו ולחברתו .ספר מסעות שבו אין הכותב חוזר לביתו ,אינו
מספק את הקורא(ועיינו פאסל ,עמ׳ .)208
סלוניקי שבה ועולה גם בכתבה קצרה שכתב קלצל בפלסטיין פוסט  -ראו ״תל־אביב״ .כתבה זו ,שנכתבה
עם פלישת הנאצים ליוגוסלביה וליוון באפריל  ,1941היא מעין תמצית ספרו ״בסלוניקי״ .בכתבה מדבר
קלצל על העמים השונים שאכלסו את העיר ומדגיש כי למרות ריבויים העיר היתה עיר יהודית .סלוניקי
שבתחילת המאה דמתה בעיניו לתל אביב בשנת  .1941קלצל חוזר ומספר על יהודי סלוניקי שהיו בעיקר
סוחרים ובעלי מלאכה; מדבריו ניכר גם כי רושם רב עשו עליו היהודים ששלחו ידם במלאכות הדורשות
כוח גופני רב כגון סבלות ודייג ,שהיו מקצועות יהודיים בסלוניקי .כמו כן מספר קלצל בכתבה זו על בית
הספר של ״עזרה״ שבו לימד ועל הקשרים של סלוניקי עם ארץ ישראל .המאמר מסתיים בהבעת שמחה
על שעלה בידי יהודי סלוניקי לצאת מן העיר קודם שנכנסו אליה הנאצים .לימים התברר שקלצל שמח
לשווא.
קלמבוס איש תל־אביב  -ראו לעיל ,הערה .4
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קלצל הצעיר ,שבא מאירופה המערבית ,מגרמניה ,ראה בחיים היהודיים המיוחדים שהתנהלו
בסלוניקי דבר יוצא דופן ואקזוטי ,אולם גם דבר שיש בו תקווה לעתיד העם היהודי ,כפי
שאראה להלן  -לכן הוא מתאר בהרחבה את החיים היהודים בעיר ואת היהודים המיוחדים
שחיו בה .במאמר זה נראה כיצד ראה קלצל ,ציוני צעיר שבא מאירופה המערבית ,את העיר,
את תושביה היהודים ואת חיי התרבות היהודיים שבה.

העיר סלוניקי
קלצל היה מוקסם מיופיה של העיר סלוניקי ,מתושביה הססגוניים ומן הצבעים המרהיבים
שראה בכל מקום  -מן הים הכחול ,מן העצים הירוקים ,מהאור הבהיר והזוהר 12,ומהלבוש
הססגוני של האנשים:
הים שריצד אתמול לאורו המכושף של הירח התגלה עכשיו ,באור היום ,בכל הדרו.
כחול שאין לתארו ,ולמעלה שמים גבוהים ובמרכזה עומדת לה השמש .שמים כאלה!
שמש כזו! ...מליון חצי אור אצו בשמים .עולים ויורדי ם אל הים ,יוצרים בקסמיהם זהב
נוזל פוגעים באבק הרחוב וזוהרים כיהלומים .לבדה שלטת השמש בחלל העולם ,ואורה
זוהר בין תכלת הרקיע לתכלת השמים13.
ובמקום אחר הוא אומר כך:
יצאתי לרחוב אפוף חגיגיות מסוימת שהתמזגה והתמוססה בהמולה העליזה של הרחוב.
תחילה לא ראיתי אלא צבעים ,צבעים מרהיבים וזוהרים כל כך עד שהם ממש מכאיבים
לעין הרגילה בצבעי הפסטל של הטבע בצפון .בוהק הלובן זוהר מקירות הבתים .ירוק
עז מופז בניצוצות השמש ,שובר ברווחים קצובים את הבוהק הלבן(של קירות הבתים).
אלה היו הסוככים שהצלו על חלונות החדרים ומנעו מחום היום להיכנס פנימה .מעל
לחנויות מותקנים סוככי השמש בצבעים ססגוניים ביותר ,ושלל צבעים מתחלפים גם
בהמון ,שמציף את הרחוב ואת רציף הנמל.
ממדרגות המלון 14נראה ההמון כולו כתמים אדומים .אלה היו הפ׳ז ,התרבושים שלראשי
הגברים שמהם מתנדנדים בעליצות גדילים קטנים כחולים או שחורים15.
12

13
14
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חוויה דומה של האור הגדול והחזק מתאר נוסע גרמני אחר בן זמנו של קלצל ,יוסף פונטן (;Josef Ponten
 ) 1883-1940בספרו  .)Griechische Landschaften )1914גם הוא מדבר על האור החזק שראה ביוון:
״קלאסי בנוף הדרומי הוא האור הבהיר והאוויר השקוף ...האור המפריע לעתים ,הופך את צורת הנוף
היווני לשקוף ,לקסום״(הדברים מצוטטים אצל בוגוסבלגיביק ,עמ׳  ;198ועיינו שם ,עמ׳ .)193
בסלוניקי ,עמי  .20התרגום כאן ובכל המאמר הוא שלי .בכוונתי להוציא את הספר בתרגום עברי עם מבוא
והערות.
הלבנט נראה לנוסעים הגרמנים כצבעוני ביותר ומלא אור לעומת האפרוריות של המולדת .כדי לתאר
צבעוניות זו היה הנוסע מחפש לו עמדת תצפית שממנה יכול היה להשקיף על המראה הצבעוני שלפניו.
עמדת התצפית היתה סיפון האוניה ,חלון הרכבת ,או המרפסת של המלון; קלצל בחר לו כעמדת תצפית
את מדרגות המלון .על תופעה זו בספרות המסעות הגרמנית ראו זונאבנט ,עמ׳ .4
בסלוניקי ,עמ׳ .24-23
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יהודי סלוניקי
את הרושם העז ביותר עשו על קלצל הצעיר תושביה היהודים של
סלוניקי ,ששבו את לבו .כמו נוסעים רבים לפניו התפעל גם קלצל
מלבושם המיוחד ,ובעיקר מיופיים של יהודים אלה ,מעמידתם
הגאה ומגופם החסון; וכך הוא מתארם בספרו:
הגברים לבשו כתונת משי ארוכה ומעליה מעיל משי ששוליו
מעוטרים בפרוות 16.הנשים לבשו חצאיות ססגוניות רחבות
מאוד ,רדיד לבן על חזן ומין בולרו עשוי משי שחור מעוטר
בפרווה 17.ראשן היה מכוסה במטפחת ירוקה ,שנקשרה
מאחור בצורה של כובע18...
יופיים המיוחד והופעתם האצילית משכ ו את הע י ן י ותר
י

מכול .קומה גבוהה ויציבה גאה ,פנים כהות ועינים שחורות
ושערות שגונן כחול שחוין שלא ראיתי כד ו גמתם מי?ןי _

נש ים יה וד י ות מסל ונ יק י .
באד יב ות המ רם לחקר
הלאד ינ ו ע״ש סלט י
בא ו נ יברס יטת בר־א יל ן

אלה אנשים מגזע מיוחד ,גא ואוהב חיים19.
אולם חזקל קלצל הציוני ראה ביהודי סלוניקי משהו נוסף וחדש :תקווה וחיזוק לאמונתו
הציונית .שכן ,בניגוד ליהודים שהכיר בצפון אירופה היו יהודי סלוניקי ברובם בעלי מלאכה
ועובדי כפיים .מכאן הסיק כי ניתן להקים דור חדש וגא של יהודים כמו היהודים של סלוניקי,
שהם אנשים חופשים ,הגרים היכן שהם רוצים ועובדים בכל עבודות הכפיים:
16

17
18

19

הערת המחבר :״זה היה בשנת  ,1912כאשר סלוניקי עדיין היתה תחת שלטון התורכים .היו אלה רק
הזקנים שלבשו תלבושת זו .הצעירים העדיפו כבר אז תלבושת אירופאית ,ועל כך עוד ידובר״ .יש לציין
כי לבוש כזה מתאר גם הנוסע ויבורג כלבוש של הספנים והסבלים היהודים ,שלבשוהו בשבת .כתונת
המשי נקראת ״אנטארי״ והמעיל שעליה נקרא ״קירים״ ,והוא מבוטן בפרווה מבריקה כמשי .אחרים לבשו
״ג׳וביך או ״ג׳ובי״  -גלימה דקה כחולה מפשתן ובעלת שרוולים רחבים; הדברים מובאים אצל י׳ עוזיאל,
המגדל הלבן ,עמ׳  .10על ה״אנטארי״ ראו גם יוהס ,עב ;137,134 7על ה״ג׳וביך שם ,עמ׳  .134על הלבוש
היהודי המיוחד ראו עוד בונים ,ענ.194-193 7
על לבוש הנשים היהודיות ראו יוהס ,עמ׳ .152-145
הנוסע ג׳קסון מתאר בספרו את ביקורו בסלוניקי בשנת  .1910בין היתר הוא מתאר בקצרה את היהודים
בעיר ,ואומר כי היהודים לא התרברבו .לגברים ,עד כמה שראה ,לא היה לבוש מיוחד אך הם חבשו לראשם
פ׳ז .לנשים לעומת זאת היתה תלבושת יפה והן לבשו את תלבושתן בצורה מיוחדת שהוסיפה להן הדרת
כבוד .שערן היה אסוף לצמה .מאחר שאסור לאשה נשואה לגלות את שערה ,היה השיער נתון בתוך כיס
משי ירוק תלוי על גבן כמו סרט שרוחבו היה ארבעה-חמישה אינטשים ,והיה רקום בחוטי זהב בסופו.
הנשים ,כך הוא אומר ,היו יפות מאוד(ג׳קסון ,ענ .)133 7סטוורולקיס מציין שעל כיס המשי היו רקומות
גם פנינים(סטברולקיס ,עמ׳  ;20-19כן ראו שם על יתר פרטי הלבוש של האשה היהודיה) .דיהל ,עמ׳ ,8
אומר כי היהודים שמרו בנאמנות על הבגדים הציוריים של העבר  -הם עשו את סלוניקי לפינה של חצי
האי האיברי היהודי של ימי הביניים.
בסלוניקי ,ענ .30 7על יופיים של היהודים הסלוניקאים הגאים דיברו גם מבקרים אחרים בעיר ,כגון
הנורבגי אלכסנדר קיילנד ( ,)Alexander Kiellandשפירסם את רשמי נסיעתו במזרח בעתון אפטנפוסט,
וכן הנוסע גוסטב ויברג ,הנוקט כמעט אותן מילים .דבריהם מתפרסמים אצל י׳ עוזיאל ,המגדל הלבן,
עמ.14-9 ,
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הבודק את מקצועות היהודים בערים הגדולות באירופה ימצא כי הרוב הגדול של היהודים
עוסק במסחר ,אם כסוחרים עצמאיים ואם כעוזרים לסוחרים .יתרם בוחרים בדרך כלל
במקצועות החופשיים שיש בהם צורך בידע בלבד ולא בחומרי גלם הנחוצים לבעל
המלאכה או הון הדרוש לסוחר .לכן יש בין יהודי אירופה רופאים ,עורכי דין ועיתונאים
יותר ממספרם בין בני עמים אחרים .לעומת זאת אין מוצאים באירופה הרבה יהודים
במקצועות הדורשים כוח גופני רב וגמישות .במערב אירופה מעטים באופן יחסי הם
האיכרים היהודים בכפרים ופועלי התעשייה היהודים בערים20...
מובן שגם בסלוניקי יש סוחרים יהודים .שמותיהם של כמה מהם היו ידועים בתקופות
מסוימות באזור הים התיכון ,ועד היום נמנים הסוחרים הסלוניקאים בין החשובים
שבלבנט 21.אולם לצד בעלי העסקים היהודיים ישנה שיכבה רחבה של בעלי מלאכה
מכל הסוגים ,מנפח הנחושת ועד לעושה האוכפים ,מהחייט ועד לבנאי ,שגם הם כולם
יהודים 22.כן ,נדמה כי אצל יהודים אלה גדולה השמחה דווקא בעבודה גופנית קשה ,כי
דווקא הגילדה של החמאליס - 23הסבלים בנמל  -כולה יהודים ,ובין הדייגים ,הימאים
והספנים בולט מספר היהודים .מי שראה פעם חמאל אמיתי ,כיצד הוא נושא משאות
כבדים ביותר על גבו ,מי שראה את הספנים היהודים בספינותיהם הקטנות במזג אוויר
סוער ,יודע כי חיים יהודיים אינם צריכים להיות חיים של חולשה ושל חלשים24.

20
21
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בסלוניקי ,עמ׳ .50
ההגמוניה על המסחר היתד .בידי שתי משפחות יהודיות אצילות :אלאטיני ומודיאנו; וראו קוואטארט,
עמ׳  .325-324,321על משפחות אלאטיני ומודיאנו ראו עוד לוי ,עמ׳  .201-198על סלוניקי המסחרית
ועל המקדונים ראו :יעקבסון; בנבנשתי ,יהודי שאלוניקי ,עמ׳  .159-157סלוניקי היתה מרכז של תורכיה
האירופית .הסוחרים היהודים רכשו להם שפות זרות והכירו בנסיעותיהם התכופות את כל דרכי המסחר
החדשות .הם באו בקשרים עם תעשיינים ויצרנים בארצות אחרות ,ייצאו טבק ,צמר ,צמר גפן וייבאו
סחורה מתוצרת חוץ .המחסנים והחנויות של מצרכי מזון בסלוניקי היו שייכים ליהודים .אזורי המסחר
הסיטונאי ריכזו כל ענף ברחוב לעצמו .איזורי המסחר הסיטונאי העיקריים היו ״אישטירה״ ו״סיב׳י״
בכיכר הבזאר .ב״אישטירה״ רוכזו בעיקר יבואני הדגנים והסוחרים בה  -חיטה ,שעורה ותירס; איזור
זה היה בקרבת הנמל .ב״סיבי״ רוכזו סיטונאי המזון ,כגון הקטניות ,השמנים ,הגבינות ,השימורים ,הדגים
המלוחים ,בצל יבש ,סוכר ,פרי הדר ,שום ,קפה ,תבלינים וככדומה .וראו טולידנו ,היהודים בחיי המסחר,
עמ׳  .206-202בד בבד עם פריחת המסחר נוסדו בנקים רבים והחשוב בהם היה ״הבנק של סלוניקי״ ,שנוסד
בשנת - 1886ר או מולכו ,תולדות ,עמ׳  .21על המסחר ראו עוד בנבנשתי ,יהודי שאלוניקי,עמ׳ .155-151
היהודים עסקו גם בעבודות גסות ומפרכות .ביניהם היו אומנים ופועלים ,פחחים ,נגרים ,חייטים ,מדפיסים,
כורכי ספרים ,צורפים ,ספרים ,סתתים ,נפחים ,סורגים ,אורגים ,סנדלרים ,רפדים ,עגלונים ,שוחטים ,צבעים,
סבלים ,דייגים ,בעלי סירות טיול וסירות משא ,עובדי ים באוניות וטוענים ופורקים סחורות מהאוניות.
וראו :מולכו ,תולדות ,עמ׳  ;23-22בנבנשתי ,יהודי שאלוניקי ,עמ׳  ;157-153בן סאנג׳י ,עמ׳ .210-208
״חמאל״  -מילה בערבית שהתקבלה בלדינו ופירושה ״סבל״ .על הסבלים ראו למשל ברודו ,מלאכת
הסבלות ,עמ׳  ;76-74ברודו ,הסבלים ,עכ.243-242 7
בסלוניקי ,עמ .52-51 ,על הספנים ראו :בורלא ,עמ׳  ;214-211י׳ עוזיאל ,המגדל הלבן ,עמ׳  .19-17על
היהודים הסלוניקאים החזקים והמשולים ל״מכבים״ ניתן למצוא עדויות רבות בקרב ניצולי השואה
המתארים את בואם של הסלוניקאים החסונים למחנות המוות  -ראו למשל ,רפאל ,בנתיבי שאול .על
החאמאליס ועל הדייגים ראו גם ״תל־אביב״.
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בתיאור של יהודי סלוניקי ובהשוואתם ליהודי אירופה האחרים עומד קלצל על אחד הנושאים
הבוערים והכואבים של אותם ימים ,דהיינו הדימוי השלילי של היהודי הגלותי .נושא זה
הטריד מאוד את קלצל הצעיר; לכן ,כמו מחברים אחרים של ספרי מסעות ציוניים הוא מדבר
נגד החיים בגלות שהביאו לדימוי הנלעג של היהודי .בספרו מובעת הדעה כי החיים בגולה,
ובעיקר בגטו ,הם הסיבה המרכזית לדימוי הבזוי של היהודי; החיים בגולה הם גם הסיבה
להיות היהודים מדוכאים ,כפופי גב ונעדרי חזות אומרת הדר ,ומראם כמראה אנשים מסכנים
וחלשים ,ללא כל כבוד 25.קלצל מדגיש כי רק חיים בארץ חופשית ,שבה יהודים יכולים לעסוק
בעבודות כפיים ובחקלאות ,תיישר את גבם הכפוף ותהפוך אותם שוב לאנשים יפים וחזקים.
הוכחה לטענתו הוא מוצא במושבות החדשות בארץ ישראל ובסלוניקי .קלצל חוזר ומדגיש
נקודה זו בספרו ,כשהוא מתאר את היהודים היפים ,החזקים והגאים בסלוניקי ,אשר שונים
הם מיהודי צפון אירופה שהכיר:
מי שטייל לפני המלחמה ברחובות העיר סלוניקי בעיניים פקוחות היה יכול ללמוד פרק
בהיסטוריה היהודית .הוא היה יכול להבין עד כמה השפיע הגטו לרעה על היהודים .מי
ששהה רק יום אחד בין היהודים הסלוניקאים היפים האלה ,הגאים והחזקים ,מי שהתבונן
וראה כי אנשים בריאים הם כאן הכלל ולא היוצא מן הכלל ,וכי המסכנים והחלשים הם
היוצאים מן הכלל ,נזכר בכעס ובבושה ביהודי צפון אירופה ובתבנית דמותם האומללה
של יהודי מזרח אירופה הגרים בערים הגדולות .סופר נוצרי 26אמר פעם כי אילו היה
יהודי ,היה עושה את סלוניקי מקום מושבו כדי לחזק את גאוותו הלאומית ואת התקווה
לעתיד מאושר יותר ,שכן בריאות היחיד מעידה על בריאות העם כולו והמדינה27.
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השוואה דומה באותה תקופה עורכים גם שני סופרים אחרים המשווים את צורתם המושפלת של יהודי
אירופה לעומת יהודי סלוניקי הגאים .האחד הוא אלכסנדר קיילנד ,סופר נורבגי מפורסם ששהה בסלוניקי
בתחילת המאה  -ו כן הוא אומר :״אילו יהודי הייתי וגרתי בצפון אירופה ,במקום שהיהודים מרגישים
בוודאי כי שחורים הם וקטנים הם ושוקיהם עקומות [ההדגשות שלי  -י״ד] כי אז הייתי מעניק לעצמי בכל
שנה נסיעה לסלוניקי ...הייתי מבקש מקרוביי לגזע אלה להשאיל לי לאיזה ימים את ה׳גובי׳ הרחבה ואת
ה׳אנטרי׳ הדק והבהיר שלהם ,ומתוך שמחה והתגאות על יופיו המיוחד של עם הסגולה ...הייתי מיישר
את שוקי ,מזקף [זוקף] את גבי וממלא את נפשי בוז לתושבי הצפון בעלי הכובעים הגבוהים והעיניים
המימיות״(הדברים מובאים על ידי י׳ עוזיאל ,המגדל הלבן ,ענ.)11 7
הנוסע השני הוא גוסטב ויבורג שכתב בשישה במרס  1900לידידו ורמונד ש״כשאני זוכר את אותם
המתלמדים היהודים המעטים שהיו אתנו באוניברסיטה של כריסטיאניה ,את קרובי ברסלב היפה אבל
הגיבן למחצה ,את כהן בן החלפן עם שוקיו העקומות ואת בני רוסיה עם החזה הצר שלהם ,ואותי ואותך
עם לחיינו בלי טיפת דם בהן ,וכשאני מעביר לנגד עיני את האנשים שראו עיני כיום (הכוונה ליהודים
הסלוניקאים  -י״ד) ,אין אני יכול להבין כיצד אנו בני עם אחד .יהודי! לפעמים תכופות שם זה מצייר בדמיוני
גוף קטן בעל ראש גדול ,ידים קצרות עם אצבעות מתעקמות מאליהן כאלו של ילד חולה באפילפסיה.
ופה ראיתי פתאם שרירים ופנים שזופים ומבנה גו מחוטב כפסל ברונזה ...אם יכולים להיות גם ליהודי
בריאות ועליזות ופקחות לא חולנית אז אולי העם הזה לא אמר את מלתו האחרונה כפי שחשבנו״(הדברים
מובאים שם ,ענ.)22-21 7
הכוונה אולי לסופר הנורבגי אלכסנדר קיילנד ,ראו לעיל הערה  .25על רשמים נוספים של מבקרים
בסלוניקי ראו עמנואל ,עמ׳ .174-173
בסלוניקי ,עמ׳ .50-49
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גולת הכותרת של התיאור המרשים של היהודי החדש ,החזק והגא ,הוא סיפור שמספר קלצל
על אירוע שאירע בשבת אחת בסלוניקי .חלק מהצי התורכי נכנס לעיר בשבת והיה זקוק
באופן דחוף לטעון פחם בנמל .האדמירל התורכי ציווה לטעון את הפחם ,אולם הסבלים
בנמל ,שכמעט כולם היו יהודים ,סירבו לעבוד ביום הקדוש .לא נותרה לאדמירל ברירה
אלא לפנות לרב הראשי של סלוניקי שיתיר לסבלים לעבוד בשבת .רק לאחר שהרב התיר
לסבלים לעבוד בגלל הצורך הצבאי יוצא הדופן ,באו הסבלים היהודים וטענו את הפחם על
אוניות הצי התורכי.
הסיפור כל כך הרשים את קלצל עד חזר עליו מאוחר יותר בספרו ״קלמבוס איש תל אביב״
(ראו לעיל ,הערה  .)4בספר זה מביא קלצל את הסיפור כהוכחה עד כמה היתה העיר סלוניקי
עיר יהודית; 28לדבריו אירע האירוע הזה בימים שישב בסלוניקי .הסיפור המסופר בדרמטיות
בספר ״בסלוניקי״ נוטה להגזמה ב״קלמבוס איש תל אביב״ .בתיאור של קלצל מסתתרת גאווה
לאומית לא מעטה  -י הודי החי תחת שלטון זר ועושה בעיר כבתוך שלו ,ואפילו אינו שומע
לאדמירל ואינו מוכן לחלל שבת עד שיקבל צו מפורש מהרב הראשי ,או עד שתצא השבת,
הוא י הודי שראוי להיות דוגמה.
האירוע כשלעצמו לא רק מעיד כאלף עדים לדעת קלצל על סלוניקי כעיר יהודית ,אלא
הוא חשוב במיוחד להעלאת הדימוי היהודי העצמי ,לכן לדעת קלצל ,יש להציג את האירוע
בפני הקורא היהודי כדי שיזקוף את קומתו ותתעורר בו גאווה לאומית .בעזרת אירוע זה
רצה קלצל ,שהיה גם מחנך וציוני ,לחזק את יהדותם של קוראיו הצעירים והמבוגרים כאחד.
קוראים יהודים בגלות של אותם הימים יכולים היו להזדהות בקלות עם אחיהם הסלוניקאים
החזקים ,העצמאיים והגאים ,הזוקפים אף את קומתם שלהם ומאפשרים להם להיות שוב גאים
ביהדותם ולהינצל מן הדימוי של היהודי המסכן.
לא רק תושביה היהודים של סלוניקי הרשימו את קלצל ,אלא גם שפתם המיוחדת ,שפת הלדינו
שלא הכיר ,אשר נכתבו בה העיתונים ואף השלטים של החנויות ,הכרוזים וההודעות:
כבר בטיולי הראשון בעיר שמתי לבי לכך שרבים משלטי החנויות ,הכרזות וההודעות
כתובים באותיות עבריות 29,אך בלשון שהתקשיתי לפענח אותה ,ושהתרשמתי שזו
צריכה להיות שפה ממקור רומאני כלשהו .לא עבר זמן רב כדי לגלות כי גם רוב
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בספר קלמבוס איש תל אביב מספר קלצל על אירוע שארע בסלוניקי בעת ששהה בעיר [^לומר סביב שנת
 :]1911״מעשה היה בימים ההם בימי שבתי בסלוניקי ,ולנמל הגיעה פלגת אניות של צי מלחמה .האדמירל
נתן צו להעמיד לרשותו ,ותכף ומיד ,כמה מאות אנשים סבלים למלא את אוצרות הפחם באניותיו .ואולם
היום יום שבת ,יום מנוחה וקדשה לכל עם ישראל במושבותיו  -שבת שבתון בנמל וסבל לא יראה ולא
ימצא .לעת כזאת ,יצוה לו האדמירל כרצונו ,יחרף ויקלל ככל אות נפשו מבקר ועד ערב .ושומע לא יהיה
לו ...ורק במוצאי שבת ,אחרי אשר הנצו הכוכבים בשמים ,ועם ישראל הבדיל בין קדש לחל ,יצאו האנשים
לפעלם ולעבודתם בנמל הפחם נטעך(עמ׳  .)11-10ייתכן ,שבספר קולמבוס איש תל אביב מתאר קלצל
אירוע נוסף על זה המתואר כאן ,או שמא זהו אותו אירוע ,אך ממרחק הזמן נשכחו הפרטים ולכן חוסר
ההתאמה .וראו עוד להלן בסעיף ׳׳השבת בסלוניקי׳׳.
על כך ששלטים של חנויות נכתבו באותיות עבריות עי^נו גם י׳ עוזיאל ,המגדל הלבן ,עמי  ,24שם מתאר
שלטים כאלה הנוסע גוסטב ויבורג שביקר בסלוניקי בשנת  .1900וראו עוד בוניס ,עק׳ .70,66
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העיתונים כתובים בשפה זו .חבריי החדשים הסבירו לי :״האם לא הרגשת כי שני שלישים
מהתושבים שבמחיצתם אתה נמצא הם יהודים? השפה המתנגנת באופן מתמיד באוזניך
היא ספרדית־יהודית ,גוון של שפה שנוצרה מן הספרדית העתיקה בדומה להתהוות
היידיש מן הגרמנית וגם היא ,כמו היידיש ,נכתבת באותיות עבריות״30.

השבת בסלוניקי
לשבת בסלוניקי היה אופי מיוחד ,שהמבקרים השונים בעיר עמדו עליו .אולם קלצל מדגיש
כמה היבטים שקודמיו לא דיברו עליהם ובתיאורו נמצאים פרטים שאינם מצויים בתיאורים
של מבקרים אחרים בתקופתו :קלצל אף מקדיש לשבת מקום נרחב בספרו .כקודמיו ,קלצל
מסביר את ייחודה של השבת בסלוניקי בכך שהאוכלוסייה היהודית בעיר היתה הדומיננטית,
וכפי שאומר קלצל ,״מבין כ־ 120,000תושבים שמנתה העיר קודם המלחמה ,היו שבעים עד
שמונים אלף יהודים ,כלומר הרבה למעלה ממחצית תושבי סלוניקי היו יהודים״31.
לכן ניכרה בעיר ההשפעה היהודית על חיי היוכדיום ,ובייחוד על השבת .החנויות היו
סגורות בשבת :פועלי הנמל ,הסבלים והדייגים ,שרובם היו יהודים ,שבתו ולכן שבת גם
הנמל 32.עיר השובתת כמעט כולה ,ונמל שאינו פעיל בשבת מכוח השפעתם של היהודים היו
דבר שונה ומופלא ,שלא נראה כמותו במקום אחר בעולם באותה תקופה .השבת בסלוניקי
הרשימה כל נוסע שביקר בעיר 33.נוסעים ,בין שהיו בני ברית ובין שלא היו בני ברית ,הזכירו
את יום המנוחה היהודי בעיר סלוניקי ,ותיארו את החנויות הסגורות בשבת ומעל לכל את
שביתת הנמל ביום הקדוש ליהודים.
תיאורו של קלצל את יום שישי אחר הצהריים לפני כניסת השבת מיוחד במינו ,וי ש בו
הרבה פרטים שאינם מופיעים בספרי קודמיו והם עדות יחידה למה שהתרחש בערב שבת
בחברה היהודית:
העיר הגדולה עדיין אינה חשה בשבת הממשמשת ובאה .להפך .דומה כי בולמוס העבודה
באותן השעות האחרונות שלפני המנוחה נכפל ונשלש .ללא הרף יורדו ת שרשראות
המנופים לתוך תאי המטען בבטנן האפלה של אוניות המשא ושל אוניות הקיטור הגדולות.
בלי הפסקה גוררים ההמאליס החסונים חבילות מטען מעל קרשי מעבר מתנדנדים מן
האוניות אל הרציף .בכל המקומות ובכל פינות הרחובות ,ובמיוחד באולמות שנבנו למטרה
זו מתנהל שוק 34.אולם שונה הוא השוק המזרחי משוק אירופי .אצלנו [באירופה] הנשים
הן הדואגות לצורכי הבית ,ואילו בסלוניקי הגברים הם אלה המשחררים את נשותיהם

30
31
32
33
34

בסלוניקי ,עט׳ .40
שם ,עט׳ .41-40
וראו גם בנבנשתי ,שאלוניקי היהודית ,עט׳ .13-7
וראו עוד ,למשל :בן גוריון ,עט׳  ;417-415בנבנשתי ,שאלוניקי היהודית ,עט׳  ;7-3ינאית ,עט׳ .421-417
על השוק ועל השוק היהודי ראו גם טולכו ,השכונות ,עט׳  .23על שוק סוחרי הפירות ,ראו ברודו ,סיטונאי
הירקות ,עט׳ .217-216
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מעול זה ,והם בעצמם עורכים
את הקניות.
השוק החשוב ביותר ,הוא
שוק

הדגים ,נפתח

רק

בשעות אחר הצהריים של
יום שישי ,כאשר חוזרים
הדייגים היהודים מן הים
הפתוח אל הנמל 35.לדייגים
אלה אין בדרך כלל אלא
סירתם ,ועימה הם מפליגים
כל השבוע ונמצאים בים או

נמל סלוניקי והמגדל הלבן.1917 ,
באדיבות המרמ לחקר הלאדינו ע״ש סלטי
באוניברסיטת בר־אילן

בנמלים של החוף היווני ,ולעתים אף בנמלים הנמצאים לאורך החופים באסיה הקטנה
כדי למכור את שללם 36.אך ביום שישי חוזרים כולם לעיר מולדתם .גם אלה מן הדייגים
שאין להם בית משלהם בעיר מבלים בסלוניקי את יום השבת .כבר בשעות לפני הצהריים
מתחילות הספינות הראשונות לשוב לנמל ועוגנות ליד הרציף .ככל שמתקדם הזמן גדל
מספר השבים ,עד שלבסוף נחות להן בנמל סירה ליד סירה ,צי מוזר קטן .בשעה זו ניתן
לראות לעתים קרובות מחזה נחמד של תחרות בין סירות מיפרש .שתי סירות או יו תר
נפגשות לפני המפרץ וכל אחת מנסה להגיע ראשונה לרציף .כמו עופות מים גדולים
ומוזרים נגררות הן מעל פני הים ,ומפרשיהן המשולשים הגדולים מנופחים לגמרי על ידי
הרוח .הספנים משלהבים זה את זה בקריאות כאילו בכך יש בידם כדי לזרז את הנסיעה.
בקו ישר לגמרי אצות הסירות אל המזח .הרואה את המחזה הזה בפעם הראשונה חושב
שעוד מעט קט תתנפצנה הסירות אל חומת הגרניט של הנמל .ואולם ברגע האחרון מוריד
הספן את המיפרש .הספינה הקטנה מגיבה בצייתנות ללחיצת ההגה ,ומבלי להתנגש היא
עוגנת לאורך המזח .חרטומי כל הסירות פונים לכיוון העיר וירכתיהן לכיוון הים .על
מרצפות הרציף הלוהטות מחום השמש נערמים הדגים בקשקשיהם הכסופים ומסביבם
נדחקים הקונים ,וכל אחד מתאמץ להשיג לו לכבוד השבת את הדג היפה ביותר.

שוק הדגים נקרא ״לה פישקאךיךיאה׳׳ .השוק שכן באולם עצום ומקומר ,שהשתרע לרוחב גוש הבתים של
החוף והיו לו שני שערים ,האחד להבאת דגים והאחר לכניסת קונים .באולם זה עמדו לכל אורכו בשורות
מקבילות דוכני הדגים(טאבלאם) ,ועל יד כל דוכן עמד בעליו ,שהכריז על מרכולתו בקולי קולות .הקונים
הסתובבו בשוק ,בחנו את הדגים ועמדו על המקח .ההמולה היתה רבה .את הדגים השחילו לקונה על
סיבים ירוקים של צמחים  -דגים מושחלים אלה נקראו ״רוסטה״ .וראו ב׳ עוזיאל ,הדייגים ,עמ׳ .246
על הדייגים היהודים של סלוניקי ראו :שם ,עמ׳  ;248-244בנבנשתי ,יהודי שאלוניקי ,עמ׳ ; 157-155
בנבנשתי ,לקט ,ענ ,17-15,11 7ושם ביבליוגרפיה נוספת .כן ראו :ב׳ עוזיאל ,הדייגים ,עמ׳  ;51-40ב׳
עוזיאל ,הדייגים היהודים ,עמ׳  ;248-244מולכו ,הימאות ,עט׳  .54-52על הדייגים ראו עוד הטל ,יהדות
יוון ,מס׳  .219ב״תל־אביב״ מתואר צי הדייגים היהודים ,שמנה מאות ספינות ששטו בים התיכון במשך
כל ימות השבוע ,אך לשבת חזרו הדייגים לסלוניקי .הסירות היו צבעוניות ומראה מלבב היה לראותן
עוגנות לאורך הטיילת ,בין המגדל הלבן עתיק היומין ובין מלון ״אולימפוס פאלאס״ המודרני.
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בשעה זו ,כשהמואזינים קוראים מן המינראטים למאמינים לתפילה מכיוון שהשמש
מתחילה לשקוע ,מתחילה העיר להכין את עצמה לשבת .בחזית בתי המלאכה והחנויות
מגיפים ברעש את תריסי הברזל ,וקובעים במקומם מוטות ברזל כבדים שמנעולים
ענקיים ניתלים עליהם .הרחובות מתמלאים לזמן קצר באלפי אנשים הממהרים צפופים
ברחוב הראשי ,ראש ליד ראש ,ומתפזרים לרחובות הצדדיים ,לסימטאות ולמבואות
בכל איזורי העיר37.
בנמל מייללים הצופרים המודיעים על סיום העבודה .המנופים חדלים מלהסתובב,
רעש השרשראות נדם ו שיירו ת שיירות יורדי ם החמאליס מן האוניות ,לעתים לקול
גידופים וחרפות של הקברניטים ,אשר בגלל השבת חייבים להישאר בנמל לעוד עשרים
וארבע שעות38.
בהמשך דבריו מתאר קלצל את ההכנות לקראת השבת :כשעה לפני השקיעה שוממים הרחובות,
וכל איש מתכונן בביתו לשבת .ואז מגיעה השעה שבה שייכת סלוניקי כולה לילדים היהודים.
הילדים המוכנים ראשונים יוצאים לרחוב  -הבנים בחלוקים נקיים ופ׳ז מגוהץ על ראשיהם,
והבנות בשמלות נקיות ,שעליהן סינרים נקיים ובשערן היפה שזורים סרטי משי גדולים .מנהג
היה בסלוניקי לתת לילדים סוכריות לכבוד שבת ,לפני שהולכים לבית הכנסת .הילדים המחכים
לאבותיהם מתחילים בינתיים במסחר ער של דברי המתיקה שקיבלו3,.
בין כך ובין כך מסיימים המבוגרים את הכנותיהם לשבת .הכול לבושים בגדי חג  -המבוגרים
בלבוש ספרדי מסורתי והצעירים יותר בבגדים אירופיים.
הכול הולכים לבתי הכנסת המרובים שבעיר ,שכמה מהם אף עתיקים מאוד 40.בבתי הכנסת
מתפללים תפילת ערבית .קלצל אף מציין את צורת הישיבה בבית הכנסת ,השונה מן הישיבה
בבתי הכנסת שבמערב אירופה :המושבים בבתי הכנסת אינם מול ארון הקודש אלא לאורך
שני צידיו של הארון ,וביניהם מעבר רחב שבמרכזו הבימה.
ליל השבת דמה מאוד לליל השבת הנוהג בארצות אחרות באירופה:
בשוב הגברים מהתפילה מתיישבים בכל הבתים לסעודת שבת .עתה העיר שקטה
לגמרי  -כאילו מתה .רק שוטרים מסיירים ברחובותיה בצעדים כבדים ואיטיים.
למטה ,ב״קאיי״ [רציף] מתנועעות להן סירות הדייגים על הגלים .השמש שקעה מזמן

37
38
39
40

על סגירת החנויות בשבת ראו למשל :יי עוזיאל ,המגדל הלבן ,עמ׳  ;48-39בנבנשתי ,יהודי שאלוניקי,
עמ׳  ;92-90עמנואל ,עמי .170-167
בסלוניקי ,עט׳ .58-55
שם ,עט׳ .59
בסלוניקי היו ידועים בתי כנסת עוד מהמאה הט״ו  -ראו למשל :עמנואל ,עט׳  ;202מולכו ,השכונות,
ענד  .18סטוורולקיס מציין כי כשלושים בתי כנסת היו בסלוניקי ,ובשמותיהם היה הד לקהילה המקורית
שהיהודים באו ממנה ,כגון קשטיליה ,ארגון ,מיורקה ואפילו המגרב  -ראו סטוורולקיס ,עמ־  .3לעומת
זאת מעניין לציין שהנוסע ג׳קסון מציין בעמוד  ,133כי לא ראה בסלוניקי ( ) 1910מבנה גדול של בית
כנסת ומנין שאליו נקלע במקרה נערך במבנה פתוח ולא מקורה .על בתי הכנסת ראו עוד :הטל ,יהדות
יוון ,מס׳  ;70הטל ,השלמות ,מס׳  ;560מולכו ,הקהילות ,עמ׳ .183-174
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והחושך בחוץ הולך ומתעצם ,ואילו הבתים מוארים בעששית שמן ורב בהם האור
לכבוד השבת41.
יפה במיוחד ופיוטי הוא התיאור של קלצל את כניסת שבת המלכה לעיר ,תיאור שבו מהדהד
שירו של היינה ״נסיכת השבת״ ( ,)Prinzessin Sabbatשקלצל הכירו כנראה42:
שעה זו היא שעה יפה לצאת בה לפיסת לשון היבשה הקטנה הפולשת לים .עכשיו חושך
מוחלט מסביב .למסתכל לכיוון העיר נדמה שהוא נמצא באחת האגדות של סיפורי אלף
לילה ולילה ,בעיר קסמים .מאות ומאות אורות נוצצים ממדרוני ההר .בכל בית י הודי
מוארים החלונות .אור יקרות ,שאין לתאר יפה ממנו ,מקדם בברכה כל פעם את פני
שבת המלכה 43בהיכנסה לעיר היהודית הזו .לא רק האורות מקדמים פניה אלא גם
הזמירות העולות ובוקעות לכבודה מאלפי גרונות ויוצאות מבעד לחלונות הפתוחים
ומתנועעות על המים כמקהלה הרמונית אחת גדולה44.
כדי להדגיש את ייחודה של השבת בסלוניקי קלצל מספר על האירוע ,שתואר לעיל,
שאירע בעיר בשבת ,כאשר סירבו הסבלים היהודים לעבוד ולהטעין את האוניות התורכיות
בפחם45.
בעוד ליל שבת בסלוניקי היה דומה ללילות שבת באירופה הצפונית הרי יום השבת בסלוניקי
היה שונה מיום השבת שקלצל הכיר .מנהגי היהודים בסלוניקי לא היו דומים למנהגים שהיו
נהוגים במקומות אחרים באירופה .אמנם כמו בכל מקום גם בסלוניקי הלכו היהודים לבית
הכנסת בשבת בבוקר ,ובשובם נערכה סעודת שבת ,אולם לאחר מכן נהגו י הודי סלוניקי בדרך
שונה משאר היהודים ,וקלצל מצא לנכון להסביר לקוראיו כי היהודי הסלוניקאי לא שמר בדרך
כלל על קיום מצוות השבת לפי חוקי התלמוד46:
לליל שבת אופי י הודי מאוד ו אוויר ת שבת שלטת בו .לעומת זאת לשבת אופי של
יום ראשון באירופה .זהו יום המנוחה הכללי .אמנם באותם הימים לא היה בסלוניקי
חוק יום מנוחה ,וכל אחד שמר את היום המקודש לפי דתו הוא .לאמיתו של דבר לא
41
42

43
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בסלוניקי ,עמ׳ .60
במכתב שכתב גוסטב ויבורג מסלוניקי אל אלברט ורמונד במרס  ,1900כשתיט־עשרה שנה לפני בואו
של קלצל לעיר ,הוא מתאר את השבת ומזכיר גם הוא את ״נסיכת השבת״ של היינה :״שבת שלום! פסקו
קריאות הרוגז ,נעלם הצלצול הגס של העמדה המבוהלת ...זאת הרגשה משקיטה של קירבת משהו מכובד
ואהוב ,קדוש וחביב כאחת ,אשר לעומתו ,ובלי התאמצות ,נעלמים מאליהם כל גסות וכל יובש ,כל כעס
וכל כעור .אולי ׳הנסיכה שבת׳ אותה ׳הנסיכה השקטה׳ של היינה? ...כן ,היא היא .הנה אני גם כן מרגיש
את קירבתה :כמעט בעיני גוף אני רואה את שולי אדרתה הזרועה כוכבים ,החופפים ברגע זה על הכל ,על
הרחובות העטופים חצי חשכה רכה ,ועל הבתים המוארים בנרות צנועים ,ועל האנשים האלה ההולכים
בפסיעות שקטות...׳׳(ההדגשה שלי  -י״ד) :הציטוט לקוח מי׳ עוזיאל ,המגדל הלבן ,עמ׳ .41-40
קלצל קרא לשבת כפי שקרא לה היינה ,׳׳נסיכת השבת״ .תרגמתי ״שבת המלכה״ ,כמקובל בשפה
העברית.
בסלוניקי ,ענד .61-60
ראו לעיל ,אחרי ציון .27
בסלוניקי ,עמ׳ .65-61
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הורגשו בסלוניקי יו תר מדי היום הראשון של הנוצרים או היום השישי של המוסלמים.
אן בשבת היו החנויות ובתי המסחר סגורים ,הבזאר היה שומם ,אולם בעיר שררה
אווירה עליזה של רוגע לאחר שבוע של עבודה קשה .היהודי הסלוניקאי מקיים ב ד רן
כלל אך במעט את מצוות השבת לפי חוקי התלמוד .הוא לא נמנע מנסיעה בשבת
או מעישון.
בהמשך הדברים מתאר קלצל יום שבת טיפוסי בסלוניקי ,תיאור שהוא יי חודי ומיוחד ושופך
אור חדש על החיים היהודים המיוחדים בעיר:
כבר בשבת בבוקר מציבים בתי הקפה 47מאות כיסאות ושולחנות ברחוב ,ואלה נתפסים
עד מהרה עד לאחרון שבהם .שעות לפני הצהריים של שבת נועדו לטיולים ולביקורים,
שנדחו במשך השבוע מפאת דוחק הזמן במשך השבוע48.
אם לא היה צריך לקיים ביקור חשוב היה נהוג ללכת בשבת בבוקר לאחת מתוך
ה״קונפ׳ירנס״ [הרצאות] 49הרבות שהתקיימו בסלוניקי באופן סדיר .בסלוניקי שורה
נכבדה של אגודות ,ארגונים ומועדונים יהודיים למיניהם50...
בשבת בבוקר הלכו ל״קונפ׳ירנס״ ובשבת אחר הצהריים נהגו לצאת לטיול מחוץ לעיר.
שני מקומות באו אז בחשבון :פלוקר ( ז ^ )¥\0ובשג/ינאר

 -האחד

היה מקום של בידור ובילוי בעל אופי יותר אירופי ולאחר היה אופי יותר מזרחי.
לפלוקר מובילה הדרך היפה ביותר דאז של העיר ,״ויה אלאטיני״ .אלאטיני 52הוא
47
48

49

50
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52

על בילוי בבתי הקפה בימי חול ראו בוניס ,עמ׳ .182
גם יצחק בךצבי ,שביקר בסלוניקי ,עמד על כן כי בשבת היו החנויות סגורות ,וסגורים היו גם בתי המסחר
והנמל ,אך המסעדות ובתי הקפה היו פתוחים ושם שיחקו בקוביה ועישנו ולא ראו בכך חילול שבת  -ראו
בן־צבי ,עמ׳ .10
בראשית המאה העשרים התפתח בקהילה היהודית בסלוניקי המעמד הבינוני והתפתחה התודעה התרבותית
והמדינית ,כפי שיעידו הופעתן של אגודות לצרכים שונים והפעילות האינטנסיבית של חבריהן .חברי
האגודות השונות היו מתאספים ,בעיקר בשבתות ,בבתים פרטיים או בבתי מדרשות ובעזרות הנשים
בבתי הכנסת .החברים היו דנים באספותיהם בענייני החברה אגב שתיית כוסית עראק ותקרובת כלשהי.
אחרי קריאת מזמורי תהלים היו שומעים גם ״דרוש״ מפי אחד החכמים .בחברות הציוניות או במועדוני
המשכילים היו מתקיימות הרצאות או שיחות שהיו מלוות בוויכוחים על נושאים לאומיים היסטוריים או
ציבוריים ,ובמיוחד על ענייני דיומא .פעילות ציבורית זו השפיעה גם על הנוער ,שיסד גם הוא אגודות
משלו .וראו בנבנשתי ,זכרונות ,עמ׳ .98-95
על האגודות והמועדונים בסלוניקי שנוסדו להגשמת מטרות אידאליסטיות ,תרבותיות וספורטיביות,
ראו י׳ עוזיאל ,מועדונים ,עמ׳  .129-127כל הפעילות הציבורית של הקהילה נעשתה ותוכננה בין כותלי
המועדונים הללו .ברגעים של חירום היתה מתארגת ועדה עליונה שהיתה מורכבת מכל המועדונים
ונקראה ״אינטרקלוב״ ,ופעלה בשם כל יהודי סלוניקי ולהחלטותיה נשמעה כל האוכלוסייה היהודית.
אלה היו גנים שהתקין ראש העיריה גאלוב ( )02111113פשה בסוף המאה הי״ט.
משפחת אלאטיני היתה משפחת רופאים ורבנים מאיטליה ,ששורשיה מגיעים למאה הט״ז; הענף הסלוניקאי
של המשפחה היה נתון להשפעת הענף האיטלקי .למשפחה היו עסקים ובתי חרושת וגם בנק פרטי ,שהיה
אחד מחמישה־עשר הבנקים הפרטיים בסלוניקי .בני המשפחה היו שותפים ב״בנק סלוניקי״ ,שנוסד
בשנת  .1886מן הידועים מבני המשפחה בעיר היה הרופא משה אלאטיני ,שהיה גם איש עסקים ועמד
בראש המפעלים המסחריים הגדולים של המשפחה .משה אלאטיני התמסר להפצת השכלה בקרב יהודי
סלוניקי ופתח בה בתי ספר מטעם חברת ״כל ישראל חברים״ .פעולותיו בשדה החינוך והעזרה הסוציאלית
שהושיט זכו להוקרה מצד היהודים ומצד השלטונות התורכיים ומעצמות אחרות .משה אלאטיני קיבל
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שמה של אחת המשפחות האצילות העתיקות בסלוניקי ,שמעמדם בעיר היה דומה לזד,
של ה״פוגר״ באוגסבורג ...53בשבת אחר הצהריים היתה תפוסתן של כל החשמליות
שהוליכו לפלוקר מלאה וכמוהן גם מספר רב של מרכבות וכלי תחבורה אחרים שעשו
דרכם לגן .במרפסת מוצלת ,מול נופם המרהיב של המפרץ הרחב ושל ההרים היוונים,
ישם להם המבקרים.
ביקור בקולנוע היווה סיום מקובל של היום .לבתי הקולנוע שבדרום י תרון חשוב על
פני אלה שבצפון אירופה .כמעט בכל ימות השנה מוצגים הסרטים בחוץ .בגינה יפה
ומוצלת מוצבים שולחנות וספסלים וממולם המסך המסמל את העולם .תוך לגימת קפה
תורכי ועי שון סיגריות מרצדים על פני המסך לנגד עינינו החדשות האחרונות מכל
העולם וסיפורי הבלשים היפים ביותר .כל הערב מצלצל בכניסה לגינה פעמון חשמלי,
שצלצוליו מביאים את דיירי המקום לייאוש ,ואולם פיצוי רב על סבלם נמצא להם בכך
שיש להם כל ערב העונג לצפות דרך חלונותיהם בקולנוע חינם אין כסף54.

בית הספר היהודי של חברת ״עזיה״
מקום נכבד מקדיש קלצל לבית הספר היהודי של חברת ״עזרה״ (Hilfsverein Der Deutschen
 )Jüdenבסלוניקי ,שבו לימד את השפה הגרמנית .מכיוון שחברת ״עזרה״ העסיקה אותו כמורה,
בוודאי חשוב היה לו לתאר את בית הספר ובמיוחד את שיטות ההוראה החדשניות שנהגו בו:
לימוד המקצועות בשפה העברית ולימוד שפות זרו ת בלשונותיהן ,מבלי להיעזר כלל בשפת
המקום .תיאור בית ספר זה הוא מיוחד לקלצל המורה היהודי.
בית הספר היה סגור בשבת .ביום שישי ,בשעות הצהריים ,התקיים טקס מיוחד שכל המורים
והתלמידים התאספו ו שרו בעברית שיר לכבוד השבת .לאחר מכן לחצו הילדים את ידי המורים,
קדו להם ,בירכו אותם בברכת ״שבת שלום״ ,ובזאת הסתיים הטקס והילדים יצאו לבתיהם
מוקדם יותר מאשר ביתר ימי השבוע ,שבהם למדו עד לשעות אחר הצהריים55.
במשך הזמן התארגנו סביב בית הספר חוגים ציוניים וחוגים קרובים אליהם .בית הספר
טיפח רוח של גאווה לאומית בתלמידים :הם היו גאים להיות עברים צעירים ,ואף לימדו את
הוריהם עברית .קלצל מסיים את תיאור בית הספר באומרו ״אם יש היום חיים ציוניים איתנים
בסלוניקי ,בית הספר העברי הוא שגרמם״56.
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אותות הצטיינות מטעם ממשלות אוסטריה־הונגריה ,איטליה ויוון; מטעם הסולטן קיבל את אות מג׳ידיה.
וראו :מרכוס ,עמ׳  ; 73-69בנבנשתי ,יהודי שאלוניקי ,עט׳  .84ממפעליו של קרלו אלאטיני ,שתמך במפעלי
תרבות ומעשי חסד בסלוניקי ,הוא יסוד בית ספר לבנות ״תטה אליג׳ירי״ .וראו עוד הטל ,יהדות יוון ,מס׳
.1036
משפחה אצילה בבווריה ,שהמייסד שלה היה האורג הנס פוגר ( .)Fugger; 1367באמצעות יוזמה מסחרית
וניצול מכרות התעשרה המשפחה והיתה למשפחת אצולה ידועה בכל אירופה; באמצע המאה השש־עשרה
החלה ירידתה והיא ריכזה את עסקיה במוריה.
בשאלוניקי ,עט׳ .65-61
שם ,עט׳ .55-53
שם ,עט׳ .80
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נושא אחר הקשור לבית הספר הוא תיאור אורח החיים בגן ובבית הספר ,נושא שלא מצאתי
כדוגמתו בספרי מסעות אחרים על העיר .קלצל מרחיב את הדיבור על החיים בבית הספר
בסלוניקי ומשווה את החיים בו לאלה שבגרמניה .בנושא זה צבר קלצל ניסיון אישי ,שכן שימש
מורה בסלוניקי ויו תר מאוחר עבד כמורה גם בגרמניה ,ויכול היה להשוות בין שתי שיטות
החינוך ,זו שבגרמניה וזו שבסלוניקי .שלא כבגרמניה ,הילדים היהודים בסלוניקי שהו בגן
ובבית הספר מהבוקר ועד לערב  -ילדי הגן הביאו את מזונם בסירים ,ועוזרת מיוחדת היתה
מחממת לכולם את האוכל שלהם.
על כיתתו אין קלצל מרחיב את הדיבור בספר ״בסלוניקי״ .הוא אינו מספר על תלמידיו
ועל דרך הוראתו וכמעט שאינו מדבר על אי־הצלחתו ללמד את תלמידיו הסוררים גרמנית -
זאת עשה שנים לאחר מכן ב״קולמבוס איש תל אביב״ ,שבו תיאר בהרחבה את החיים בבית
הספר של חברת ״עזרה״ בסלוניקי ועמד על התנהגות הילדים בכיתתו לעומת התנהגותם של
הילדים בגרמניה57:
מספר התלמידים בכתתי היה כששים איש ,בחורים ובחורות .אכן אלה היו בחורים
ובחורות ,אל חנון ורחום! בגרמניה היו הילדים מנמסים מאד .בבית הספר ישב איש איש
על מקומו בשלוה והשקט .הידים חבוקות על השלחנות .אין פוצה פה טרם ישאלוהו,
ואין שואל עד אם הרים אצבע ובקש רשות .מיני מנהגים כאלה לא ידעה סלוניקי ,אף
לא העלתה על הדעת כלל .תלמידי ותלמידותי למה היו דומים בעיני  -לחבר שדים
ומזיקים ,שלא באו לעולם אלא להציקני ולמרר את חיי .הכיתה  -שוק שוקק! קול ששון
וקול שמחה ,קול רעש והמלה ,ו״חיים ותנועה״ ,סוף דבר  -גהנם של מטה.
בקרב העם הנבחר הזה לא יכלתי לעשות דבר בלתי אם להגדיל את הרעש .מה הם
צועקים בקול אף אני כנגדם נוטה גרון ...וצועק בקולי קולות ...מתחילה לא שמעו לשוני,
כי רק בגרמנית יכלתי להטיף להם מוסר ,ואחר כך כאשר סיגלתי לי קצת מלים עבריות,
וכבר שמעו דברי  -לא אבו שמוע58.

החיים החברתיים בסלוניקי
קלצל מספר רק מעט על החיים החברתיים שניהל בסלוניקי ,ובכל אופן גם כאן הוא מרחיב
בפרטים שלא היו ידועים ממקורות אחרים .הוא מספר על ביקור שערך אצל ראש ועדת בית
הספר ,ותוך כדי כך הוא עומד על הפרטים המיוחדים באירוח שבלבנט .הדבר הראשון שצד
את עינו של קלצל היה חדר האורחים בסלוניקי ,שכה שונה מחדר האורחים האירופי :חדר
האורחים הזכיר למחבר חדר בהרמון תורכי ,והיה כמעט ריק ,ללא שולחנות או כסאות; שטיח
מרהיב כיסה את הרצפה ולאורך הקירות ניצבו כורסאות קטנות ורכות ודיוואנים שהונחו
עליהם כריות רבות רקומות בשלל צבעים.
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בהמשך ׳׳קולמבוס איש תל־אביב״ מתאר קלצל שיטת לימוד שנקט כדי לרתק את תלמידיו השובבים  -ציור
בגירים צבעוניים על הלוח; וראו שם ,עמ׳  .15-13על המורים ראו עוד טולידנו ,מורים ,עמ־ .194-189
בסלוניקי ,עמ׳ .12-11
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לכן הישיבה בחדר האורחים בלבנט שונה לחלוטין מזו שבמערב :אין יושבים על כיסאות
נוחים ,אלא על כרים שעל הרצפה .ספרי מסעות שמחבריהם ביקרו ברחבי האימפריה העות׳מאנית
תיארו ישיבה זו כבלתי נוחה לאורח האירופי הלבוש בבגדים אירופים :היא קשתה עליהם
והיתה מוזרה בעיניהם .קלצל מצטרף לכותבי ספרי מסעות אחרים ” ואומר כי לו ,לאירופי,
היתה דרושה גמישות רבה כדי להתיישב בדרך מנומסת על מושבים אלה שהיו זרים לו כל
כך 60.הוא מסביר גם כי היהודים בסלוניקי קיבלו צורת ישיבה זו משכניהם המוסלמים.
בעת הישיבה בחדר האורחים הוגשה לאורחים תקרובת ,שהיא עצמה ודרך הגשתה היו
גם הן שונות מאלה שבאירופה 61:ריבה מתוקה או מעשה מרקחת הוגשו בקערה יפה וגדולה
שהוצבה על מגש :בצד אחד של המגש היתה קערה ובה התקרובת ולצידה כפיות ,ובצד
האחר של המגש היו כוסות מים וקערה ריקה .כאן מספר קלצל על חוויה לא נעימה שעברה
עליו בבית מארחיו ,שלא יכלו להתאפק מלצחוק על הבחור האירופאי עם הגינונים של מערב
אירופה ,שלא ידע להתנהג בבית מארחיו כי לא הכיר את מנהגי המקום:
נכנסה המשרתת לחדר כשהיא נושאת בידיה טס כסף .עליו היו כוסות מים כמספר
הנוכחים וכן מספר מתאים של כפיות כסף וקערת בדולח יפה ובה מיני מרקחת .בפנים
מחייכות קרבה אלי המשרתת נושאת המגש .פני לבשו ככל הנראה ארשת מטופשת,
שכן מר כהן דחק אותי בצלעותי כדי לעודדני להתכבד .נטלתי אפוא כפית ודליתי
מקערת הבדולח .באין לי צלחת לשים עליה את המרקחת תחבתי את הכפית היישר
לפי .המשרתת הסתכלה עלי מבלי להניד עפעף ,אולם המשיכה לעמוד מולי .פירשתי
את עמידתה ,ביישוב דעת גמור ,כאות שעלי להמשיך ולאכול .ומאחר שהמרקחת היתה
באמת טעימה ,אכלתי עוד שתיים שלוש כפיות ממנה .כשנשאתי את עיני ראיתי שמר
בוטון נפנה הצידה תוך חיוך וחברי ישבו כאילו הם רוצים להתפרץ כל רגע בצחוק
אדיר .בבהלה החזרתי את הכפית למגש והמשרתת צעדה הלאה כדי לשרת גם את
מר כהן .ועכשיו יכולתי לראות את מה שבעצם היה עלי כבר לדעת מזמן .מר כהן נטל
כפית מן המרקחת ואכל .אחז בכוס מים ושתה ממנה עד תומה .כשסיים הניח את הכפית
ואת הכוס על המגש ,קד קידה לעבר בעל הבית ואמר בעברית ״תודה לאדון״ .כמותו
עשתה גם הגברת כהן .ובכן ,הבינותי כי התנהגתי בטיפשות רבה ,וחשתי בדמי העולה
עד לשורשי שערותי .כעסתי מאוד על שאיש לא הזהיר אותי מפני אפשרות של משגה
כזה .ואולם כאשר גם בעל הבית וגם החברים שלי לא יכלו לעשות משהו אחר מאשר
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מקניל ,עמי  ,85מצטט את אדוארד דודוול ( )Edward Dodwellשמספר בספרו A C lassical and
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( Topographical Tour Through Greece During the Years 1801, 1805, and 1806כרך א ,לונדון
 ,1819עמ׳  ,)157-155את האנקדוטה הבאה על ביקורו בבית הבישוף של קריסו ( :)Krisso׳׳אכלנו סביב
שולחן עגול מנחושת שנקרא בתורכית ׳סיני׳ ( .)Sinyישבנו על כרים שהיו מונחים על הרצפה .בגלל
הלבוש שלנו( האירופי) ,שאינו רחב מספיק כמו של היוונים ,קשה היה לנו לשלב את רגלינו מתחתינו,
או יותר נכון לשבת עליהן ,דבר שהיוונים עשו בקלות רבה .מספר פעמים כמעט שנפלתי אחורנית וכמעט
שהפכתי את השולחן עם כל מה שמעליו׳׳.
בסלוניקי ,עמי .67
שם ,עמ׳ .68
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להתפרץ בצחוק עליז ,לא יכולתי אלא להצטרף גם אני לצחוקם .וכיום יכול אני להבין
כי חברי לא יכלו לעמוד בניסיון להניח לי ,שאמנם הכיר את הנימוסים החיצוניים כל
כך של אירופה אבל לא את מנהגי הכנסת האורחים של סלוניקי ,ללא עצה והדרכה
בפתיותי62.
קלצל מקדיש פרק שלם לחיים החברתיים שניהל ,כאשר היה נפגש עם חבריו המורים ואנשי
חברת ״עזרה״ בבית המלון ״וארסנו ומשה״ ,ששם הם נהגו להתאסף ,לאכול ארוחת ערב,
לשתות בירה ולשוחח על ענייני השעה .דרך תיאורו של קלצל יכול הקורא להציץ לחיי
קהילת המורים בסלוניקי ולהתרשם גם מרשמיו האישיים של המחבר על האנשים שתפסו
מקום חשוב בקהילה ,רשמים החשובים לכותבי ההיסטוריה של התקופה .וכך מתאר קלצל
את הפגישות האלו:
אנו ישובים אצל ״וארסנו ומשה״ ,מלון יהודי גדול בסלוניקי ,ואוכלים ארוחת ערב .עדיין
מוקדם למדי ויש רק אורחים מעטים באולם .בשקט מעמיד דניאל ,המלצר המיוחד שלנו,
על השולחן את בקבוקי היין הארץ ישראלים שנשארו חצי מלאים מארוחת הצהריים.
הוא עומד ומחכה להזמנותינו .אחד מזמין ״ריז או לה״ ( - Riz au Laitאורז בחלב),
שני מזמין ״פטיט פואה״ ( - Petit Poisאפונה צעירה) ,אבוי לך אם באת לסלוניקי ואינך
יודע לקרוא תפריט צרפתי .ושלישי מתחיל במרק ״לה סופ״ ( - La Soupeהמרק) ,כי
בסלוניקי מכירים רק סוג אחד של מרק שבו שוחה תמיד רבע עוף.
מדברים על דא ועל הא .מדברים ,למשל ,על הסרט החדש ביותר ב״סינמה פאטה״
( ) Cinéma Pathéאו על הכושי המשוגע ב״פארק אוניוך ,או על ההוראה .הרי על משהו
צריך לדבר .ואולם יש גם אנשים שנראה כי הדיבור אינו נחוץ להם .למשל מיסטר גרץ,
שעד היום אינני יודע מדוע קראנו תמיד לאיש הרוסי הצעיר הזה ״מיסטר״ .מתוך כיסו
היה מוציא שבעה עיתונים עבריים שונים .איתו יהיה ניתן לדבר רק לאחר שיבלע את
כולם ,מן המילה הראשונה ועד למילה האחרונה .אז ייהפך האיש השתקן הזה לדברן
ויספר בעברית מהירה המבלבלת את החושים על הוויכוחים החדשים ביותר של ״פועלי
ציון״ בבית העם ביפו .ושלום כהן ,הקולגה הקטן והסימפטי יקשיב לו ,ועיניו החכמות
מביטות בו ,ויתפלא בפעם האלף על האש המסתורית היוקדת ב״רוסי״ הזה.
מסובים כבר כל החברים המהווים את חבורת הסועדים שלנו מידי ערב בערבו ,או
שלפחות מחויבים להשתייך אליה מבחינה מוסרית .אפילו אורחי כבוד הופיעו .הגיע
לויצ׳קה כהן ואשתו הבלונדינית הקטנה והיפה יונינה ,שיש לה מטה כן ונאמן של
מעריצים משלה .שניהם ואני הקטן מייצגים את בית הספר של חברת ״עזרה״.
ה״תלמוד תורה הגדול״ מיוצג על ידי מנהלו ,יצחק אפשטיין ...אולם יש בינינו גם בני אדם
אחרים בעלי מזג ורוחניות מתונים יותר מן האיש בעל פני הנביא .למשל מר פלורנטין,
העורך הראשי של האב׳יניר ( )Avenirושל טריבונה ליברה ( ,)Tribuna libraשהוא
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שם ,עם׳ .64-63
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החבר הפעיל ביותר בין כל החברים הפעילים של חברת ״עזרה״ ...אחד חסר עדיין אצל
שולחננו ,אולם הוא כבר משתולל במעלה המדרגות' .שמעו ,האיש רעב!63
סביב השולחן עוד יושבים העלמה ברדישבסקה החולמנית ,שאינה מקשיבה לדברי הסובבים
אותה והמורה רובינשטיין .שניהם אוהבים לשבת י חדיו על האבנים הקרות של הקאיי נהרציף].
פעולות וטיולים אף הם מתוכננים באותן ארוחות ,כפי שמספר קלצל64.

אישים יהודיים בסלוניקי
בספרו ״בסלוניקי ,,מזכיר המחבר כמה אישים חשובים בקהילה בזמנו .אישים אלד .ידועים
גם ממקורות אחרים ,אן בספר ״בסלוניקי ,,הם מתוארים מזווית ראייה אישית מאוד ובלתי
ידועה .כך למשל מתואר המחנך ד״ר יצחק אפשטיין ,שבא מארץ ישראל לסלוניקי כדי לנהל
את בית הספר של ״תלמוד תורה ,,,והביא עמו שיטות לימוד חדשות שפיתח ,ובמיוחד שיטות
חדשות ללימוד השפה העברית .קלצל מדגיש שהוא רוצה להביא את דבר פועלו של ד״ר
אפשטיין המחנך המהולל לידיעת הציבור היהודי הרחב ,שאינו מכיר אותו ואינו יודע על
אודותיו ,ולכן הוא כותב עליו בספר65:
ה״תלמוד תורה הגדול״ 66מיוצג על ידי מנהלו ,יצחק אפשטיין 67.כל הרואה אותו נזכר
מיד בבן ארצו הגדול ,טולסטוי .מסופקני אם יש עוד אדם שמתאים להיות היום ״שליח,,
(אפוסטל) מודרני כמותו .בצרכיו האישיים אפשטיין הוא אדם צנוע מאין כמו הו(מי
ראה אותו אי פעם במקטורן בעל גזרה אירופית?) נראה שהוא דור ש מהחיים רק דבר
63
64
65
66

67

שם ,עכ .88-80 7על אפשטיין ועל פלורנטין ראו להלן.
שם.
שם ,עמ׳ .83
ה״תלמוד תורה״ נוסד בשנת  1520על ידי גולי ספרד ופעל במשך ארבע מאות שנה ,והיה זה מוסד הפאר
של הקהילה .באו אליו תלמידים יהודים מרחבי האימפריה העות׳מאנית ומאיטליה .תכנית הלימודים שלו
היתה מגוונת מאוד .למדו שם תלמוד ,מקצועות עבריים וגם לטינית ויווני ת ,רפואה ,אסטרונומיה ומדעי
הטבע  -ראו גרבר ,עמ׳  .169במאות הט״ז והי״ז היה ה״תלמוד תורה״ בסלוניקי ,לפי עדות בני התקופה,
המוסד החשוב ביותר בעולם היהודי  -ראו מולכו ,בית אולפנא ,עמ׳  .61-60גם לאחר מכן המשיך המוסד
להיות המפעל החינוכי המרכזי והחשוב ביותר של הקהילה .בשנת  ,1859כתוצאה מהידלדלות הקהילה,
היה מצבו בכי רע .העסקן ד״ר משה אלאטיני נחלץ לעזרתו והביא את הרב יוסף ליפמן משטרסבורג לנהלו,
וייסד קופה בשם ״חסד עולם״ להחזקת המוסד .אולם חוגים קנאים בעיר המאיסו על המנהל את ישיבתו
בעיר והוא עזבה .בשנת  1880הביא ד״ר אלאטיני את הרב המורה משה יעקב אוטולנגי מליוורנו ,והוא
הפיח רוח חדשה ב״תלמוד תורה״ .עם מותו של המנהל בשנת  1900נשאר המוסד ללא מנהל .בשנת
 1908השפיע קומץ אנשים לאומיים על הוועד המפקח של ה״תלמוד תורה״ להעמיד בראש המוסד את
הפדגוג הדגול יצחק אפשטיין מארץ ישראל ,מיוצרי השיטה ״עברית בעברית״ .אפשטיין הפיח חיים
חדשים במוסד הגדול ,בעזרת שיטות חינוכיות שהיו נהוגות בארץ ישראל ,העמיק את החינוך הלאומי
והכניס מקצועות חדשים כגון שירה והתעמלות .הוא עצמו לימד בכיתה העליונה את כל המקצועות,
אירגן מסיבות וחגיגות וערך טיולים בהרים שמצפון לעיר .לפני מלחמת העולם הראשונה היו בבית הספר
״תלמוד תורה״ כיתות מקבילות רבות ,עשרות מורים ויותר מאלף תלמידים .וראו :י׳ עוזיאל ,מוסדות,
עמ׳  ;74בנבנשתי ,זכרונות ,עמ׳ .90-85
ראו :קלוזנר ,עמ׳  ;250סאיאס ,עכ.261-259 7
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אחד :עבודה ,עבודה ללא ליאות .תבוא אליו מתי שתרצה ,תמיד הוא עובד .בתום יום
הלימודים בבית הספר יושב האיש הזה ,בעל הראש הפילוסופי המופלא ,שכבר שיבחו
אותו בפניי קודם שהכרתיו וכותב מאמר פדגוגי לכתב העת ״החינוך״ ,עיתון פדגוגי
היוצא בפלסטינה בשפה העברית ,או עובד על טיוטה של ספר לימוד לעברית מודרנית.
תמיד הוא מבקש ללמוד משהו חדש או להכיר דברים חדשים .אני זוכר שפעם הראיתי
לו את ספרו של חדולף ארקן (Wert und Sinn des menschlichen ,(Rudolf Eucken
( Lebensערכם ומובנם של החיים האנושיים) 68.לדבריו היה קורא ברצון את הספר ,אך
מצפונו אינו מרשה לו לעסוק בדברים שאינם נוגעים ישירות לעבודתו העצומה .אולם
היתה לו עצה :״אתה תקרא את הספר ותספר לי מה כתוב בו״ ,אמר.
יסלח לי הקורא על שסטיתי כה רחוק מן הנושא .אולם יצחק אפשטיין הוא בוודאי
אחד החלוצים האדירים שלנו שם בדרום (כרגע אפשטיין שוב בארץ ישראל) .חבר
המורים העברים רואה בו דוגמה ומופת שאי־אפשר להשיג ,והאוכלוסייה של סלוניקי
רואה בו את מלכה הבלתי מוכתר .ומאחר שהוא מקדם את משימתו יקרת הערך כל
כך בצנעה אין איש יודע דבר עליו .אך למרות זאת סבורני שחשוב מאוד שכל היהודים
ידעו אילו אנשים עוסקים שם בדרום בבניין יהדות חדשה .יצחק אפשטיין הוא אחד
הנסיכים שבהם69.
קלצל מספר מעט גם על דוד יצחק פלורנטין ,אחת הדמויות הבולטות בקהילת סלוניקי בזמנו,
מראשי התנועה הציונית ועורך של מספר עיתונים .פלורנטין היה חבר גם בחבר הנאמנים של
בית הספר של חברת ״עזרה״70:
אולם יש בינינו גם בני אדם אחרים בעלי מזג ורוחניות מתונים יותר מן האיש בעל פני
הנביא .למשל מר פלורנטין 71,העורך הראשי של האב׳יניר 72ושל טריבונה ליברה73,
68
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רודולף כריסטוף אוי קן(נולד בשנת  1846ומת בשנת  ) 1926היה פילוסוף ,סופר ובעל פרס נובל לספרות
לשנת  .1908על חייו ופועלו ראו למשל באנציקלופדיה העברית ,א ,טורים .820-819
בסלוניקי ,עמי .83-82
וראו גם :״תל־אביב״; ב׳ עוזיאל ,דוד פלורנטין ,עמי .266
דוד יצחק פלורנטין נולד בסלוניקי בא׳ בתמוז תרל״ד ( ) 1874ונפטר בתל־אביב בג׳ באב תש״א (.)1941
בשנת  1897נקרא לערוך את העיתון ״איל אב׳יניר״ ,שהיה בטאונם של החוגים הדתיים והלאומיים.
הוא היה גם עורך השבועונים הלאומיים הציוניים ״ריבייסטה פופולארי׳ ו״טריבונה ליברה״; שלושת
העיתונים היו מבצר נגד ההתבוללות .דוד פלורנטין יסד את האגודה ״קדימה״ ,שהיתה אגודה ציונית
והקנתה שפה ותרבות עברית .במשך שנים רבות עמד בראש הפעולה הציונית בסלוניקי ובתורכיה ,וכל
חייו היו קודש לתנועה הלאומית .בגלל סכנת מאסר נאלץ לעזוב את סלוניקי ועבר לבריטניה ,שם מילא
תפקיד במשרדי ההנהלה הציונית .בעיני יהודי סלוניקי היה דוד פלורנטין סמל הכמיהה לשיבת ציון ולכן
כונה ׳׳דוד פלשתינה״ נדוד פליסטינה] .אחת־עשרה פעמים ייצג דוד פלורנטין את ציוני יוון בקונגרסים
הציוניים .בשנת  1933הגשים את חלומו ועלה לארץ ישראל  -ראו עליו :ראובן ,עמי  ;90ניצני ,עמי ;253
בי עוזיאל ,דוד פלורנטין ,עמ׳  .267כן ראו הטל ,יהדות יוון ,מס׳ .1283
איל אב׳יניר (העתיד) ,החל להופיע בכ׳ בכסלו תרנ׳׳ה ( 16בדצמבר  .)1897העורך הראשי היה דוד
פלורנטין .בתחילה היה שבועון ויו תר מאוחר היה לעיתון יומי .לעיתון היתה משימה לאומית ציונית;
הוא מסר לקוראיו על ההתפתחות הציונית ועל פעילותו המדינית של הרצל .על העיתון ראו :גאון,
עמי  ;13מולכו ,עיתונות ,עמ׳  ;103בנבנשתי ,יהודי שאלוניקי ,עמ׳ .143
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שהוא החבר הפעיל ביותר בין כל החברים הפעילים של חברת ״עזרה״ .מי שרוצה
לדמיין אותו לעצמו יחשוב על האדון התורכי הנמוך ,שנשא בקונגרס הציוני בהמבורג
את ההרצאה על מצבם התרבותי של יהודי תורכיה .לאדון פלורנטין זה חייבת במיוחד
אגודת ההתעמלות היהודית תודה מיוחדת ,כי הוא יחד עם עמיתו ברזילי הם הרוח
החיה של ״חברת להתעמלות 74מכבי בסלוניקי״ שליד ״ההתאחדות היהודית להתעמלות
מכבי״ 75.לעומת אפשטיין ,אדון פלורנטין הוא הפוליטיקאי ,אדם החיים הפומביים .כאשר
שמעתיו בפעם האחרונה בסלוניקי הוא דיבר על הצורך לייסד ספרות של חוברות
בספניולית שתעסוק בבעיות יהודיות מודרניות .למרבה הצער מצבם של היהודים דוברי
ספניולית אינו טוב בתחום זה .וגם אם העיתונים של פלורנטין שמו להם למטרה לדווח
בלהט על כל מה שקורה בעולם היהודי ,הרי אף אחד אינו משוכנע יותר מפלורנטין
עצמו שהדבר רחוק מלהספיק76.
למורה להתעמלות ,מר פרדו ,שהכניס חידושים רבים בהוראת החינוך הגופני וחיזק את התודעה
הציונית והעברית בסלוניקי ,מקדיש קלצל מקום נכבד ,ומתארו בצורה חיה במיוחד:
אחד חסר עדיין אצל שולחננו ,אולם הוא כבר משתולל במעלה המדרגות .שמעו,
האיש רעב! הוא מזמר כבר בחוץ בקול את שם המאכל האהוב עליו ,לפי המנגינה של
״דויטשלנד איבר אלעס״ [ - Deutschland überAllesגרמניה מעל לכול] :״קאלאב׳אסה,
קאלאב׳אסה ,קאלאב׳אסה ,קאלאב׳ס!״ 77.ראו! דניאל טס מרוב להיטות .בום! נפתחת
הדלת ו״בשלום״ קולני נעשית כניסתו לאולם .הוא האיש הנהדר ביותר ,העליז ביותר,
הזקוף ביותר בסלוניקי ,שמחתם של כל הצעירים והזקנים כאחד .זהו אדון פרדו ,המורה
להתעמלות המפורסם של ״מכבי״ 78.הוא לוחץ את י דו של כל אחד לשלום באופן שהיו
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צריך להיות  - La Tribuna Liberaהבמה החופשית .היה זה עיתון ציוני שעורכו היה דוד מטלון והשתתף
עימו גם דוד פלורנטין .על עיתון זה ראו :גאון ,ענד  ;60מולכו ,עיתונות ,עמ־  .106ב׳׳תל־אביב׳׳ מוסיף קלצל
פרטים על עיתונו של פלורנטין ,״איל ליבראל״ ,ואומר כי אם הוא זוכר היטב העיתון נדפס בציוד מיושן:
חמאל היה צריך לסובב את גלגל המדפסת במשך שעות כדי להדפיס את אלפי העותקים של העיתון.
כך כתוב בתעתיק לועזי.
ב״מכבי״ התנהלה ליד הפעילות הגופנית גם פעילות ציונית עניפה .על ׳׳מכבי” ראו ונציה ,אגודת מכבי,
עמ׳ .117-116
בסלוניקי ,עמי .84
כלומר דלעת.
אהרון פרדו שימש מורה ב׳׳מכבי״ .עם בואו לסלוניקי התחיל פרק חדש ונפלא בחיי האגודה .כשהוזמן יצחק
אפשטיין לנהל את ה׳׳תלמוד תורה הגדול׳׳ בעיר הוא רצה ,בין יתר החידושים שהנהיג ,להקצות שעות
מספר בשבוע לחינוך גופני ,ולשם כך חיפש מורה מוכשר .אהרון פרדו הומלץ לו כמורה מתאים ,ופרדו
הסכים לשמש מורה להתעמלות .אהרון פרדו החל ללמד בשלהי  1909וחולל תמורה ביחס להתעמלות בין
יהודי סלוניקי; הוא החדיר את הרעיון שספורט וחיזוק גופני של הנוער היהודי הוא מכשיר לאומי רב ערך.
פרדו שפע תמיד חדוות חיים ויוזמה ,והיה אהוב על חניכיו שקראו לו ״איל מאיסטרו״(המורה) .אהרון
פרדו התייחס לתפקידו ברצינות רבה ,עבד קשה בהתלהבות ובשיטתיות והצליח לגבש בתוך זמן קצר
קבוצת מתעמלים שהופיעו בפומבי בתרגיליהם המגוונים .ההופעות הפומביות הספוגות רוח לאומית של
חברי האגודה ,שנילוו אליהן שירים בעברית ובספרדית שהוא לימד ,והחדרת פקודות בעברית הביאו גם
הם להצלחת עבודתו .וראו רקנטי ,עמי  .280פרדו היה מורה מעולה ואישיות מיוחדת במינה .אל שיעוריו
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רוצים לצעוק מרוב כאב ,חובש עוד יותר בשיפוע את הפ׳ז על ראשו ,חובט בי מתחת
לשולחן ,מקלל את דניאל ,ומתגאה בגרמנית שלו ,״ארר קלצעל״ [במקום ״הר קלצל״],
הוא קורא לי .אחר כך יספר לי על מינכן ויהלל את הבירה הטובה שלה.״7,
קלצל מספר על הגברת יונינה כהן־כהנוביץ׳ שיסדה את גן הילדים העברי בסלוניקי ,וגם כאן
הוא מוסיף פרטים חדשים .הוא מתאר אותה כאשה בלונדינית קטנה ויפה ,שהיה לה קהל
מעריצים גדול 80.בתחילת דרכה בסלוניקי היו לה קשיים מרובים כאשר רצתה לפתוח גן
ילדים עברי ,אך למרות זאת לא נפלה רוחה עד שהצליחה במשימתה בעזרת הרב הראשי של
סלוניקי ,הרב יעקב מאיר:
האשה בהירת השער מתקרבת אלינו ,ונודע לנו כי היא מנהלת גן הילדים ,הגברת יונינה
כהךכהנוביץ .מכיוון שהיתה פנויה לשעה קלה מספרת היא לנו כיצד הגיעה לסלוניקי
וכיצד עלה בידיה להקים שם גן ילדים עברי.
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נמשכו מאות צעירים .בנשפים שנערכו ניגן אהרון פרדו במנדולינה .הוא הכנים לאגודה סוגים מרובים
של התעמלות וספורט ,ואירגן תהלוכות ברחוב ששרו בהן שירי לכת מלאי געגעוגים לציון .וראו :ונציה,
אגודת מכבי ,עמי  ;116יי עוזיאל ,מוסדות ,ענד  ;74מ־ ונציה ,נעורים ,עמ־ .305
בסלוניקי ,עמ׳ .85
שם ,עמ׳ .82

סלוניקי ,מראה מהא ו יר בזמ ן מלחמתהע ולם הראש ונה .איור על גבי גלויה .המק ור:
Jewish Community Salonika, 1897-1917, Kapon Editions, Athens 1993
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כנערה צעירה גדלה ברוסיה ,ועברה שם את כל האימים והמוראות של החיים היהודיים.
כן ,בזמן הפוגרומים היתה חברה באירגון ההגנה העצמית היהודי ולבושה בבגדי גבר
לחמה צד בצד עם האנשים הצעירים של המקום .לימים נסעה לירושלים ולמדה בסמינר
של ״חברת עזרה של י הודי גרמניה״ .אחר כך עברה לברלין כדי לעמוד במבחנים לקבלת
התואר ״גננת״ בבית פרבל81.
בשובה לירושלים הטילו עליה פתאום מטעם חברת ״עזרה״ לעבור לסלוניקי ולהקים
שם גן ילדים עברי .בסלוניקי לא הכירה איש ובעיקר לא ידעה לדבר ספניולית .למרות
זאת לא נפלה ברוחה והחלה למלא את המשימה שהטילו עליה .חבריה ומלוויה היחידים
היו שני כלבים קטנים ,שהביאה עימה לסלוניקי .כלבים אלו התחבבו אחרי כן על כל
ילדי הגן.
בסלוניקי נתקלה הגברת יונינה ברוח עוינת מאוד .האנשים לא רצו לדעת מהשפה
העברית כי לא יכלו להבין איזו תועלת תצמח להם מידיעת שפה זו .ואם כבר הבינו
שנערים צריכים ללמוד קצת עברית לא יכלו לתפוס למה צריך להקנות את השפה הזאת
גם לנערות .הורים העדיפו לשלוח את ילדיהם לבית ספר של ״כל ישראל חברים״,
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בית פרבל נקרא על שמו של הפדגוג הגרמני  ,)Friedrich Frobei )1852-1782מייסד גן הילדים הראשון
בעולם.
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שם למדו הרבה צרפתית ודברים מעשיים אחרים .הם לא רצו כי בניהם יהיו כולם
״רבנים,׳  -כן אמרו.
אבל רוחה של הגברת יונינה לא נפלה .היא שכרה אולם והחלה לחפש תלמידים.
אך בתחילה מצאה רק תמיכה מועטה .אף קרה שאנשים גילו כלפיה יחם עוין .כמעט
שהתייאשה מלבצע את משימתה כאשר בא לעזרתה אדם שהיה אהוב ומכובד על כל
העיר ושנתנה בו אימון מלא .זה היה החכם באשי נהרב הראשי] ,יעקב מאיר 82,ישיש
מופלג 83,שלא רק הקהילה בסלוניקי רחשה לו כבוד ,אלא היו לו מוניטין רבים גם
בממשלה התורכית בקושטא .כאיש ירושלים היה תומך נלהב של השפה העברית.
וככה הופיע יום אחד אצל הגברת יונינה והביא אליה את נכדתו כתלמידה הראשונה
בגן העברי .אנשים מכובדים אחרים הלכו בעקבותיו .מה שנראה בתחילה כבלתי אפשרי
הפך מהר מאוד למציאות .הגן העברי בסלוניקי פרח והיה במהרה למוסד האהוב ביותר
על י הודי סלוניקי84.
בעלה של יונינה ,לויצ׳קה כהן ,היה מנהל בית הספר העברי בסלוניקי .בית הספר העברי נוסד
רק לאחר שהיה מספר ראוי של ילדים שלמדו עברית בגן הילדים העברי ,שיכלו להבין את
הלימודים מתחילת בואם לבית הספר85.
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הרב יעקב מאיר החל את פעילותו הרבנית והציבורית בירושלים עיר הולדתו ,תחילה כראש ישיבה
ולאחר מכן כיד ימינו של ה״ראשון לציוך ,הרב יעקב שאול אלישר ,עד לפטירתו בשנת  .1906בשנת
 1908נענה הרב יעקב מאיר לבקשתם של גבאי העיר סלוניקי לכהן כרבה של העיר והוא כיהן בה עד
לשנת תרע״ט ( .)1919הרב יעקב מאיר נימנה עם הרבנים המפורסמים של סלוניקי ובזכותו שררה אחדות
בקהילה .הוא עודד צעירים יהודיים להתגייס לצבא התורכי ולקחת חלק בענייני המדינה .עוד הורה על
לימוד העברית ועל שליטה בשפות המדינה כדי שהיהודים יוכלו לתפוס עמדות מפתח במדינה שבה חיו.
הסולטן העניק לו אות כבוד מיוחד .המשורר היהודי־הספרדי הסלוניקאי ,יעקב אברהם יונה ,חיבר שיר
הלל לכבודו של הרב מאיר .וראו :רפאל ,ר׳ יעקב יונה ,ענ ; 123-100 7י׳ מולכו ,הרב יעקב מאיר ,עמ׳
 ;254הטל ,יהדות יוון ,מם׳  .1684בשנת תר״פ ( ) 1920חזר הרב יעקב מאיר לירושלים והוכתר כ״ראשון
לציון״ .הרב יעקב מאיר ייסד את מוסד הרבנות הראשית לישראל יחד עם ידידו הרב אברהם יצחק הכהן
קוק; כן היה ממנהיגי היישוב היהודי ונטל חלק נכבד במאבק נגד המימשל הבריטי ובהכנת היישוב היהודי
לקראת העתיד .על תרומתו ופועלו של הרב מאיר ראו עוד אלעזר.
הרב יעקב מאיר נולד בשנת תרט״ז ( ) 1857והיה עדיין בחיים בשנת  .1930המחבר מגזים מאוד בגילו
בכנותו אותו ”.“ ein hochbetagter Greis
בסלוניקי ,עמ׳ .73-70
ב״תל־אביב״ מספר קלצל כי רוב המורים בבית הספר באו מן הסמינר למורים בירושלים .המנהל לוי
כהן ואשתו יונינה נטלו על שכמם את עיקר נטל ההוראה; הם היו מלאי התלהבות ומילאו את תפקידם
בהחייאת השפה העברית בחרדת קודש .קלצל מוסיף כי היה נוהג לטייל עם בנם של הזוג כהן בעגלת
הילדים שלו לאורן חוף הים .בשנת  1941״התינוק״ כבר היה אב לבן וחי באחת הקבוצות בארץ ישראל.
הזוג כהן היו בשנה זו מורים בבית ספר בירושלים.

סלוניקי היהודית בעיני נוסע <הודי־גרמני ן 63

סיפוס
ניתן לומר כי הספר ״בסלוניקי״ הוא מסמך היסטורי־חברתי חשוב ביותר על חיי היהודים
בסלוניקי בסוף התקופה העות׳מאנית ,קודם ששיחררו היוונים את העיר מעול התורכים
( ) 1912ולפני השריפה הגדולה שפרצה בעיר בשנת  1917וכילתה את סלוניקי היהודית .זהו
תיעוד ספרותי מרשים של החיים היהודיים התוססים בעיר ,של תושביה הססגוניים ,של כמה
מהאישים היהודים החשובים שחיו בה ואף של העיר עצמה על שכונותיה השונות .החוויות
והרשמים של חזקל צבי קלצל המתועדים בספרו ״בסלוניקי״ הם עדות נאמנה לרוח התקופה
( .)Zeitgeistהספר הוא תעודה היסטורית יוצאת מן הכלל ,ומצבה לקהילה יהודית שאיננה
עוד .חשיבות משנה נודעת לספר קטן זה בגלל מיעוט הספרים שכתבו סופרים יהודים בראשית
המאה העשרים על סלוניקי היהודית ,כשמספר תושביה היהודים הגיע לשיאו.
במשך מלחמות הבלקן היתה סלוניקי לחלק מיוון ,ותחת השלטון היווני ירד מספר התושבים
היהודים בה .בשנת  ,1943כשהיתה יוון תחת השלטון הנאצי ,כל תושביה היהודים של סלוניקי,
כ־ 45,000גברים נשים וטף ,נשלחו למחנות ההשמדה בפולין ורק בודדים ניצלו.
כיום חיים בסלוניקי כאלף יהודים .העיר היפה והאקזוטית שקלצל תיאר בספרו בצורה
כה חיה ומרשימה לא קיימת יותר .ספרו של חזקל צבי קלצל ,״בסלוניקי״ ,הוא מצבה חיה
לקהילה מיוחדת במינה שנעלמה לבלי שוב.
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