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האוכלוסייה היהודית
בצפון יוון 1928–1893
בשלהי המאה החמש עשרה נוצרה בסלוניקי העות'מאנית ובסביבתה קהילה
יהודית מחודשת 1.בני הקהילה היו מהגרים יהודים שנדחפו מארצותיהם בידי
שליטים נוצרים קנאים ,ונמשכו אל מקדוניה ובירתה סלוניקי ,אשר מאז 1430
הייתה תחת שלטונו של ה ֻס ְלטַאן העות'מאני .הסלטאן הציע למגורשים מקלט
והזדמנויות כלכליות חדשות בסחר ובמלאכה (הכנת 'בגדי המלך') 2.מגורשים
*
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מאמר זה מבוסס על עבודת הדוקטור שכתבתי בחוג
לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה באוניברסיטת בר־אילן,
בהנחייתם של פרופ' יהודה דון מהמחלקה לכלכלה ופרופ'
ארנסט קראוס מהמחלקה לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה .ראו:
מירון ,הקהילה.
שורשיו של המיעוט היהודי בסלוניקי כבר במאה הראשונה
לפסה"נ ,כאשר הייתה סלוניקי מקום מושבו של המושל הרומי
של מקדוניה .ראו :מולכו ,תולדות ,עמ'  .7–5למרות רצף קיומו
של יישוב יהודי בעיר מהמאה הראשונה לפסה"נ עד המאה
החמש עשרה ,לפי נתוני מפקד האוכלוסין שנערך באימפריה
בשנת  1478לא היו אז יהודים בסלוניקי ,ואוכלוסייתה הייתה
מורכבת מיוונים־נוצרים ,קתולים מעטים ומוסלמים מעטים.
נתונים אלה מאששים את הסברה שהיהודים אולצו להגר
מסלוניקי (אירוע שכונה  ,surgunגירוש) ולהתיישב ,לאחר
 ,1453בבירה איסתנבול .ראו :הקר ,עמ'  ;28לואיס ,יהודי
האסלאם ,עמ'  ;125–12לאורי ,הכיבוש; לאורי ,רשימות.
משלהי המאה החמש עשרה התיישבו בסלוניקי מהגרים
יהודים שגורשו מחצי האי האיברי.
על תעשיית 'בגדי המלך' ראו :שוחט; אביצור; שוורצפוקס.
פעמים ( 116תשס"ח) ,עמ' 78-7
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יהודים מחצי האי האיברי ( ,)1497 ,1492אנוסים מפורטוגל ,פליטים יהודים
מגירושי סיציליה ( )1493ונפולי ( ,)1541 ,1510מהגרים ממרכז אירופה ויהודים
רומניוטים 3יצרו יחד מהפך דמוגרפי בהרכב אוכלוסיית סלוניקי ,כך שהקיבוץ
היהודי היה במשך מרבית התקופה שעד המאה השמונה עשרה הגורם האתני
הדומיננטי באוכלוסיית העיר 4.בהיותם רוב מכריע בקהילה היהודית בסלוניקי
היו המהגרים מחצי האי האיברי שדיברו ספרדית–יהודית חלק הארי באזור
5
התרבות היהודי–הספרדי המזרחי ,אשר נפרש בבלקן.
מגמת הגידול שהסתמנה באוכלוסייה היהודית בסלוניקי בסוף המאה החמש
עשרה ובראשית המאה השש עשרה ,נבלמה כבר בשלהי המאה השש עשרה,
עקב היחלשותה הכלכלית והפוליטית של האימפריה העות'מאנית 6.מראשית
המאה השבע עשרה ניכר באוכלוסייה היהודית של סלוניקי צמצום מתמשך,
כתוצאה מהמשבר הכלכלי שפקד את מרכזי הטקסטיל של האימפריה .יהודי
סלוניקי ,בדומה ליצרני טקסטיל עות'מאנים אחרים ,לא עמדו בתחרות שהציבו
להם היצרנים האירופים .הללו ,שהיו מצוידים בטכנולוגיות ייצור חדישות,
ושפעלו בתנאי סחר מועדפים ,השתלטו על חומרי הגלם ,הביאו לעליית
מחיריהם ,והציפו את האימפריה באריגים איכותיים וזולים יחסית .היצרנים
היהודים שהתחייבו לספק את מדי חיל היניצ'רים ,ספגו בנסיבות אלה הפסדים
כבדים .המשבר בתחום הטקסטיל דחף יצרנים יהודים רבים ,שאבותיהם הניחו
את היסודות לתעשיית האריגים הסלוניקאית ,להגר בתוך האימפריה ולתור
אחר אפשרויות תעסוקה חדשות .כבר בעשור הראשון של המאה השבע עשרה
היגרו יצרני טקסטיל מסלוניקי לעיר מַניסה שבמערב אנטוליה ,מרכז טקסטיל
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היהודים הרומניוטים היו דוברי יוונית ,ונחשבו צאצאי הקהילה
היהודית הקדומה שהייתה באימפריה הביזנטית .ראו :מולכו,
תולדות.
הקר ,עמ'  ;30–27רוזן ,יהודי סלוניקי ,עמ'  ;66לוי ,מבוא ,עמ'
 ;37–23 ,6לואיס ,יהודי האסלאם ,עמ' .123–122 ,118 ,50
לעומת אזור תרבות יהודי־ספרדי מערבי שנפרש במדינות
מערב אירופה ,ראו :בנבסה ורודריג ,עמ' .xxii–xvi
מאז שנות השמונים של המאה השש עשרה ניכרו סימני ניוון
והתפוררות של האימפריה ,שנבעו משני גורמים מרכזיים:
הרחבת מסגרת החכרת המס שמטה מידי הסלטאן את
השליטה בהכנסות האימפריאליות ,וזו עברה לידי מנהיגים
מקומיים; ותמורות בסחר הבין־לאומי שנבעו מהסטת נתיבי
המסחר מהים התיכון אל האוקיינוס האטלנטי ,פגעו בכוחה
של האימפריה .ראו :ולרשטיין .סקירת הגורמים שהביאו
לקיפאון ולשקיעה של האימפריה ראו :לוי ,מבוא ,עמ'
.74–71
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עות'מאני מועדף ,שתושביו זכו לפטורים מיוחדים ממס 7.ניוונו המתמשך של
נמל סלוניקי  -בגלל הסטת נתיבי הסחר הבין–לאומי לאוקיינוס אטלנטי במהלך
המאה השש עשרה ובשל צמיחתו של מרכז סחר בין–לאומי חדש באיזמיר -
הניע גם סוחרים יהודים להגר מסלוניקי בעקבות הזדמנויות מסחריות חדשות
שהוצעו להם בסחר הבין–לאומי המתפתח הן בערי הנמל במערב והן בעיר
8
הנמל העות'מאנית מניסה ,שצמחה באותה עת במערב אנטוליה.
הפסדים דמוגרפיים נוספים נגרמו לאוכלוסייה היהודית בסלוניקי עקב
שני גלי המרה של יהודי העיר לדת האסלאם ( )1686 ,1683לאחר מותו של
שבתי צבי 9.על תמורות אלו נוספו חוסר ביטחון אזורי ,שֵרפות ,מגפות ותנאים
סניטריים לקויים ,אשר גרמו להתמעטות אוכלוסין בכלל ולגידול בשיעורי
התחלואה והתמותה של תינוקות בפרט 10.מאז מגפת הדבר בשנים 1712-1709
חל צמצום משמעותי במספרם של יהודי סלוניקי  -מכ– 30,000נפש בשנת
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 1715ירד מספרם לכ– 12,000נפש בשנת ( 1800לוח .)9
 7גופמן ,עמ' .90–81
 8כבר בשנת  1621נטשו חלק ממהגרים אלה את מניסה ,עקב
עליית מחירי חומרי הגלם כתוצאה מהביקוש הגדל במערב
למוצרים אלה ,ועברו לאיזמיר .שם הצטרפו למתחריהם
האירופים ,שבזכות תנאי הסחר המיטיבים שקיבלו הצליחו
להשתלט על גיזת הצמר המשובחת ועל מוצרים גולמיים
למחצה אחרים מאיכות משובחת .מתוך  312בתי אב יהודיים
בערים עות'מאניות במערב אנטוליה בשנת  ,1661נמנו  41בתי
אב במניסה ו־ 271באיזמיר .ראו :גופמן ,עמ' .84–77
 9בין הסוחרים שהגיעו לאיזמיר לאחר  1614במסגרת ההגירה
היהודית מסלוניקי היה אביו של שבתי צבי ,והוא הקים רשת
מסחרית משפחתית ששיתפה פעולה עם סוחרים אנגלים.
ראו :גופמן ,עמ'  .91–90על השבתאים בסלוניקי ראו :בניהו.
 10הקר ,עמ'  ;34–32שאו .על חוסר הביטחון ועל סבלם של תושבי
העיר מידי היניצ'רים במאה השמונה עשרה ראו :מאזוור,
עיר הרוחות ,עמ'  .108–105על המגפות שפרצו בעיר במאה
השבע עשרה והשמונה עשרה ראו :שם ,עמ' .121–116
 11מגפות הדבר היו מן הגורמים שעיצבו את האוכלוסייה
העות'מאנית בעיקר במאה השמונה עשרה ועד אמצע המאה
התשע עשרה ,בגלל השפעתן על שיעורי התמותה .שיעורי
התמותה בסלוניקי בשנים  1837–1713היו  20–5אחוזים
מתושבי העיר .ראו :פנזק ,הדבר ,עמ'  .359מחסור במים זורמים,
היעדר שירותי ניקיון עירוניים סדירים וצפיפות אוכלוסין רבה
היו בין הגורמים להידבקות במחלות ולהתפרצויות תכופות
של מגפות כולרה בעיר אף במאה התשע עשרה ובראשית
המאה העשרים .ראו :שם ,עמ' .238 ,144
פעמים ( 116תשס"ח)

9

תיאורי מבקרים ,קונסולים ואחרים מבני התקופה סיפקו הערכות ואומדנים
לגודלה של האוכלוסייה היהודית במטרופולין סלוניקי מהמאה השמונה עשרה
עד ראשית המאה העשרים (לוח  .)9המחקר ההיסטורי והאדריכלי ,המשיקים
זה לזה בעיסוקם בהתפתחות המרחב העירוני של סלוניקי ושל ערי הלוויין
שלה (סֶֶרסְ ,דַרמַהַ ,קו ַולַה) בתקופה זו ועד השֵרפה בשנת  ,1917נגעו בהיבטים
דמוגרפיים של האוכלוסיות האתניות ובכלל זה האוכלוסייה היהודית ,שכאמור
הייתה במרבית הזמן הדומיננטית במרחב העירוני של סלוניקי12 .ואולם עד כה
לא הוצגה רטרוספקטיבה דמוגרפית המתארת באופן שיטתי תנועות אוכלוסין
טבעיות ותנועות הגירה של האוכלוסייה היהודית המטרופולינית שפעלה
כמיעוט אנשי ביניים אף בעורפה היבשתי המקדוני של סלוניקי 13.למן שלהי
המאה התשע עשרה הוגדר מרחב זה כיחידה גאוגרפית ,המתוחמת על ידי הרי
הבלקן ועל ידי אקלים אחיד הנבדל מזה של סביבתה  -הים תיכונית מכאן
והמזרח אירופית מכאן  -ויחידה זו הייתה משולבת בציוויליזציה הבלקנית
העות'מאנית 14.תשתית תחבורתית חדשה גיבשה מרחב זה יחד עם נמל סלוניקי
שבחצי האי חַלקידיקי ליחידה כלכלית ,וסלוניקי הייתה בה צומת דרכים ,מרכז
הפצה של סחורות לבלקן ולמרכז אירופה 15.בנסיבות אלה מתברר מדוע אבדן
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דימיטריאדיס ,טופוגרפיה; הסטאוגלו־מרטינידיס; ירולימפוס,
ארגון מרחבי; ירולימפוס וקולונס.
על פי הדגם הקלסי של מיעוט אנשי ביניים ( middleman
 )minorityזו קהילה אתנית הפועלת בחברה המקוטבת בין
אליטה להמון (למשל חברה קדם־תעשייתית או חברה
קולוניאלית) ,בעלת מעמד בינוני זעיר ,והמתאפיינת בניידות
מעמדית אפסית .הקהילה האתנית ,הנחשבת נאמנה לאליטה
השולטת ,זוכה למעמד מועדף בחברה .בני הקהילה הם בעלי
מיומנויות מקצועיות המאפשרות להם למלא תפקידים
כלכליים שהאליטה השולטת דחתה או שההמון אינו מסוגל
למלא .המונח אנשי ביניים עדיף ממתווכים מפני שהוא
מאפשר לייחס לבני המיעוט מגוון מקצועות המאפיינים את
המעמד הבינוני על כל רבדיו ולאו דווקא עיסוקים מסחריים.
ראו :גרוס .לדיון תאורטי נרחב בהקשר של המיעוט היהודי
בסלוניקי ראו :מירון ,כלכלה; מירון ,יזמות.
להגדרת המערכת הבלקנית ראו :למפה וג'קסון ,עמ' ;6–2
סטויאנוביץ' ,עולמות בלקניים ,עמ'  .xvi–xvבדומה לכך טען
ברודל כי המים מגבשים את אזור הים התיכון לציוויליזציה
אחת .ראו :ברודל ,עמ' .27–25
הנתיבים שלאורך עמקי הנהרות מֹוראווה ווַ רדר ,הזורמים
מצפון לדרום ,חיברו את מרכז אירופה לים האגאי ולים
התיכון; ודרך ֶאגנַ טיה (  ,)Via Egantiaדרך רומית במקורה
דּורס באלבניה) שלחוף הים
ֶ
דירכיּום (כיום
ַ
שחיברה בין
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השווקים בעורפה היבשתי של המטרופולין בעקבות השינויים הגאו–פוליטיים
שחלו בשנת  ,1912הביא לשקיעה של האוכלוסייה היהודית ושל כלכלתה
16
בסלוניקי.
מאמר זה מנתח מאפיינים דמוגרפיים מרכזיים של האוכלוסייה היהודית
בפרק הזמן שבין המפקד המלא הראשון שערך הריבון העות'מאני במקדוניה
אחרי קונגרס ברלין ( ,)1878מפקד שהסתיים בשנת  ,1893לבין המפקד המקיף
והמפורט שערך הריבון היווני בשנת  ,1928ושבו נמסר לראשונה מידע מפורט
על 'יוון החדשה' ובכללה פלך מקדוניה היווני .תקופה זו ,שנמשכה כארבעים
שנה ,חובקת שיא בגודלה היחסי והמוחלט של האוכלוסייה היהודית אך גם
מהפך רדיקלי דמוגרפי במדינה היוונית ,כתוצאה של הטרנספר שהתרחש בשנת
 ,1923והמכונה ( Katastrofiה'אסון') .בעקבות הטרנספר נקלטו באוכלוסייתה
של יוון ,שהייתה עד אז כ– 5מיליון תושבים ,ושהייתה שסועה מבחינה חברתית
ופוליטית 1,221,849 ,עקורים יוונים–אורתודוקסים (ראו :נספחים ,לוח ב).
קליטתם של למעלה ממיליון יוונים ,שרובם היו ממוצא עירוני ,בד בבד עם
יציאתם של כ– 350,000מוסלמים ,שרובם היו כפריים ,המריצה את תהליך
העיור אך גם יצרה לחצי אוכלוסייה על שלוש המטרופולינים ,אתונה ,פיראוס
17
וסלוניקי.
לצורך הבחינה יוגדרו גבולות העורף של סלוניקי ,צפון יוון ,באמצעות יחידה
מנהלית בת השוואה  -מחוז סלוניקי העות'מאני 18,אשר מה– 9בנובמבר 1912
האדריאטי לביזנטיון־קונסטנטינופול ,עברה במונסטיר
ובסלוניקי .ראו :דקין ,עמ'  ;5–3סטווריאנוס ,עמ' .96–95
 16פלורנטין ללונדון; מולכו ,הקהילה.
 17מאז שהובסה באסיה הקטנה (באיזמיר) בידי צבאות ַא ַתא
תּורּכ ,בשנת  ,1922איבדה יוון את ריבונותה בשטחים שקיבלה
במסגרת הסכם ֶסוֶ ור ,בשנת  ,1920ונאכפו עליה חילופי
אוכלוסין הדדיים עם תורכיה ובולגריה .לפי חוזה לוזאן,
שנחתם ב־ 24ביולי  ,1923נדרשו אורתודוקסים־יוונים לצאת
ליוון ,ומוסלמים־תורכים – לתורכיה .חילופי האוכלוסין לא
כללו את התורכים במערב תרקיה ויוונים בקונסטנטינופול.
ראו :פאליס ,המפקד; פנטצופולוס ,עמ'  ;48–37קמפבל
ושררד ,עמ' .129–127
ילאיֶ ת ֶס ַלאנִ יק) ,שהוגדר בחוק
 18מחוז סלוניקי העות'מאני (וִ ַ
המחוזות משנת  ,1864נחלק בשנים  1893–1881/2לשלושה
(סנגַ 'ק) :סלוניקי ,דרמה וסרס .תת־מחוזות אלה
תת־מחוזות ַ
(קאזַ ה) –  14בתת־מחוז סלוניקי 8 ,בתת־מחוז
כללו  25נפות ַ
דרמה ו־ 3בתת־מחוז סרס – ובכל תת־מחוז היו נפות מרכזיות,
הן הנפות של הערים המרכזיות בתת־מחוז :סלוניקי ,דרמה,
סרס וקוולה .ראו :קרפט ,אוכלוסייה ,לוח  ,A8.Iעמ' .137–134
פעמים ( 116תשס"ח)
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נכלל בפלך מקדוניה היוונית 19.במחקר זה מוצע שחזור רציף ,על סמך מקורות
רשמיים ,של האוכלוסייה היהודית במרחב הגאו–פוליטי המשתנה התחום
בצפון יוון של זמננו; שחזור זה מביא בחשבון תנועות טבעיות ומלאכותיות
(הגירה) של כלל מרכיביה האתניים של האוכלוסייה המקומית.
א .מקורות וקשיים מתודולוגיים :דמוגרפיה
ולאומיות בבלקן
המקורות הסטטיסטיים הזמינים לבדיקת שינויים בגודלה של האוכלוסייה
היהודית במחוז סלוניקי כוללים סטטיסטיקות רשמיות ומידע לא רשמי של
בני התקופה .מאז חוזה ברלין ,שנחתם בשנת  ,1878שימשו סטטיסטיקות
אוכלוסין כלי פוליטי לביסוס תביעות טריטוריאליות במקדוניה ,שהריבונות
עליה הייתה (ועודנה) שנויה במחלוקת 20.גורמים ומוסדות בעלי עניין
במקדוניה ,מהכנסיות הלאומיות הבלקניות ועד קונסולים אירופים ,פרסמו
נתונים רשמיים לכאורה שהיו נגועים בזיופים ובהטיה פוליטית 21.ליקויים
 19בדומה לכך הגדיר סבורונוס את מקדוניה היוונית בעזרת
החלוקה המנהלית שבמפקדים העות'מאניים :צירוף של
תת־מחוז סלוניקי ותת־מחוז קוולה (שנכלל במפקדים
העות'מאניים בתת־מחוז דרמה) .באזורים מנהליים אלה
נכללו מרכז מקדוניה העות'מאנית ומזרחה ,אך לא חלקה
המערבי ,שהיה שייך למחוזות מונסטיר וקוסובה .ראו:
סבורונוס ,עמ'  .356אישוש לתיחום זה יש גם בסקירה
טופוגרפית־סטטיסטית סודית שהגישו פקידים אוסטרים
בשנת  1915לשלטון בארצם .בסקירה ,שכותרתה 'סלוניקי'
(  ,)Salonikתוארה הבירה המקדונית בזיקה לעורף היבשתי
שלה ,שהוגדר מחוז סלוניקי העות'מאני .ראו :דוח אוסטרי,
עמ' .21
 20ה'בעיה המקדונית' הייתה כרוכה בנאמנויות סותרות:
פטריוטיזם עות'מאני ,לאומנות בלקנית וסמי־קולוניאליזם
אירופי .הללו מסבירים בריתות ויריבויות בין קבוצות
שהיו להן זיקות לישויות לאומיות ומדיניות שונות ובעלות
אינטרסים מנוגדים ב'מרכז העצבים הבלקני' .ומתוך כל
אלה נגזרו ההעדפות הפוליטיות של האוכלוסייה השלטת,
המוסלמית .ראו :ילביץ וילביץ ,עמ'  ;221–207סטווריאנוס;
דקין; גונריס ,היסטוריוגרפיה .על ה'בעיה המקדונית' בשלהי
המאה העשרים ראו :ורמיס ,השאלה המקדונית.
 21קרפט ,רשומות ,עמ'  ;240–239קרפט ,אוכלוסייה ,עמ'
 ;50מקרתי ,סטטיסטיקות; ג'קסון ,עמ'  .227–225מטבלה
המשווה את חלוקת האוכלוסייה לפי משתנה אתני על פי
12
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דומים מאפיינים מידע לא רשמי שנשאב מתיאורי נוסעים ,והוא בבואה של
מוצאם האתני של מדריכיהם .על רקע הטיות אלה אני סבורה ,כמו כמאל
ַקרּפָט ,דניאל פנזק ואחרים ,כי המקורות הרשמיים העות'מאניים הם היחידים
22
המאפשרים לנו חקירה שיטתית.
אמנם כבר בשנת  1831נערך רישום כללי של האוכלוסייה בפרובינציות
הקרובות לבירה ,ובכלל זה בבלקן .המפקד נועד לסייע לסלטאן לשקם את
הצבא באמצעות רישום מוסלמים חייבי גיוס והערכת מספרם של משלמי מס
הגולגולת הלא מוסלמים .אולם נתוני מפקד זה חסרים ,ואביא מהם רק לצורך
השוואה 23.הרשומות הסטטיסטיות של הריבון העות'מאני משלהי המאה
התשע עשרה כוללות שני מפקדים ,ואלה פורסמו בידי קרפט .המפקד הראשון
התנהל באטיות משנת  1881/2עד  ,1893וקשה לקבוע אם הושלם מפקד זה
ומתי .ניתן להניח כי רק בשנת  1889נפקדה מקדוניה העות'מאנית ,וייתכן כי
העיר סלוניקי נפקדה כבר בשנת  ,1885מפאת נגישותה הנוחה .המפקד השני
והאחרון נערך בשנת  1905/6וארך שלושה חודשים ,והנתונים הזמינים ממנו
מוגבלים 24.הנתונים הנקובים במפקדים אלה יובאו להלן כנתונים של שנת
 1893ושנת  ,1906שנות סיום המפקד הראשון והשני בהתאמה.
למרות הליקויים הידועים המצויים בהם ,המפקדים העות'מאניים משקפים
מגמות באוכלוסייה היהודית במחוז סלוניקי .אלו המפקדים המלאים
הראשונים שנערכו באימפריה העות'מאנית ,והם התבססו על רישומי פוקדים
אשר מנו את תושביה ,ולא על ניחושים או על אסמכתאות כוזבות ומוטות של
גורמים מוסדיים בעלי עניין .אמנם רשומות אלה לוקות באי דיוק ובתת–רישום
(נשים ,ילדים ,זרים) ,אך אלה נבעו בדרך כלל מקשיים בהגעה אל אזורים
נחשלים וכן מחשדנות כלפי הפקידים התורכים .האוכלוסיות היהודיות,
שישבו בערים ,נפקדו ותועדו היטב יחסית למיעוטים תושבי הכפר ,מפני
שקל היה להגיע אליהן ולפקדן 25.גם אם קיימת ברשומות הטיה ,אין היא

22
23
24
25

נתונים שהציגו הלאומים השונים בסביבות  ,1900עולה כי כל
לאום הציג את עצמו כרוב או כאוכלוסייה דומיננטית .היוונים,
הבולגרים והסרבים ציינו גם את גודלה של האוכלוסייה
היהודית ,והיוונים המעיטו בגודלה מכולם (במספרים
מוחלטים) .ראו :קרפט ,אוכלוסייה ,עמ'  ;85מצוטט אצל:
פנזק ,האוכלוסייה ,עמ'  .122וראו להלן ,הערה .91
קרפט ,אוכלוסייה; פנזק ,האוכלוסייה.
פנזק ,האוכלוסייה ,עמ' .120–116
קרפט ,אוכלוסייה ,עמ' .35–33
נתוני המפקדים העות'מאניים לוקים בתת־רישום בכלל ושל
נשים וילדים בפרט וכן של תושבי כפרים מרוחקים ולא נגישים.
פעמים ( 116תשס"ח)
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מכוונת 26.זאת ועוד ,זמינותן ועקיבותן של הרשומות העות'מאניות מאפשרות
מחקר השוואתי לבחינת מגמות ותהליכי שינוי בתוך המיעוט היהודי מזה
ושינויים ביחסי הכוחות בינו ובין קבוצות אתניות אחרות מזה 27.השוואתם
והשלמתם של הנתונים העות'מאניים בעזרת נתונים נוספים על היהודים
במטרופולין סלוניקי יסייעו ליצור קירובים להערכת גודלה הממשי של המסה
הקריטית היהודית במקום.
המקורות הרשמיים היווניים ,בדומה למקורות כאלה במדינות לאום
אירופיות חדשות ,מוטים פוליטית לטובת הגורם השליט ,היווני .דדלי קירק,
שעסק במיעוטים באירופה בין שתי מלחמות עולם במסגרת פרסומים של 'חבר
הלאומים' ,הבהיר כי הרכבים אתניים שדווחו במפקדים לוקים בהפרזה בכוחו
היחסי של הלאום הדומיננטי .ההטיה נעשתה הן באמצעות מניפולציות של
הנתונים במשרדי הסטטיסטיקה המרכזיים והן בעקיפין ,מכוח ניסוח שאלות
הפוקדים ,שגרמו לנפקדים 'גבוליים' ,דו–לשוניים או דו–לאומיים ,להזדהות
עם היסוד הדומיננטי ,ומה גם שההשתייכות ליסוד זה הייתה כדאית מטעמי
נוחות פוליטית וכלכלית 28.במקדוניה ,שחלוקתה הטריטוריאלית בין קבוצות
אתניות שונות שנויה במחלוקת עד עצם היום הזה ,נכונה קביעתו של דדלי
שבעתיים 29.יקובוס מיכאילידיס הטיל על וסיליוס קולוקוטרוניס (Vassilios

26

27
28
29
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מכיוון שתיקון החסרים במפקדים העות'מאניים קשור במידע
דמוגרפי חלקי ולא עקיב (גודל משפחה; לידות ומיתות; גיל),
לפי מוצא אתני ,אימצתי את ההמלצה שלא לתקן את נתוני
היהודים כדי להימנע מהערכת יתר יחסית למרכיבים אחרים
באוכלוסייה .ראו :מקרתי ,אוכלוסייה יהודית ,עמ' ;377–376
מקרתי ,האוכלוסייה; קרפט ,אוכלוסייה ,עמ' .18–3
אבוט זלזל בסטטיסטיקות הרשמיות התורכיות וטען כי אין
להן כל קשר למציאות .לדבריו פקיד ממשלתי הסביר לו
המפקד נחשב להצגה הומוריסטית אוריינטלית,
בתמימות כי ִ
ונועד לפקוד את הנישומים ,ולכן לא הגיוני שאנשים ירצו
להיפקד .משהבחינו בפוקדים הפיצו התושבים את הידיעה
מבית לבית באמצעות סימני איתות כמו מקלות של
מטאטאים וסדינים ,וכך היה ללא־מוסלמים די זמן להרחיק
את ילדיהם ,במיוחד הבנים .ראו :אבוט ,עמ'  .19גם דמוגרפים
בולגרים התייחסו בחשדנות למקורות עות'מאניים וטענו כי
יש בהם הטיה בגודלו של הגורם המוסלמי .ראו :טודרוב ,עמ'
.321–320
מקרתי ,האוכלוסייה ,עמ'  ;287–281קרפט ,אוכלוסייה ,עמ'
.18–3
קירק ,מצוטט אצל :פנטצופולוס ,עמ' .128
גילוייה האלימים של ה'בעיה המקדונית' בסוף המאה העשרים
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 ,)Colokotronisפקיד בכיר במשרד החוץ היווני ,ועל ג'ורדן איוונוף (Jordan
 ,)Ivanoffגאוגרף ,היסטוריון ופילוסוף בולגרי ופרופסור באוניברסיטה של

סופיה ,את האשמה ההיסטורית בהטיית הסטטיסטיקות הרשמיות במקדוניה
לטובת הלאומים שייצגו ,היווני והבולגרי בהתאמה .מחליפו של קולוקוטרוניס,
הפקיד היווני אלכסנדרוס פאליס ( ,)Alexandros Pallisהתבסס על רשימותיו
של קודמו בטפלו בפליטים שזרמו בין המדינות הלאומיות במקדוניה במהלך
30
המלחמות הבלקניות.
העובדה שפאליס נאלץ לשנות נתונים ברשימותיו כדי שיתאימו לנתוני
מפקד האוכלוסין היווני משנת  1928מאששת את בחירתי לבסס את המחקר
על נתוני המפקדים הרשמיים שערך הריבון היווני ,המאפשרים ניתוח שיטתי
של האוכלוסייה היהודית ושומרים על עקיבות אופיים של הנתונים 31.בתוך
כך אציין כי הקריטריון שנקבע במפקדים היווניים לסיווג אתני לפי 'הכרה
לאומית' ,קרי הזדהותו של הפרט עם מדינת לאום ,תואם את התבחין שלפיו
סווגו אזרחי מקדוניה העות'מאנית משלהי המאה התשע עשרה במפקדים
העות'מאניים :הזדהותו של היחיד עם כנסייה לאומית ,ומאפשר רצף בניתוח
הדמוגרפי של הקבוצות האתניות 32.בהיעדר מדינה ללאום היהודי 33,סווגו

30

31
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השיבו אותה למוקד המחקר .ראו לדוגמה את מאמרי הקובץ
שבעריכת מקרידג' וינקאקיס ,ובהם במיוחד :ורמיס ,השאלה
המקדונית; מקרידג' וינקאקיס; וכן את הקובץ שבעריכת
הירשון ,שכמה מאמרים מתוכו מצוטטים במאמר זה ,וראו
שם :הירשון ,מבוא.
כך ,גרס מיכאילידיס ,פגעו באופן היסטורי בזכויותיהם של
דוברי הסלאווית השונים .לדבריו קולוקוטרוניס ,שייצג את
האינטרסים היווניים ,העדיף לסווג את הקבוצות האתניות
במקדוניה לפי ההכרה הלאומית ולא לפי הלשון .הוא ניצל
למשל את מעורבותם של דוברי הסלאווית במאבק נגד
בולגריה בשנים  1912–1903והציג אותה כביטוי לזהות לאומית
יוונית ,תוך התעלמות מהעדפותיהם הלאומיות האחרות ,כגון
העדפת הסרבים .ראו :מיכאילידיס.
ראו :מחקרים.
מאז שלהי המאה התשע עשרה סווגו אזרחי האימפריה
העות'מאנית לפי שייכותם הדתית והלשונית .מיון זה יצר
זהויות מורכבות בקרב תושבי מקדוניה ,שחסרו מסורת
לאומית אחידה .ראו :קרפט ,מילתים ,עמ'  ;165קרפט,
אוכלוסייה ,עמ'  ;50–48מקרתי ,האוכלוסייה.
על מעמדן של הקהילות היהודיות במסגרות הלאומיות
החדשות שנוצרו במדינות הבלקן בעשור השני של המאה
העשרים ראו :רוזן ,המאה ,עמ'  .136–131על שילובם של
מיעוטים לא יהודיים במדינות הלאום בבלקן ראו :קרבוט.
פעמים ( 116תשס"ח)
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היהודים כקטגוריה נפרדת לצדם של יוונים.
מהם המפקדים היווניים הזמינים לנו לחקר האוכלוסייה היהודית במקדוניה
היוונית? מפקד האוכלוסין אשר נערך במחוזות החדשים בכלל ובעיר סלוניקי
בפרט  -ב– 28באפריל  - 1913לא פורסם .וכן לא פורסמו מעולם הנתונים
האתניים אשר נאספו במפקד האוכלוסין היווני השני ,שהחל ביום שבו שב
המלך קונסטנטין לכיסאו ,ב– 19בינואר  .1920גניזתם של נתוני מפקדים אלה
מוסברת על רקע המאבק הצבאי והדיפלומטי אשר ניטש על השליטה במקדוניה
בכלל ובסלוניקי בפרט .אמנם גודלה של האוכלוסייה בעיר סלוניקי בשנת 1913
ובשנת  1920אוזכר כנתון בר השוואה 35,ברם פילוחה לפי משתנה אתני נותר
לוט בערפל .נראה כי מקבלי ההחלטות במדינה היוונית העדיפו להעלים כל
מידע שעלול היה לסייע לגורמים אתניים באוכלוסייה המקדונית לתבוע זכויות
טריטוריאליות .התמיכה הבין–לאומית בתכנית ל ִּבנ ְאּום סלוניקי משנת 1912
ובהפקדת ניהולה בידי המיעוט הדומיננטי ,היינו המיעוט היהודי 36,מסבירות
היטב את הסתרת המידע שסיפק בסיס סטטיסטי לטענותיהם של יהודי העיר.
חיסיון המידע הדמוגרפי גם הותיר בידי היוונים את המניפולציות בנתונים
סטטיסטיים ,שהיו מכשיר תעמולה ראשון במעלה .הנפקת סטטיסטיקות
כוזבות ומוטות לטובת הגורם היווני ,במקום לעשות שימוש בנתוני מפקד
האוכלוסין ,נועדה לסייע לראש הממשלה אלפתריוס וניזלוס (Eleftherios
 )Venizelosבוועידת השלום שהתכנסה בפריז בשנת  ,1920-1919ולהקל עליו
 34מיהו יווני? עד ייסוד הכנסייה הבולגרית ( )Exarchat
האורתודוקסית ,בשנת  ,1870כלל המונח יוונים (  )Rumאת
כל הנוצרים האורתודוקסים .במפקד העות'מאני הראשון,
שהסתיים בשנת  ,1893נכללו בקטגוריה זו גם הסרבים
והוולאכים .ברם במפקד השני ,שהסתיים בשנת  ,1906הופרדו
הוולאכים לקטגוריה נפרדת (כנסייה רומנית אורתודוקסית).
ראו :קרפט ,אוכלוסייה ,עמ'  .109לצורך עקיבות המחקר
ההשוואתי כללתי את הוולאכים בקטגוריית היוונים גם
בשנת  ,1906שכן גם במפקד היווני בשנת  1928הוכללו
הוולאכים עם היוונים האורתודוקסים .זאת אף שבמקדוניה
נחשבו ליוונים ,באופן לא רשמי ,דוברי יוונית בלבד .ראו :דקין,
עמ'  .20משנת  1928נמצאו בכלל היוונים אף דוברי תורכית
(  )Karamanliשהגיעו במסגרת חילופי האוכלוסין הכפויים בין
יוון לתורכיה .ראו קרפט ,מילתים ,עמ' .166–165
 35מפקד יווני  ,1928א ,לוח  .*11על המפקד שערך קונסטנטדינוס
רקטיבן ,המושל הכללי האזרחי החדש של מקדוניה בשנת
 ,1913לצורך איסוף מידע חיוני על גודלה והרכבה של
אוכלוסיית העיר ,ראו :מאזוור ,עיר הרוחות ,עמ' .285–283
 36מולכו ,אחרי .1912
16
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להשיג הכרה בין–לאומית בשלטון היווני במקדוניה .בהציגו בוועידת פריז את
המדיניות הרשמית הסובלנית כלפי המיעוט היהודי כיוון וניזלוס לדעת הקהל
היהודית בעולם וכן לבעלות הברית 37.הוא ביקש להבטיח באמצעות מדיניות
זו את זכויותיהם של המיעוטים היווניים שנותרו מחוץ למדינה היוונית (בעיקר
בשטחי תורכיה) וכן את תמיכת המעצמות במימוש שאיפותיה האירדנטיות של
38
יוון באסיה הקטנה.
בנסיבות אלו קל להבין מדוע לא פורסם בזמנו באופן רשמי מפקד האוכלוסין
שהתקיים בסלוניקי בשנת  ,1913מיד לאחר כיבושה הצבאי; מפקד זה נחשף
לימים על ידי ההיסטוריון וסיליס דימיטריאדיס 39.מתמיה שפאליס ,שהיה
כאמור פקיד בכיר במשרד החוץ היווני ,ציין בנחישות כי אין בפרסומים רשמיים
סיווג אתני ולא הזכיר מפקד זה 40.נראה שהוא בחר להתעלם ממפקד זה ,שכן
בני תקופתו הזכירו נתונים אתניים על סמך המפקד של  41.1913מטעמים דומים
לא פורסמו תוצאות מפורטות הכוללות פילוחים אתניים של חמשת הפלכים
של 'יוון החדשה' ,ובהם פלך מקדוניה ,אף שהריבון היווני פקד את האוכלוסייה
בשנת  ,1920ופרסם את תוצאותיו המפורטות של המפקד בחמשת פלכיה של
'יוון הישנה' 42.הסיבה הרשמית הייתה היעדר רלוונטיות של נתונים אלו,
אשר הפכו אנכרוניסטיים עקב התמורות שחלו הן בגבולותיה של המדינה והן
באוכלוסייתה עם כניסתם של למעלה ממיליון פליטים יוונים למדינה בעקבות
43
הטרנספר שנכפה על יוון המובסת במסגרת חוזה לוזאן משנת .1923
37

38
39
40
41

42

43

בוועידת השלום בפריז עוגנו בחוק בין־לאומי זכויותיהם של
היהודים ביוון ,בדומה לאלו של אחיהם במדינות האתניות
רומניה ופולין .בתור מיעוטים לאומיים ניתנו להם זכויות
דתיות (למשל הזכות לשמירת שבת) ,זכות לחינוך יהודי וזכות
לשפה .ראו :ינובסקי.
מוורוגורדטוס ,עמ' .257
דימיטריאדיס ,האוכלוסייה.
פאליס ,הגירות ,עמ' .331
ז'ק אנסל ,בן התקופה ,שהיה פרופסור בבית הספר למחקרים
בין־לאומיים וחיבר ספר על התפתחותה של מקדוניה בזמנו,
התייחס לאוכלוסייה העירונית ללא הזרים .ראו :אנסל; אנסל
צוטט כבר על ידי סטאר ,ראו :סטאר ,עמ' .323
ב'יוון הישנה' נכללו הפלכים יוון המרכזיתֶ ,ת ַסליַ ה ,האיים
הּפלֹוּפֹונֶ סֹוס .מכלול השטחים
הקיקלדייםֶ ,
ַ
היוניים ,האיים
החדשים אשר סופחו לאחר  1912נקראו 'יוון החדשה' וכללו
את פלכי מקדוניהֶ ,א ִּפירּוס ,האיים האגאיים ,כרתים ומערב
תרקיה.
על חוזה לוזאן והשלכותיו ראו :ברוצ'יסקי; הירשון,
פעמים ( 116תשס"ח)
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שונה היה גורלו של מפקד האוכלוסין שנערך ב– 16-15במאי  ,1928ושנועד
לפקוד את תושביה של המדינה ,לרבות הפליטים היוונים .מפקד זה מלמד
על הלניזציה של כל מחוזות המדינה ,כלומר על יצירת אחידות בהתאם
לגורם האתני השליט ,ההלני ,כתוצאה מחילופי האוכלוסין הכפויים בשנת
 .1923בפרסום של מפקד זה נכללו נתונים השוואתיים לנתוני  ,1920ועורכיו
אף הביאו בחשבון את התמורות בחלוקה המנהלית (בפרט במקדוניה) ואת
השינויים בקטגוריות כגון משלח יד .מפקד זה מאפשר לנו ליצור בדיעבד מפה
של האוכלוסייה היהודית בפלך מקדוניה היווני 44,ולבדוק על פיה תמורות
בגודלה המוחלט וגם בהתפלגותה היחסית בראי סך כל מרכיביה האתניים של
אוכלוסיית הפלך.
ב .התפתחותה הדמוגרפית של האוכלוסייה היהודית
במחוז סלוניקי העות'מאני 1912 –1893
האוכלוסייה היהודית במחוז סלוניקי גדלה במונחים מוחלטים מ– 37,206בשנת
( 1893שנת סיום המפקד) ל– 52,385נפש בשנת ( 1906שנת סיום מפקד),
ובמונחים יחסיים מ– 3.8אחוזים מאוכלוסיית המחוז בראשית התקופה ל–5.7
אחוזים בסופה (לוחות  45.)2 ,1שיעוריה של האוכלוסייה היהודית במחוז

קטסטרופה; הירשון ,מבוא; ווטירה; ורמיס ,המשכים
פוליטיים.
 44פלך מקדוניה נחלק בשנת  1920לשישה מחוזות
(  :)Départementsדרמה ,סלוניקי ,קֹוזַ ניֶּ ,פ ַלה ,סרס ופלורינה.
מחוז סלוניקי כלל בשנת  1920שבע נפות (  :)Provincesוֶ ריַ ה,
סלוניקיַ ,ק ֶטריני ,חילקיסַ ,לנְ גַ ָדה ,חלקידיקי והר אתוס .נפת
סלוניקי ,אשר נשאה את שם המחוז ,כללה את היחידה
העירונית הגרעינית ( ,)Villeשטח שיפוט בעל אוכלוסייה
הגדולה מ־ 10,000נפש ,ואת פרווריה אשר נמצאו במסגרת
שיפוטית מוניציפלית ( .)Municipalité
 45צמיחה זו הולמת את מגמת הצמיחה של כלל האוכלוסייה
היהודית במדינה העות'מאנית .יהודי מחוז סלוניקי היו בשנים
 1893–1881/2כ־ 20אחוז מתוך  184,006אזרחיה היהודים
של האימפריה העות'מאנית ,אשר היו כאחוז מכלל תושבי
האימפריה –  17,388,604נפש .ראו :קרפט ,אוכלוסייה ,לוח
 ,B8.Iעמ'  .149–148בשלהי המאה התשע עשרה ובתחילת
המאה העשרים גדלה האוכלוסייה היהודית באימפריה.
בשנת  1897היו היהודים כ־ 215,425נפש ,כ־ 1.13אחוזים
מכלל האוכלוסייה (שם ,לוח  ,5.IIעמ'  ,)198ובשנת  1906גדל
18
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סלוניקי העות'מאני מאפשרים להגדירה כמיעוט קטן מבחינה מספרית.
ל ו ח  :1ה ת פ ת ח ו ת ה א ו כ ל ו ס י י ה ב מ ח ו ז ס ל ו נ י ק י ל פ י מ ו צ א
א ת נ י – ד ת י 1 9 0 6 -1 8 9 3 ,
שנה

יהודים

1893
1896
1897
1906

37,206
41,984
43,423
52,385

מוסלמים יוונים

בולגרים

ארמנים נוצרים זרים

סך הכול

אחרים

447,904
450,456
452,175
419,604

277,237
282,013
294,624
284,367

222,684
231,606
239,290
155,710

201
48
54
695

989,844 2,018 2,594
1,009,992 1,272 2,613
1,040,238 1,265 9,407
921,349 795 7,793

מקור :עובד מתוך :קרפט ,אוכלוסייה :1893-1881/2 :לוח  ,A8.Iעמ' :1896 ;137-134
לוח  ,I.12עמ'  :1897 ;159-158לוח  ,I.13עמ'  :1906/7 ;161-160לוח  ,A16.Iעמ' .167-166
הערה :הנתונים משנת  1896ומשנת  1897כוללים עדכונים למפקד הראשון ,שהסתיים בשנת
.1893

ל ו ח  :2ה ת פ ת ח ו ת ה ה ר כ ב ה י ח ס י ה א ת נ י – ה ד ת י ש ל ה א ו כ ל ו ס י י ה
ב מ ח ו ז ס ל ו נ י ק י  ( 1 9 0 6 -1 8 8 1 / 2 ,ב א ח ו ז י ם )
שנה

יהודים

מוסלמים

יוונים

בולגרים

ארמנים

1893
1896
1897
1906

3.8
4.2
4.2
5.7

45.2
44.6
43.5
45.5

28.0
27.9
28.3
30.9

22.5
22.9
23.0
16.9

0.0
0.0
0.0
0.1

נוצרים

זרים

סך הכול

אחרים

0.3
0.3
0.9
0.8

0.2
0.1
0.1
0.1

100.0
100.0
100.0
100.0

מקור :עובד מתוך :קרפט ,אוכלוסייה :1893-1881/2 :לוח  ,A8.Iעמ' :1896 ;137-134
לוח  ,12.Iעמ'  :1897 ;159-158לוח  ,13.Iעמ'  :1906/7 ;161-160לוח  ,A16.Iעמ' .167-166

צמיחה בשיעור של כ– 40אחוז באוכלוסייה היהודית במחוז סלוניקי משנת
 1893עד  1906לא תאמה את מגמת הצמצום ,בשיעור כ– 7אחוזים ,שחל
בקרב כלל האוכלוסייה ,מ– 989,844נפש בשנת  1893ל– 921,349בשנת
 .1906חישוב מדדי הגידול של האוכלוסיות האתנו–דתיות במחוז סלוניקי
מספרם לכ־ 253,435נפש ,כ־ 1.3אחוזים מכלל אוכלוסיית
האימפריה (שם ,לוח  ,B16.Iעמ' .)169–168
 46התנאי שהציב קוזנץ להגדרת קבוצה אתנית כמיעוט מספרי
הוא שגודלה של הקבוצה קטן מעשירית מהאוכלוסייה
הכללית .ראו :קוזנץ ,עמ' .1600
פעמים ( 116תשס"ח)
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מסייע לבחון את ההבדלים בדפוסים הדמוגרפיים של המרכיבים האתניים
השונים .הגידול באוכלוסייה היהודית לעומת הצמצום באוכלוסייה הכללית
מוסבר בעיקר בהפסדים במאזן ההגירה 47.הצמצום הדמוגרפי המרבי -
בשיעור  30אחוז  -חל בקרב הבולגרים ,ונבע מגידול בהגירה של איכרים
ממקדוניה לבולגריה או לחלופין לעולם החדש 48.גידול זה חל לאחר שנואשו
הן משעבודם והן מערעור הביטחון והסדר באזורי הכפר במקדוניה בעטיו
של המאבק הלאומי האלים בין בולגרים ליוונים ,שהתעצם בסוף המאה
התשע עשרה ובתחילת המאה העשרים .התרופפות הפיקוח על הגירתם של
איכרים נוצרים ממקדוניה לעולם החדש משנת  ,1896שיפור באמצעי ההובלה
49
הימית והקטנת עלויות המעבר הגבירו תנועות אוכלוסין חיצוניות אלו.
שיעור הצמיחה של  3אחוזים של האוכלוסייה היוונית במחוז מטעה ,ונובע
50
מהכללתם של הוולאכים בקטגוריה זו החל מהמפקד השני ,בשנת .1906
אך כאשר גורעים את הוולאכים מהקטגוריה יוונים מתברר כי חלה ירידה,
בשיעור  5אחוזים ,במספרם של היוונים .לעומת זאת הירידה במספרם של
המוסלמים אינה ממשית ונובעת ככל הנראה בעיקר מהיעדר דיווח סדיר על
מסת מהגרים מוסלמים מרוסיה (קווקז ,קרים ומזרח אסיה) וממדינות הבלקן
 שטחים שאבדו לאימפריה .הגירה המונית זו בשנים  1908-1854ובמיוחדבשנים  1886-1876לא זו בלבד שאיזנה את הירידה במספר המוסלמים עקב
הקרבות בין המדינה העות'מאנית ליוון בשלהי המאה התשע עשרה ,אלא אף
הגדילה את האוכלוסייה המוסלמית בכפר המקדוני ,בהשוואה לאוכלוסייה
51
הנוצרית ,שנטתה להגר ממקדוניה.
47
48

49

50
51
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ג'קסון.
חלקם של המהגרים ממקדוניה נאמד ביותר מ־ 10אחוזים
מכלל האוכלוסייה שנותרה שם עד  1912ראו :למפה וג'קסון,
עמ' .283
בשנת  1908החל לפעול קו ספנות סלוניקי–ניו־יורק ,ולצדו
פעלה מערכת של סוכנויות נסיעות ,ואלה תרמו הן לשיפור
ההובלה הימית והן להפחתת עלויות הנסיעה .למרות
ניסיונות של הסלטאן למנוע תנועות אלה בתקופות של
מאבקים צבאיים ,בשנים  ,1906–1903נמשכה ההגירה ,בעיקר
בעשור הראשון של המאה העשרים ,וגברה עם אכיפת חוק
גיוס חובה ,בשנת  ,1909עד  .1912ראו :גונריס ,הגירה ,עמ'
.137–136
על ההטיות הנובעות מהיעדר עקיבות בהגדרת השייכות
הלאומית של קבוצות אתניות במקדוניה ראו :מיכאילידס.
ראו :קרפט ,אוכלוסייה ,עמ'  ;70–65 ,11שאו ושאו ,עמ'
 ;118–115פנזק ,האוכלוסייה ,עמ' .118
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ל ו ח  :3ה ת פ ת ח ו ת ה א ו כ ל ו ס י י ה ב מ ח ו ז ס ל ו נ י ק י ל פ י מ ו צ א
א ת נ י – ד ת י  ( 1 8 9 3 ,מ ד ד ר ג י ל  ,ש נ ת ב ס י ס )1 8 9 3
שנה

יהודים

מוסלמים

יוונים

בולגרים

1893
1896
1897
1906

100.0
112.8
116.7
140.8

100.0
100.6
101.0
93.7

100.0
101.7
106.3
102.6

100.0
104.0
107.5
69.9

ארמנים נוצרים

זרים

סך הכול

אחרים

100.0 100.0 100.0 100.0
102.0 63.0 100.7 23.9
105.1 62.7 362.6 26.9
93.1 39.4 300.4 345.8

מקור :עובד מתוך לוח .1
הערה :מאחר שהנתונים על הזרים נלקחו מרשימות נפרדות ,ניתן להניח כי הרישום לא כלל את
סך כל הזרים ,ולכן אינו מלמד בהכרח על מגמה של צמצום.

ההגירה ההמונית של נתינים עות'מאנים משטחי האימפריה שאבדו למחוז
סלוניקי העות'מאני כללה גם יהודים עות'מאנים .בניגוד למוסלמים ,שהתיישבו
בדרך כלל באזור הכפרי ,תנודה שהקשתה את רישומם המסודר ,היהודים
העות'מאנים נמשכו למטרופולין ,והשפעתם מסבירה חלק ניכר מהצמיחה
של האוכלוסייה היהודית .מרבית השונות במגמות הצמיחה בין האוכלוסייה
היהודית ,המוסלמית ,הבולגרית והיוונית מקורה בהבדלים בפריׂשה המרחבית
ההתיישבותית של הקבוצות :עירונית לעומת כפרית.
ג .קירובים לאוכלוסייה היהודית בבירת המחוז
היעדר דיווח שיטתי לפי יחידות מנהליות קטנות (נפה ,עיר) בשני המפקדים
העות'מאניים הנדונים מקשה לבדוק את התפתחותה הרציפה של האוכלוסייה
העירונית בין המפקדים .אומדן של האוכלוסייה היהודית בכרך סלוניקי מוצע
בעזרת היחידה המנהלית הקטנה ביותר ,נפה .הנפה המרכזית בכל תת–מחוז
היא נפת העיר המרכזית בתת–המחוז וכוללת את אוכלוסייתה של עיר זו ,ולכן
אני מניחה כי האוכלוסייה בשלוש הנפות המרכזיות של תת–מחוזות סלוניקי -
סלוניקי ,סרס ודרמה  -מספקת את הקירוב הטוב ביותר של אוכלוסיית הערים
סלוניקי ,סרס ודרמה שניתן להציע על בסיס נתוני המפקד הראשון ,משנת
52
.1893
 52גישה דומה ,שלפיה נתוני העיר סלוניקי ( )Salonika city
בשנים  1893–1881/2דומים לאלו של הנפה המרכזית סלוניקי
(  )Central kazaשבנתוני המפקד שהביא קרפט ,אוכלוסייה,
ראו :ויקר ,לוח  ,6–1עמ' .138
פעמים ( 116תשס"ח)
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חישוב המִתאם שבין אוכלוסייה אתנית נתונה באיחוד האוכלוסיות בנפות
המרכזיות ובין הרכיב המתאים לה בכלל המחוז מאפשר להשוות בין רמות
הריכוזיות העירונית של הקבוצות במחוז .מהשוואה זו עולה כי  95.6אחוז
מכלל יהודי מחוז סלוניקי נכללו באוכלוסיות הנפות המרכזיות ,בהשוואה
ל– 25.4אחוז באוכלוסייה הכללית ,ל– 29אחוז מן היוונים ,ל– 24.5אחוז מן
המוסלמים ול– 10.7אחוזים מן הבולגרים .האוכלוסייה היהודית נמצאה מבוזרת
53
גאוגרפית בשלושת המרכזים העירוניים בו (לוח .)4
ל ו ח  :4ה ת פ ל ג ו ת ה א ו כ ל ו ס י ו ת ה א ת נ ו – ה ד ת י ו ת ב נ פ ו ת
המרכזיות של מחוז סלוניקי( 1893 ,במספרים מוחלטים
ובאחוזים)
נפה מרכזית
סך הכול

מוצא אתני
יהודים מוסלמים יוונים

בולגרים

ארמנים נוצרים זרים

בנפות
מרכזיות

סלוניקי
סרס
דרמה
סך הכול

סך הכול

אחרים

1,483 471 158 23,869 80,424 109,870 35,576
54.6 100.0 94.3
4.7 46.0
26.8 97.0
43.6 0.0
3.2
81.7 38.7
28.4
2.8
1.8 0.0
2.5
13.6 15.3
44.8
0.2
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

251,851
41.1
33.2
25.7
100.0

מקור :עובד מתוך :קרפט ,אוכלוסייה ,לוח  ,A8.Iעמ' .137-133

האוכלוסייה היהודית במחוז סלוניקי נחשבה לעירונית מקדמת דנא 54,והמסה
הקריטית מתוכה 97 ,אחוז ,התרכזה בנפה המרכזית של סלוניקי ,שהכילה את
הריכוז המרבי של האוכלוסייה העירונית במחוז 41.1 ,אחוז (לוח  .)4בנפה
זו ,שבה נכללה המטרופולין 55,היוותה האוכלוסייה היהודית בשנת 1893
כשליש מן התושבים (לוח  ,)5בהשוואה ל– 44.6אחוז בשנת 5,667 - 1831
גברים יהודים מתוך  12,714גברים שהיו רשומים בעיר של סלוניקי 56.נתון זה
53
54
55

56

22

לא כולל את  212יהודי קוולה ,שאף היו אוכלוסייה עירונית.
מקרתי ,אוכלוסייה יהודית ,עמ'  ;378מקרתי ,מוסלמים ,עמ'
.104
בסוף המאה התשע עשרה ובראשית המאה העשרים נחשבה
סלוניקי לכרך על פי ההגדרה ,שכן אוכלוסייתה עלתה על
 100,000תושבים .ראו :טודרוב ,עמ' .334
היו בעיר  4,294מוסלמים ,שהיו  33.8אחוז ,ו־ 21.6אחוז
נוצרים־אורתודוקסים .ראו :פנזק ,האוכלוסייה ,עמ' .118
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המצביע על תהליך התרכזותה של האוכלוסייה העירונית הלא יהודית בנפה
57
של בירת המחוז עוד קודם לקונגרס ברלין ,שהתקיים בשנת .1878
ל ו ח  :5ה א ו כ ל ו ס י י ה ה י ה ו ד י ת ב מ ח ו ז ס ל ו נ י ק י ה ע ו ת ' מ א נ י ,
( 1893במספרים מוחלטים ובאחוזים)
תת־המחוז

יהודים לפי
תת־המחוז

יהודים לפי נפה שיעור היהודים
מרכזית

מכלל תושבי נפה
מרכזית

37,206
סך כל היהודים
96.3
סלוניקי
3.0
סרס
0.7
דרמה
100.0
סך הכול
988,462
סך כל האוכלוסייה
אחוז היהודים מכלל האוכלוסייה 3.8

35,576
97
2.8
0.2
100.0
251,851
14.1

33.3
1.2
0.1

מקור :עובד מתוך :קרפט ,אוכלוסייה ,לוח  ,Selanik ,A8.Iעמ' .137-133

המתאם בין גודלן של האוכלוסיות העירוניות האתנו–דתיות של העיר סלוניקי,
על פי נתונים השאובים משנתון סטטיסטי עות'מאני של מחוז סלוניקי לשנת
 58,1905/6ובין אוכלוסיית תת–המחוז המתאימה במפקד העות'מאני השני,
משנת  ,1906מעלה כי בשלהי העידן העות'מאני נמצאו לפחות  91אחוז מכלל
האוכלוסייה היהודית בתת–המחוז סלוניקי בבירת המחוז; זאת בהשוואה ל–10.9
אחוזים מכלל האוכלוסייה המוסלמית ו– 5.7אחוזים מכלל זו היוונית .השוואת
 57על פי מחקרו של טודרוב ,זרם המהגרים שהגיע לנפת
סלוניקי עמד על  30–25אחוז מכלל אוכלוסיית הגברים בנפה,
בהשוואה לשיעור נמוך בהרבה –  5–4אחוזים – של גברים
מהגרים באוכלוסיות הנפות האחרות .נוצרים סלבופונים
ומוסלמים נדחפו מהכפר בעטייה של התמוטטות האיכרות
הזעירה והתפשטות משטר האחוזות הגדולות המשעבד.
מהגרים אלה נמשכו להזדמנויות הכלכליות והחינוכיות
במטרופולין המקדונית .רבים התיישבו בפריפריה הכפרית
שסבבה את הערים והמשיכו לעסוק בעבודת אדמה; אחרים
נעשו שוליות במלאכה עקב הביקוש הגובר לעבודה שכירה;
היתר הצטרפו לכלכלה העירונית כבעלי מלאכה במסגרת
הגילדות .ראו :טודרוב ,עמ' .326–309
 58נתוני השנתון הסטטיסטי מן השנה המוסלמית המקבילה
לשנת  1905/6ראו :אנסטסיאדו ,עמ' .95
פעמים ( 116תשס"ח)
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גודל האוכלוסייה היהודית בעיר סלוניקי בשנת  1906לזו שבנפה המרכזית
של תת–מחוז סלוניקי בשנת  1893מלמדת על גידול של  28אחוז לפחות
בתושבים היהודים במטרופולין המקדונית ,וגם נתון זה מאשש את המגמה
הברורה :מטרופוליניזציה יהודית .מנתוני השנתון הסטטיסטי האמור משנת
 1905/6עולה כי לפני מהפכת ה'תורכים הצעירים' היו היהודים יותר ממחצית
האוכלוסייה בעיר 55.2 ,אחוז ,והיו מיעוט דומיננטי בהשוואה לשני מרכיבים
הבולטים האחרים באוכלוסייה העירונית :המיעוט המוסלמי ,שהיה  30.8אחוז,
והמיעוט היווני ,שהיה  13.2אחוז 59.בשאר חלקיה של המערכת הבלקנית
נוצרו החל מן הרבע האחרון של המאה התשע עשרה מטרופולינים נוצריות -
ערי בירה וערי נמל 60,ולעומת זאת בסלוניקי הייתה הצמיחה המטרופולינית
יהודית .הדבר העניק לכרך צביון יהודי ,כפי שתיאר זאת בן התקופה' :יוונים,
שבתאים ,תורכים וזרים היו מיעוטים .רוב האוכלוסייה היה מורכב מיהודים.
61
היהודים היו בכל מקום ,והעיר הייתה "יהודית" מבחינת דת ולשון'.
ל ו ח  :6ה מ ת א ם ב י ן ה א ו כ ל ו ס י ו ת ה א ת נ ו – ה ד ת י ו ת ש ל
המטרופולין לאוכלוסיית תת–מחוז סלוניקי1906 ,
מוצא אתני־דתי

יהודים
מוסלמים
יוונים
ארמנים
בולגרים
קתולים
זרים
סה"כ

תת־מחוז

עיר

מתאם באחוזים

I

II

II/I

48,789
226,586
202,146
474
82,481
4,646
262
565,384

44,331
24,699
10,594
76
233
48
318
80,299

90.9
10.9
5.2
16.0
0.3
1.0
121.4
14.2

מקור :תת–מחוז עובד מתוך :קרפט ,אוכלוסייה ,לוח  ,A16.Iעמ'  ;167-166עיר עובד מתוך:
אנסטסיאדו ,עמ' .95

 59אנסטסיידו ,עמ' .95
 60למפה וג'קסון ,עמ'  .241–238להגדרת המערכת הבלקנית
ראו לעיל ,הערה .14
 61תרגום חופשי מתוך :ריזל ,עמ'  .346דוגמה להשתקפותה של
העיר ה'יהודית' בתיאורי מבקרים מצויה בדיווחו של מורה
יהודי־גרמני ,חזקל צבי קלצל ,שביקר בה בראשית המאה
העשרים .ראו :דישון.
24
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הערות :המתאם המופרז שנמצא בקרב זרים מוסבר בחוסר עקיבות ברישומם .בהיעדר עקיבות
ביחידות מנהליות בין המפקדים נאלצתי להסתפק באוכלוסיית תת–מחוז (ולא נפה מרכזית)
בשנת .1906/7
62

יחס המינים (לוחות  ,)8 ,7שחושב לפי קבוצות דתיות ,זורע אור על ההבדלים
שנמצאו בין קבוצות אלה בשנת  1893ובשנת  1906באזורים שאוכלוסייתם
היא הקירוב הזמין לאוכלוסייה העירונית שהייתה מרוכזת במטרופולין
סלוניקי .חוסר איזון מרבי המצביע על עודף של גברים על נשים נמצא ,לפי
סדר יורד ,בקרב :זרים ,בולגרים ,יוונים ומוסלמים ,והדבר משקף את ריכוזו של
הביקוש העירוני המרבי בבירת המחוז בקרב קבוצות אלו .תהליך זה החל לפני
קונגרס ברלין ,שהתכנס בשנת  ,1878וגבר לאחר הקונגרס ובעקבות הקמת
'מנהלת החוב העות'מאני' בשנת  ,1881גוף אשר העביר את ניהול הכנסות
המדינה ממגזרי מפתח לידי נציגי הנושים של האימפריה; אירועים אלה חיזקו
את מעמדה של סלוניקי כמטרופולין אזורית ומבצר צבאי במקדוניה ,מאחזו
האחרון של הסלטאן בבלקן .ייסודה של רשות עירונית בשנת  ,1877רשות שהיו
לה פקידות ותקציב עצמאיים ,אִפשר לעצב את העיר מחדש בהתאם לעקרונות
העיור האירופי המודרני .בעיר פעלו בתי משפט אזרחיים ,שירותים פיננסיים,
בתי חולים מודרניים ומתקנים צבאיים ובכללם קסרקטין חדש ,שהוקם בשנת
 .1901-1900ייעול הייצור החקלאי שהנהיגה 'מנהלת החוב העות'מאני' הגדיל
את עודף התנובה החקלאית לייצוא; משלוחי כספים של מהגרים מקדונים
סייעו להיווצרות שוק צרכנים בכפר המקדוני; והשקעות זרות בתשתית
תחבורתית קירבו את האזור הכפרי למרכז העירוני בסלוניקי וגיבשו את שוק
הצרכנים המתהווה בעורף היבשתי המקדוני עם המטרופולין שלו .סלוניקי,
שהייתה צומת מסילות ברזל ,הפכה נקודת מעבר חשובה לא רק לסחורות (סחר
מעבר) אלא גם לאנשים 63.התפתחויות אלה הגדילו את ההזדמנויות היזמיות
והתעסוקתיות בעיר ,והיא הייתה בשלהי המאה התשע עשרה ובראשית המאה
העשרים מוקד משיכה למהגרים מתוך האימפריה ומחוצה לה.

 62בהיעדר חלוקה גילית של קבוצות לפי דת או לשון ,אסתפק
בחישוב יחס המינים לפי קבוצות דתיות .יחס המינים ,כלומר
מספר הנשים לכל  100גברים ,חושב כדלקמןf ;(f/m)*100 :
= מספר נשים בקבוצה דתית;  = mמספר גברים בקבוצה
דתית.
 63ירולימפוס וקולונס; דומון ,המבנה החברתי; שאו ושאו ,עמ'
 ;245–243 ,96–91אנסטסיאדו ,עמ' .426–424
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סלוניקי
סרס
דרמה
קוולה

יהודים

מוסלמים

יוונים

בולגרים

זרים

99
107
107
112

94
92
96
90

93
92
85
59

33
92
97
-

87
88
33
86

מקור :קרפט ,אוכלוסייה ,לוח  ,A8.Iעמ' .137-134
הערה :על חישוב יחס המינים ראו לעיל ,הערה .62
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לפי תת–מחוז1906 ,

סלוניקי
סרס
דרמה

יהודים

מוסלמים

יוונים

ארמנים

בולגרים

זרים

101
92
87

92
96
91

87
148
74

58
41
38

84
94
39

60
100
94

מקור :קרפט ,אוכלוסייה ,לוח  ,A16.Iעמ' .167-166

איזון מרבי בין נשים לגברים באוכלוסייה היהודית המטרופולינית מלמד על
דפוסי קיום משפחתי המאפיינים אוכלוסייה קבועה ונייחת ,עירונית מקדמת
דנא .לעומת זאת בערי הלוויין סרס ,דרמה וקוולה ,ערי תעשיית הטבק ,היה
עודף מספרי של נשים על גברים בשנת  1893ועודף של גברים על נשים בשנת
 1906בגלל תמורות שחלו בכוח העבודה בתעשיית הטבק.
הצמיחה באוכלוסייה המטרופולינית היהודית הייתה תולדה של תנועות
אוכלוסין יהודיות ,טבעיות ומלאכותיות כאחת .הגידול הטבעי באוכלוסייה
היהודית בסלוניקי מוסבר בירידה בשיעור תמותת תינוקות כתוצאה משיפור
בתשתית הסניטרית ובשירותי הבריאות ,שיפור שהיטיב עם האוכלוסייה
העירונית הכללית והיהודית 64.אם נניח כי דפוסי ההתנהגות הדמוגרפית של
האוכלוסייה היהודית–הספרדית במערכת הבלקנית דומים 65,אזי יש מקום
נכבד לסברה שיהודי סלוניקי ,בדומה ליהודי בולגריה (הכפריים והעירוניים
 64אנסטסיאדו ,עמ'  ;117–116קוליופולוס ,עמ'  ;490מורין ,עמ'
 .32על תמותה ותחלואה בערים עות'מאניות קודם למעבר
התמותה ראו לדוגמה :מרקוס ,עמ' ( 276–252על מעבר
התמותה ראו להלן ,הערה  .)66על הקושי לאמוד גודל של
משפחה ראו :קרפט ,אוכלוסייה ,עמ' . 11–8
 65מקרתי ,אוכלוסייה יהודית ,עמ' .378
26
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כאחד) ,הקדימו את שכניהם המוסלמים והנוצרים בכניסה לשלב השני במעבר
הדמוגרפי 66.הנחה זו תואמת כלל אשר נקבע על סמך תצפיות בקיבוצים יהודיים
באירופה ,ושלפיו יהודים נטו להקדים לא יהודים במעבר הדמוגרפי 67.אולם
מכיוון שגרעין ההסבר לתופעה טמון באופייה המטרופוליני של האוכלוסייה
היהודית ,יש לסייג הכללה זו לקבוצות אתנו–דתיות בתנאים לא שווים .ממילא
היעדר נתונים זמינים על שיעורי ילודה ותמותה של האוכלוסיות האתניות
68
העירוניות מחזק את ההנחה בדבר דמיון בינן ובין האוכלוסייה היהודית.
תנועות הגירה יהודיות פנים–אימפריאליות הביאו לסלוניקי יהודים
עות'מאנים מדרום אסיה ,מקווקז ומקרים; יהודים אלה ,שהיו נתיני הסלטאן,
 66על פי תאוריית המעבר הדמוגרפי ( ,)Demographic Transition
הבוחנת את התפתחותה של האוכלוסייה הכלל־עולמית ,היו
שלושה שלבי התפתחות עיקריים :הראשון התאפיין בתמותה
גבוהה ובילודה גבוהה ,שגרמו לריבוי טבעי זניח; בשלב השני
חל מעבר התמותה ,שבו ירדו שיעורי התמותה ,ושיעורי
הילודה נותרו גבוהים ,וכך גדל הריבוי הטבעי וממילא הייתה
צמיחה דמוגרפית; בשלב השלישי התרחש מעבר הילודה,
וחלה ירידה בשיעורי הילודה במקביל לירידה המתמשכת
בשיעורי התמותה ,וכך ירד הריבוי הטבעי .בחברות בצפון
אירופה ובמערבה התרחש השלב השלישי במעבר הדמוגרפי
כבר בשלהי המאה התשע עשרה ובראשית המאה העשרים.
בקרב יהודי בולגריה נרשם כבר בשנת  1905שיעור ילודה
של  3.5אחוזים ,המאפיין את השלב השני במעבר הדמוגרפי,
וזאת עשרים שנה לפני שהגיעה האוכלוסייה הכללית לשיעור
ילודה זה ,בשנת  .1925בשנת  1930ירד שיעור הילודה בקרב
אוכלוסייה יהודית זו בבלקן לרמה של  2אחוזים ,המציינת
את הכניסה לשלב השלישי במעבר הדמוגרפי ,וזאת שלושים
וחמש שנה לפני שהחל שלב זה באוכלוסייה הכללית ,בשנת
 .1955ראו :דלה־פרגולה ,לוח  ,40עמ' .226
 67גולדשיידר וצוקרמן ,עמ' .54
 68על פי הערכתו של מקרתי שיעור הילודה הגולמי של
המוסלמים במחוז סלוניקי בשנת  1902היה  2.5אחוזים,
ולעומת זאת רמת התמותה של המוסלמים הייתה גבוהה
יחסית לזו של הנוצרים והיהודים ,ועמדה על  7אחוזים .ראו:
מקרתי ,האוכלוסייה ,לוח  ,1Aעמ'  .297–296הדבר נבע בין
השאר מן ההפלות הנהוגות בחברה התורכית ,אשר תרמו
לגידול בתמותת תינוקות .ראו :עיסאווי ,עמ'  .12–11אך
יש להסביר זאת גם בריבוי היסודות הכפריים באוכלוסייה
המוסלמית הנדונה ,ואלה הפנימו באטיות את דפוסי
המודרניזציה בהשוואה לבני דתם ,תושבי עיר ,שנמנו עם
מעמד סוציו־אקונומי מבוסס .ראו :שוגר ,עמ' .222
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עזבו את מקום מושבם מפני שהעדיפו להיות בתחומי האימפריה הסובלנית,
שהלכה והצטמצמה מבחינה טריטוריאלית ,ולא באזורים שאבדו לאימפריה
העות'מאנית .מאז שנות השמונים של המאה התשע עשרה הצטרפו אליהם
פליטי פוגרומים מרוסיה ,שלא היו נתינים עות'מאנים 69.מטעמים דומים נדחפו
לסלוניקי יהודים ממדינות הלאום הנוצריות המתגבשות בולגריה וסרביה .לאחר
מלחמת תורכיה-יוון ,בשנת  ,1897גבר זרם הפליטים היהודים אף מ'יוון הישנה'
70
לסלוניקי ,ואלה הצטרפו לפליטים יהודים שהגיעו קודם לכן מקורפו ומלריסה.
אלה גם אלה נמשכו אל ההזדמנויות הכלכליות החדשות ואל הביטחון היחסי
שהציעה הבירה המקדונית ,שהייתה בשלטון הסלטאן 71.תמורות חוקתיות
ברוח הליברליזם המערבי שחלו בשנים  1876 ,1869 ,1856 ,1839העניקו ללא
מוסלמים שוויון לפני החוק; בשנת  1858ניתנה להם זכות לרישום בעלותם על
קרקעות והובטחה יכולתם להורישן; הבעלות על רכושם הפרטי של כל נתיני
האימפריה בלי הבדל דת עוגנה בחוק מפני החרמות שרירותיות .לראשונה
התאפשר לנתינים עות'מאנים לצבור הון ,כדברי ההיסטוריון יצחק עמנואל,
'באופן זה היה אב יכול להוריש את הונו לבנו ,בלי שהשלטון יחרימו; הסוחר ידע
שלא ייגע לריק' 72.התוספת מהגירה של יהודים ,בעיקר אלו שהגיעו משטחים
שאבדו לאימפריה העות'מאנית ,לא השפיעה על תמורות בהתנהגות דמוגרפית,
73
קרי בתמותה ובילודה ,בזכות הדמיון הדמוגרפי שנבע ממוצאם המשותף.
מקור אחר לתוספת לאוכלוסייה היהודית במטרופולין היה הגירה בין–לאומית
של יהודים זרים ובכללם משקיעים זרים יהודים ממרכז אירופה :מאוסטרו–
הונגריה ,מגרמניה 74ומאיטליה 75.כבר בסוף המאה השמונה עשרה ובתחילת
המאה התשע עשרה באו לסלוניקי ,כמו לנמלים אחרים בלוונט ,מהגרים יהודים
מליבורנו ומאזורים אחרים באיטליה .עוד בשנים  1814-1796סבלו הסוחרים
בליבורנו מהכיבוש הצרפתי והאנגלי ומסגר יבשתי ,אולם צמצום ההזדמנויות
המסחריות מאז שנת  - 1859כשנמל ליבורנו ,שהיה נמל חופשי ,איבד את
69

70
71
72
73
74
75
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דרינג'יל; ריזל ,עמ'  ;255שאו ,עמ'  ;204קרפט ,תנועות.
מאזוור הזכיר תוספת של ‘אלפיים יהודים אשכנזים שנמלטו
מהפוגרומים בשטחי השלטון של הצאר' .ראו :מאזוור ,עיר
הרוחות ,עמ' .238
עמנואל ,עמ'  ;165מולכו ,השכונות ,עמ'  ;27כרם; שאו ,עמ'
.193
ראו לדוגמה :מקרתי ,האוכלוסייה ,עמ' .379
עמנואל ,עמ' .135
מקרתי ,אוכלוסייה יהודית ,עמ' .338–337
דוח אוסטרי.
מילנו ,עמ' .193
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בית החולים הירש ,סלוניקי .1903 ,בתמונה הקטנה מייסד בית החולים,
הד"ר מואיז מזרחי ,אוסף מכון בן צבי

בית הכנסת של קהילת קודש איטליה בסלוניקי ,נבנה על ידי משפחת פלורנטין,1917 ,
אוסף מכון בן צבי
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זכויות היתר והפטורים כנמל בין–לאומי ,ושב להיות נמל אזורי  -האיץ את
יציאתם של סוחרים יהודים מהעיר .סוחרים יהודים אלה ,שנשאו אזרחות זרה
בדומה לזרים לא יהודים ,נמשכו אל סלוניקי ואל תנאי סחר מיטיבים שהיו
לזרים בערי הנמל העות'מאניות ,ששגשגו במשטר הקפיטולציות 76.מדיניות
ההגירה העות'מאנית עודדה משנת  1857כניסת זרים בעלי הון משפחתי מזערי
( 60מגידים =  1,350פרנק) באמצעות פטור ממס על קרקע למשך שש שנים,
תוך הבטחת ביטחון וחופש דת 77.במסגרת מדיניות זו בוטל כבר בשנת 1856
האיסור על מכירת קרקעות לזרים ,ובשנת  1867הותרה בעלותם של זרים על
נכסי דלא ניידי ,על מנת לקדם השקעות זרות בתשתית .במסגרת הקפיטולציות
הוענקו לזרים פטורים ממס הגולגולת ,ממסים כלליים (מסי דרכים ,רווחים),
מבלו ,ממס שחיטה ומהיטלי יצוא .כמו כן נהנו אזרחי חוץ ממכסים נמוכים
78
בשיעור של  8אחוזים מערך הסחורה ,ושינוי שיעורם היה מותנה בהסכמתם.
יהודים אלה ,כמו זרים אחרים ,נרשמו ברשימות מיוחדות ולא נכללו במפקד
האוכלוסין העות'מאני בקטגוריה יהודים .לכן נעדרה התוספת של המהגרים
הזרים מהאוכלוסייה היהודית שנפקדה במטרופולין המקדונית ,ושיעור הצמיחה
של האוכלוסייה היהודית על פי המפקדים העות'מאנים היה קטן אפוא משיעור
צמיחתה הממשי.
העיר סלוניקי הייתה לאבן שואבת למהגרים יהודים ,ובכך הומרצה
המטרופוליניזציה של היהודים במחוז סלוניקי .מגמה זו תאמה תהליך
שהתרחש בכל מדינות הבלקן בסוף המאה התשע עשרה ובראשית המאה
עשרים 79,ואף את תהליך הריכוזיות של מיעוטים יהודיים באירופה ובעולם
החדש בכרכים ובמיוחד בערי בירה 80.השילוב של גידול במספרם המוחלט
76
77

78

79

80
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מורין ,עמ'  ;26–24מילנו ,עמ'  .189–185על האליטות היהודיות
האיטלקיות בסלוניקי ראו :מירון ,תת־אתניות.
חוק זה לא חל על יעדי הגירה מסוימים ,דוגמת ארץ־ישראל.
חוק זה תאם את ההנחה שאוכלוסייה גדולה היא תנאי מוקדם
להתפתחות כלכלית ולהגנה צבאית ,הנחה שעמדה בבסיס
מדיניותה הליברלית של האימפריה העות'מאנית .ראו :קרפט,
אוכלוסייה ,עמ' .63–61
רק לאחר חתימת חוזה בין תורכיה לצרפת ,גרמניה ,אוסטרו־
הונגריה ,איטליה ורוסיה ,בשנת  ,1907הועמד שיעור המכס
על  11אחוזים 3 .אחוזי התוספת שועבדו ל'מנהלת החוב
העות'מאני' .ראו :הרשלג ,עמ' .64 ,45–44
לדוגמה בסרייבו עלה מספר היהודים־הספרדים מ־2,618
בשנת  1885ל־ 4,985בשנת  .1910ראו :בנבסה ורודריג ,עמ'
.91
בארון; רופין ,עמ' .108–87
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של היהודים בכרך ושל ריכוזיות (סֶגֶרג ַציה) רבה במגורים סייע לשימור הזהות
היהודית של הקבוצה .ככל שהלכה וגדלה האוכלוסייה היהודית בכרך ,כן גברו
הכוחות שליכדו את חברי הקהילה היהודית ,ושהעצימו את כוחם של מוסדות
ושירותים יהודיים .אלה משכו כאמור מהגרים יהודים חדשים והקלו עליהם
את תהליך ההסתגלות וההשתלבות במסגרת יהודית תומכת .בד בבד פעלה
הריכוזיות המרחבית העירונית כגורם שעיכב התבוללות 81.כך סייעו הדפוסים
המרחביים של ריכוז גבוה במרכז העיר  -עד השרפה הגדולה בשנת - 1917
82
למניעת הפסדים דמוגרפיים מהתבוללות.
ד .המטרופולין היהודית ערב הסיפוח היווני
להשלמת התמונה אסתייע בהערכות ובאומדנים ממקורות לא רשמיים ,יהודיים
ואחרים ,בני התקופה .הנתונים ממקורות אלה ,שהם לעתים קרובות סותרים
ולא מלאים ,קובצו להלן בלוח  .9הללו מאששים את מגמות הגידול היחסי
והמוחלט של האוכלוסייה היהודית שבאו לידי ביטוי ברשומות העות'מאניות.
בעקבות תיקון גודלה של האוכלוסייה היהודית בנפת סלוניקי  -שנקבעה על
פי מספר הגברים שנפקדו במפקד העות'מאני משנת  ,1831ללא רישום של
נשים וילדים  -והערכתה ב– 20,000נפש לפחות 83,מתברר כי מאמצע המאה
התשע עשרה ועד סוף העידן העות'מאני שולשה האוכלוסייה היהודית בבירה
המקדונית .הצמיחה המתמדת של אוכלוסייה היהודית במטרופולין מסבירה
את מגמת הגידול בצריכת הבשר הכשר ,שהשתקפה בעלייה שחלה מאמצע
המאה התשע עשרה ועד סוף התקופה העות'מאנית בהכנסות ממס הג ַ ֵּבלָה ,מס
84
שגבתה הקהילה מן השוחטים.
האומדנים של גודל האוכלוסייה היהודית במטרופולין המקדונית על סמך
מקורות לא רשמיים מצביעים כמצופה על אוכלוסייה גדולה מזו שמתועדת
במפקדים העות'מאניים .אלה ,שכאמור לוקים בתת–רישום של נשים וילדים
ושל נישומים וחייבי גיוס ,נחשבים מזעריים .מן הנתונים בלוח  9עולה כי
81
82
83

84

רופין ,עמ'  ;108–99סקלר ,עמ' .45–42
על הגורמים הנוספים מעכבי ההתבוללות ראו :מירון ,תת־
אתניות.
אומדן זה התקבל כתוצאה מהכפלת  5,667גברים בקבוע
 .3.5ראו :ויקר ,עמ'  ;134הערכה גדולה מזו – 30,000–25,000
נפש – קבע בשנת  1828מיסיונר בריטי ,והיא מתאימה לכפל
בפרמטר  5נפשות למשפחה יהודית .ראו :עמנואל ,עמ' .123
דיון מפורט בגודלה של משפחה יהודית ראו להלן ,סעיף ח.
נחמה ,היסטוריה ,ז ,עמ'  ;735מולכו ,השכונות ,עמ' .17–16
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גודלה המרבי של אוכלוסיית היהודים במטרופולין סלוניקי ערב הסיפוח
למדינת הלאום היוונית נע בין  65,000נפש בשנת  1910ל– 100,000נפש
בשנת  85.1911ההבדלים מוסברים בהטיות מכוונות כלפי מעלה של המדווחים
מטעם הקהילה היהודית ומוסדות יהודיים (כי"ח ,ה'ועד היהודי–האמריקני'),
שלא נשענו על מפקד אוכלוסין קהילתי .היהודים בבלקן הושפעו מסביבתם
ונטו להפריז במספרם כדי לבצר את מעמדם .תמיכתה של הקהילה היהודית
בתכנית לבנאום סלוניקי בשנת  1912הציבה אף את הקהילה היהודית כבעלת
אינטרס בשליטה על העיר 86.בנסיבות אלו אני מניחה כי דיווחה של הקהילה
היהודית משנת  1912על  70,000נפש 87ודיווחם של מנהלי כי"ח משנת 1908
על  90,000נפש 88מוטים מעלה לטובת הגורם היהודי.
ל ו ח  :9א ו כ ל ו ס י י ת ה ע י ר ס ל ו נ י ק י ל פ י מ ו צ א א ת נ י – ד ת י  ,ה מ א ה
השמונה עשרה עד המאה העשרים
שנה

יהודים

יוונים

תורכים

1714
1734
3
1777
1788
1800
1806
1816
1880
1883
1901
1910
1912
6
1914

30,000
20,000
25,000
23,000
12,000
13,000
15,000
50,000
50,000
60,000
65,000
81,000
95,200

10,000
9,000
15,000
20,000
16,000
15,000
8,000
15,000
18,000
20,000
35,000
27,000
30,600

25,000
10,000
25,000
37,000
30,000
35,000
30,000
20,000
28,000
25,000
30,000
33,000
34,000

סך הכול

אחרים

2

1

שיעור היהודים
באחוזים

100
2,000

4

15,000
2,200
5
9,000
7
10,200

65,000
40,000
70,000
80,000
60,000
65,000
53,000
85,000
96,150
120,000
132,000
150,000
170,000

46
כ–50
36
29
20
20
28
59
52
50
49
54
56

מקור :1910 ,1883-1714 :מוצופולוס ,עמ'  :1914 ,1901 ;23-22דומון ,המבנה החברתי ,עמ'
 :1912 ;34מולכו ,השכונות ,עמ' .17
85
86
87
88
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ראו להלן ,הערה .89
מקרתי ,אוכלוסייה יהודית ,עמ'  ,390הערה  .5על בנאום
סלוניקי ראו :מולכו ,הקהילה.
שוראקי ,עמ'  ;252–251פלורנטין לברלין.
דומון ,המבנה החברתי ,עמ'  ,43הערה .3
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הערות
 .1אחרים  -הכוונה בעיקר לזרים אירופים.
 .2סך הכול אינו בהכרח סכום הרכיבים האתניים המפורטים אלא נתון שנרשם במקור ,והמציין
את גודלה של כלל האוכלוסייה.
 .3סטויאנוביץ' הביא את הנתונים הבאים ,הנראים עקיבים יותר- 1792 ;18,000 - 1783 :
 .12,000ראו :סטויאנוביץ' ,הסוחר ,עמ' .247
 10,000 .4בולגרים ו– 5,000בני לאומים אחרים.
 .5בולגרים ( 4אחוזים) ,סרבים ,ארמנים ושאר לאומים ( 2אחוזים).
 .6על פי נתוני מדריך סלוניקי .את המספרים המוחלטים שחזרתי מתוך ההתפלגות האחוזית.
הנתונים המקוריים זהים לאלו המובאים אצל ריזל ,ולפיהם ,מתוך  170,000תושבי העיר
בשנת  1914היו  56אחוז יהודים ,ומתוכם פחות מ– 5אחוזים זרים ,כלומר נתינים קונסולריים;
 18אחוזים יוונים;  11אחוזים שבתאים;  9אחוזים מוסלמים;  4אחוזים בולגרים;  2אחוזים
סרבים וארמנים קתולים .ראו :ריזל ,עמ' .255
 6,800 .7בולגרים ו– 3,400ארמנים קתולים וזרים.

אף דיווחיהם של זרים היו מוטים; גם הם לא פקדו את האוכלוסייה העירונית,
והערכותיהם הושפעו מדעות קדומות 89או מטעויות בזיהוי הגורם היהודי
באוכלוסייה 90.זאת ועוד ,סטטיסטיקות שיזמו גורמים לאומיים במקדוניה נגועות
בזיופים ובהטיה כלפי מטה של הגורם היהודי באוכלוסיית סלוניקי 91.בנסיבות
 89בדיווח של מקור בריטי משנת  1911נאמר כי בעיר סלוניקי
 100,000יהודים מתוך  140,000תושבי העיר ,ונראה כי נקב
במספר מופרז זה כדי להסביר את 'שליטתם' של היהודים
באימפריה העות'מאנית .ראו :ג'ילרד ,בורן וואט ,עמ' .273
 90אומדן הפקידים האוסטרים משנת  1911של 80,000–75,000
כלל כנראה את השבתאים .ראו :דוח אוסטרי ,עמ' .23–22
לטענה זו יש סימוכין בתיאורים אחרים של מבקרים בני
התקופה :הצרפתי פול רוסיל ,אשר ביקר בעיר במלחמת
הדֹונמה כחלק מן החברה
ֶ
העולם הראשונה ,תיאר את נשות
היהודית (ראו :עמנואל ,עמ'  .)206לפיכך נראה כי בהערכתו
המופרזת שבאוכלוסייה היהודית  95,000נפש ,כלל גם גורם
אתני זה .מסקנה דומה עולה מתיאורו של מילר' :העיר
הזאת ...הייתה יהודית ברובה ,בחלקה מבחינת שייכות
דתית ,בחלקה מפאת שייכות גזעית ,לאלו המכונים "דונמה"
– יהודים המומרים לאסלאם' (מילר ,עמ'  . )49בשנת 1900
הוערך מספר השבתאים בכ־ 10,000נפש (ראו :דומון ,הבונים
החופשיים ,עמ'  ,)72ואם כן יש לצמצם את ההערכה של
מספר היהודים לכ־ .70,000–65,000והערכה זו קרובה יותר
לנתון מהמקור האוסטרי ,שלפיו היה מספר היהודים בשנת
 .61,800 – 1911ראו :דוח אוסטרי ,עמ' .22
 91סטטיסטיקות לאומיות משנת  1914אמדו את המיעוט היהודי
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אלה וכדי לשמור על אחידות בטיב הנתונים ולדבוק בנתונים רשמיים ,אאמץ את
נתוני המפקד היווני הראשון ,משנת  ,1913כתיקון המועדף להתפלגותה האתנית
של האוכלוסייה בכרך בשלהי העידן העות'מאני (לוח  .)10לפי מפקד זה היה
מספר היהודים בעיר  61,439נפש .נתון זה הולם את הערכתו של אלקן אדלר,
שביקר בעיר בשנת  1905ואמד את חלקם של היהודים בעיר ביותר ממחצית
מ– 125,000תושביה 92.נתון זה מתאים לקירוב שהציע ג'סטין מקרתי כתיקון
של האוכלוסייה היהודית במחוז סלוניקי לפי המפקד העות'מאני 93.נתון זה אינו
כולל זרים יהודים ,והוספתם מהקטגוריה הכללית זרים מעמידה את מספרם
המזערי של היהודים במטרופולין בשנת  1912על  65,000נפש בקירוב.
ל ו ח  :1 0א ו כ ל ו ס י י ת ה ע י ר ס ל ו נ י ק י ל פ י מ ו צ א א ת נ י 1 9 1 3 ,
מוצא אתני

מספר

אחוזים

יהודים
יוונים
עות'מאנים
בולגרים
זרים
סך הכול

61,439
39,956
45,867
6,263
4,364
157,889

38.9
25.3
29.0
4.0
2.8
100.0

מקור :דימיטריאדיס ,האוכלוסייה ,עמ' .96
במקדוניה כדלקמן :סטטיסטיקה יוונית –  3( 53,147אחוזים);
סרבית –  2.25( 66,645אחוזים); בולגרית –  3( 78,840אחוזים).
נמצא כי היוונים ,מתחריהם של היהודים ,קבעו את האומדן
הסטטיסטי הנמוך ביותר במונחים מוחלטים .ככל שהחריף
המאבק הלאומי על מקדוניה ,כך רבו ההטיות לטובת הלאום
המדווח .ראו :קרפט ,אוכלוסייה ,עמ' .51
 92אדלר ,עמ'  .143–142על סמך הערכתו של אדלר רשם נחמה
כי לפי חישובו היו בעיר בשנת  65,000 1905יהודים .ראו:
נחמה ,היסטוריה ,ז ,עמ'  .773–772קשה להסביר מספרים
שציינו מבקרים שונים בעיר בתקופה זו .אבוט ציטט בשנת
 1903סטטיסטיקה רשמית שלפיה היו היהודים  70,000מתוך
 150,000תושבי העיר .אולם הוסיף כי על פי השמועות זהו
מספר מזערי שדווח לפקידות העות'מאנית בהקשר של חובת
המס ,והאומדן הקרוב למציאות הוא כ־ 90,000יהודים .ראו
לעיל ,הערה  .26נתן מאייר ,איש עסקים שביקר בסלוניקי
בשנת  ,1913ציין כי בעיר  73,000יהודים .ראו :מאייר ,עמ' .38
עמנואל הביא את ההערכה של 'מקורות אחרים' שבסלוניקי
 70,000יהודים .ראו :עמנואל ,עמ'  ,214הערה .24
 93מקרתי ,אוכלוסייה יהודית.
34
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בשלהי תקופת המשטר העות'מאני ובראשית המשטר היווני היו תנועות הגירה
של יהודים מהעיר סלוניקי ואליה .הגירת צעירים יחידים מסלוניקי למערב
התרחשה בכל התקופה הנדונה ,בין היתר לשם לימודים (רפואה ,רפואת
שיניים ורוקחות) 94,וייתכן שהגירה זו הפרה קלות את האיזון בין המינים בשנת
( 1906לוח  .)8ברם מאז שהחילו ה'תורכים הצעירים' ,ביולי  ,1909את חובת
הגיוס על כל אזרחי האימפריה ,נוספו להגירת היחידים צעירים יהודים נתינים
עות'מאנים חייבי גיוס שהיגרו לארצות–הברית כדי לחמוק מחובה זו 95.עם
זאת מאחר שהיקף הגיוס בפועל של יהודים מסלוניקי לצבא העות'מאני בשנים
 1911-1909הוערך כמזערי 96,ובשל אי גיוסם לצבא היווני בעשור הראשון
(ב– 9בנובמבר  1912היו הנתינים עות'מאנים לאזרחים יוונים) ,ניתן להעריך כי
המניע של התחמקות מחובת הגיוס לא הגדיל את היקפה של ההגירה מסלוניקי
גידול של ממש .בהתאם להערכות בני התקופה מספר המהגרים מהעיר נאמד
97
בעשרות עד מאות ספורות.
גם הגירתם של יהודים בעלי אזרחות איטלקית במהלך מלחמת תורכיה-
איטליה ,בשנת  ,1911מחמת הסכנה של גירוש והחרמת הרכוש ,לא השפיעה על
גודלה של האוכלוסייה היהודית העות'מאנית (שהייתה ליוונית) בסלוניקי .יתרה
98
מזו ,במקרים רבים שבו מהגרים אלו מיד לאחר הקרב הקצר בטריפוליטניה
או במהלך מלחמת העולם הראשונה ,כשמדינתם האזרחית (השייכת לבעלות
הברית ,במיוחד צרפת) יצרה במקדוניה היוונית ביקוש למזון ואספקה עבור
צבאה 99.מכל מקום יהודים אלה נכללו בקטגוריית הזרים.

94
95

96
97

98
99

מורין ,עמ' .62
מספר המהגרים היהודים מתורכיה האירופית ומיוון לארצות־
הברית מאז  1909עד  1912היה כ־( 2,866מאז  1908הגיעו
 .)3,260מספר זה נחשב נמוך ממספרם האמתי ,מפני שחלק
מהמהגרים המשיכו לדרום אמריקה (קובה ,מקסיקו ופנמה),
וחלקם נרשמו כמהגרים מאוסטריה או מרומניה ,בהתאם
למסלול מסעם .ראו :שנתון יהודי־אמריקני ,1913–1912 ,עמ'
.211–207
אשכנזי ,עמ'  ;199–198ג'יניאו ,עמ' .19–18
נסים; לפי הערכותיה של רוזן ,הנסמכות על רישום המגיעים
לאליס־איילנד בשנים  ,1922–1896מספר המהגרים מסלוניקי
לארצות־הברית בשנים אלו שזוהו לפי שמותיהם נאמד
בכ־ .119ראו :רוזן ,המאה ,נספח  ,1עמ' .381
מורין ,עמ' .62–60
דליווניס.
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ה .התמורות הדמוגרפיות בעשור הראשון במקדוניה
היוונית1922 –1912 ,
היעדר נתונים רשמיים על ההתפלגות האתנית של אוכלוסיית 'יוון החדשה'
בכלל ושל אוכלוסיית מקדוניה בפרט מראשית הסיפוח היווני ,בשנת ,1912
ועד  ,1928הוליד ניסיונות לשחזור דמוגרפי של אוכלוסייה זו .על פי חישוביו
של פאליס תנועות ההגירה של פליטים אל מקדוניה (יוונים) וממנה (תורכים)
במהלך המאבק הצבאי בשנים  1920-1912השפיעו לפרקים על הרכבה
האתני של האוכלוסייה 100.תנועות אוכלוסין אלה חיזקו את המרכיב היווני
באוכלוסייה המקדונית והחלישו את המרכיבים האחרים בה .לאחר שהושג
הסכם השלום בשנת  1920שבו פליטים יוונים רבים למקום מוצאם ,ומאזן
ההגירה הסופי בשנים  1920-1913מצביע על תוספת נקייה של  49,000יוונים
בלבד למקדוניה כולה 101.ואולם צמצום אוכלוסיית מקדוניה בתקופה הנדונה
ב– 6אחוזים ,צמצום המוסבר בעיקר בהגירתם של מוסלמים ( 115,000לכל
היותר) ,חולל את השינוי :הגורם היווני הפך לרוב דחוק והיה  51.4אחוז
באוכלוסייה .חוקרים ובהם מקרתי הטילו ספק באמינותן של הערכות אלה,
והניחו כי אמנם גדל שיעורו של המרכיב היווני באוכלוסיית מקדוניה ,ואולם
אף בשלב זה היא נותרה מגוונת מבחינה אתנית 102,כפי שמשתקף בדיעבד
בהרכבה האתני של אוכלוסיית היוצאים בשנת ( 1922לוח  .)11מחקרו של
מיכאילידיס מאשש ספקות אלה 103ומסייע להגיע למסקנה ששימור אופייה
המגוון של הפריפריה הכפרית המקדונית היה בעל השפעה מצטברת על עיכוב
ההלניזציה עד כניסתם של הפליטים היוונים.
אי הבהירות באשר להרכבה האתני של אוכלוסיית הכרך המקדוני מצויה אף
בנתונים שהביא ניקולאוס מוצופולוס ,המבוססים על נתונים רשמיים שפורסמו

100

101

102
103
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ניסיונו של פאליס לשחזר את ההרכב האתני של אוכלוסיית
מקדוניה מאשש את מסקנתו של ג'קסון שאין להסביר את
התמורות הדמוגרפיות באוכלוסיית מקדוניה מסוף המאה
התשע עשרה ועד  1923בשינויים בריבוי הטבעי אלא בעיקר
בתנועות הגירה .ראו :פאליס ,הגירות; ג'קסון.
לפי חישוביו של פאליס עלה מספר היוונים במקדוניה
מ־ 528,000בשנת  1913ל־ 577,000בשנת  .1920בד בבד
ירדה כלל האוכלוסייה במקדוניה מ־ 1,195,000בשנת 1913
ל־ 1,122,000בשנת  .1920ראו :פאליס ,הגירות ,עמ' .330
מקרתי ,סטטיסטיקות.
מיכאילידיס.
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בשנת  1961לרגל חגיגות היובל לשחרור העיר משלטון זר 104.לפי נתונים
אלה כבר בשנת  1913הגיע מספר היוונים בעיר ל– 67,000נפש ,והיה גדול
ממספר היהודים ( ,)65,000התורכים ( )24,000והצרפתים ( .)26,000נתונים אלו
סותרים את נתוני מפקד האוכלוסין היווני הרשמי משנת  ,1913ואינם מתאימים
לסך כל האוכלוסייה  158,000 -נפש  -שרשם המקור היווני המוטה הזה.
מגמה דומה מסתמנת בנתוני המקור הרשמי שהביא מוצופולוס לשנת .1920
לפי מקור זה האוכלוסייה בסלוניקי ובפרווריה בשנה זו התפלגה לפי מוצא
אתני כדלקמן 50.1 :אחוז יוונים ( 37 ;)87,390אחוז יהודים ( 11 ;)65,000אחוז
תורכים ( 15 ;)20,000אחוז זרים ( .)26,000סיכום הרכיבים האתניים האלה
גדול בהרבה מ– 174,390נפש  -גודלה של האוכלוסייה העירונית הכלולה
בסלוניקי ובפרווריה על פי המפקד של  ,1928ומספר המצוטט בידי הגורם
הרשמי כגודלה של כלל האוכלוסייה הנדונה בשנת  .1920ומכל מקום אומדנה
של האוכלוסייה היוונית במעט (בעשירית האחוז) יותר ממחצית האוכלוסייה
מחשיד את חישוביו של פאליס בהטיה סמלית שנועדה להפוך את האוכלוסייה
היוונית לרוב דמוגרפי.
היעדר השקיפות במידע הדמוגרפי הרשמי היווני על העשור שקדם לכניסתם
ההמונית של הפליטים היוונים בשנת  1923ולהלניזציה הדמוגרפית של 'יוון
החדשה' מציב במרכז הדיון כמה שאלות :האם לאחר הכיבוש היווני בשנת
 1912הייתה הגירה יהודית מסלוניקי שהיה בה כדי להשפיע על גודלה של
האוכלוסייה היהודית ,שמכאן ואילך הייתה בעלת אזרחות יוונית? האם השרפה
בשנת  ,1917שכילתה את המרכז העירוני הישן שבו התגוררה המסה הקריטית
של היהודים ,גרמה לעזיבה המונית? האם נפגעה העליונות הדמוגרפית של
יהודים בעיר לפני בואם של הפליטים היוונים?
שרפות היו תופעה תדירה יחסית בסלוניקי ובסביבתה ולא היו בהכרח עילה
להגירה המונית .שרפות שפרצו בעיר בשנים  1898 ,1896 ,1890ו– 1911דווקא
זירזו בנייה חדשה ומודרנית ,שהיטיבה עם התושבים 105.מחקרה ההשוואתי
של רנה מולכו על שיקומם של נפגעי השרפות בשנים  1890ו– 1917בשכונות
ייעודיות (שכללו בתי ספר ,בתי כנסת ,מרפאות ובתי מרקחת) מוביל למסקנה
שלפחות כשליש מהמשפחות שנפגעו בשנת  ,1917ואשר שיקומן מתועד -
 3,342מתוך כ– 10,000משפחות  -זכו כבר בשנת  1920לשיפור בתנאי
מגוריהן .מסקנתה נתמכת במכתב ששלח יוסף נחמה אל חברת כי"ח בשנת
 104מוצופולוס ,עמ' .55
 105דוח אוסטרי; אנסטסיאדו ,עמ'  ;179–158ירולימפוס ,ארגון
מרחבי; ירולימפוס וקולונס; קולונס.
פעמים ( 116תשס"ח)
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 ,1920ובו תיאר בהתפעלות את התנאים המשופרים בשכונות היהודיות
החדשות בהשוואה לתנאים ששררו בשכונות היהודיות הישנות במרכז העיר
קודם לשרפה 106.אף אם נטיל ספק במסקנה זו ,ולו רק משום שגורלם של שני
שלישים מנפגעי השרפה לוט בערפל ,אין להניח באופן פשטני כי בעקבות
השרפה הייתה הגירה המונית של יהודים מהעיר .זאת ועוד ,העובדה שבוועידת
השלום בפריז בשנת  1919הציג וניזלוס סטטיסטיקות כוזבות 107,ושכך עשה
גם הפקיד היווני פאליס 108,מלמדת כי תוצאות מפקד האוכלוסין שנערך
ב– 19בדצמבר  1920עוררו בחוגי השלטון ביוון אי ביטחון ביכולתם לממש
את תביעותיה הטריטוריאליות במקדוניה .נראה כי במספרם ובריכוזם של
היהודים בעיר סלוניקי היה כדי להכביד על כוחה במשא ומתן .ביולי 1920
עוגנו בחוק היחסים שבין המדינה לקהילה היהודית ,ונוסף על זכות ההתאגדות
הקהילתית וזכות לקיים את הפולחן היהודי (כגון שמירת השבת) ניתנה להם
זכות לניהול ספרי חשבונות בצרפתית או לדינו; אף צעדים אלה מלמדים על
109
החשיבות והכוח האלקטורלי שיוחסו לגורם היהודי באוכלוסיית העיר.
פרסומם של פילוחים אתניים במחוזותיה של 'יוון הישנה' לעומת היעדרם של
110
פילוחים דומים ב'יוון החדשה' והיעדר השאלונים המקוריים של המפקד,
מסייעים לביסוס הטענה שרק משנת  1921ואילך הורגשו אבדנים דמוגרפיים
של יהודים נתינים יוונים.
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מולכו ,מעמד ,עמ'  .193 ,190השוו לתיאור צפיפות הדיור
והעוני בשכונות החדשות אצל :מאזוור ,עיר הרוחות ,עמ'
.343–339
קמפבל ושררד ,עמ'  .123–122לנתונים ראו קונטוג'ורג'י ,עמ'
247-246
מקרתי ,סטטיסטיקות.
יחסיה של הקהילה היהודית עם המדינה היוונית הוסדרו
בחוק מס'  ,2456ביולי  .1920ראו :קונסטנטופולו וורמיס ,מס'
 ,24עמ' .110–101
בריאיון עם פרופ' קוסטה הריסיס (אתונה 11 ,ביוני  ,)1994מנהל
מחלקת המפקדים ב'שירות הסטטיסטי הלאומי של יוון' ,הוברר
לי מעל כל ספק כי מעולם לא פורסמו נתוני הפילוח האתני של
אוכלוסיית מקדוניה על פי המפקד של  .1920הריסיס בירר את
העניין ב'דפוס הלאומי' ,המוציא לאור של המפקדים .לא ידוע
על קיומו של חומר גולמי (שאלונים) או גולמי למחצה ממפקד
זה ,ואני מניחה כי מלחמות האזרחים הממושכות ביוון וייסודו
של הארכיון ל'שירות הסטטיסטי' רק בשנת  1956מסבירים את
אבדנו של חומר גלם זה .אני מודה לשגרירות ישראל באתונה
ובמיוחד לגב' סטלה לוי על הסיוע בקיום ריאיון זה.
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חורבות הרובע היהודי בסלוניקי לאחר השרפה .1917 ,התצלום באדיבות דב הכהן

יהודים במחנה פליטים לאחר השרפה ,סלוניקי .1917 ,התצלום באדיבות דב הכהן
פעמים ( 116תשס"ח)
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בדיקת תנועות האוכלוסין בכרך סלוניקי מאפשרת למפות בדיעבד את
האוכלוסייה היהודית של המטרופולין .על פי מיפוי זה גודל האוכלוסייה
היהודית בעיר סלוניקי היה יציב בשנים  1920-1913ועמד על כ–61,000
(להוציא יהודים זרים) מתוך אוכלוסייה בת  170,321נפש .למרות מגמת צמיחה
שנרשמה בשנים  1928-1920בכלל אוכלוסיית פלך מקדוניה ,בסלוניקי נגרעו
בשנים אלה  6,400נפש מאוכלוסיית העיר (לוח  ,)11וכפי שאראה להלן ,הדבר
מוסבר ברובו בהגירת יהודים מן המדינה .זקיפת האבדן הדמוגרפי באוכלוסיית
סלוניקי בשנים  1928-1920לחובת הגורם היהודי בעיר ,מאששת בדיעבד את
111
הנחתי באשר לגודלה ולכוחה של האוכלוסייה היהודית בעיר בשנת .1920
ל ו ח  :1 1ת נ ו ע ו ת א ו כ ל ו ס י ן ב מ ק ד ו נ י ה 1 9 2 8 -1 9 2 0 ,
1920
יחידה

עוזבים

1928

נותרים

סך הכול

פליטים

נותרים

סך הכול

גידול נטו

מנהלית
P1

P0

P1+P0

פלך
מקדוניה
366,140 292,615 73,525
מחוז
סלוניקי
215,568 188,829 26,739
נפת
סלוניקי
170,321 150,416 19,905
העיר
סלוניקי

R

O

R+O

d

152,428 1,412,477 873,882 538,595 1,078,748 721,454 357,294
40,110 539,986 332,725 207,261
4,829 321,161 193,658 127,503
6490 236,524 143,926 92,598

-

מקור :מפקד יווני  ,1928א ,לוחות .*12 ,*6 ,*4
הערות )1( :הנתונים לעיר בלוח זה מכוונים ליחידה המנהלית הגרעינית ,ville ,המוגדרת כאזור
עירוני המכיל יותר מ– 10,000נפש וקטן מ– ,municipalitéשבה נכללים גם הפרוורים העירוניים
הנמצאים בתחום השיפוט .שימוש בנתונים של יחידה זו מונע הטיה כלפי מטה בחלקה היחסי
של האוכלוסייה היהודית והטיה כלפי מעלה בחלקה היחסי של האוכלוסייה היוונית כתוצאה
מהכללתם של יוונים תושבי הפרוורים השייכים לתחום השיפוט של העיר )2( .תת–אוכלוסיות
 111הוספת מספר המהגרים ,6,000 ,למספר היהודים שנותרו
בעיר בשנת  ,55,250 ,1928מביאה למסקנה שבשנת 1920
היו בסלוניקי  61,250יהודים .חישוב זה מאשש את ממצאיו
של מקרתי ,המלמדים על צמצום בשיעור של כ־ 13אחוז
באוכלוסייה היהודית במקדוניה מראשית העידן היווני ,בשנים
 ,1923–1912ועד לאחר הטרנספר ועד בכלל .ראו :מקרתי,
האוכלוסייה; מקרתי ,אוכלוסייה יהודית.
40
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מוגדרות כדלקמן :אוכלוסיית  :)P1920( 1920עוזבים ( = )P1תורכים ובולגרים שיצאו למדינות
הלאום המתאימות במסגרת חילופי האוכלוסין; נותרים ( = )P0האוכלוסייה המשלימה לעוזבים
נכון למפקד  1920ביחידה מנהלית נתונה .אוכלוסיית  :)P1928( 1928פליטים ( )Rשהגיעו לאחר
 1922משטחים שהיו שייכים לאימפריה העות'מאנית; ותיקים ( = )Oהאוכלוסייה המשלימה
לפליטים ביחידה מנהלית נתונה בזמן ביצוע המפקד .לפיכך הגידול נטו ( )dנכון לשנת ,1928
קרי התוספת הנקייה (ללא פליטים) לאוכלוסייה שנותרה בשנת  1920לאחר ניכוי העוזבים,
יחושב כדלקמןd = P1928 — R — P0 :

בדיקת תנועות האוכלוסין בסלוניקי תיעשה להלן בשלושה שלבים .בשלב
הראשון אבדוק מדוע יתר המרכיבים האתניים באוכלוסיית הכרך אינם
יכולים להסביר את עיקר האבדן הדמוגרפי בשנים  ,1928-1920וזאת בשיטת
האלימינציה .הואיל והתורכים והבולגרים נכללו בקטגוריית העוזבים ,ודאי
שלא נכללו באובדים .לפיכך תתמקד בדיקתי ביוונים ובזרים .את האפשרות
שהאובדים היו בעיקר יוונים יש לדחות על הסף מכמה טעמים( :א) לא ידוע
על הגירה של יוונים ותיקים מסלוניקי בשנים  .1928-1920אדרבה ,מאז
 1913התחזק המרכיב היווני בעיר סלוניקי במהגרים יוונים מ'יוון הישנה'
ומאסיה הקטנה כאחת 112.מגמה זו גברה במהלך הקרבות נגד התורכים
בשנים  ,1922-1921אשר בעטיים הגיעו לעיר פליטי חרב 113.עליהם נוספו
114
מהגרים יוונים מארצות–הברית ששבו ליוון בכלל ולמקדוניה בפרט.
(ב) העיר סלוניקי הייתה מחוץ לזירת הקרב בין יוון לתורכיה בשנים ,1922-1920
ולפיכך אין לקשור את האבדן באוכלוסיית העיר לריבוי נפגעים או לעזיבה
של העיר עקב הקרבות( .ג) לא סביר שיוונים עזבו את העיר ועברו לכפר.
תנועה מהעיר אל הכפר מנוגדת למגמת העיור שהייתה במקדוניה ולצמיחתן
של המטרופולינים ביוון (לוח  .)12יש לציין כי בכרכים שהתנאים בהם היו
זהים לאלה שבסלוניקי ,קרי באתונה ובפיראוס ,לא חל צמצום באוכלוסייה
העירונית שהייתה בהם בשנת ( 1151920לוח ( .)12ד) הצמצום באוכלוסיית
סלוניקי לעומת הגידול הנקי (ללא פליטים) באוכלוסיית אתונה ופיראוס,
שאוכלוסייתן הייתה יותר מ– 100,000תושבים ,ואשר סיפקו חיילים רבים ,לא
נבע מאבדות של היוונים בשדה הקרב המרוחק באסיה הקטנה .מכיוון שאין
במפקדים חלוקה מגדרית זמינה של אוכלוסיית הנותרים אסתפק בעובדות
הבאות :בשנת  1920היה שיעור הנשים באוכלוסיית סלוניקי ופרווריה נמוך
112
113
114
115

דוח אוסטרי ,עמ'  ;23–21וכן ראו :פאליס ,הגירות; לוקטוס.
סנדיס ,עמ' .155–154
שיעורם של השבים מארצות־הברית לבלקן בשנים 1923–1908
נאמד בכ־ 89–86אחוז מהעוזבים .ראו :ג'קסון ,עמ' .236
ערים בעלות יותר מ־ 100,000תושבים .ראו :מוורוגורדטוס,
נספחים.
פעמים ( 116תשס"ח)
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משיעור גברים  85 -נשים ל– 100גברים 116,ועיוות היחס בין המינים נותר
בעינו בקרב האוכלוסייה הוותיקה 117של סלוניקי בשנת  1928ועמד על 89
נשים ל– 100גברים ,בעוד שבאתונה ובפיראוס היו  90נשים ל– 100גברים.
יתרה מזו ,בקבוצות הגיל  29-20ו– 39-30עמד יחס המינים בסלוניקי על 83
ו– ,96בהתאמה 118,ואף עובדה זו מוכיחה כי אין לתלות את האבדן בשדה
הקרב.
ל ו ח  :1 2ת נ ו ע ו ת א ו כ ל ו ס י ן ב ש ל ו ש ת ה כ ר כ י ם ה י ו ו נ י י ם ,
1 9 2 8 -1 9 2 0
1920
כרך

1928

עוזבים

נותרים

סך הכול

פליטים

ותיקים

סך הכול

גידול נטו

P1

P0

P1+P0

R

O

O+R

d
-6,490

סלוניקי 236,524 143,926 92,598 170,321 150,416 19,905
43,549 452,919 336,540 116,379 292,991 292,991
אתונה 0
23,381 251,328 156,863 94,465 133,482 133,482
פיראוס 0
מקור :מפקד יווני  ,1928א ,לוח .*12

הערות )1( :האוכלוסייה בלוח זה היא אוכלוסיית היחידה המנהלית העירונית הגרעינית (.)ville
( )2הגדרת תת–אוכלוסיות ראו לעיל ,לוח  ,11הערה .2

אוכלוסיית הזרים נכללה בשנת  1913באוכלוסייה העירונית ביחידה המנהלית
העירונית הקטנה ביותר ( )villeוכללה  4,364נפש 119,ומספרם הלך וגדל והגיע
בשנת  1920ל– 10,124נפש בסלוניקי ובפרווריה .בגלל ההבדל בגודלן של
היחידות המנהליות המושוות  -עיר לעומת עיר ופרווריה  -שמונע חישוב
116

117

118

119
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על פי המפקד היווני משנת  1920האוכלוסייה בסלוניקי
ובפרווריה ,שהייתה  174,390נפש ,התפלגה כדלקמן94,123 :
גברים ( 54אחוז) ו־ 80,269נשים ( 46אחוז) ,כלומר יחס מינים
היה  .85חושב מתוך :מפקד יווני  ,)1923( 1920עמ' .113
פליט הוגדר בידי עורכי המפקד כיווני־אורתודוקסי שהגיע
לאחר  .1922לפיכך האוכלוסייה הוותיקה היא האוכלוסייה
המשלימה את אוכלוסיית הפליטים שהגיעו לאחר .1922
בתוכה נכללו אם כן נוכחים ובאים חדשים עד .1922
יחס המינים חושב מתוך :מפקד יווני  ,1928ב ,לוח  ,Ieעמ'
( 284–283אתונה)( 291–290 ,פיראוס)( 327–326 ,סלוניקי);
לוח  ,IIeעמ' ( 555אתונה)( 560 ,פיראוס)( 584 ,סלוניקי) .וכן
ראו :מירון ,נשים.
מפקד יווני  ,1928א ,לוח .*11
אורלי ק' מירון  /האוכלוסייה היהודית בצפון יוון

רציף ,אמנע מלנקוב בגודל התוספת המדויקת .ברם ההשוואה השיטתית
האפשרית של מספר הזרים בסלוניקי ובפרווריה בשנת  1920ובשנת 1928
מלמדת על ירידה של פחות מ– 500נפש באוכלוסייה זו .לפיכך יציאת זרים
בשנים  1928-1920עשויה להסביר רק חלק מזערי של האבדן הדמוגרפי
הנדון.
ל ו ח  :1 3ה ת פ ל ג ו ת ה ז ר י ם ב ס ל ו נ י ק י ו ב פ ר ו ו ר י ה ל פ י א ז ר ח ו ת ם ,
 ( 1 9 2 8 -1 9 2 0ב מ ס פ ר י ם מ ו ח ל ט י ם ו ב א ח ו ז י ם )
מדינת אזרוח

1920

1928

סך כל הזרים
מדינות הבלקן
תורכיה
רוסיה
גרמניה
חצי האי האיברי
מערב אירופה
אמריקה
אחרים
סך הכול

10,124
41.6
17.6
18.8
0.4
0.0
13.0
1.2
7.3
100.0

9,651
38.3
17.7
4.1
1.7
11.2
19.8
2.3
4.9
100.0

מקור :1920 :מפקד יווני  ,1928א ,לוח  :1928 ;*21שם ד ,לוחות .IIIe ,*15
הערות :הפירוט דלעיל נועד לזיהוי יהודים זרים ,כגון אזרחי חצי האי האיברי.

אם נניח כי מרבית הזרים היהודים שנכללו בהתפלגות היהודים הזרים ביוון
בשנת  1920היו באזור סלוניקי 120,ייחשב מספרם הכולל הרשמי למספר
האופטימלי של יהודים זרים בסלוניקי 121.מתוך הזרים היהודים שנפקדו ביוון
בשנת  1920נמצאו כ– 46אחוז בעלי אזרחות של מדינות הבלקן ו– 15אחוז
בעלי אזרחות של האימפריה העות'מאנית שזה מקרוב באו לסלוניקי ,ואשר
 120בהיעדר התפלגות זרים לפי דת ביחידות מנהליות כלשהן ,אני
נאלצת להסתפק בהערכות המתאימות ליהודים זרים בשנת
 1920בכל המדינה.
 121על פי נתוני המפקד משנת  1920כמחצית מיהודי אתונה –
 431מתוך  – 798היו דוברי יוונית ,וכ־ 265דוברי ספרדית.
מספרם של דוברי שפות מערביות ואחרות היה קטן – .96
ראו :מפקד יווני  ,)1928( 1920א ,לוח  .XIלפיכך ניתן להניח כי
מספר הזרים היהודים באתונה לא עלה על  361נפש ,הסכום
של דוברי ספרדית ושפות אחרות.
פעמים ( 116תשס"ח)
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איזנו את היוצאים (לוח  .)14ניתן לשער כי בין הזרים המופיעים ברשומות
המפקד של  1928כלולים גם יהודים זרים (לוח  .)13הללו היו לא רק מהגרים
חדשים ,אלא גם סרבני התאזרחות יוונית .חלקם ,שהיו סוחרים גדולים ,אימצו
עם סיפוחה של העיר אזרחות זרה :אוסטרית ( ,)450ספרדית ( )750ופורטוגלית
( ,)1,200בתקווה לזכות להגנת מדינות אלה 122.אחרים קיבלו אזרחות ספרדית
לאחר  1924במסגרת הכוללת של הגנת המיעוטים באירופה 123.עובדות אלה
מסבירות את רישומם של  5,011יהודים בעלי נתינות זרה בעיריית סלוניקי
124
בשנת .1935
ל ו ח  :1 4ה ת פ ל ג ו ת ה י ה ו ד י ם ה ז ר י ם ב י ו ו ן ב ש נ ת  1 9 2 0ל פ י
אזרחותם
מדינה

מספר

949
מדינות הבלקן
האימפריה העות'מאנית 311
62
רוסיה
91
מרכז אירופה
269
חצי האי האיברי
347
מערב אירופה
39
אמריקה
2,068
סך הכול

אחוזים

45.9
15.0
3.0
4.4
13.0
16.8
1.9
100.0

מקור :מפקד יווני  ,)1928( 1920א ,לוח  ,XIXaעמ' .253-241
הערה :מדינות הבלקן = אלבניה ,יוגוסלוויה ,רומניה ובולגריה; אימפריה עות'מאנית = תורכיה
ופרס; רוסיה = רוסיה וארמניה; מרכז אירופה = אוסטריה ,הונגריה ,פולין ,צ'כוסלובקיה,
גרמניה ושווייץ; חצי האי האיברי = ספרד ופורטוגל; מערב אירופה = בריטניה ,צרפת ,בלגיה,
הולנד ואיטליה; אמריקה = ארצות–הברית וברזיל.

 122מולכו ,הקהילה ,עמ' .395
 123במסגרת זו ניתנה ליהודי סלוניקי שהיו צאצאי משפחות
של מגורשי ספרד ,זכות לעתור לקונסול הספרדי עד סוף
שנת  1930לשם קבלת אזרחות ספרדית .ראו :שנתון יהודי־
אמריקני ,1925 ,עמ'  .77–76עקבותיהם של יהודים אזרחי
ספרד נמצאות במיון הזרים בסלוניקי לפי אזרחותם (ראו
לעיל ,לוח .)14
 124מולכו ,השכונות ,עמ' .29
44
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ההגירה של יהודים נתינים עות'מאנים מסלוניקי מיד לאחר הכיבוש היווני
הייתה מזערית ,והמהגרים הללו היו בעיקר סוחרים יהודים דוברי תורכית
שהיגרו לקונסטנטינופול ,לאיזמיר ולערים אחרות באסיה הקטנה 125.על אלה
יש להוסיף מהגרים יחידים ,ספנים ונערים ,כ– 158נפש ,שהיגרו לארץ–ישראל
משנת  1919ועד  126.1923פיצוי על גירעון מזערי זה מהאוכלוסייה היהודית
בעיר היה בכניסה מתמדת של מהגרים יהודים ממדינות הבלקן בעשור הראשון
של השלטון היווני .יהודים אשר ביקרו בסלוניקי לאחר מלחמות הבלקן
הסבירו את מיעוט המהגרים מסלוניקי בכושר ניידות נמוך של רוב היהודים -
שהיו בעלי אזרחות יוונית  -שעיכב בעדם להחליט להגר ,בניגוד ליהודים
במעמד סוציו–אקונומי דומה במזרח אירופה 127.מאז מלחמות הבלקן הייתה
תנועת ההגירה של יהודים מסלוניקי קלושה וצומצמה לבעלי אזרחות זרה,
וממילא לא השפיעה על מספר היהודים בנתונים הרשמיים .אפילו השרפה
בשנת  1917לא פגעה במעמדה האזורי של הקהילה היהודית במטרופולין
המקדונית ,והיא נותרה בעיני יהודים ממקדוניה הסרבית והבולגרית יעד הגירה
מועדף בכל התקופה הנדונה .העדפתם של המהגרים האלה מוסברת בעלויות
הגירה נמוכות במעבר בתוך אזור תרבות יהודי–ספרדי ובמשיכה למרכז יהודי
גדול ,גורם שהיה חיוני בעידן של לאומיות גוברת .בית הכנסת המיוחד אשר
בנו לעצמם המהגרים היהודים ממונסטיר בסלוניקי לאחר השרפה הוא עדות
להתגבשותה המתמדת של קהילה זו 128.על פי מידע שמסרו הקהילות היהודיות
ב'יוון החדשה' ,המטרופולין הסלוניקאית שימשה אבן שואבת למהגרים
מחלקיה הסרביים (מונסטיר וסטרומיסטה) והבולגריים (אישטיפ) של מקדוניה
129
וכן מערי הלוויין של מחוז סלוניקי ,סרס וקוולה.
125
126

127
128
129

דליווניס; נחמה ,יהודי סלוניקי.
גיל ,לוח  ,4עמ'  .28תכניות להגירה המונית מסלוניקי מיד
לאחר סיפוחה על ידי המדינה היוונית נכשלו בין היתר בשל
מדיניות ההגירה התורכית ,שמנעה כניסת נתינים יוונים.
ראו :שילה ,עמ'  .94במכתב שנשלח מ'אגודה חדשה בני ציון
סאלוניקו' אל ה'משרד הארץ־ישראלי' ב־ 18במאי  1914נמסר
כי כ־ 80נפש היגרו מסלוניקי ואוסקייב (סקופיה שבמקדוניה)
'בהיותם נואשים ממצבם ההולך ורע לרגלי מהפכת המלחמה
התנפלו ממש על המציאה הזאת ללכת לארץ חדשה אשר
יקרה היא ללבם ואשר בה מקוים למצוא מנוחתם' .מדובר
בבעלי מלאכה ,בנאים ונגרים ואנשי מסחר .ראו :בני ציון.
שנתון יהודי־אמריקני ,1913 ,עמ' .202
נחמה ,היסטוריה ,ז ,עמ' .773
באומן ,עמ'  ;383שנתון יהודי־אמריקני ,1914–1913 ,עמ'
 ;193–192רוזן ,המאה ,עמ'  ,168הערה .75
פעמים ( 116תשס"ח)
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אין לתלות את הירידה במספרם של יהודי סלוניקי באבדות בשדה הקרב
במאבקים הצבאיים בשנים  .1922-1912בשנת  1914התקבלה בממשלת יוון
החלטה שלא לגייס יהודים מסלוניקי לצבא ,כדי למנוע את הגירתם ,מחשש
שהדבר יפגע במסחר 130.אמנם בתקופת מלחמת העולם הראשונה נאסר על
יהודים בני עשרים ואחת ומעלה להגר והממשלה שאפה לחייבם בגיוס לצבא,
בדומה ליהודים ב'יוון הישנה' 131.אולם בפועל נלחמו יהודי מקדוניה לראשונה
132
במסגרת הצבא היווני במלחמה בין יוון לאיטליה בשנים .1941-1940
בשלב השני של בדיקת תנועות האוכלוסין בסלוניקי ,לאחר ששללתי
את האפשרות להסביר את האבדן הדמוגרפי באוכלוסיית סלוניקי בשנים
 1928-1920במרכיבים אתניים אחרים באוכלוסיית העיר או לחלופין בקרבנות
יהודים בשדה הקרב ,אני מבקשת לאשש את הטענה שאבדן זה נבע מהגירה של
יהודים .הגירה המונית של יהודים מסלוניקי לא התרחשה מיד לאחר השרפה
בשנת  ,1917ולפיכך אוכלוסייה זו נותרה יציבה יחסית עד  .1920אך משנת
 1921ועד  ,1928שנת המפקד ,הייתה הגירה של יהודים (יוונים) מסלוניקי
שהביאה לאבדן הדמוגרפי באוכלוסייה.
השרפה עצמה לא גרמה להגירה מידית ,אלא מדיניות ההלניזציה של
מקדוניה היא שגרמה .מיד לאחר השרפה החליטה ממשלת יוון להפקיע את
הקרקעות באזור הפגוע מידי  4,101בעליהן ,אשר כ– 75אחוז מהם היו יהודים,
תמורת איגרות חוב נטולות ערבויות שמימושן ארוך טווח ,ובפרלמנט התקבל
חוק בעניין זה 133.אולם מימושו של חוק זה התעכב לפחות עד  1921ומנע
הגירה מידית של יהודים .את העיכוב בהפקעת הקרקעות העירוניות ניתן
להסביר ברצונו של וניזלוס לזכות בתמיכת היהודים בבחירות  ,1920בדאגתו
לשלומם של היוונים שהיו פזורים בשטחים עות'מאניים ,ובעקיפין ברצונו
לזכות בתמיכה מבית ומחוץ במימוש שאיפותיו האירדנטיסטיות .במהלך
130
131
132

133
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שנתון יהודי־אמריקני ,1914 ,עמ' .198
שנתון יהודי־אמריקני ,1917 ,עמ' .283–282
על פי עדותו של אשר מואיסיס ,ממנהיגי הקהילה היהודית
ביוון ,למרות הגידול באוכלוסיית יהודי יוון כתוצאה מסיפוחם
של ה'שטחים החדשים' לא גדל חלקם בצבא היווני בתקופה
הנדונה .זאת מפני שתנאי הסיפוח פטרו את היהודים תושבי
המחוזות החדשים מגיוס לצבא במשך עשר שנים .יהודים
שסירבו לקבל אזרחות יוונית ואימצו אזרחות זרה לא היו
חייבי גיוס אף בתום התקופה .בתוך כך מספר יהודי 'יוון
הישנה' שנלחמו בתקופה הנדונה בצבא יוון נאמד בכ־400
איש .ראו :מואיסיס ,עמ' .332–331
אלבו; מולכו ,מעמד ,עמ' .188–186
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ארבע השנים מ– 1917עד  1921ניהלו הבעלים היהודים בסיוע מנהיגי הקהילה
היהודית המקומית והעולמית מאבק פוליטי נגד ממשלת וניזלוס ונגד החלטתה
להפקיע את הקרקעות בסלוניקי ,החלטה אשר התפרשה כניסיון להחריב את
היישוב היהודי בעיר 134.בנסיבות אלה ניתן לתלות בקול היהודי את מפלתו
של וניזלוס בבחירות בשנת  .1920רק בשנת  1921אושרה בחוק מפת התכנון
של המרכז העירוני החדש .המרכז העירוני השרוף הופקע בכפייה ,והבעלים
הקודמים הפכו לבעלי איגרות חוב של כל השטח שהוקצה למגורים פרטיים;
המגרשים בשטח זה אמורים היו לעמוד למכירה פומבית ,ולבעלים המקוריים
ניתנה זכות קדימה במקרה שקונה חדש יציע מחיר שווה לזה שיציעו .ברם
חלוקתו מחודשת של השטח שהוקצה לבינוי פרטי גרעה ממספר המגרשים
וצמצמה את מספרם לכ– 1,300בלבד ,וממילא הגדילה את התחרות בין
הרוכשים .נוסף על כך העמסת הוצאות התכנון העירוני על הבעלים החדשים
והפיתוי לסחר ספקולטיווי באיגרות החוב ,שללו מבני המעמד הבינוני הזעיר
את האפשרות לרכישה המחודשת של מגרש בשטח המשתקם .משנת  1921ועד
 1926התנהלה מכירתם של המגרשים ,והיא סללה את הדרך להלניזציה מהירה
של המרכז העירוני 135.היהודים בעלי המגרשים העירוניים נאלצו להמתין עד
לאחר הבחירות על מנת לדעת את עתיד בתיהם .לכן רק בשנת  1921יכלו
לא רק יהודים זרים אלא אף בני המעמד הבינוני הזעיר ,שהתגוררו בשכונות
החדשות בשולי העיר ,להחליט להגר 136.התפרושת המרחבית החדשה בעיר
ובפריפריה שלה החלישה את הלכידות החברתית של האוכלוסייה היהודית,
שכן זו התפלגה מעתה לפי תבחין סוציו–אקונומי בין המבוססים והאמידים,
שחזרו למרכז הישן ורכשו מחדש את מגרשיהם בו ,ובין בני המעמד הבינוני
137
הזעיר ,הפועלים והדלים ,שהתרכזו במובלעות גאוגרפיות בפריפריה.
134

135
136

137

לדוגמה נשיא ה'פדרציה הציונית' של סלוניקי וחבר מועצת
הקהילה היהודית ו'בני ברית' שלח ב־ 19ביוני  1919אל השופט
ברנדייס ,שאמור היה להגיע לוועידת פריז לייצג שם את הצד
היהודי ,דוח על מצב יהודי סלוניקי .ראו :דוח ברנדייס.
הסטאוגלו־מרטינידיס.
בן התקופה ל' וילרי (  ,)Villariשתיעד בשנת  1922את השרפה,
כתב כי החלטתה הראשונית של הממשלה הייתה לפנות את
הניצולים היהודים ל'יוון הישנה' ,לאיים ולאזורים אחרים .ברם
היהודים הבהירו מפורשות כי יסרבו .לדבריו ראו :רוזן ,המאה,
עמ'  .174על הפקעתו של הרכוש היהודי ראו :קונסטנטופולו
וורמיס ,מס'  ,1עמ'  ;72–71ירולימפוס ,החלק; מולכו ,מעמד.
הסטאוגלו־מרטינידיס .על השרפה ועל ההלניזציה של המרחב
בסלוניקי לאחריה ראו :מאזוור ,עיר הרוחות ,עמ' .309–298
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התפרושת המרחבית העירונית החדשה הפכה את היהודים הנתינים היוונים
לניידים ,למהגרים פוטנציאליים .החלטות ההגירה נגעו לא רק בהגירה בתוך
העיר אלא גם בהגירה אל מחוץ לגבולות יוון.
דאוט לוי ,מנהל ועד הקהילה בסלוניקי בשנים  ,1934-1910כתב בשנת
 1941סקירה על מוסדות הקהילה המאששת את הטענה שיהודי סלוניקי היגרו
בעיקר מתחילת שנות העשרים .לוי ציין את שנת  1920כנקודת מפנה אשר
עד אליה גדל היישוב היהודי בהתמדה ,אולם ממנה ואילך הלך וקטן .לדבריו
מחמת אבדן רישומי הקהילה היהודית בשרפה בשנת  1917נערך בשנת 1919
מפקד פנימי ,ולפיו הגיע מספר היהודים ל– 74,000נפש .מספר זה הולם את
נתוני הפקיד היווני פאליס משנת  1925על הגירת  2,000יהודים (או ליתר
דיוק  1,600כפי שדיווחה הקהילה היהודית) מתוך  76,000במהלך מלחמות
הבלקן .אולם פאליס ציין כי לאחר השרפה דיווחה הקהילה היהודית על הגירת
138
 6,000מחבריה ,ולפיכך הפחית את המהגרים מהנתון עבור .1918-1917
לעומתו הקהילה דיווחה בשנת  1919על  74,000נפש; בפנייתה לשופט לואיס
ברנדייס באותה שנה נקבה במספר  139;80,000ולפי דוח שערך נשיא הקהילה
בשנת  - 1920לצורך משא ומתן שקיים באתונה עם נציגי הממשלה היוונית
על זכויות הקהילה היהודית  -היו בקהילת סלוניקי  68,000נפש 140.נראה כי
הטענה הרווחת שיהודים היגרו לאחר השרפה פורשה כעיתוי נקודתי בעוד
141
שהכוונה הייתה לפועל יוצא של השרפה במובן הרחב.
האבדן הדמוגרפי של  6,000נפש נבע ברובו מהגירה של יהודים נתינים
יוונים לצרפת .אמנם מאז הסיפוח היווני ,בנובמבר  ,1912ובמיוחד לאחר
מלחמת העולם הראשונה ,משנת  1919ואילך ,היה קילוח דק אך בלתי פוסק
של יהודים שעזבו את סלוניקי 142.לפי דיווחו של הקונסול הצרפתי בשנת
138
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140
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142
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סיכום חישוביו של פאליס :מספר יהודי סלוניקי שעליו
דיווחה הקהילה בשנת  1912נע בסביבות  76,000נפש ,בשנת
 1915הוערך מספרם ב־ 74,000נפש ,ובשנת  1920כבר נאמד
ב־ 68,000נפש .ראו :פאליס ,הגירות ,עמ'  .330 ,324–323נראה
כי יש לדייק ולאמץ את דיווחה של הקהילה על הגירת 2,000
יהודים ל'יוון הישנה' או מחוץ ליוון .ראו להלן ,הערה .142
דוח ברנדייס; על פעילות שתדלנית יהודית־בריטית למען
יהודי סלוניקי בשנת  1918ראו :קונסטנטופולו וורמיס ,מס'
 ,7–3עמ' .80–75
הדוח פורסם בשנת  1920בעיתון היהודי 'אינדפנדנט'
(  .)Indépendantראו :קונסטנטופולו וורמיס ,מס'  ,23עמ'
.102–101
לוי ,סקירה ,עמ'  ;140מולכו ,מעמד.
הקהילה דיווחה בשנת  1919לשליח הובר על הגירתם של
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 ,1920הגיעו לפריז ,למרסיי ולליון מאז  600-500 1919משפחות יהודיות
מסלוניקי 143.רובן היו משפחות יהודים זרים אשר עזבו את העיר לאחר צאתם
של חיילי הצבאות מן המדינות שהם היו אזרחיהן 144.מכיוון שיהודים זרים
לא נכללו כאמור בנתונים הרשמיים ,לא השפיעה הגירתם על גודלה של
האוכלוסייה היהודית הרשמית ,וזו נותרה יציבה עד  .1920מניעים מגוונים היו
לזרם ההגירה של יזמים יהודים ועובדיהם מסלוניקי מאז  ,1921ערב התחדשות
הקרבות באסיה הקטנה .הללו התמצו לדעת נחמה ב'הצקה הפיסקלית
ובתחרות הבלתי אפשרית עם המהגרים מאסיה הקטנה ומתְַרקיה' 145.ייסודו
של איגוד לסיוע למהגרים מסלוניקי (Association Amicale des Israelites
 )Saloniciensביזמתה של התפוצה היהודית–הסלוניקאית בצרפת בשנת 1921
מצביע על דפוס של הגירה המונית ואינו אופייני למהגרים בעלי משאבים
בלבד .מהלך זה סימן את ראשיתו של גל ההגירה המשמעותי הראשון של
יהודים נתינים יוונים (שהיו בעבר עות'מאנים) מערבה ,בעיקר לצרפת (פריז,
מרסיי וליון) ,וגל זה דעך משנת  ,1926כשהחלו לאכוף את הפיקוח על ההגירה
146
בצרפת באמצעות תעודה מזהה שהונפקה למהגרים.
ניסיונות לאמוד את היקפה של ההגירה היהודית מסלוניקי לצרפת מבוססים
על השנתון 'מדריך סאם' ( ,)Guide Samאשר דיווח בשנים  1930-1922אף
על הקהילה היהודית הלוונטינית בפריז .לפי שנתון זה קהילת המהגרים
היהודים מהלוונט שהתגבשה בפריז מראשית שנות העשרים כללה בשנת 1930
כ– 2,000משפחות/מיזמים ,שעמם נמנו גם סוחרים סיטונאים ומתווכים יהודים
מסלוניקי; בשנת  1927היו בפריז נוסף על אלה  1,700יחידים מסלוניקי ,ובשנת

143
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 2,000יהודים .כמה מאות משפחות ברחו ל'יוון הישנה' או
מחוץ ליוון .ראו :דוח הובר.
באומן ,עמ'  ;384–383דומון ,המבנה החברתי ,עמ'  .72המידע
שסיפק הקונסול הצרפתי מתאים להערכה המזערית של
העיתונות היהודית המקומית משנת  1932שמספר היהודים
שהיגרו לפריז עד  1921היה כ־ 4,000–3,000נפש .ראו :מולכו,
מעמד ,עמ' .190
מורין.
נחמה ,היסטוריה ,ז ,עמ'  .707התחיקה הכלכלית משנת 1920
ומשנת  ,1926שהגדילה את המעורבות הממשלתית המשקית
בתחום היזמות העסקית ,ומכסי מגן שהוטלו כדי להגן
על הייצור המקומי מפני תחרות ,הכבידו אף על הסוחרים
היהודים את הפעילות בסחר החוץ והיו גורם מכריע בדחיפת
אלו שלפי שעה התלבטו באשר לעתידם.
מדריך סאם ,עמ'  ;141–139מולכו ,תולדות ,עמ' .24
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 1930הגיע מספרם ל– 2,200נפש .הערכות אלה נמוכות משל נחמה ,שאמד את
147
מספר המהגרים היהודים מסלוניקי לצרפת בכ– 15,000נפש.
תהליך ההגירה של היהודים נתיני יוון מסלוניקי אינו דומה לזה של היהודים
הזרים ,שהייתה להם ניידות יוצאת דופן מכוח אזרחותם הזרה ,אלא להגירות
יהודים ממזרח אירופה לפריז .צרפת ,התגלמות הציוויליזציה שחרתה על דגלה
'חופש ,שוויון ואחווה' ,נחשבה ליעד הגירה מערבי מועדף בעיני מהגרים יהודים
שחוו גילויי אנטישמיות אלימים בארצות מוצאם .האנטישמיות הצרפתית שבאה
לידי ביטוי בפרשת דרייפוס ( )1904 ,1894לא הרתיעה מהגרים שחוו פוגרומים
במזרח אירופה ואף לא מהגרים יהודים שהגיעו בשנות העשרים ממדינת הלאום
היוונית .האנטישמיות הצרפתית החווירה בהשוואה להליניזציה המתגברת
בסלוניקי בשנות העשרים ,שראשיתה בעקירתם המניפולטיווית הכוחנית של
היהודים מן המרכז העירוני הישן לאחר  400שנות מגורים במקום ,והמשכה
באכיפת השבתון הנוצרי על העסקים היהודיים בשנת  ,1924בגטואיזציה של
הקול היהודי בשנים  ,1925-1923שפגעה בהשפעה הפוליטית של היהודים,
בהצטרפות הקולות הלאומניים מהעיתונות היוונית אל הרחוב היווני ובייסודם
של ארגונים יווניים אנטישמיים דוגמת 'שלושת האפסילון' (Ethniki Enosis
 ,)Ellasשהוקם בשנת  148.1927שורה של גורמים משכו יהודים מסלוניקי
לצרפת :עלויות ההגירה היו נמוכות; הזיקה לתרבות הצרפתית ,ששלטה
בחינוך היהודי המודרני בסלוניקי ,סייעה למהגרים להתגבר על מחסומי לשון;
ורשתות חברתיות יהודיות ,שכללו קרובי משפחה וחברים ,סייעו למהגרים
בפריז ,במרסיי ובליון 149.אולם גורם המשיכה העיקרי היה הזדמנויות עסקיות
ותעסוקתיות דומות לאלו שבסלוניקי .דמיון זה בלט במיוחד במרסיי ,כפי
שהיטיב לתאר זאת הסוציולוג אדגר מורין ,שאביו היה יליד סלוניקי' :מרסיי
 147נחמה ,היסטוריה ,ז ,עמ'  ;707אברבנאל ,עמ'  .503–501לנתוני
פרט על המהגרים היהודים לפי תקופות ויעד ההגירה ראו:
רוזן ,המאה ,נספח .1
 148על אכיפת השבתון הנוצרי ראו :רקנטי ,המלחמה; על
גטואיזציה ראו :מוורוגורדטוס ,עמ'  ;353–351על צמצום
האוטונומיה של הקהילה היהודית ראו :רקנטי ,יהודי סלוניקי,
עמ'  ;329ברנאי ,עמ'  .233הדים ללאומנות היוונית ופגיעתה
ביהודים ראו :שנתון יהודי־אמריקני ,1925 ,עמ'  .468על
פרסומם של ה'פרוטוקולים של זקני ציון' בעיתונות היוונית
ועל מקומה של עיתונות זו בהחרפת האנטישמיות ראו:
וסיליקו.
 149שיקולים דומים הנחו יהודים ממרכז אירופה להגר לפריז
בסוף המאה התשע עשרה ובתחילת המאה העשרים .ראו:
גרין ,עמ' .29–25
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היא סלוניקי לא ספרדית אלא צרפתית .אף בה קיים נמל גדול ,שניתן לעסוק
בו באותם עיסוקים שבהם עסקו בסלוניקי .האקלים בה קרוב לאותו אקלים ים
150
תיכוני ...ואורח החיים בה דומה לשל סלוניקי'.
מחסור מתמיד בכוח עבודה מקומי בתעשייה הצרפתית המתפתחת ומדיניות
ליברלית למדי כלפי מהגרים 151משכו לצרפת לא רק יזמים יהודים אלא גם
עובדים יהודים נתינים יוונים .כניסתה המוקדמת למדי של צרפת לשלב השלישי
של המעבר הדמוגרפי ,שהתבטאה בירידה של ממש בריבוי הטבעי ,יצרה מחסור
מוקדם בכוח עבודה מקומי לתעשייה הצרפתית .זו עברה התפתחות מואצת
רק בראשית המאה העשרים ,בפיגור יחסי בהשוואה לתעשייה במדינות במערב
אירופה 152.בנסיבות אלו מובן מדוע מדיניות ההגירה של צרפת לא הייתה ברורה
לפחות עד  ,1926כאשר לחצים בשוקי העבודה הובילו לאכיפת הפיקוח על
כניסת עובדים זרים ,בעוד שבארצות–הברית הוגבלה כניסת מהגרים כבר בשנים
 .1924-1921למעשה במשך כל שנות העשרים הותירה צרפת בידי החברות
153
והמעסיקים את הפיקוח על כניסתם של עובדים זרים.
בביקוש המיוחד לכוח עבודה נשי בתעשיית הטקסטיל ,ההלבשה וההנעלה
היה כדי למשוך צעירות יהודיות סלוניקאיות ,אשר רכשו במוסדות 'אליאנס'
בעיר מוצאן הן את הלשון הצרפתית והן את המיומנויות הקשורות למלאכת
המחט .עודף הגברים על הנשים באוכלוסייה היהודית–הספרדית בסלוניקי (לוח
 )15עשוי להצביע על הגירתן של צעירות ליעדים הצרפתיים 154.לאור דיווחו של
 150תרגום חופשי מתוך :מורין ,עמ' ‘Marseille est une ( 90
Salonique non pas séfarade, mais française. C’est aussi un
grand port, ou’ l’on peut pratiquer les mêmes activités qú à
…Salonique. C’est à peu près le même climat méditterranéen
’ .)C’est le même mode de vieוראו את עדותו של בן התקופה,
151
152

153
154

ז'ק סטרומזה :רפאל ,בנתיבי שאול ,עמ' .379
סוונילסון ,עמ' .65
על השלב השלישי במעבר הדמוגרפי ראו לעיל ,הערה .66
שיעור הגידול באוכלוסייה הצרפתית ירד מ־ 5.6אחוזים בשנים
 1841–1821ל־ 3.4אחוזים בעשרים שנה הבאות ,ומ־ 2.7ל־1.8
אחוזים בשני העשורים האחרונים של המאה התשע עשרה.
ראו :גרין ,עמ' .32–29
בונה.
לדוגמה משפחת ליאון הסלוניקאית התפצלה בשנת :1929
שתי הבנות הצעירות ,אסתר וג'מילה (ג'אנט) ,היגרו לצרפת,
דרך הים ,בעקבות חבר יהודי ממשפחת ליטשי שתיאר
במכתבים את כל טּובּה של צרפת ושכנע את חברתו לבוא
עם אחותה הצעירה לפריז .הנותרים בסלוניקי ,הבן משה
ומשפחתו ,היגרו לפלשתינה בשנת  ,1935והצטרפה אליהם
פעמים ( 116תשס"ח)
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הקונסול הצרפתי על הגירת עובדים יהודים בעקבות היזמים 155נראה כי צעירות
מהגרות מסלוניקי יכלו להשתלב בעסקי ההלבשה בבעלות יהודים מהגרים
מעירן 156,ככוח עבודה מיומן ,נאמן וזול .נוסף על כך הביקוש לשירותים ביתיים
בקרב משפחות יהודיות אמידות מקומיות זימן אפשרויות תעסוקה לצעירות
157
יהודיות בלתי מיומנות שעסקו בשירותים דומים בארץ מוצאן.
ל ו ח  :1 5ה ת פ ל ג ו ת ה י ה ו ד י ם ב ס ל ו נ י ק י ו ב י ו ו ן ל פ י ש פ ה ו מ ג ד ר 1 9 2 8 ,
סלוניקי
שפה

נשים

גברים

יוון
יחס המינים

122
402
329
יוונית
ספרדית 94 26,212 27,984
221
53
איטלקית 24
110
129
117
אחרת
סך הכול 94 26,796 28,454

גברים

נשים

יחס המינים

106 4,676 4,414
94 30,511 32,488
178
130
73
119
271
228
96 35,588 37,203

מקור :מפקד יווני  ,1928ד :סלוניקי :לוח  ,Iieעמ'  ;379-378יוון :לוח  ,Iiaעמ' .246
הערות )1( :שפה אחרת כוללת :אלבנית ,קוצוולאכית ,מקדונית ,ארמנית ,אנגלית ,תורכית,
רוסית )2( .יחס המינים בקרב היהודים ( )94בהשוואה ליוונים–האורתודוקסים ( )103בסלוניקי
מצביע על עיוותים מנוגדים .בקרב האוכלוסייה היוונית–האורתודוקסית היה עודף נשים,
בשל הקרבנות שנפלו בקרבות ובעבודות הכפייה קודם שבאו הפליטים (שהוגדרו יוונים–
אורתודוקסים) לסלוניקי .לעומת זאת בקרב היהודים–הספרדים ,המסה הקריטית באוכלוסיית
היהודים ,היה מחסור של כ– 1,772נשים.

שני יעדי הגירה אחרים ,ארצות–הברית וארץ–ישראל המנדטורית ,קלטו מהגרים
יהודים מיוון ומסלוניקי מראשית שנות העשרים .בשנת  ,1922בטרם הוגבלו
מכסות ההגירה לארצות–הברית ,הגיע מספרם הכולל של המהגרים היהודים
מיוון ומסלוניקי לארצות–הברית ל– 3,038נפש 158.על פי סטטיסטיקות ארץ–
ישראליות ,מאז הטרנספר גבר זרם המהגרים ובשנים  1931-1924נרשמו 815
159
עולים מיוון.

155
156

157
158
159
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האם מרים .ריאיון של מזל אלון עם ארלט ליטשי ,דצמבר
.2006
באומן ,עמ'  .384–383ולפי דיווח על גידול בשיעור היחידים
משנת  1926עד  ,1932ראו :אברבנאל ,עמ' .502
ברחוב לה סנטייה (  )le sentierבפריז נפתחו בשנים –1910
 1925חנויות של יהודים מסלוניקי שמכרו בסיטונאות
טקסטיל וסריגים.
לדוגמה ראו :לבקוביץ ,עמ' .96
שנתון יהודי־אמריקני ,1922 ,עמ' .349
גיל ,לוח  ,4עמ' .28
אורלי ק' מירון  /האוכלוסייה היהודית בצפון יוון

בשלב השלישי של בדיקת תנועות האוכלוסין בסלוניקי אציג ניסיון שחזור
נוסף של האוכלוסייה היהודית בעיר סלוניקי בשנים  1920-1913בעזרת
אקסטרפולציה .בהנחה ששיעור הגידול השנתי הממוצע בקרב יהודי סלוניקי
נותר קבוע מאז  1907ועמד על  1.1אחוזים בשנים  160,1917-1913היה גודלה
של האוכלוסייה היהודית בעיר בשנת  - 1917בחישוב בעזרת טור גאומטרי -
 64,187נפש 161.בהנחה כי מאז השרפה בשנת  1917כמעט אוזן הריבוי הטבעי
על ידי שיעורי תמותה גבוהים כתוצאה ממגפות 162,ולאחר שהוכחתי כי בשנים
 1920-1917לא הייתה הגירה המונית ,ושמספר היהודים היוצאים אוזן במספר
היהודים הנכנסים (מארצות הבלקן) ,ניתן להסיק כי נשמרה היציבות היחסית
של האוכלוסייה היהודית בכרך .השערה זו מקבלת אישוש נוסף מדוח הקהילה
שהועבר למשלחת הסיוע האמריקנית בראשות הרברט הובר בשנת  .1919על
פי הדוח  40אחוז מהאוכלוסייה היהודית היו  26,000נפש ,ולפיכך האוכלוסייה
היהודית בעיר הייתה כ– 65,000נפש ,כולל יהודים זרים 163.קירובים אלה מניחים
יסוד לסברה שיחסי הכוחות בין יהודים ליוונים במטרופולין השתנו כבר לפני
הטרנספר ,ואולם רק אחריו ,למן  ,1923היו היוונים לרוב של ממש בסלוניקי.
ל ו ח  :1 6ה ת פ ל ג ו ת מ ש ו ע ר ת ש ל ה א ו כ ל ו ס י י ה ה ע י ר ו נ י ת ש ל
סלוניקי1920 ,
מוצא אתני

מספר

אחוזים

יהודים
יוונים
תורכים ובולגרים
זרים
סך הכול

61,439
78,853
19,905
10,124
170,321

36.1
46.3
11.7
5.9
100.0

מקור :סך הכול ,בולגרים ותורכים :מפקד יווני  ,1928א ,לוח  ;*12זרים :שם ,לוח  ;*21יהודים:
ראו דיון לעיל; יוונים :משלים לשאר הקטגוריות.
הערות )1( :האוכלוסייה העירונית בלוח זה היא אוכלוסיית היחידה המנהלית הגרעינית עיר,
ולא עיר ופרווריה ,לצורך שמירה על עקיבות עם לוח  .10שם אימצתי את היחידה העירונית
הגרעינית כדי לזהות את היהודים השייכים למרכז )2( .יהודים אינם כוללים זרים יהודים.
 160מקרתי ,אוכלוסייה יהודית ,עמ'  391 ,379הערה .15
 161לפי נוסחת הטור הגאומטרי  = Pnגודל האוכלוסייה לאחר n
שנים = a1 ,גודל האוכלוסייה היהודית בשנת  = q ;1913שיעור
גידול שנתי ,ולפיכך .Pn=a1*(1+q)n :האוכלוסייה היהודית,Pj ,
מחושבת כךPj(1917)=61,439*1.0114=64,187 :

 162נחמה ,היסטוריה ,ז ,עמ'  ;774מולכו ,מעמד.
 163דוח הובר .מסעיף אחר של הדוח ניתן להסיק כי כ־33,000
פעמים ( 116תשס"ח)
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ו .האוכלוסייה היהודית בסלוניקי לאחר הטרנספר,
1928 –1923
בשנת  1928הייתה האוכלוסייה היהודית במקדוניה היוונית  60,484נפש,
והייתה מיעוט של  4.3אחוזים ביחס לאוכלוסייה היוונית–האורתודוקסית,
אוכלוסיית הרוב ההומוגנית של הפלך ,שהייתה  95אחוז (לוח .)17
ל ו ח  :1 7ה ה ר כ ב ה ד ת י ש ל א ו כ ל ו ס י י ת מ ק ד ו נ י ה ה י ו ו נ י ת ל פ י
מחוז( 1928 ,במספרים מוחלטים ובאחוזים)
החלק מכלל האוכלוסייה במחוז
נפה

כלל האוכלוסייה

111,572
דרמה
119,140
קוולה
166,523
קֹוז ַני
97,167
ֶּפלַה
182,710
סרס
פלורינה 125,722
חלקידיקי 64,799
הר אתֹוס 4,858
סך הכול 1,412,477

יהודים

נוצרים
אורתודוקסים

אחרים

99.1
97.6
99.9
99.6
99.3
98.8
99.9
100.0
95.0
1,342,311

0.2
0.3
0.0
0.3
0.3
0.0
0.0
0.0
0.5
6,752

מוסלמים

0.1
0.6
0.3
1.8
0.1
0.0
0.1
0.0
0.1
0.3
0.4
0.8
0.1
0.0
0.0
0.0
0.2
4.3
2,930 60,484

סך הכול

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

מקור :עובד מתוך :מפקד יווני ,1928 ,ד ,לוח .*5
הערה :נוצרים אחרים הם קתולים ופרוטסטנטים.

האוכלוסייה היהודית התרכזה במחוז סלוניקי ,שהכיל כ– 93אחוז 55,983 -
נפש  -מאוכלוסייתו היהודית של הפלך .הריכוז היהודי השני בגודלו 3.6 -
יהודים שהתפרנסו מעבודתם היו  42אחוז .בהיעדר עקיבות
בין הנתונים ,אני מעדיפה את ההערכה המזערית .באותו דוח
הוערך מספר העוזבים בעקבות המלחמה בכ־ 2,000נפש
בלבד .משלחת הסיוע בראשותו של הובר ,שהיה שליח של
נשיא ארצות־הברית וודרו וילסון ,הגיעה לאירופה בשנת
 ,1918לאחר תום המלחמה ,ובין היתר סיפקה מזון וציוד
לתושבים במדינות שנפגעו במלחמה.
54
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אחוזים  -נמצא במחוז קוולה ,מרכז תעשיית הטבק ,והיה בסדר גודל שונה
ואינו בר השוואה (לוח .)18
ל ו ח  :1 8ה א ו כ ל ו ס י י ה ה י ה ו ד י ת ב מ ק ד ו נ י ה ל פ י מ ח ו ז 1 9 2 8 ,
מחוז

מספר

אחוזים

סלוניקי
דרמה
קוולה
קוזני
פלה
סרס
פלורינה
חלקידיקי
סך הכול

55,983
697
2,165
64
12
583
977
3
60,484

92.6
1.2
3.6
0.1
0.0
1.0
1.6
0.0
100.0

מקור :מפקד יווני  ,1928ד ,לוח .*5

המיעוט היהודי במחוז סלוניקי ,שהיה כ– 10.4אחוזים מאוכלוסיית המחוז (לוח
 ,)17התרכז בנפת סלוניקי .שם התגוררו כ– 99אחוז מיהודי המחוז55,290 ,
נפש .מתברר כי אף לאחר ההלניזציה הדמוגרפית שהתרחשה עם כניסת
הפליטים היוונים לכרך ,בלטו היהודים בנפת סלוניקי ,והיוו כ– 17אחוז מכלל
תושבי הנפה (לוח  ,)19וכ– 99אחוז מהם התרכזו במטרופולין .המטרופולין
הצפונית ,שהיו בה  55,250יהודים לצד מיעוט זניח של מוסלמים ונוצרים לא
אורתודוקסים (לוח  ,)17הייתה אפוא הטרוגנית מבחינה אתנית יחסית לאתונה
ולפיראוס ,שתי המטרופולינים שב'יוון הישנה'.
ל ו ח  :1 9ה א ו כ ל ו ס י י ה ב מ ח ו ז ס ל ו נ י ק י ל פ י נ פ ו ת ו ד ת 1 9 2 8 ,
(במספרים מוחלטים ובאחוזים)
נפה

כלל האוכלוסייה

יהודים

נוצרים

מוסלמים

סך הכול

אורתודוקסים אחרים

סלוניקי
ו ֶרי ַה

321,161
54,139

81.2
98.3

1.2
0.2

17.2
0.8

0.4
0.7

100.0
100.0

חילקיס
ַלנְג ַדָה
ּפְאֹונִי ָה
ּפְיאִֵרי ָה

47,698
47,276
20,046
49,666

99.8
99.5
99.9
97.4

0.1
0.0
0.0
2.4

0.1
0.3
0.0
0.1

0.0
0.1
0.0
0.1

100.0
100.0
100.0
100.0

פעמים ( 116תשס"ח)
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סך הכול 539,986

1.0
5,181

88.4
477,178

0.3
10.4
1,644 55,983

100.0

מקור :עובד מתוך :מפקד יווני  ,1928ד ,לוח  ,IIdעמ' .325-320
הערה :נוצרים אחרים הם קתולים ופרוטסטנטים.

ל ו ח  :2 0ה ת פ ל ג ו ת ה א ו כ ל ו ס י י ה ב ע ר י ם ו ב ע י י ר ו ת ג ד ו ל ו ת
במחוז סלוניקי לפי דת( 1928 ,במספרים מוחלטים ובאחוזים)
נפה

כלל האוכלוסייה

סלוניקי
וריה
ַקטֶריני
נאוסה

244,680
16,303
14,557
10,438

יהודים

נוצרים

מוסלמים

סך הכול

אורתודוקסים אחרים

סך הכול 285,978

75.5
96.6
91.4
99.8
78.4
224,252

1.5
0.2
8.1
0.2
1.7
4,854

0.4
22.6
0.6
2.6
0.2
0.3
0.0
0.0
0.4
19.5
1,153 55,719

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

מקור :עובד מתוך :מפקד יווני  ,1928ד ,לוח  ,IIeעמ' .379-378
הערה :הפילוחים לפי דת ולשון אינם זמינים עבור היחידה המנהלית הגרעינית ,ולכן מטים כלפי
מטה את שיעור היהודים באוכלוסייה העירונית .ביחידה המנהלית הגרעינית של העיר סלוניקי,
שאוכלוסייתה הייתה  236,524נפש ,היו היהודים  23.4אחוז מכלל תושבי העיר.

בדיקת אופיו האקולוגי של המיעוט היהודי במקדוניה מצביעה על התחזקותן של
מגמות שניכרו כבר בשלהי העידן העות'מאני .האוכלוסייה היהודית במקדוניה
בלטה באופייה העירוני המובהק ,בהשוואה לאוכלוסיית הרוב היוונית99.2 :
אחוז מיהודי מקדוניה נמנו עם תושבי הערים ,והם היו  13אחוז מהאוכלוסייה
העירונית בפלך ,בהשוואה לכשליש תושבים יוונים עירוניים 92 .אחוז מכלל
האוכלוסייה היהודית העירונית במקדוניה הייתה מרוכזת במטרופולין סלוניקי,
בירת הפלך .כמעט כל תושביו היהודים של מחוז סלוניקי היו תושבי עיר ,והם
היו כחמישית מכלל האוכלוסייה העירונית (לוח .)21
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ל ו ח  :2 1ה ת פ ל ג ו ת א ק ו ל ו ג י ת ש ל ה א ו כ ל ו ס י י ה ה י ה ו ד י ת
במחוזות מקדוניה1928 ,
מחוז

אוכלוסייה עירונית

כלל
האוכלוסייה

כלל

יהודים עירוניים

היהודים
מספר

מספר

אחוזים מכלל
האוכלוסייה

אחוזים

אחוזים

מכלל

מכלל

היהודים העירוניים

53.0 285,978
סלוניקי 539,986
28.8 32,186
111,572
דרמה
42.7 50,852
119,140
קוולה
7.6 12,702
166,523
קוזני
26.8 26,013
97,167
פלה
16.2 29,640
182,710
סרס
17.4 21,888
פלורינה 125,722
5.4
3,475
חלקידיקי 64,799
סך הכול 32.8 462,734 1,407,619

99.5 55,719 55,983
96.4
672
697
98.6 2,135 2,165
21.9
14
64
83.3
10
12
90.7
529
583
97.0
948
977
0.0
0
3
99.2 60,027 60,484

19.5
2.1
4.2
0.1
0.0
1.8
4.3
0.0
13.0

מקור :עובד מתוך :מפקד יווני  ,1928א ,לוחות .*7 ,*5
הערות :במחוז הר אתוס אין יישובים עירוניים ,ולכן הוצא מלוח זה .מחוז פלורינה לא השתייך
למחוז סלוניקי העות'מאני.

הפיכתה של האוכלוסייה היהודית במקדוניה ממיעוט אתני דומיננטי בקרב
אוכלוסייה רב תרבותית למיעוט אתני–דתי מובחן מבחינה דתית ולשונית
מאוכלוסיית רוב הומוגנית יוונית (לוח  )22הייתה תולדה של מדיניות
ממשלת יוון ,אשר הוצאה לפועל בסיועה של הוועדה הבין–לאומית ליישוב
הפליטים 164.כדי לממש את סיפוחה של מקדוניה יושבו  52אחוז מהפליטים
באזור זה ,וכדי להשיג פרישה מרחבית רחבה ניתנה עדיפות להתיישבות
הכפרית על פני זו העירונית 165.דיווחי הוועדה הבין–לאומית ליישוב הפליטים
 164הוועדה מנתה ארבעה חברים :נציג של 'חבר הלאומים',
שני נציגים של ממשלת יוון ונציג אמריקני שעמד בראש
הוועדה .עד  1930הייתה הוועדה אחראית ליישובם מחדש
של הפליטים ברחבי המדינה .פעילותה מומנה בהלוואות בין־
לאומיות .ראו :הירשון ,קטסטרופה ,עמ' .39
 165על פי המדיניות הרשמית היוונית נחשבו הפליטים היוונים
שבים למולדת ,ויועד להם תפקיד מרכזי בהלניזציה של
מקדוניה .ראו :פנטצופולוס ,עמ'  ;139–125הירשון ,מבוא;
ווטירה; ורמיס ,המשכים פוליטיים; קונטוג'ורג'י.
פעמים ( 116תשס"ח)
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166

מעידים על מימושה של מדיניות ההלניזציה הדמוגרפית ב'יוון החדשה'.
כניסתם של כ– 100,000פליטים יוונים–אורתודוקסים לסלוניקי ויציאתם של
כ– 20,000תורכים ובולגרים מן הכרך הפכו את האוכלוסייה היוונית בסלוניקי
לרוב של  75.5אחוז 167,וצמצמו את שיעורה היחסי של האוכלוסייה היהודית
לפחות מרבע מאוכלוסיית הכרך (לוח  .)20ההלניזציה הדמוגרפית של סלוניקי
העצימה את השונות היהודית–הספרדית .בד בבד עם התגברות האחידות
האתנית והדתית–הלשונית של אוכלוסיית הרוב היוונית 168,התחזקו הגבולות
הדתיים–הלשוניים של המיעוט היהודי ,שבלט נוכח זניחותם של מיעוטי דת
ולשון אחרים 99.9 :אחוז מכלל דוברי הספרדית בסלוניקי היו יהודים ,ו–98.1
אחוז מכלל היהודים היו דוברי ספרדית (לוח  .)22נוכחותו המובחנת של ציבור
יהודי זה הצביעה על אי השלמתו של תהליך ההלניזציה בעיר.
ל ו ח  :2 2א ו כ ל ו ס י י ת ה מ ט ר ו פ ו ל י ן ב ס ל ו נ י ק י ל פ י ד ת ו ל ש ו ן ,
( 1928במספרים מוחלטים ובאחוזים)
סך הכול
שפה

יוונית
ספרדית
תורכית
ארמנית
בלקנית

מוסלמים

נוצרים

יהודים

סך הכול

אורתודוקסים אחרים

173,572
54,248
6,931
5,532
1,154

98.6
0.0
93.1
92.4
96.8

0.9
0.1
1.6
7.6
2.4

0.0
0.0
5.3
0.0
0.1

0.4
99.9
0.1
0.0
0.7

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

 166בהתאם לדיווחו של יושב ראש הוועדה צ'רלס אדי הוכוונה
תנועת הפליטים ממשרד ממשלתי בסלוניקי ,ופקידים
ממשלתיים אשר הוצבו בערי הלוויין במקדוניה פיקחו על
פיזורם .ראו :אדי ,עמ'  .141–138על תכניות הדיור עבור
הפליטים ראו :ירולימפוס ,תכנון.
 167העלייה הניכרת בשיעור הגידול השנתי הממוצע בשנים
 3.1 – 1928–1920אחוזים – הושפעה מסגירת שערי ארצות־
הברית למהגרים מזה ומכניסתם של פליטים ליוון מזה .ראו:
קייזר ותומפסון ,עמ' .204
 168מתוך  184,784אורתודוקסים בסלוניקי ,רק קומץ של  6,452נפש,
 3.5אחוזים ,הגדירו עצמם דוברי תורכית ,לעומת 92.6 – 171,201
אחוז – שהגדירו עצמם דוברי יוונית .אולם דוברי התורכית היו
ב־ 93אחוז מהמקרים נוצרים־אורתודוקסים .חושב על פי :מפקד
יווני  ,1928ד ,לוח  ,IIeעמ'  .379–378נתוני המפקד מותירים מקום
לסברה שיוונים רבים שהגיעו מאסיה הקטנה היו דוברי תורכית
וקוראי יוונית .ראו :לואיס ,תורכיה ,עמ' .284
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אלבנית 507
379
רוסית
איטלקית 690
1,667
אחרת
סך הכול 244,680

2.0
89.7
1.2
32.3
75.5
184,784

2.2
4.5
87.7
48.6
1.5
3,622

0.0
5.8
11.2
12.6
22.6
55,250

95.9
0.0
0.0
6.5
0.4
1,024

100.0
100.0
100.0
100.0
100.0

מקור :עובד מתוך :מפקד יווני  ,1928ד ,לוח  ,IIeעמ' .379-378
הערות )1( :לעיל קובצו קטגוריות השפות כדלקמן :בלקנית = בולגרית ,צוענית ,קוצוולאכית,
מקדונסלאווית; אחרת = שפה זרה אחרת ואנגלית )2( .בלוח זה הודגשו אוכלוסיות המתאפיינות
באחידות של לשון ודת.

ל ו ח  :2 3ה ת פ ל ג ו ת ה א ו כ ל ו ס י י ה ה י ה ו ד י ת ב ס ל ו נ י ק י ל פ י ש פ ה ,
1928
שפה

מספר

אחוזים

יוונית
ספרדית
איטלקית
אחרת
סך הכול

731
54,196
77
246
55,250

1.3
98.1
0.1
0.4
100.0

מקור :עובד מתוך :מפקד יווני  ,1928ד ,לוח  ,IIeעמ' .379-378

ז .יהודי מקדוניה בכלל האוכלוסייה היהודית
במדינת הלאום היוונית1928 ,
המיעוט היהודי היה בשנת  1.2 1928אחוזים מכלל אוכלוסיית המדינה היוונית,
מיעוט קטן ביחס לאוכלוסיית רוב הומוגנית ,יוונית–אורתודוקסית ,שהייתה
 96.1אחוז מכלל תושבי המדינה .פריׂשתה המרחבית של האוכלוסייה היהודית
ביוון התאפיינה בריכוזיותה  91 -אחוז ממנה היו ב'יוון החדשה' (לוח .)24
מכיוון שהמיעוט היהודי ביוון נמנה עם תושבי העיר (ראו לעיל) ,אפשר לקבוע
כי הקיבוץ היהודי במקדוניה ,שהיה  83.1אחוז מתושביה היהודים של יוון,
רוכז במטרופולין המקדונית .לעומת זאת רק קומץ יהודים  2.6 -אחוזים -
התגורר במטרופולינים אתונה ופיראוס ,שבמרכז יוון ,שנחשבו יווניים
169
הומוגניות לחלוטין.
 98 169אחוז מתושבי אתונה בשנת  448,161 ,1928מתוך 459,211
פעמים ( 116תשס"ח)
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ל ו ח  :2 4ה א ו כ ל ו ס י י ה ה י ה ו ד י ת ב פ ל כ י י ו ו ן 1 9 2 8 ,

'יוון הישנה'

'יוון החדשה'

פלך

מספר

אחוזים

מרכז יוון
ֶתסַלי ַה
איים יוניים
איים קיקלַדיים
ּפֶלֹוּפֹונ ֶסֹוס
מקדוניה
ֶאּפִירּוס
איי הים האגאי
כרתים
מערב תְַרקיה
סך הכול

1,876
2,275
1,977
9
193
60,484
2,641
74
288
2,974
72,791

2.6
3.1
2.7
0.0
0.3
83.1
3.6
0.1
0.4
4.1
100.0

מקור :מפקד יווני  ,1928ד ,לוח  ,IIbעמ' .254-246

הקיבוץ היהודי במטרופוליני מרכז יוון הכפיל את גודלו בשנים :1928-1920
מספר היהודים באתונה גדל מ– 798נפש בשנת  1920ל– 1,578נפש בשנת
 ,1928ובפיראוס גדל מספר היהודים מ– 77נפש בשנת  1920ל– 167נפש בשנת
 170.1928אופיים העירוני המובהק של יהודי יוון מאפשר לבדוק מגמות הגירה
פנימיות בין הכרכים .האם כיוון ההתיישבות היהודית במדינה היוונית עלה
בקנה אחד עם מגמות ההגירה של כלל האוכלוסייה היוונית? (ראו נספחים,
לוח ג) האם נמשכו יהודי יוון לבירה? הגידול באוכלוסייה היהודית באתונה
רבתי אכן נבע מהגירה פנימית ,אף שזו הייתה קלושה ,כפי שעולה גם מדוח
שנמסר למשלחת בראשות הובר בשנת  ,1919שצוינה בו הגירתן של מאות
משפחות יהודיות מחוץ למדינה אך גם הגירה ל'יוון הישנה' במהלך מלחמות
171
הבלקן ומלחמת העולם הראשונה.
נפש ,היו יוונים־אורתודוקסים;  99אחוז מתושבי פיראוס,
 248,047מתוך  251,659נפש ,היו יוונים־אורתודוקסים .ראו:
מפקד יווני  ,1928ד ,לוח .*7
 170לשנת  1920ראו :מפקד יווני  ,)1928( 1920א ,לוח  ;IXלשנת
 1928ראו :מפקד יווני  ,1928ד ,לוח .*7
 171יהודי 'יוון הישנה' גויסו לצבא יוון ,ולפיכך אני מניחה כי הריבוי
הטבעי אוזן על ידי אבדות בשדה הקרב בשנים .1922–1921
על התגבשותה של הזהות היהודית־היוונית ביוון הישנה מאז
ייסודה של המדינה היוונית העצמאית ,בשנת  ,1830ראו:
פלמינג ,לאומנות; פלמינג ,היסטוריה ,עמ' .88–1
60
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ל ו ח  :2 5ה ת פ ל ג ו ת א ק ו ל ו ג י ת ש ל ה א ו כ ל ו ס י י ה ה י ה ו ד י ת
במקדוניה בהשוואה לכלל האוכלוסייה ביוון1928 ,
אזור

כלל האוכלוסייה

מקדוניה
שאר יוון
סך הכול

1,412,477
4,792,207
6,204,684

אוכלוסייה עירונית
מספר

יהודים

אחוזים

32.8
462,734
31.8 1,524,265
32.0 1,986,999

יהודים עירוניים
מספר

60,484
12,307
72,791

אחוזים

99.2 60,027
96.5 11,872
98.8 71,899

מקור :עובד מתוך :מפקד יווני  ,1928ד ,לוחות .IId, IIe ,*7 ,*5

משיכתם המועטה של יהודי 'יוון החדשה' לבירה אתונה נבעה בחלקה מעלויות
ההגירה הגבוהות שהיו כרוכות במעבר מאזור התרבות היהודי–הספרדי לאזור
תרבות פנימי שונה ,יהודי–רומניוטי .מפילוחה של האוכלוסייה היהודית ב'יוון
החדשה' וב'יוון הישנה' לפי לשון עולה כי ב'יוון החדשה' הייתה מסה קריטית
של כ– 93אחוז דוברי ספרדית–יהודית ,ואילו ב'יוון הישנה' היו כ– 80אחוז יהודים
דוברי יוונית ,רומניוטים (ראו לוחות  .)26 ,23הבחנה זו מלמדת על שני הבדלים
בולטים בין יהודי 'יוון הישנה' ליהודי 'יוון החדשה' ,הן בגבולות האתניים ,כלומר
הגבולות בין היהודים שהיו שייכים לכל קבוצה לבין היוונים ,הרוב ,הן בגבולות
הפנים–אתניים ,הגבולות שבין יהודים מ'יוון החדשה' ליהודים מ'יוון הישנה'.
172
ההבדל האחד קשור להיבט הלשוני ,המיוחס בדרך כלל לזהות לאומית,
והוא ההבדל בין היהודים–הספרדים של 'יוון החדשה' ,שנחשבו מיעוט לאומי
בדלני ,לבין היהודים–היוונים של 'יוון הישנה' ,שסווגו כמיעוט דתי ,אך השתלבו
במדינה היוונית 173.ההבדל האחר נבע מהיעדר אחידות לשונית בין 'יוון הישנה'
ל'יוון החדשה' וגרם לקיומם של שני אזורי תרבות פנימיים–יהודיים :האחד יווני,
ב'יוון הישנה' ,והאחר ספרדי ,ב'יוון החדשה' .בתוך כך פילוחה של האוכלוסייה
היהודית במטרופולין של 'יוון החדשה' לפי זהותה הלשונית מלמד על התגברות
האחידות הפנים–אתנית .מגמה זו משתקפת בגידול בשיעור המרכיב הספרדי,
שהגיע ל– 98.1אחוז ,על חשבון היחלשותו של המרכיב האיטלקי ,שירד ל–0.1
אחוזים ,שהם  77נפשות בלבד (לוח  .)23מגמה זו מוסברת ביציאתם ההמונית
של היהודים הזרים ,דוברי האיטלקית ,למערב כבר בשלהי העידן העות'מאני,
ובכניסתם של מהגרים דוברי לדינו מהבלקן .אחידות זו ,אשר באה לידי ביטוי אף
 172פנטצופולוס ,עמ' .131–130
 173מוורוגורדטוס ,עמ'  .253–228על התגבשותה של הזהות
היהודית־היוונית ביוון הישנה מאז ייסודה של המדינה היוונית
העצמאית בשנת  ,1830ראו :פלמינג ,לאומנות; פלמינג,
היסטוריה ,עמ' .88-1
פעמים ( 116תשס"ח)
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בשיעור הזניח של  1.3אחוזים דוברי יוונית (לוח  ,)23הגבירה את האופי הבדלני–
הלאומי של האוכלוסייה היהודית בסלוניקי ביחס לחברת הרוב .התמונה הכוללת
של היהדות היוונית ערב אכיפתו של חוק חינוך חובה ,בשנת  ,1929מלמדת כי
לצד שיעור מזערי של דוברי יוונית ,שהיו רק  12.5אחוז ,בלטה האוכלוסייה
היהודית ביוון בשונותה הלשונית–הלאומית ביחס לחברת הרוב היוונית.
ריכוזם ההתיישבותי של יהודי יוון במטרופולין המקדונית לא עלה בקנה
אחד עם המגמה להתקבץ בערי הבירה באזור התרבות היהודי–הספרדי שנפרש
במדינות הבלקן החדשות 174.הגירתם של יהודים ממקדוניה הסרבית והבולגרית
לסלוניקי לאחר מלחמות הבלקן ,אך לפני הטרנספר ,גילמה באופן סמוי את
ההתייחסות האנכרוניסטית אל כרך זה כאל בירה אזורית ,בניגוד למגמת
ההגירה הרציונלית אל המרכז הלאומי הכלכלי החדש  -אתונה .ההלניזציה
של סלוניקי לאחר  1923הפכה את ההגירה היהודית למרכז הישן הזה לזניחה.
ל ו ח  :2 6ה א ו כ ל ו ס י י ה ה י ה ו ד י ת ב ' י ו ו ן ה ח ד ש ה ' ו ב ' י ו ו ן ה י ש נ ה '
לפי שפה1928 ,
שפה

'יוון החדשה'
מספר

יוונית
ספרדית
איטלקית
אחרת
סך הכול

אחוזים

6.1 4,039
93.3 61,999
0.1
80
0.5
343
100.0 66,461

'יוון הישנה'

סך הכול ביוון
אחוזים

מספר

אחוזים

מספר

5,051
1,000
123
156
6,330

79.8
15.8
1.9
2.5
100.0

12.5 9,090
86.5 62,999
0.3
203
0.7
499
100.0 72,791

מקור :עובד מתוך :מפקד יווני  ,1928ד ,לוח  ,IIbעמ' .254-246

ח .התמורות בתנועות הטבעיות :ילודה ,תמותה
וגודלה של משפחה יהודית
בהיעדר נתונים סדירים של לידות ופטירות באוכלוסייה בכלל ובזו היהודית
בפרט מן התקופה הנתונה ,אי אפשר לעקוב בדרך שיטתית אחר תמורות
בתנועות הטבעיות 175,אך נתוני פרט המלוקטים ממקורות שונים זורעים אור
על מגמות בתחום זה .הערכת האוכלוסייה היהודית בשנת  1828בידי מיסיונר
בריטי ב– 30,000-25,000נפש ,מתאימה למכפלה של  5,667גברים יהודים
 174דוח מורגנטאו ,עמ' .16
 175ראו לעיל ,הערות .64 ,63
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שנפקדו בשנת  1831בפרמטר  5נפשות למשפחה יהודית 176.גם דיווחים
במקורות יהודיים על נפגעי השרפה מצביעים על גודלה של משפחה יהודית.
בדוח שהגישה הקהילה היהודית לשופט ברנדייס בשנת  1919דווח על 10,000
משפחות שנפגעו ועל  52,000נפש ,ומכאן שהפרמטר למשפחה יהודית עמד
על כ– 5.2נפשות .כשבע שנים לאחר השרפה כנראה הצטמצם מאוד גודלה
של המשפחה היהודית ,והדבר הולם את יחס המינים בתקופה זו ,המצביע
על מחסור בנשים (דוברות ספרדית) .מתוך הדוח שמסרה הקהילה היהודית
להנרי מורגנטאו בשנת  1924ניתן ללמוד כי ב– 352משפחות חסרות בית
177
היו  1,313נפשות ,כלומר הפרמטר למשפחה יהודית עמד על  3.7נפשות.
ההגירה שהלכה והתעצמה משנות העשרים ואילך השפיעה על הריבוי הטבעי,
ומראשית שנות השלושים הסתמנה בו ירידה (לוח  .)27שיעור הילודה הממוצע
של יהודי סלוניקי במחצית הראשונה של שנות השלושים 19.2 ,לאלף ,ושיעור
התמותה הממוצע שלהם 12.5 ,לאלף ,היו נמוכים בהשוואה לכלל האוכלוסייה
ביוון 25 ,ו– 17לאלף בהתאמה 178.חלק גדול מן הפער מוסבר כאמור בהגירתן
של צעירות בגיל הפריון לארץ–ישראל ולצרפת .ברם דפוסי הריבוי הטבעי
שהסתמנו באוכלוסייה היהודית בסלוניקי בתקופה זו מתאימים לאלו שנמצאו
באוכלוסייה יהודית עירונית טיפוסית במרכז אירופה ,בעיר המבורג ,באמצע
תהליך העיור ,שהתחולל בשנים  .1910-1880שיעור ילודה של  29.5לאלף
ושיעור תמותה של  17.5לאלף ,שהם השיעורים המרביים ,נרשמו בראשית
התקופה ,בשנים  ,1896-1881המקבילות לשלב הראשון במעבר הדמוגרפי.
שיעור ילודה של  19.1לאלף ושיעור תמותה של  11.6לאלף ,בשנים -1896
 ,1900סימנו לראשונה ירידה בילודה ובתמותה של האוכלוסייה היהודית.

 176עמנואל ,עמ'  .123לעומתו ויקר הכפיל מספר זה בקבוע .3.5
ראו :ויקר ,עמ'  .134הפרמטר  5מתאים למכפיל למשפחה
תורכית כפרית מהמאה השש עשרה ונכון אף במאה התשע
עשרה .גודלו של משק בית ממוצע בתורכיה הכפרית באמצע
המאה התשע עשרה נע בין  5.3ל־ 6.5נפשות ,ונחשב בעיני
דמוגרפים כגון מקרתי ,לגדול ביחס למערב אירופה .לעומת
זאת המכפיל המתאים למשפחה תורכית בערים היה להערכתו
של הדמוגרף התורכי ברקן בין  4ל־ 5נפשות ,ועל פי הערכות
אחרות –  .3.5לדיון מפורט ראו :דובן ,עמ' .90–88
 177חושב מתוך נתונים המופיעים אצל הסטאוגלו־מרטינידיס,
עמ'  ,160הערה .25
 178נחמה ,היסטוריה ,ז ,עמ' .777
פעמים ( 116תשס"ח)
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הירידה בריבוי הטבעי באותן השנים  -מ– 12לאלף ל– 7.5לאלף  -מלמדת על
179
כניסה לשלב שלישי במעבר הדמוגרפי.
הנתונים שבידינו מצביעים אפוא על שינויים בדפוסי הריבוי הטבעי
באוכלוסייה היהודית ,ואף הם גרמו להתמעטותה .ואולם אין בהם כדי להוכיח
את קדימותה של האוכלוסייה היהודית בפיקוח על הילודה.
ל ו ח  :2 7ש י ע ו ר י י ל ו ד ה ו ת מ ו ת ה ( ל א ל ף ) ב א ו כ ל ו ס י י ה ה י ה ו ד י ת
ב ס ל ו נ י ק י 1 9 3 5 -1 9 3 0 ,
שנה

ילודה

תמותה

ריבוי טבעי

1930
1931
1932
1933
1934
1935
ממוצע

22
20.3
18.2
19
18.2
17.7
19.2

11.6
12.7
13.8
11.5
12.1
13.1
12.5

10.5
7.6
4.4
7.5
6.1
4.6
6.8

מקור :עובד מתוך נתוני לידות ומיתות אצל :נחמה ,היסטוריה ,ז ,עמ' .777
הערה :שיעורי הילודה והתמותה לשנים  1934-1930חושבו לפי אוכלוסייה יהודית של 55,250
(בהתאם למפקד  .)1928אולם לשנת  1935חושבו שיעורים אלה לפי אוכלוסייה של  ,50,000על
פי הנתון שציין נחמה .זאת בהנחה שהאוכלוסייה היהודית בסלוניקי קטנה בגין העלייה הגדולה
לארץ–ישראל בשנים .1935-1934

ט .נתוני המחקר בראי נתונים חדשים מארכיון
הקהילה היהודית
התפתחותה הדמוגרפית של האוכלוסייה היהודית ממחוז סלוניקי העות'מאני
לחבל מקדוניה היווני מגלמת את המעבר ממעמד של קבוצה אתנית–דתית
דומיננטית באוכלוסייה רב תרבותית למעמד של מיעוט דתי–לאומי מובחן
באוכלוסייה הלנית ,אחידה מבחינה אתנית; מאוכלוסייה במטרופולין ששימשה
בירה אזורית שהייתה צמודה לקסרקטין של אימפריה עולמית ,האימפריה
העות'מאנית ,לאוכלוסיית מטרופולין משנית במדינת לאום שבה מטרופולין
 179בסופו של התהליך ,בשנים  ,1910–1906היה שיעור ריבוי
טבעי מזערי 3.8 ,לאלף ,שנבע משיעור ילודה של  15.2לאלף
ושיעור תמותה של  11.4לאלף .ראו :קאהן ,עמ' .72
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מרכזית לאומית .התמורות שחלו במסגרת החיצונית שבה התקיים המיעוט
היהודי השפיעו על גודלו ועל פריׂשתו המרחבית בכרך.
הגורם המכריע מבין הגורמים המגוונים שחרצו את אופיו הדמוגרפי של
המיעוט היהודי ,היה חילופי האוכלוסין הכפויים בשנת  ,1923אשר לא רק
דלדלו את המיעוטים בעלי בריתו הקדמונים ,התורכים והשבתאים ,אלא אף
חיזקו את הגורם שנחשב יריבו באימפריה העות'מאנית ,היוונים .המהפך
שחל בפסיפס העירוני בסלוניקי עם כניסת הפליטים היוונים  -ההלניזציה
לעומת ירידת כוחו היחסי של הגורם היהודי  -תואר בידי מבקר בריטי:
'הגורם היהודי ...שהיה קיים מאז גירוש היהודים מספרד ,ופרח משך מאות
שנים תחת שלטון תורכי ,כשסלוניקי תוארה כעיר יהודית צומצם מאז הסיפוח
180
היווני'.
גודלה של הקהילה היהודית במטרופולין הסלוניקאית עמד בשיאו ,עד שנת
 ,1920על כ– 65,000נפש לפחות .מאז הסיפוח היווני ,בשנת  ,1912חלה ירידה
בגודלה של האוכלוסייה היהודית בסלוניקי ,והיא ניכרה ביותר למן  ,1922שנה
שסימנה את ראשית גל ההגירה של יהודים בעלי נתינות יוונית שנעקרו מבתיהם
במרכז העירוני השרוף ,ושעזבו לצרפת .מאז הטרנספר בשנת  1923קטנה
האוכלוסייה היהודית ,ומספרה עמד בשנת  1928על כ– 60,000נפש בצפון יוון -
לעומת כ– 77,100נפש לפי דיווח הקהילות היהודיות ב'יוון החדשה' בשנת
 1916למורגנטאו - 181וכ– 55,250מתוכם היו בסלוניקי (כולל יהודים זרים).
השפל הכלכלי בשנת  1929והחרפת התחרות בין הפליטים היוונים ה'שבים
למולדת' ובין היהודים על השליטה הכלכלית בעיר ,הידרדרות שהגיעה לשיאה
בפוגרום קמפבל ,בשנת  ,1931הגבירו את הלכידות היהודית ,שהתבססה על
שייכות לאומית–טריטוריאלית ציונית ,וחוללו את גל ההגירה השני של יהודים
בעלי נתינות יוונית ,הפעם לארץ–ישראל .בשנים  1938-1932הקיפה ההגירה
היהודית מסלוניקי לארץ–ישראל לפחות  5,651עולים רשומים 182.תמורות
אלו גרמו לניוון באוכלוסייתה היהודית של סלוניקי בשנות השלושים  -שפל
 180מילר ,עמ' .16
 181בהתאם לדיווח זה התפלגה האוכלוסייה היהודית במקדוניה
היוונית כדלקמן :סלוניקי  70,000נפש ( 90.8אחוז) ,סרס
 2.3( 1,800אחוזים) ,קסטוריה  0.9( 700אחוזים) ,קטריני 200
( 0.3אחוזים) ,קוולה  3.2( 2,500אחוזים) ,דרמה 0.8( 650
אחוזים) ,פרוורה  0.6( 450אחוזים); קרפריה ( 800אחוז) .ראו:
דוח מורגנטאו ,עמ'  .24בהיעדר נתונים יווניים רשמיים (ראו
לעיל) אסתפק באומדן זה ,שהוא מופרז במקצת כפי שניתן
לראות ממספר היהודים המדווח בסלוניקי.
 182גיל ,לוח  ,4עמ' .28
פעמים ( 116תשס"ח)
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בריבוי הטבעי בשל הגירת צעירים לארץ–ישראל; נישואי תערובת מכוח
התמורות בפרישה המרחבית ואכיפת חינוך יווני ,בשנת  - 1929אך שנים אלה
חורגות מתחומו של מחקר זה.
תעודה שנמצאה לאחרונה בארכיון הקהילה היהודית של סלוניקי היא
סיכום של ספרי הרישום הפנימיים שנוהלו מאז המפקד הפנימי בשנת ,1919
סיכום שערכה מחלקת הסטטיסטיקה של הקהילה בשנת  ,1941כנראה בהוראת
הכובש הגרמני .לפי התעודה עמד מספר חברי הקהילה על  75,062נפש ,ואולם
מחמת אבדן שני כרכים (שמות משפחה שפותחים באותיות מ"ם ופ"א) ,המספר
הנקוב הוא  69,812נפש בלבד ,ובכלל זה מהגרים מסלוניקי ,ובלעדיהם עמד
מניינה של הקהילה היהודית בשנת  1941על כ– 40,000נפש 183.מרבית ספרי
הרישום אינם זמינים כיום ,ויש בידינו רק שלושה כרכים ,הכוללים שמות
משפחה שאותיותיהם התחיליות נו"ן ,קו"ף ושי"ן ,וכך נותרו שאלות ללא
מענה :האם מדובר באותו סיכום בתוצאות המפקד משנת  ,1919או לחלופין
האם הנתונים המדווחים מצטברים וכוללים תוספות אוכלוסין ,בעיקר מלידות,
לנתוני המפקד המקורי של  ?1919מכל מקום יש לראות בדיווח זה דיווח
מגמתי שנועד לצמצם את כוחה הדמוגרפי של הקהילה בשנת  .1941יש בידינו
רישומים מסודרים של לידות ,פטירות ונישואין בקהילה היהודית שערכה
ה'מחלקה לסטטיסטיקה ולסטטוס אזרחי' ,מאז כניסתו של הרב ד"ר צבי קורץ
לתפקידו כרב הראשי של קהילת סלוניקי ,בשנת  ,1933ואלה עשויים לשפוך
אור חדש על דפוסים דמוגרפיים באוכלוסייה היהודית שנותרה בסלוניקי
184
במחצית השנייה של שנות השלושים של המאה העשרים עד שנת .1941
עם חורבנן של הקהילות היהודיות במקדוניה היוונית הסתיימה תקופה
בת למעלה מיובל שנים ,תקופת עלייתה ושקיעתה של האוכלוסייה היהודית
בעיר שכונתה בסוף המאה התשע עשרה ובראשית המאה העשרים עיר ואם
בישראל.
 183האומדן שהעבירה הקהילה לפקידות הגרמנית נמוך בהרבה
ממספר היהודים שהגיעו מסלוניקי לאושוויץ 45,853 ,נפש,
על פי הרישום שערכה דנוטה צ'אק על סמך רישומי הרכבות
שהגיעו לאושוויץ .מאזוור קבע על סמך רשומות אושוויץ־
בירקנאו כי סך כל היהודים שגורשו מצפון יוון בשנת 1943
לאושוויץ היה  48,974נפש .ראו :מאזוור ,עמ'  402 ,244הערה
 .196וכן ראו :בן ,נספחים ,טבלה .*2
 184שלושת הכרכים הכוללים רישומים של שמות המשפחה
שפותחים באותיות נו"ן ,קו"ף ושי"ן ,שמורים בארכיון ייוו"א
בניו־יורק .ראו :נער .בסך הכול היו שבעה עשר כרכים ,אך
כאמור רק שלושה נותרו.
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נספחים
לוח א :אוכלוסיית מחוז סלוניקי שבמקדוניה העות'מאנית לפי
תת–מחוז ומוצא1893 ,
מוצא אתני־דתי
תת־מחוז יהודים

מוסלמים יוונים

ארמנים בולגרים

נוצרים

זרים

סך הכול

אחרים

192,444
70,459
14,334
277,237
357,085

סלוניקי 225,238 35,824
143,860 1,112
סרס
78,806
סראמה 270
סך הכול 447,904 37,206
סך הכול 651,054 42,714
במקדוניה
77.6
68.8 87.1
אחוז
ממקדוניה

157
5
39
201
227
88.5

552,981 1,200 2,311 95,807
339,881 725
283 123,437
96,982
93
0
3,440
989,844 2,018 2,594 222,684
1,589,248 2,065 165,571 370,532
60.1

1.6

62.3 97.7

מקור :קרפט ,אוכלוסייה ,לוח  ,A8.Iעמ' .145-144 ,141-140 ,137-133

לוח ב :הפליטים ביוון לפי פלכים1928 ,
פלך

מספר הפליטים

מרכז יוון
פלופונסוס
איים יוניים
אפירוס
תסליה
מקדוניה
תרקיה
איים אגאיים
כרתים
סך הכול ביוון

306,193
28,362
3,301
8,179
34,659
638,253
107,607
61,395
33,900
1,221,849

חלקם מכלל הפליטים

חלקם באוכלוסיית

(באחוזים)

הפלך (באחוזים)

25.1
2.3
0.3
0.7
2.8
52.2
8.8
5.0
2.8
100.0

19.2
2.7
1.5
2.6
7.0
45.2
35.5
14.0
8.8

מקור :עובד מתוך :קייזר ותומפסון ,עמ' .204
הערה :הפליטים על פי הגדרתם של עורכי המפקד הם יוונים–אורתודוקסים שהגיעו לאחר ,1922
ברם בלוח זה נכללו המגיעים משנת  .1920ראו לעיל ,הערה  117וכן לוח .11

פעמים ( 116תשס"ח)
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לוח ג :התפתחות אוכלוסיית סלוניקי בהשוואה לאוכלוסיית
ה מ ט ר ו פ ו ל י ן ב י ו ו ן 1 9 2 8 -1 9 0 7 ,
גודל האוכלוסייה

התמורה (באחוזים)

1907-1928 1920-1928 1920-1907/13 1928 1920 1907/13
כרך
49.8
38.9
סלוניקי 7.9 236,524 170,321 157,889
175.4
54.6
אתונה 78.1 452,919 292,991 164,479
241.6
88.3
פיראוס 81.4 251,328 133,482 73,579
מקור :מפקד יווני  ,1928א ,לוח .*11
הערות )1( :הנתונים ליחידה מנהלית עירונית גרעינית )2( .הנתונים ההתחלתיים לאתונה
ולפיראוס שאובים ממפקד האוכלוסין היווני משנת  ,1907ברם הנתונים לסלוניקי לקוחים
מהמפקד המיוחד שנעשה בשנת  ,1913עם סיפוחה של העיר ליוון.

68

אורלי ק' מירון  /האוכלוסייה היהודית בצפון יוון

קיצורים ביבליוגרפיים
George F. Abbot, The Tale of a Tour in Macedonia, London 1903
, ספונות יב,' 'לתולדות תעשיית הצמר בשאלוניקי,שמואל אביצור
קסח- עמ' קמה,)תשל"ח-(תשל"א
Nicole Abravanel, ‘Paris et le sépharadisme ou l’affirmation
sépharadiste à Paris dans les années trente’, Sephardica 1
(1996), pp. 497–523
Charles B. Eddy, Greece and the Greek Refugees, London 1931
Elkan Nathan Adler, Jews in Many Lands, Philadelphia 1905
 ירושלים, עיר ואם בישראל: שאלוניקי,' 'אחרי הדליקה,יצחק אלבו
227-226 ' עמ,תשכ"ז
Meropi Anastassiadou, Salonique, 1830–1912, Leiden, New York
& Köln 1997
Jacque Ancel ,La Macédoine : Son Evolution contemporaine, Paris
1930
 ירושלים,הארכיון הציוני המרכזי
 'גיוס יהודים באסתנבול לצבא העות'מאני בשנים,דוד אשכנזי
218-181 ' עמ,) (תשס"ו106-105  פעמים,'1910-1909
Steven Bowman, ‘The Great Powers and the Jews: British and
French Consuls on Interwar Greek Jewry’, Proceedings of the
Tenth World Congress of Jewish Studies, Division B, II, Jerusalem
1990, pp. 379–386
: 'קווים לקורותיהם של יהודי אירופה בין שתי המלחמות,שלום בארון
,) ישראל גוטמן וליוויה רוטקירכן (עורכים,'עדות במשפט אייכמאן
176-143 ' עמ, ירושלים תשל"ג,שואת יהודי אירופה
Jean-Charles Bonnet, Les pouvoirs publics français et l’immigration
dans l’entre–deux–guerres, Lyon 1976
 תל־אביב תשל"ז,1944-1941  יהודי יוון בשואה ובהתנגדות,יוסף בן
Esther Benbassa & Aron Rodrigue, The Jews of the Balkans,
Oxford & Cambridge, Mass. 1995
18 ,''אגודה חדשה בני ציון סאלוניקו' אל ה'משרד הארץ־ישראלי
L2/175 , אצ"מ,1914 במאי
] ד, ספונות יד [ספר יוון,' 'התנועה השבתאית ביוון,מאיר בניהו
רכד- קעט,קח- עמ' יז,)תשל"ח-(תשל"א
Fernand Braudel, The Mediterranean and the Mediterranean
World in the Age of Philip II, I, New York 1972
Michael Barutciski, ‘Lausanne Revisited: Population Exchange in
International Law and Policy’, Renée Hirschon (ed.), Crossing
the Aegean: An Appraisal of the 1923 Compulsory Population
Exchange between Greece and Turkey, Oxford & New York 2003,
pp. 23–37

69

) (תשס"ח116 פעמים

אבוט
אביצור
אברבנאל

אדי
אדלר
אלבו
אנסטסיאדו
אנסל
אצ"מ
אשכנזי
באומן

בארון

בונה
בן
בנבסה ורודריג
בני ציון
בניהו
ברודל
ברוצ'יסקי

 שמואל אטינגר,' 'היהודים באימפריה העות'מנית,יעקב ברנאי
, ירושלים תשמ"ו, ב, תולדות היהודים בארצות האיסלאם,)(עורך
297-183 'עמ
Calvin Goldscheider & Alan S. Zuckerman, The Transformation of
the Jews, Chicago & London 1984
Basil C. Gounaris, ‘Emigration from Macedonia in the Early
Twentieth Century’, Journal of Modern Greek Studies 7 (1989),
pp.133–153
—, ‘Reassessing Ninety Years of Greek Historiography on the
Struggle for Macedonia 1904–1908’, Peter Mackridge & Eleni
Yannakakis (eds.), Ourselves and Others: The Development of a
Greek Macedonian Cultural Identity Since 1912, Oxford & New
York 1997, pp. 25–37
Daniel Goffman, Izmir and the Levantine World, 1550–1650,
Seattle & London 1990
 ירושלים, שלושים שנות עליה לארץ ישראל: דפי עליה,בנימין גיל
תש"י
David Gillard, Keneth Bourne & Donald Cameron Watt, British
Documents on Foreign Affairs: Reports and Papers from the Foreign
Office Confidential Print, Part I: From the Mid–Nineteenth Century
to the First World War, Series B: The Near and Middle East, 1856–
1914, XX, Frederick, Md. 1984
 'יהודים עות'מאנים! חושו להציל את מולדתנו! יהודים,אייל ג'יניאו
106-105  פעמים,')1913-1912( עות'מאנים במלחמות הבלקן
28-5 '(תשס"ו) עמ
Marvin R. Jackson, ‘Comparing the Balkan Demographic
Experience: 1860–1970’, Journal of European Economic History
14 (1985), pp. 223–272
 הצורך בדיון: 'יזמות יהודית בכלכלה הקפיטליסטית,נחום גרוס
 ירושלים, יחסי גומלין: דת וכלכלה,) מנחם בן־ששון (עורך,'משווה
52-47 ' עמ,תשנ"ה
Nancy L. Green, The Pletzl of Paris: Jewish Immigrant Workers in
the belle epoque, New York & London 1986
Alan Duben, ‘Turkish Families and Households in Historical
Perspective’, Journal of Family History 10 (1985), pp. 75–97
Salonik: Topographisch–Statistische Übersichten’, Wien,
Dezember 1915, K. und K. Österreichisches Handelsmuseum
,1919  ביוני19 ,דוח לשופט לואיס ברנדייס על מצב יהודי סלוניקי
Z4/1523 ,אצ"מ
Response au questionnaire de la Mission Hoover’ (unsigned),‘
April 1919, Archives de l’Alliance Israélite Universelle, Greece,
II/C.53–54, 1
The Jews in the Balkan States and Salonica’ [1916?], Library of‘
Congress, Henry Morgenthau Papers, container 34, reel 28

 האוכלוסייה היהודית בצפון יוון/ אורלי ק' מירון

ברנאי

גולדשיידר וצוקרמן
 הגירה,גונריס

 היסטוריוגרפיה,גונריס

גופמן
גיל
 בורן וואט,ג'ילארד

ג'יניאו

ג'קסון

גרוס

גרין
דובן
‘דוח אוסטרי
דוח ברנדייס
דוח הובר

דוח מורגנטאו

70

Paul Dumont, ‘La franc–maçonnerie d’obédience francaise à  הבונים החופשיים,דומון
Salonique au début du xxe siècle’, Turcica 16 (1984), pp. 65–94
—, ‘The Social Structure of the Jewish Community of Salonica
 המבנה החברתי,דומון
at the End of the Nineteenth Century’, Southeastern Europe 5, 2
(1979), pp. 33–72
Vassilis Dimitriadis, ‘The Population of Salonika and It’s Greek  האוכלוסייה,דימיטריאדיס
Community in 1913’, Makedonika 23 (1983), pp. 88–116 (in
Greek)
—, Topography of Thessaloniki during the Turkish Era 1430–1912,  טופוגרפיה,דימיטריאדיס
Thessaloniki 1983 (in Greek)
 ‘סלוניקי היהודית בעיני נוסע יהודי־גרמני בראשית,יהודית דישון
דישון
65–39 ' עמ,) (תשס"ו107  פעמים,'המאה העשרים
Sergio Della Pergola, La trasformazione demogarfica della diaspora
דלה־פרגולה
ebraica, Torino 1983
D. J. Delivanis, ‘Thessaloniki on the Eve of World War I and It’s
דליווניס
Aftermath’. Balkan Studies 21, 2 (1980), pp. 191–201
Douglas Dakin, The Greek Struggle in Macedonia, 1897–1913,
דקין
Thessaloniki 1966
Selim Deringil, ‘Jewish Emigration to the Ottoman Empire at
דרינג'יל
Time of the First Zionist Congresses: A Comment’, Minna
Rozen (ed.), The Last Ottoman Century and Beyond: The Jews in
Turkey and The Balkans 1808–1945, II, Tel-Aviv 2002, pp. 141–
150
Renée Hirschon,‘Introduction: Background and Overview’, idem
 מבוא,הירשון
(ed.), Crossing the Aegean: An Appraisal of the 1923 Compulsory
Population Exchange between Greece and Turkey, Oxford & New
York 2003, pp. 3–20
—, Heirs of the Greek Catastrophe: The Social Life of Asia Minor
 קטסטרופה,הירשון
Refugees in Piraeus, Oxford 1989
Vilma Hastaoglou-Martinidis, ‘On the Jewish Community of
הסטאוגלו־מרטינידיס
Salonica after the Fire of 1917: An Unpublished Memoir and
other Documents from the Papers of Henry Morgenthau,
Sr.’, Ioannes K. Hassiotis (ed.), The Jewish Communities of
Southeastern Europe from the Fifteenth Century to the End of World
War II,Thessaloniki 1997, pp. 147–174
,'18-15 'יוצאי ספרד באימפריה העות'מנית במאות ה־,יוסף הקר
הקר
 הפזורה היהודית הספרדית אחרי,)מיכאל אביטבול ואחרים (עורכים
72-27 ' עמ, ירושלים תשנ"ג,הגירוש
 מבוא להסטוריה הכלכלית של המזרח התיכון בזמן,צבי י' הרשלג
הרשלג
 ירושלים תשכ"ה,החדש
Eftihia Voutira, ‘When Greeks Meet other Greeks: Settlement
ווטירה
Policy Issues in the Contemporary Greek Context’, Renée
Hirschon (ed.), Crossing the Aegean: An Appraisal of the 1923
Compulsory Population Exchange between Greece and Turkey,
Oxford & New York 2003, pp. 145–159
71

) (תשס"ח116 פעמים

Walter F.Weiker, Ottomans,Turks & the Jewish Polity:A History
ויקר
of the Jews of Turkey, New York & London 1992
Immanuel Wallerstein, Hale Decdeli & Resat Kasaba ‘The
ולרשטיין
Incorporation of the Ottoman Empire into the WorldEconomy’, Huri Islamoglu-Inan (ed.), The Ottoman Empire and
the World-Economy, Cambridge 1987, pp. 88-97
Maria Vassilikou, ‘The Anti-Semitic Riots in Thessaloniki (June
וסיליקו
1931) and the Greek Press: A Case-Study of Scapegoating
Theory’, M.A. thesis, King’s College, London, 1993
Thanos Veremis,‘1922: Political Continuations and Realignments  המשכים פוליטיים,ורמיס
in the Greek State’, Renée Hirschon (ed.), Crossing the Aegean:
An Appraisal of the 1923 Compulsory Population Exchange between
Greece and Turkey, Oxford & New York 2003, pp. 53–62
—, ‘The Revival of the Macedonian Question, 1991–1995’,  השאלה המקדונית,ורמיס
Peter Mackridge & Eleni Yannakakis (eds.), Ourselves and Others:
The Development of a Greek Macedonian Cultural Identity Since
1912, Oxford & New York 1997, pp. 227–233
Nikolai Todrov, The Balkan City, 1400–1900, Seattle & London
טודרוב
1983
Charles & Barbara Jelavich, The Establishment of the Balkan
ילביץ וילביץ
National States, 1804–1920, Seattle & London 1977
Oscar I. Janowsky, The Jews and Minority Rights 1898–1919,
ינובסקי
New York 1933
Alexandra Yerolympos, ‘New Data Relating to the Spatial  ארגון מרחבי,ירולימפוס
Organisation of the Jewish Communities in the European
Provinces of the Ottoman Empire (19th c.)’, Ioannes K.
Hassiotis (ed.), The Jewish Communities of Southeastern Europe
from the Fifteenth Century to the End of World War II, Thessaloniki
1997, pp. 623–630
—, ‘La part du feu’, Gilles Veinstein (ed.), Salonique, 1850–1918:
 החלק,ירולימפוס
La ville des juifs et le réveil des Balkans, Paris 1993, pp. 261–270
—, ‘Inter-War Town Planning and the Refugee Problem in
 תכנון,ירולימפוס
Greece: Temporary Solution and Long-Term Dysfunctions’,
Renée Hirschon (ed.), Crossing the Aegean: An Appraisal of the
1923 Compulsory Population Exchange between Greece and Turkey,
Oxford & New York 2003, pp. 133–143
— & Vassilis Colonas, ‘Un urbanisme cosmopolite’, Gilles
ירולימפוס וקולונס
Veinstein (ed.), Salonique, 1850–1918: La ville des juifs et le réveil
des Balkans, Paris 1993, pp. 158–176
Yitzchak Kerem, ‘The Influence of Anti-Semitism on Jewish
כרם
Immigration Patterns from Greece to the Ottoman Empire in
the Nineteenth Century’, Caesar E. Farah (ed.), Decision Making
and Change in the Ottoman Empire, Kirksville 1993, pp. 305–314

 האוכלוסייה היהודית בצפון יוון/ אורלי ק' מירון

72

Heath W. Lowry, ‘From Lesser Wars to the Mightiest War: The
Ottoman Conquest and Transformation of Byzantine Urban
Centers in the Fifteenth Century’, Anthony Bryer & Heath
Lowry (eds.), Continuity and Change in Late Byzantine and Early
Ottoman Society, Birmingham & Washington, D.C. 1986, pp. 323–
338
—, ‘When Did the Sephardim Arrive in Salonica? The Testimony
of the Ottoman Tax-Registers’, Avigdor Levi (ed.), The Jews of
the Ottoman Empire, Princeton 1994, pp. 203–214
Bea Lewkowicz, The Jewish Community of Salonika: History,
Memory, Identity, London & Portland, Or. 2006
Bernard Lewis, The Jews of Islam, Princeton 1984
 תרגמו משה זינגר, צמיחתה של תורכיה המודרנית,ברנרד לואיס
 ירושלים תשמ"ג,ורבקה גוטליב
Avigdor Levi, ‘Introduction’, idem (ed.), The Jews of the Ottoman
Empire, Princeton 1994, pp. 1–150
 'סקירה על מוסדות הקהילה היהודית בשלוניקי,דוד (דאוט) לוי
 תל־אביב, ב, זכרון שלוניקי,) דוד א' רקנטי (עורך,')(תר"ל–ת"ש
142-127 ' עמ,תשמ"ו
Spyros D. Loukatos, ‘Statistical Elements of the City and
Prefecture of Salonica, During the Decade of 1910’, Actes du
Colloque Salonique après 1912, Salonique 1985, pp. 101–128
John R. Lampe & Marvin R. Jackson, Balkan Economic History
1550–1950: From Imperial Borderlands to Developing Nations,
Bloomington 1982
Mark Mazower, Inside Hitler's Greece:The Experience of Occupation,
1941–1944, New Haven & London 1993
 תל־אביב, תרגמה כרמית גיא, עיר של רוחות: סלוניקי,מארק מאזוור
תשס"ח
Nathan Mayer, The Jews of Turkey, London [1913]
Le Guide Sam: Le Livre d’Or de l’Orient, Garches 1930
 זכרון,) דוד א' רקנטי (עורך,' 'יהודים בצבא יוון,אשר מואיסיס
333-331 ' עמ, תל־אביב תשל"ב, א,שלוניקי
George Th. Mavrogordatos, Stillborn Republic: Social Coalitions
and Party Strategies in Greece, 1922–1936, Berkeley & Los
Angeles 1983
Rena Molho, ‘Thessalonique après 1912: propagandes
étrangères et communauté juive’, Revue Historique 58, 1 (1992),
pp. 126–140
—, ‘The Jewish Community of Salonika and its Incorporation
,into the Greek State (1912–1919)’, Middle Eastern Studies 24
pp. 391–403 ,)1988( 4
,) דוד א' רקנטי (עורך,' 'השכונות היהודיות בשלוניקי,מיכאל מולכו
31-5 ' עמ, תל־אביב תשמ"ו, ב,זכרון שלוניקי

73

) (תשס"ח116 פעמים

 הכיבוש,לאורי

 רשימות,לאורי

לבקוביץ
 יהודי האסלאם,לואיס
 תורכיה,לואיס
 מבוא,לוי
 סקירה,לוי

לוקטוס

למפה וג'קסון

 יוון ההיטלראית,מאזוור
 עיר הרוחות,מאזוור
מאייר
מדריך סאם
מואיסיס
מוורוגורדטוס

1912  אחרי,מולכו

 הקהילה,מולכו

 השכונות,מולכו

Rena Molho, ‘Jewish Working-Class Neighborhoods Established
in Salonika Following the 1890 and 1917 Fires’, Minna Rozen
(ed.), The Last Ottoman Century and Beyond: The Jews in Turkey
and The Balkans 1808–1945, II, Tel-Aviv 2002, pp. 173–194
, עיר ואם בישראל: שאלוניקי,' 'תולדות יהודי שאלוניקי,מיכאל מולכו
26-1 ' עמ,ירושלים תשכ"ז
Nikolaos K. Moutsopoulos, Thessaloniki 1900–1917,Thessaloniki
1981
Edgar Morin, Vidal et les siens, Paris 1989
:1971-1821  מחקרים סטטיסטיים,מרכז לאומי למחקרים חברתיים
1972  אתונה, השנים מאז תקומת יוון150 הסטטיסטיקה במשך
)(ביוונית
Iakovos D. Michailidis, ‘The War of Statistics:Traditional Recipes
for the Preparation of the Macedonian Salad’, East European
Quarterly 32, 1 (1998), pp. 9–21
Attilio Milano, Storia degli Ebrei Italiani nel Levante, Firenze 1949
William Miller, Greece, London 1928
 מיעוט:1936-1881 , 'הקהילה היהודית של סלוניקי,אורלי ק' מירון
אנשי ביניים בתהליך של התאגדות פריפריאלית לכלכלה־העולמית
 תשנ"ט, אוניברסיטת בר־אילן, עבודת דוקטור,'הקפיטליסטית
Orly C. Meron, ‘Jewish Entrepreneurship in Salonica during the
Last Decades of the Ottoman Regime in Macedonia (1881–
1912)’, Colin Imber (ed.), Frontier of Ottoman Studies: State,
Province, and the West, I, London 2005, pp. 265–286
—,‘The Jewish Economy of Salonica (1881–1912)’, Jewish Journal
of Sociology 47, 1–2 (2005), pp. 22–47
 טובה,')1928(  'נשים יהודיות בכוח העבודה של יוון,אורלי ק' מירון
 סיפורה של: אשה ממזרח, אשה במזרח,)כהן ושאול רגב (עורכים
189-163 ' עמ, רמת־גן תשס"ה,היהודייה בת המזרח
—, ‘Sub Ethnicity and Elites: Jewish Italian Professionals and
Entrepreneurs in Salonica (1881–1912)’, Zakhor: Rivista di Storia
degli Ebrei D’Italia 8 (2005), pp. 177–220
Royaume de Grèce, Ministère de l’Économie Nationale,
Direction de la Statistique, Renseignements Généraux sur la
population de la Grèce d’après le recensement de 1920, Athènes
1923
Republique Hellénique, Ministère de l’Economie Nationale,
Statistique Générale de la Grèce, Recensement de la Population
de la Grèce au 19 Décembre 1920 – 1 Janvier 1921: Résultats
Statistiques Généraux, A: Population, B: Familles. Athènes 1928
République Hellénique, Ministère de l’Economie Nationale,
Statistique Générale de la Grèce, Résultats statistiques du
recensement de la population de la Grèce du 15–16 mai 1928,
I: Population de fait et de droit–Refugiés, Athènes 1933; II: Age,
Etat matrimonial, Instruction, Athènes 1935; III, 1–2: Professions,
 האוכלוסייה היהודית בצפון יוון/ אורלי ק' מירון

 מעמד,מולכו

 תולדות,מולכו
מוצופולוס
מורין
מחקרים

מיכאילידיס

מילנו
מילר
 הקהילה,מירון

 יזמות,מירון

 כלכלה,מירון
 נשים,מירון

 תת־אתניות,מירון

)1923( 1920 מפקד יווני

)1928( 1920 מפקד יווני

1928 מפקד יווני

74

Athènes 1932, 1937; IV: Lieu de naissance, Religion et langue,
Sujetion, Athènes 1935
Peter Mackridge & Eleni Yannakakis, ‘Introduction’, idem (eds.),
מקרידג' וינקאקיס
Ourselves and Others: The Development of a Greek Macedonian
Cultural Identity Since 1912, Oxford & New York 1997, pp. 1–22
Justin McCarthy,‘Jewish Population in the Late Ottoman Period’,  אוכלוסייה יהודית,מקרתי
Avigdor Levi (ed.), The Jews of the Ottoman Empire, Princeton
1994, pp. 375–397
—, ‘The Population of Ottoman Europe Before and After the
 האוכלוסייה,מקרתי
Fall of the Empire’, Ralph S. Hattox & Heath W. Lowry (eds.),
IIIrd International Conference on the Social and Economic History
of Turkey, Princeton University 24–26 August 1983: Proceedings,
Istanbul 1990, pp. 275–311
—, Muslims and Minorities:The Population of Ottoman Anatolia and
 מוסלמים,מקרתי
the End of the Empire, New York 1983
—, ‘Greek Statistics on Ottoman Greek Populations’,
 סטטיסטיקות,מקרתי
International Journal of Turkish Studies 1, 2 (1980), pp. 66–76
Abraham Marcus, The Middle East on the Eve of Modernity: Aleppo
מרקוס
in the Eighteenth Century, New York 1989
Joseph Nehama, Histoire des Israélites de Salonique, VI–VII,
 היסטוריה,נחמה
Thessaloniki 1935–1978
—,‘The Jews of Salonika and the Rest of Greece Under Hellenic
 יהודי סלוניקי,נחמה
Rule: The Death of a Great Community’, Richard D. Barnett
& Walter M. Schwab (eds.), The Western Sephardim, Grendon
1989, pp. 243–282
 עיר ואם: שאלוניקי,' 'בני שאלוניקי בארה"ב ופועלם,שמעון נסים
נסים
358-357 ' עמ, ירושלים תשכ"ז,בישראל
Devin Naar, ‘Bushkando Muestros Nonos i Nonas: Family
נער
History Research on Sephardi Jewry through the Ladino
Language Archives of the Jewish Community of Salonika’,
Avotaynu 23, 1 (2007), pp. 40–49
Nicholas Svoronos, ‘Administrative, Social and Economic
סבורונוס
Developments 1430–1821’, Michel B. Sakellariou (ed.),
Macedonia: 4000 Years of Greek History and Civilization, Athens
1991, pp. 354–386
Ingvar Svennilson, Growth and Stagnation in the European
סוונילסון
Economy, Geneva 1954
Joshua Starr, ‘The Socialist Federation of Saloniki’, Jewish Social
סטאר
Studies 7 (1945), pp. 323–336
Leften S. Stavrianos, The Balkans, 1815–1914, New York 1963
סטווריאנוס
Traian Stoianovich, ‘The Conquering Balkan Orthodox
 הסוחר,'סטויאנוביץ
Merchant’, Journal of Economic History 20 (1960), pp. 234–313
—, Balkan Worlds: The First and Last Europe, New York
,'סטויאנוביץ
1994
עולמות בלקניים

75

) (תשס"ח116 פעמים

Eva E. Sandis, Refugees and Economic Migrants in Greater Athens: A
Social Survey, Athens 1973
 תל־אביב, תרגם יוסף עוזיאל, יהודי ארצות הברית,מרשל סקלר
תשל"ב
Charles Issawi (ed.), The Economic History of Turkey, 1800–1914,
Chicago 1980
,) דוד א' רקנטי (עורך,' 'תולדות יהודי שלוניקי,יצחק ש' עמנואל
272-1 ' עמ, תל־אביב תשל"ב, א,זכרון שלוניקי
Alexandros A. Pallis, ‘Racial Migrations in the Balkans during the
Years 1912–24’, The Geographical Journal 66 (1925), pp. 315–
331
—, ‘The Greek Census of 1928’, The Geographical Journal 73
(1929), pp. 543–548
 בדצמבר15 ,דוד פלורנטין אל נשיא ההסתדרות הציונית בברלין
Z 3/2 , אצ"מ, ,1912
Z 3/2 , אצ"מ,1912  בדצמבר17 ,— אל המשרד הציוני בלונדון
Katherine Elizabeth Fleming, Greece: A Jewish History, Princeton
2008
 על־לאומיות, לאומנות: ‘יהודה איש קריות על המוקד,קתרין פלמינג
' עמ,) (תשס"ו106–105  פעמים,'ואנטישמיות ביוון של המאה הי"ט
56–29
Daniel Panzac, ‘La Population de la Macédoine au XXIX Siecle’,
Revue du Monde Musulman de la Mediteranee 66 (1992–1994),
pp. 113–129
—, La peste dans l’Empire Ottoman, 1700–1850, Leuven 1985
Dimitri Pentzopoulos, The Balkan Exchange of Minorities and its
Impact Upon Greece, Paris 1962
Arcadius Kahan, ‘The Urbanization Process of the Jews in
Nineteenth-Century Europe’, idem, Essays in Jewish Social and
Economic History, ed. Roger Weiss, Chicago & London 1986, pp.
70–81
Simon Kuznets, ‘Economic Structure and Life of the Jews’, Louis
Finkelstein (ed.), The Jews, Their History Culture and Religion, II,
New York 19603, pp. 1597–1666
Vassilis Colonas, ‘Salonique, de la ville moderne (1866–1917)
à la ville contemporaine (1917–1940)’, Monuments Historiques
136 (1985), pp. 106–107
John Koliopoulos, ‘Administrative, Social and Economic
Developments, 1821–1912’, Michel B. Sakellariou (ed.),
Macedonia: 4000 Years of Greek History and Civilization, Athens
1991, pp. 484–490
John S. Koliopoulos & Thanos M. Veremis, Greece: The Modern
Sequel2, London 2004
Phontini Constantopoulou & Thanos Veremis, Documents on the

קונסטנטופולו וורמיס

 האוכלוסייה היהודית בצפון יוון/ אורלי ק' מירון

76

סנדיס
סקלר
עיסאווי
עמנואל
 הגירות,פאליס

 המפקד,פאליס
פלורנטין לברלין
פלורנטין ללונדון
 היסטוריה,פלמינג
 לאומנות,פלמינג

 האוכלוסייה,פנזק

 הדבר,פנזק
פנטצופולוס
קאהן

קוזנץ

קולונס

קוליופולוס

קוליופולוס וורמיס

History of the Greek Jews: Records from the Historical Archives of
the Ministry of Foreign Affairs, Athens 1998
Bernard Kayser & Kenneth Thompson, Social and Economic Atlas
of Greece, Athens 1964
John Campbell & Philip Sherrard, Modern Greece, London 1968
Philip Carabott, ‘The Politics of Integration and Assimilation
vis-à-vis the Slavo-Macedonian Minority of Inter-War Greece:
From Parliamentary Inertia to Metaxist Repression’, Peter
Mackridge & Eleni Yannakakis (eds.), Ourselves and Others: The
Development of a Greek Macedonian Cultural Identity Since 1912,
Oxford & New York 1997, pp. 59–77
Kemal H. Karpat, Ottoman Population, 1830–1914: Demographic
and Social Characteristics, Wisconsin 1985
—, ‘Millets and Nationality: The Roots of the Incongruity of
Nation and State in the Post Ottoman Era’, Benjamin Braude &
Bernard Lewis (eds.), Christians and Jews in the Ottoman Empire:
The Functioning of a Plural Society, I, New York & London 1982,
pp. 141–169
—, ‘Ottoman Population Records and the Census of 1881/2–
1893’, International Journal of Middle East Studies 9 (1978), pp.
237–274
—, ‘Jewish Population Movements in the Ottoman Empire,
1862–1914’, Avigdor Levi (ed.), The Jews of the Ottoman Empire,
Princeton 1994, pp. 399–422
Minna Rozen (ed.), The Last Ottoman Century and Beyond: The
Jews in Turkey and the Balkans, 1808–1945, Tel-Aviv 2005
 המאבק על המסחר: 'יהודי שאלוניקי ומעצמות אירופה,מינה רוזן
,) הנ"ל (עורכת,'בים התיכון במחצית הראשונה של המאה ה־י"ח
,י"ח- הפזורה היהודית־ספרדית במאות ה־ט"ז:בנתיבי הים התיכון
113-65 ' עמ,תל־אביב תשנ"ג
תרצ"ה- תל־אביב תרצ"ד, א, הסוציולוגיה של היהודים,ארתור רופין
P. Risal [Joseph Nehama], La ville convoitée, Salonique, Paris 1917
—  יהודי יוון בשואה: בנתיבי שאול,)שמואל רפאל (מראיין ועורך
 תל־אביב תשמ"ח,פרקי עדות
1917  התבערה הגדולה של שנת: 'לוס קאנטיס דיל אינסינדייו,—
,'בשאלוניקי והשתקפותה בשירה העממית בספרדית־יהודית
, מחקרים בספרות: לאדינאר,)יהודית דישון ושמואל רפאל (עורכים
' עמ, תל־אביב תשנ"ח,במוסיקה ובהיסטוריה של דוברי הלאדינו
118-93
, זכרון שלוניקי,) הנ"ל (עורך,' 'המלחמה למען השבת,דוד א' רקנטי
356-334 ' עמ, תל־אביב תשל"ב,א
 'יהודי שלוניקי בחייה הפוליטיים והדפלומאטיים,אברהם ש' רקנטי
, תל־אביב תשל"ב, א, זכרון שלוניקי,) דוד א' רקנטי (עורך,'של יוון
330-328 'עמ

77

) (תשס"ח116 פעמים

קייזר ותומפסון
קמפבל ושררד
קרבוט

 אוכלוסייה,קרפט
 מילתים,קרפט

 רשומות,קרפט

 תנועות,קרפט

 המאה,רוזן
 יהודי סלוניקי,רוזן

רופין
ריזל
 בנתיבי שאול,רפאל
 התבערה,רפאל

 המלחמה,רקנטי
 יהודי סלוניקי,רקנטי

Stanford J. Shaw, The Jews of the Ottoman Empire and the Turkish
Republic, New York 1991
— & Ezel Kural Shaw, History of the Ottoman Empire and Modern
Turkey, I–II, London, New York & Melbourne 1977
Peter F. Sugar, Southeastern Europe Under Ottoman Rule, 1354–
1804, Seattle & London 1977
Simon Schwarzfuchs, ‘Quand commença le déclin de l’industrie
textile des Juifs de Salonique?’,Ariel Toaff & Simon Schwarzfuchs
(eds.), The Mediterranean and the Jews, Ramat–Gan 1989, pp.
215–235
,)תשל"ח- ספונות יב (תשל"ו,' 'בגדי המלך בשאלוניקי,עזריאל שוחט
קפח-עמ' קסט
André Chouraqui, Cent ans d’histoire: L’Alliance Israelité
Universelle et la renaissance juive contemporaine (1860–1960),
Paris 1965
 'תכנית לעליה בהמון מסאלוניקי ערב מלחמת העולם,מרגלית שילה
120-94 ' עמ,) (תשמ"ט40  פעמים,'הראשונה
American Jewish Year Book, Philadelphia 1913–1925

שנתון יהודי־אמריקני

 האוכלוסייה היהודית בצפון יוון/ אורלי ק' מירון

78

שאו
שאו ושאו
שוגר
שוורצפוקס

שוחט
שוראקי

שילה

