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עמנואלה טרהזך -סמי

יעקב פיטלוביץ היה יהודי שומר מסורת  ,ציוני ומקורב לתנועת " המזרחי "  ,איש מעשה  ,יהודי

נודד בן המאה העשרים  ,ובמובן מסוים גם " שנורר "  .ו חייו של פיטלוביץ  ,שנולד בפולין  ,וגר
בפריז  ,בפלשתעה -א " י  ,באתיופיה  ,בשוויץ  ,במצרים  ,ובארצות -הברית  ,הוקדשו למען " ביתא
ישראל " ,

הלא הם יהודי אתיופיה  " ,הפלשים " .

פיטלוביץ בולד בחמישה -עשר בפברואר

2

1881

בעיר לודז'  ,למשה פיטלוביץ ורוזלי נוסל,

והיה לסטודנט האהוב על יוסף הלוי בבית הספר לשפות מזרחיות בפריז של סוף המאה הי " ט .
הוא קיבל על עצמו את המשימה שהלוי החל בה קודם לכן  ,לעזור לביתא ישראל  ,במיוחד

במאבקם נגד המיסיונרים הפרוטסטנטים  .למרות האנדרלמוסיה ששררה לאחר שתי מלחמות
העולם  ,אשר בעקבותיה יהודי גרמניה  ,שהתעניינו מאוד בביתא ישראל לא יכלו לסייע להם ,

ויהודי ארצות -הברית העדיפו לתרום ליהודי אירופה במקום לביתא ישראל ,נותר פיטלוביץ
מסור ליהודי אתיופיה במשך כל חייו  ,ועבודתו למענם היתה מקור פרנסתו העיקרי  .פיטלוביץ
הצליח לגייס תרומות מיהודי אמריקה למען ביתא ישראל :הוא אף כתב מכתבים דרמטיים
למנהיגים יהודים שבהם הוא מפריז בתיאור תנאי המחיה שלהם ושל מצבו הכלכלי הקשה

שלו  .במאמציו הבלתי בלאים לעניין את העולם היהודי בצרת ביתא ישראל הוא פגש את
רוב המנהיגים היהודים הגדולים בתקופתו  .היו לו קשרים טובים עם המוסדות היהודים
העיקריים  -במיוחד עם " כל ישראל חברים "  ,חברת " עזרה " הגרמנית
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ובמיוחד עם ה " נגוס "
והג' וינט  -ועם מנהיגים אתיופים חשובים

( הקיסר ) היילה סלאסי  .פיטלוביץ חש בנוח בקרב חוגים דיפלומטיים  ,והיה מקושר היטב

עם צירויות שונות באיטליה ובפלשתינה-א " י  ,אך בעיקר באתיופיה ( הצירויות של אנגליה ,

איטליה  ,צרפת  ,ארצות הברית  ,פולין ואחרות )  .התכתבותו עם אנשים רבים  ,ואולי יותר
מכולם התכתבותו עם תלמידו תאמרת עמנואל 3 ,משקפת הרבה מהנושאים החשובים באותה
תקופה  -ביניהם את כיבוש אתיופיה על ידי האיטלקים  -ומתארת את השילוב של ביתא
י

תרגמה מאנגלית דניאלה סלומון.

1

למידע נוסף על יעקב פיטלוביץ ראו טרויזן  -סמי  ,פיטלוביץ .

2

השימוש במונח " פלשים " נעשה כאן כדי לשמור על התאמה למקורות בני התקופה שבה אנו עוסקים .
בתקופתו של פיטלוביץ למונח זה לא היתה כל משמעות שלילית  ,והוא השתמש בו כדי לציין את הצעירים

שנסעו ללמוד באירופה  .למידע נרחב על ביתא ישראל ראו  :קפלן ובן דור ; סלומון וקפלן ; וייזל ביבליוגרפיה .
3

למידע כללי על ההיסטוריה של ביתא ישראל ראו  :קווירין ; קפלן .
תאמרת עמנואל (  ( TaanratEInmanuel 1883 - 1963נולד באזאזו )  ; Azazoכפר ליד גונדר )  .אביו  ,פאנטה

,
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נולד פלשי אך התנצר לפני הולדת תאמרת  ,ולאחר מכן התגייר  .פיטלוביץ הכיר

את תאמרת~ כצעיר במשלחת השוודית באסמארה וגייר אותו במהלך מסעו הראשון בשנת . 1904 / 5
על חייו ראו טרויזךסמי  ,איגרת .
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ישראל אל תוך הזרם המרכזי בעולם היהודי  .לפיטלוביץ היתה השפעה אדירה על תרבות
ביתא ישראל ,למרות שתוכניתו החינוכית התמקדה במספר קטן מבני הקהילה  ,כפי שציין דני
סמרפילד  4 .הסיבה לכך היתה שאותם צעירים אתיופים בודדים שהוזמנו ללמוד מחוץ לארצם ,
היו בשובם לאתיופה לשיכבת העילית הראשונה של ביתא ישראל  ,וכך גם לאחר שה " נגוס " ,

שאולץ לעזוב את אתיופיה אחרי הכיבוש האיטלקי  ,חזר לשלטון בשנת  . 1941צעירים אלה
מילאו תפקידים חשובים במדינה שהתקדמה אל המודרניות .
השפעתו של פיטלוביץ על השינויים באורח החיים הדתי היתה מרובה אף היא  .הצגתה של
יהדות תלמודית -רבנית בפני אוכלוסייה שלא הכירה את התלמוד הביאה לשינויים שיתפשטו
בשלב מאוחר יותר  ,ובסופו של דבר ישפיעו הרבה על המסורת הדתית של ביתא ישראל
עד לתקופות העלייה הגדולות בשנות השמונים והתשעים של המאה העשרים  .השפעה זו
התבטאה בנטישה הדרגתית של פולחן ההקרבה וחיי הנזירות  ,בהשארת אש דולקת בשבת
( ביתא ישראל נהגו לכבות כל אש לפני כניסת השבת )  ,ובהמעטת מעשים הקשורים

לטהרה ;

וכנגד אלה בהיכרות עם השפה העברית .בפעם הראשונה היו לתלמידיו של פיטלוביץ חפצים

" יהודיים " כגון תפילין  ,מזוזות  ,כיפות וסידורים  ,לצד חולצות  ,כובעים אירופאיים ועניבות.

פיטלוביץ הצליח להעניק גם " הגנה מקצועית " לאוכלוסיית ביתא ישראל  ,בכך שהשיג פסק
דין מראם תאפארי

) Tafai

 , Rasהיילה סלאסי בעתיד ) שמורה שיש לשלם לכל האומנים

על עבודתם  .פסק זה שם קץ להתייחסות אל האומנים הפלשים כאילו היו עבדים  .עוד סייע
פייטלוביץ להוקעת אלה שהאשימו את הפלשים בכישוף  ,וטענו שהם " בודה " ) I Budaמכשפים
(

שיכולים

להפוך ון לילה לצבועים .

כשקמה מדינת ישראל הרגיש פיטלוביץ שהגיע הזמן להפוך את בני ביתא ישראל לציונים ,
והחל לנסות לארגן את עלייתם ארצה ; ניסיון זה היה אחת מנקודות המחלוקת בינו לבין תלמידו
עמנואל תאמרת  .קבוצת הבנים הראשונה שהגיעה בשנת  195 5ללמוד ב" כפר בתיה " ( מוסד חינוכי
ליד רעננה )  ,עשתה זאת בזכות מעורבותה של תנועת " המזרחי "  ,שהיו לה קשרים מתמשכים עם
פיטלוביץ  .מכל מקום  ,פעילותו של פיטלוביץ לא היתה מוגבלת להתחדשותה של ביתא ישראל.
מתוך שאיפתו לחפש את " נדחי ישראל "  ,הוא פעל בקרב האיטלקים שהתגיירו בסן ניקנדרו
ובקרב היהודים השחורים בהרלם  ,והקים ועדות סיוע רבות בעבור הגרים בארץ ישראל של
שנות הארבעים והחמישים  ' .פיטלוביץ ראה בביתא ישראל " נדחי ישראל "  ,אך תפיסתו אותם
עוותה בגלל נקודת מבטו האוריינטליסטית  .הם עוררו בו מבוכה והוא סבר שהם מאמינים
באמונות תפלות  ,בורים ופרימיטיביים ; עם זאת  ,באופן כלשהו הוא העריץ אותם וחשב שהם
עשויים להחיות את הרוח הדתית בקרב יהודי המערב  ,שלדעתו תרבות המערב החילונית
והמודרנית קילקלה אותם  .פיטלוביץ לא דאג פן המורשת העתיקה

אדרבה  :הוא ציפה שביתא ישראל  -היהודים

" האחרים " -

המסורת שלהם ויהפכו ליהודים מערביים דתיים .

4

ראו סמרפילד .

5

ראו להלן  ,ליד ציון

35

ואילך .וראו טרויזן סמי  ,תנועות.

של ביתא ישראל תאבד .

ינטשו את הרקע התרבותי ואת
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בעלונים שהוציאו מיסיונרים פרוטסטנטים הם מיהרו להודיע על בואו של " היהודי

הצרפתי " לאתיופיה  ,כשבא בשנים

1908 - ? 906

וכן ב , 1913 -וברור שנוכחותו הטרידה אותם .

פיטלוביץ היה מוכר כ " מיסיונר " של המשלחת היהודית הנגדית  ,שנוצרה על מנת להתנגד
לתעמולת המיסיון הפרוטסטנטי  .באתיופיה נהנה פיטלוביץ ממעמד אגדי  ,והמכתבים שכתב
באמהרית לאנשים שונים נשמרים עדיין בהערצה וביראת כבוד אצל צאצאיהם של אלו שראו
אותו חוצה על גבי פרד אזורים שבקושי ניתן היה להגיע אליהם  .התלמידים הפלשים הצעירים
שלו קראו לו

" אדון " ;

אחרים אמרו שהוא היה כמו " שמש זורחת " .

אבל איזה אדם היה יעקב פיטלוביץ ? פעמים רבות התלתנו תלמידיו בביתא ישראל וכן
מנהיגים של הקהילות היהודיות על כך שהיתה לו אישיות חזקה וסמכותית ואופי קשה ; כפי
שבולט בהתכתבות שלו עם תלמידיו ועם אנשים אחרים  ,ובמיוחד ביומניו  ,הוא היה קפדן בצורה

כפייתית .הקשר שלו עם רוב בני משפחתו  ,פרט לאחותו לאה ( לפחות עד שנישאה )  ,היה מלא
סתירות  .הוא כתב על עצמו שהיה " גאה מבפנים אך צנוע למראית עין "  6 ,אך בתמונות הרבות
שבהן הוא מצולם  ,בפרט עם תלמידיו הפלשים  ,הוא נראה תמיד במרכז התמונה  ,יושב בדרך

כלל ואילו האחרים עומדים  7.פיטלוביץ היה בהחלט אדם שבוי במחלוקת  .בראשית הקריירה

שלו הציג את עצמו בפני החוג הפריזאי כ " צופה " ) , ( explorateurאך דבק בתדמית הרומנטית
הזו כל חייו  .הוא היה גם מגייס כספים מוכשר  ,ומוכר היטב בקרב קהילות יהודיות באירופה
ובארצות -הברית בשל מסעותיו למען ביתא ישראל ,מטרה אשר בסופו של דבר הזדהה עימה
כל כולו והיא זוהתה עימו  .פיטלוביץ היה יהודי שומר מצוות ודעותיו על החיים המודרניים

היו מורכבות .הוא היה ציוני בעל קשרים טובים עם תנועת " המזרחי " הציונית ועם התנועה
הרוויזיוניסטית ,והוא חלם להיות לא פחות מאשר פרופסור לשפות שמיות באמריקה .

שלוש הש95חויוה הראשונות 5אה9ופיה , 1908 , % 904/5 -

%9%3

את השליחות הראשונה של פייטלוביץ לאתיופיה לא מימנה חברת " כל ישראל חברים "  ,אלא

הברון אדמונד דה רוטשילד  ,בתיווכו של הרב צדוק כהן ( האביע )  ,שמונה לרב הראשי של
פריז בשנת

1868

ואחר כך לרב הראשי של צרפת  ,ב . 1889 -חברי כי " ח לא חשבו שהפלשים

הם יהודים  ,ולא חשבו ששבט אפריקאי בעל " מנטליות פרימיטיבית " ( כפי שהם טענו ) יכול
להפיק תועלת מהחינוך שמעניקה חברתם .

8

פיטלוביץ היה מודע לאפשרויות שכי " ח לבדה יכלה להעניק בתחום החינוך  ,אך היה מודע

גם לגישה המתלבטת של המוסד הצרפתי  .בתחילה ניסה לנצל את רשת כי " ח ולהשפיע בתקיפות
על עמדתה  ,אך לאחר מכן שינה את דעתו ופנה ל" עזרה "  ,מפני שחשב שארגונים גרמניים
יתעניינו יותר במטרתו  ,למרות שלא לגמרי הסכים עם האורתודוכסיות של הארגון הגרמני .
6

יומן. 17. 12 . 1909 ,

בשנת  , 1995בעת עריכת מחקר זה  ,יומנו של פיטלוביץ היה שמור במחלקה לספרים

נדירים בספרייה המרכזית ע " ש סורסקי שבאוניברסיטת תל-אביב  .לאחר מכן נערך בספרייה סידור חדש ,

והוקדש חדר מיוחד לארכיון פיטלוביץ.
7

את התמונות ניתן לראות בארכיון פיטלוביץ  ,שבספריית סורסקי .

8

ראו נחום.

יעקב פיטלוביץ

-- ,

ן

95

המסע הראשון והמסע השני של פיטלוביץ ' לאתיופיה  .המקור  :פיטלוביץ  ,מסע

פיטלוביץ יצא מנאפולי

ב 29 -

בינואר

1904

והגיע למאסאווה

)  ( Massawaב 13 -

בפברואר

 , % 904כשהוא ממלא בקפדנות אחרי הוראותיו של יוסף הלוי ( מורהו של פיטלוביץ בפריס ,

ששכנע אותו לנסוע לאתיופיה )  .לאחר מספר ימים במאסאווה  ,שבה פגש מספר יהודים מעדן ,
אך לא פלשים  ,הוא עבר לאסמארה ) , ( Asmaraונפגש עם משלחות רשמיות אחדות של
המושבה האיטלקית .הוא אף ביקר מספר פעמים אצל המשלחת השוודית ,וכידוע פגש שם את
תאמרת ,שהיה לתלמידו הצעיר והמבריק  9 .יומנו של פיטלוביץ מתאר את קשריו הראשונים

9

וראו לעיל ,הערה . 3
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יעקב פיטלוביץ עם שני מלוויו הפלשים  :שלמה יצחק מימון וגסיה ירמיהו משמאל .מתוך ספרו
של פיטלוביץ " מסע אל הפלשים "  ,ספריית דביר לעם תשי " ט

עם הפלשים ואת מסעותיו לאזורים הסמוכים  ,שנערכו בארבעת החודשים הראשונים של

שהותו באסמארה .
פיטלוביץ עזב את העיר לראשונה ב 8-ביוני  ,וערך את המסע החשוב הראשון שלו ( מתוך

שניים ) בפנים היבשת .הוא פנה לאדי אוגרי ) vai

שלדואה ואקסום )_ ( Ad~ a, AxuE

( A6
d

שבגבול אריתריאה  ,והמשיך משם

אדי אוגרי הרשימה אותו עד כדי כך שרצה לבנות בה את

בית הספר הפלשי הראשון .תוכנית זו לא יצאה לפועל מכיוון שהרשויות האיטלקיות התנגדו
לה  ,אך פיטלוביץ המשיך במאמציו במשך עשרות שנים  .במהלך מסע זה פגש הרבה פלשים ,
וביניהם גם כמה ך9שךה ( מנצחים על מקהלות ומורים ) וכהנים .
כל מסעותיו של פיטלוביץ עמדו בסימן מאבקיו נגד המרת הדת .

10

מתגובותיהם של

,

המיסיונרים של החברה הלונדונית להפצת הנצרות בין היהודים ט
"
"
אנו למדים כי פיטלוביץ לא רק יצר קשר עם פלשים נוצרים ,

0ת101ק bondonlSocietyl 1

( Christianiry among the Jews

אלא ניסה גם להחזירם ליהדות  .הוא הציע להם כסף וחינוך והפריך את הטענות שהפיצו
המיסיונרים  ,וביניהן הטענה שגרמה לפלשים להאמין שכל יהודי אירופה כבר המירו דתם
לנצרות  ,וטענה שהטילה ספק ביכולתם להתאחד בגן עדן לאחר מותם עם קרוביהם שנפטרו.

10

להתחלות של המסע אל הפלשים ראו סמרפילד  ,עמ ' . 38 - 17

יעקב פיטלוביץ

,

9' 7

בדו " חות של המיסיונרים ממקום בשם  Waloaytמופיעות המילים הבאות " :
אותו יהודי צרפתי  . . .נזף בהם על שהמירו דתם ופיתה אותם לחזור אל הפלשים  .הוא

נתן לפלשים הרבה כסף כדי לבנות מחדש את המסגיר ( בית הכנסת ) שלהם ( בכפר
אבורה

]

 , Aboraשליד גונדר  ,מצפון לימת סנה [בב . ) ]71הגרים שלנו הופתעו לשמוע

שיש באירופה יהודים שלא התגיירו .
הוויכוח עם כי " ח  ,שהחל בשנת  , 1905המשיך כאשר יצאו שתי משלחות יהודיות לאתיופיה

ב , 1908-האחת במימון כי " ח  ,ובראשה עמד הרב חיים נחומיי

והשנייה במימון הוועד האיטלקי

למען הפלשים )  ( Coznitato Fro-Falasciaו " עזרה "  ,ובראשה עמד פיטלוביץ  .מ פיטלוביץ שהה
בחודשים הראשונים של

בגרמניה  ,והתרוצץ בין ה " עזרה " ונציגים בכירים נוספים של

% 908

היהדות הגרמנית .מטרת מאמציו היתה לגייס את כל הכסף הדרוש עבור הנסיעה ב, % 908-
שבה ליווה אותו גטה ירמיהו

) ~ kemtiah

 , ( Oeteשהובא מאתיופיה לאירופה ( עם תאמרת

עמנואל ) במהלך השליחות הראשונה  .בגלל המימון האיטלקי נסע פיטלוביץ לאיטליה  ,בתשעה
במרץ  , 1908כדי לפגוש שם את ראשי הוועד למען הפלשים ופעילים אחרים  .באיטליה הדפיס

פיטלוביץ עלון באמהרית  " ,מכתבים אל הפלשים " )  ~ ( Tomare felasiyanשאותו התכוון לחלק
לפלשים במהלך נסיעתו  .פיטלוביץ רצה להשתמש בעלון זה כדי להפיץ בין הפלשים את
הידיעה כי בשנים שחלפו בין שני ביקוריו באתיופיה קידם את העניין הפלשי ולשם כך נסע
נסיעות מרובות כדי למשוך לכך את תשומת לב יהודי העולם  .החוברת כ

ה גם תרגום של

מכתב ששלחו לפיטלוביץ רבנים מאירופה  ,שהבטיחו לשלוח ספרים ולתמוך~בתוכנית חינוכית
לפלשים צעירים .
תיאור נסיעתו השנייה של פיטלוביץ לאתיופיה )  d~rchAbessinienץ"8ט ) י שנדפס בברלין
'

בשנת  , % 910הוא אולי יצירתו הארוכה ביותר של פיטלוביץ .בשליחות זו ליקט פיטלוביץ
מידע רב  .את החומר שאסף פירסם במספר חוברות על ביתא ישראל בשפות שונות ( צרפתית ,

איטלקית  ,גרמנית  ,אנגלית  ,עברית ) ,

החוברת השנייה " ) .

16

14

וחמש חוברות באמהרית ( ידוע לנו שתאמרת הגיה את

פיטלוביץ אסף כתבי יד רבים במהלך שלושת החודשים של הנסיעה

השנייה  ,שבהם שהה באמבא גלית

1%

ראו  . [ 09 :ק .

12

הרב חיים נחום ( ) % 960 - 1872

) ( Aaba Gualit

שבאזור מקלט  , ) 589810דרומית מערבית

( London Society Fleports ) 1906 - 8

נולד בתורכיה  ,התחנך בפריז ומונה לרב הראשי של קאהיר בשנת

. 1925
13

הוועד האיטלקי למען הפלשים נוסד בפירנצה בשנת

1907

ביוזמת הרב צבי מרגליות  ,רבה של פירנצה ,

ופעל שם עד שעבר לפרנקפורט ב . 1914 -
4נ

ראו  :פיטלוביץ  ,צרפתית
אנגלית

;1

;1

פיטלוביץ  ,צרפתית

פיטלוביץ  ,צרפתית

;3

;2

פיטלוביץ  ,איטלקית ; פיטלוביץ  ,גרמנית ; פיטלוביץ ,

פיטלוביץ  ,אנגלית

;2

פיטלוביץ  ,עברית ( שם הוא חולק על אשכולי

ומאשים אותו שהידע שלו בנושא דל ) ; פיטלוביץ  ,אפלית . 3
15

ראו מכתב משלושים ואחד במאי

16

ראו  :פיטלוביץ  ,אמהרית  ; 1פיטלוביץ  ,אמהרית  ; 2פיטלוביץ  ,אמהרית  ; 3פיטלוביץ  ,אמהרית  ; 4פיטלוביץ ,

אמהרית . 5

% 927

 -טרויזן-סמי ,איגרת ,עמ' . 133

 ] 98עמנואלה טרוטךסמי

לגונדר .

17

הוא השיג מספר כתבי יד של  ( Oadla Abrahtnצוואת אברהם ) ,

18

ובסבלנות רבה

העתיק כתבי יד נוספים  ,ובהם בין היתר כתבים של אבא סאברה  , ( Abba Sabraשהיה לפי

המסורת של ביתא ישראל מייסד הנזירות שלהם וכן של מנהגים ~
דתיים נוספים  ,וככל הבראה
היה נוצרי שאימץ את היהדות .
הנסיעה השנייה היתה כאמור חשובה לאיסוף כתבי היד  ,ואילו חשיבותה של הנסיעה

השלישית היא בתחום החינוך  .רק אז

( ב ) 1913 -

פתח פיטלוביץ את בית הספר בדמביה

( ןט6שט (]  ,צפונית לימת טנה )  ,ומינה למורה את גטה ירמיהו  ,הילד שקודם לכן התחנך בפריז ,

ואחר כך למד אצל הרב צבי מרגליות  ,ומאוחר יותר בבית הספר של " עזרה " בירושלים .

19

פיטלוביץ ניסה להניח את היסודות לתוכניתו החינוכית בזמן ששהה באסמארה ( במהלך

הנסיעה השלישית )  ,וביקש מהמושל האיטלקי חלקת אדמה קטנה בסקול ) , ( Tekulהנמצאת
על הגבול בין אריתריאה לאתיופיה  ,שם חיו רוב הפלשים שהמתינו להזדמנות להתיישב
באסמארה .המושל הבהיר כי ממשלת איטליה אינה מוכנה לכך שיעסקו בהטפה מיסיונריות
כלשהי בתחום המושבה  ,אך היא מסכימה לבנות בית ספר באסמארה  .פיטלוביץ היסס מאוד
אם נכון לפתוח בית ספר באסמארה  ,עיר שלדעתו היתה מושחתת ,ופחד מהשפעה שלילית

של הקהילה היהודית המקומית ( שהיתה מורכבת מילידי תורכיה  ,עדן

ותימן ) .

הוא חשש

אף שהפלשים יושפעו לרעה מהקידמה החומרית שבעיר  ,ושלא יוכלו למלא את תפקידם

בהבאת הרוח השמית או המזרחית של התנ" ך אל היהדות המערבית המסואבת .אך במהלך
ביקורו של פיטלוביץ באבסגיה  ; Abseghiiבדמביה  ,משם הגיעו הוריו של גטה )  ,עודדו

~
שמסביבו לפתוח שם בית ספר  " .כולם תמכו בהצעה זו ודחקו בי
אותו הפלשים בכפר ובאזור
לזרז את הקמתו "  ,כתב  " ,וכולם צפו שתהיה זו הצלחה גדולה "  ,כל עוד ראם וולדה גיורגיס

 , ( rasהמנהיג האתיופי החזק שהאזור היה בתחום שיפוטו  ,הבטיח להגן

) falda Giyorgis

עליו

20

~

לכן פנה פיטלוביץ אל ה " ראס "  ,שישב בדברה תבור

) Tabor

 , ( I] ebraוהצליח להשיג

את הגנתו לא רק על בית הספר אלא אף על מנהלו ( גטה )  .פיטלוביץ נשאר באבסגיה יותר
מחודש  ,כשהוא נוסע לנסיעות קצרות לאמבה גואליט ולדברה תבור  ,הפרובינציות הנמצאות
דרומית לדמביה ומערבית לימת טנה  ,שם נדהם לגלות אנשים שסברו שהוא
שאלו אותו שאלות רבות

יונה בוגאל

) ( Eogale

ה " גואל " ואשר

על ביאת המשיח .
מתאר את האופן שפיטלוביץ משך את הצעירים בכפרים ואת הדרך

שבה דרש בבתי הכנסת " בשבת ובאמהרית 1 .. .פיטלוביץ ] סיפר לנו סיפורים על ירושלים . . .

ועל העם היהודי  . . .אף אחד לא רצה להקשיב לסיפורים של הכומר  ,רק לאלה של פיטלוביץ " .

21

כשדרש היה פיטלוביץ לבוש בגדי לבן וחבש כובע שחור לראשו  ,כדי להרשים את שומעיו ,

כפי שניתן לראות בתמונות מארכיון פיטלוביץ באוניברסיטת תל-אביב .

ראו פיטלוביץ  ,מסע  ,עמ ' . % 03
שם ,

עמ '  95מס '

.2

ראו גם טרויזדסמי  ,פועלו .
מכתב מאמבה האליט

מ 27 -

ראו סמרפילד  ,עמ ' . 87

באפריל  , 1913אוסף פיטלוביץ  ,פריט  , 100ספריית סורסקי

יעקב פיטלוביץ ן

99

בסוף מסעו השלישי החליט פיטלוביע לחזור לאסמארה במסלול שונה משום שרצה לפגוש
את הפלשים שבלאסטה ובבלסה

) ; Lasta, Belesa

בלסה נמצאת צפונית מזרחית לגונדר ,

ולאסטה ממזרח לימת סנה )  ,אזור שהפעילות המיסיונרית היתה רבה בו  .ללאסטה הזמין
אותו אבא סמואל ,כומר שהיה קשור לתאמרת .בלסה היתה נגועה בקדחת ( ובכלל היתה

מקום מזוהם )  ,ומשום כך פיטלוביץ לא נסע לשם במסעו השני  .הפעם החליט לנסוע לפגוש
את הפלשים בלאסטה ובבלסה בגלל המיסיונרים שהרחיבו את פעולותיהם באותו אזור  .ליוו
את פיטלוביץ בנסיעתו גטה ואחיו הצעיר ( שמו אינו ידוע לי לפי שעה )  ,שפיטלוביץ הכשיר
אותו לעזור בבית הספר בדמביה .
פיטלוביץ חלה בקדחת  ,ולאחר שחומו עלה מספר פעמים והוא רותק למיטתו באסמארה
במשך תקופות ארוכות  ,כתב לרב צבי מרגליות שהחליט לחגוג את הימים הנוראים ואת
חג הסוכות בעדן  .הוא הוסיף וסיפר על החלטתו לתת לאחיו של גטה את התפילין שהרב
מרגליות שלח מפירנצה  ,מכיוון שבשנה האחרונה הדריך פיטלוביץ את האח לקראת כניסתו

לעול מצוות.
פיטלוביץ נהג לשנות את שמות הבבים לשמות עבריים  .הוא היה מטביל אותם ועורך להם

טקסי בר -מצוה ( כדוגמת הנחת תפילין ) על מנת להפוך ילד פלשי ליהודי מן המניין .הוא עשה

זאת בהוראתם של רבנים כמו הרב מרגליות  ,וללא כל ספק לא ביקש את הסכמת ההורים לזאת.
על פי השקפתו הפלשים היו מוכרחים להפוך ליהודים מערביים  ,והוא פעל בהתאם לה .
מעט לפני עזיבתו את אריתריאה החל פיטלוביץ להבין כי כל השתדלויותיו אצל הממשלה
האיטלקית ( ושל הרב מרגליות במשרד ברומא ) היו לשווא  ,והוא החל לקדם את ענייניו בדרכים

אחרות  ,בראש ובראשונה באנגליה  .בראיון

ל~Chronicle -

 ,Jewishבמסעו השני  ,הוזכר האזור

של הגבול בין סודן לאתיופיה כמקום אפשרי לבית ספר .
שנה לאחר שפיטלוביץ עזב את אריתריאה פרצה מלחמת העולם הראשונה  ,שהותירה את

בית הספר בדמביה ללא תקציב ומנעה מפיטלוביץ להגיע לאתיופיה עד  . 1 920בשנות מלחמת
העולם הראשונה שהה פיטלוביץ בז ' נבה  ,בציפייה להזדמנות לנסוע לאתיופיה עם תאמרת ,

שחי ועבד עדיין באיטליה ; אך לא נוצרה הזדמנות כזו ופיטלוביץ לימד געז באוניברסיטת
לוזאן בעודו ממתין לסוף המלחמה .
בתחילת

% 915

פנה פיטלוביץ אל יהודי ארצות -הברית על מנת לגייס את הסכום

הדרוש להחזקת בית הספר בדמביה  ,כדי שמאמציו הרבים עד כה לא ירדו לטמיון .הוא
תאר את הפעילות החינוכית בבית הספר והסביר שהוא פועל לפי שני קווים

עיקריים :

הראשון  ,שמטרתו ללמד יהדות והיסטוריה של העם היהודי ; והשני הוא שימור המסורת
הדתית הפלשית מהבית  -את המטרה השנייה לא הדגיש  .פיטלוביץ ציין את הסכום
שהקדיש להקמת בית הספר בשנים  , 1914 - 1913והדגיש כי סכום זה נאסף כמעט כולו

בגרמניה  ,איטליה ואוסטריה  ,וחלק קטן גם באנגליה ; על כן הוא פונה אל יהודי אמריקה
בבקשה לאסוף שלושים אלף דולר  ,כדי שתוכנית להקמת בית ספר להכשרת מורים
באריתריאה תצא אף היא לפועל .סכום זה היה אמור לכסות את רכישת הקרקע  ,בניית בניין
ומינוי מורים אירופאים .

100

ן

עמנואלה טרויזרסמי

עם סיום המלחמה לא חזר פיטלוביץ מיד לאתיופיה  ,ובשנת
לארה " ב  ,כדי לחזור ולנסות לאסוף כספים .

22

1919

יצא בפעם השלישית

הפעם הצליח לשכנע אף את הג' וינט  ,שסייע

לקורבנות היהודים מהמלחמה באירופה  ,לגלות מעורבות  :הוא הצליח לשכנע את הג ' וינט

שגם בני הפלשה הם נפגעי מלחמת העולם הראשונה  .הג ' וינט תרם

12 , 000

דולר למען

הפלשים  -עשרת אלפים דולר יועדו לכיסוי הוצאות הנסיעות של פיטלוביץ ועוזריו  ,וביניהם

מורה אירופי ( בעצם אחיו  ,חיים פיטלוביץ  ,שאת זהותו יעקב אף פעם לא חשף )  ,רופא יהודי
( ד " ר אנטין  ,מבית החולים הדסה בירושלים )  ,תאמרת עמנואל וסלומון יצחק ( פלשי צעיר
שנלקח ללמוד בארץ ישראל  ,בשנת

; ) 1909

אלפיים דולר יועדו לרכישה תרופות .

בשנת  , 1920לאחר העדרות בת שבע שנים מאתיופיה  ,בעודו מתכונן לנסיעה מרומא לאדיס

אבבה  ,שיגר פיטלוביץ את הפרטים של נסיעתו הבאה לאריתריאה  ,לשר המושבות  ,ג' ילרדיני

( 114נ!הח[) )  .הוא ביקש שהשר יעיין מחדש בבקשה שהוא הגיש שנים קודם לכן  ,להקים בית
ספר יהודי באריתריאה  .אך פרויקט אדי אוגרי לעולם לא יצא לפועל.
עליית המפלגה הפשיסטית באיטליה בשנת
חבר של ה " נבס "  ,שהואשם באהדה לציונות ) ,

23

1922

( שהתנגדה מאוד לפיטלוביץ  ,שנחשב

ומותו של הרב מרגליות  ,התומך הגדול של

פיטלוביץ באיטליה  ,ציינו את תום המאמצים של פיטלוביץ באיטליה ואת תחילה של תקופה

חדשה בגיוס הכספים .

הנסיעה היציעיה

(  ) 1920/%והחמישך () % 923/4

מאז מסעו הרביעי נהג פיטלוביץ לנסוע לזמן ממושך לארצות-הברית לפני כל נסיעה לאתיופיה ,
כדי לגייס כספים  ,שנועדו בחלקם לממן את שהותו בארצות -הברית ואת הוצאות המסע

לאתיופיה  .פיטלוביץ הבין כי לאחר מלחמת העולם הראשונה תמלא ארצות -הברית תפקיד
בינלאומי מרכזי וחשוב יותר  ,ושיהדות ארצות -הברית תשמח לתמוך בפלשים כשם שתמכה
ביהודי אירופה שסבלו מהמלחמה  .משום כך העביר בשנת

לארצות -הברית

) ConElittee

!0 -Falashaע

Aarican

1922

את הוועד למען הפלשים

6לד )  ,שהה שם זמן רב והרחיב את

פעולותיו לגיוס כספים  .המסע הרביעי לאתיופיה אורגן בחסות הוועד היהודי האמריקאי

)  Jewish Committeeבנ0ח50ז)נ ) .

24

לאחר שהצליח לגייס את המימון למסע  ,נסע פייטלוביץ

מארץ ישראל לאריתריאה ולאתיופיה  ,ועימו עשרת אלפים דולר להוצאות הנסיעה והשהות ,ועוד
שמונת אלפים דולר להגשמת תוכניתו החינוכית .נוסף לזאת נשלחו למאסאווה  ,ישירות מארצות
הברית ,עשרים וארבעה ארגזי תרופות .ערכו הכספי של משלוח זה נחשב גבוה למדי.
כבר בתחילת הנסיעה אירע אסון  -סולומון יצחק הצעיר מת זמן קצר לאחר שפיטלוביץ
ואנשיו יצאו את אסמארה  .הנסיעה הלכה והסתבכה עקב היחסים הגרועים ששררו בין שני

22

פיטלוביץ נסע לארה " ב לראשונה ב , 1911 -ושנית ב . 1915 -

23

ראו קאנוטו  ,עמ' . 53

24

ראו גם להלן  ,לפני ציון . 25

יעקב פיטלוביץ 101
האחים ובין פיטלוביץ וד " ר אנטין  .מלבד זאת  ,ארגזי התרופות  ,שבעזרתם אפשר היה לפתוח
מרפאה קטנה  ,הגיעו לנמל כשהתרופות כבר אינן ראויות לשימוש .
מיומנו של פיטלוביץ

( ב% 9 -

במאי  , % 920ובימים שלאחר מכן ) אפשר ללמוד כי כאשר

עזבה הספינה את סואץ לכיוון מאסאווה פרצו מריבות סוערות בין שני האחים  .עד שהקבוצה
הגיעה לאסמארה היו המריבות בין שלושת " השחקנים

הראשיים " -

שני האחים פיטלוביץ

והרופא  -שכיחות וקולניות  ,ברוב המקרים בקשר לנושאים כספיים  .הרופא  ,שלטענת פיטלוביץ
התנהג בקשיחות  ,ניסה לחבור לאחיו של פיטלוביץ כדי לקבל כסף רב יותר מאשר הוסכם

עליו  ,או לקבל יותר תשלומים מראש .
ברור שיעקב פיטלוביץ הוציא כסף רב שאסף באמריקה כדי להגיע לאדיס עם עמיתיו ,

אך ברגע שהגיע לשם הוא מצא עצמו לבד וללא יכולת ליישם תכניות חינוכיות  -לאחר
החבורה הגיעה לאדיס  ,יעדה הסופי  ,חיים החליט לעזוב מייד את אתיופיה  ,והרופא אף הוא
נטש את פיטלוביץ .במכתב לכורש אדלר

) ~ ( CFlls Adler

המשנה לנשיא של הוועד הפועל

בוועד היהודי האמריקאי  ,הודיע פיטלוביץ ששני האירופאים לא הסתגלו  ,ושהוא " שחרר את

השותפים האירופאים מההתחייבות" .
האמריקאי עוד אלפיים דולר .

25

לאחר כל ההוצאות ביקש פיטלוביץ מהוועד היהודי

באירועים מסוימים טען פיטלוביץ שהציע ציוד רפואי לאנשים באתיופיה  ,אך אין הוכחה
לכך שחילק אי -פעם ציוד כזה  .במהלך מסעו הרביעי הוא כתב ביומנו

(% 1

במאי

) % 920

שלא

ניתן היה להשתמש בתרופות שהגיעו  ,אך בפני הארגון האמריקאי הצהיר כי השתמש בהן אך
נאלץ להשעות את החלוקה עקב חוסר תקציב .
במהלך נסיעתו לניו יורק בשנת

% 922

התכונן פיטלוביץ לבקש תקציב חדש של

% 5 , 000

דולר לכיסוי הוצאות מסעו החמישי לאתיופיה  -שליש מהסכום בעבור הוצאות נסיעתו
ובעבור הוצאות מחיה אישיות שלו במהלך שנה באתיופיה  ,ועשרת אלפים הדולרים הנותרים
בעבור פתיחת בית ספר באדיס או באריתריאה  .בשלב זה התעקש כורש אדלר  ,כתנאי לאישור
התקציב  ,שיוקם המוסד הידוע כוועד האמריקאי למען הפלשים  ,כדי להגביל את הוצאותיו

של פיטלוביץ ובעיקר כדי לבדוק את הניהול הכספי של הנסיעה  " :אין הוא אדם מעשי כל
כך  ,ומלבד זאת  ,אין לתת כספי ציבור ליחידים באופן זה  . . .במילים אחרות  ,עלינו לעמוד מול

מוסדות ולא מול יחידים " .

26

בסופו של דבר החליט הג' וינט להעניק לפיטלוביץ  ,לאכזבתו

הרבה  ,רק מחצית הסכום המבוקש  ,כלומר

7 , 500

דולר.

פיטלוביץ קיצץ מהתקציב שהוקצה לתוכנית החינוכית שלו  ,ורק בסוף אפריל

1923

הגיעה

המשלחת היהודית לאדיס אבבה  .בית הספר לא נפתח לפני יולי  ,יותר משישה חודשים לאחר
המועד שקבע הוועד האמריקאי  .פיטלוביץ הצדיק את שהותו באירופה בכך שעליו ליזום
תעמולה למען הפלשים בקרב הקהילות היהודיות באירופה כדי להגדיל את תקציבו  ,אך
כאשר עלה לדיון בארצות -הברית התקציב בעבור פעולותיו באתיופיה  ,הובע פקפוק בנחיצות

מ 19 -

.

בדצמבר  , 1920פיטלוב" ן  ,פריט

25

מכתב

26

ראו 1921 - 32 :

141

( ראו לעיל ,הערה . ) 20

 [ 01 ~ 1 ,,ש Krass 10 Adler 016 . 7 . 1922

.א

Letter from

ן

102

עמנואלה טרויזרסמי

העניין  ,והדבר הובהר לו במילים הבאות " :כמעט שלא משתלם לר .. .לאור העבודה שממתינה

לר באביסיניה להשקיע את האנרגיות שלך בארגון מחודש של הוועדים " .
במסעו החמישי נסע פיטלוביץ לאדיס דרך ג' יבוטי ודיר דאווה

27

) 8 I) awa

"

ט , (Djibouti ,

ודרך זו נעשתה לאחר מכן למסלולו הקבוע  .פרט למספר נסיעות הלוך ושוב לעדן נשאר
פיטלוביץ באתיופיה במשך כל השנה  ,ורק בתחילת יתי הפליג באנייה לארץ ישראל .בינואר
1925

הגיע פיטלוביץ לארצות -הברית  .הפעם  ,נוסף על המחלוקת בינו לבין הוועד האמריקאי

למען הפלשים  ,הוא עמד לראשונה בפני בעיות תקציביות של הוועד  .בכל אופן  ,בזכות
כישוריו כממציא אגדות וכמגייס כספים הוא הצליח לארגן נסיעה שישית לאתיופיה  ,ב , % 926 -

שאליה התלוותה אחותו לאה  ,בתור מורה בבית הספר לבנות שנפתח באדיס אבבה ( זהו בית
ספר שפיטלוביץ פתח

נרעה

שישית

עם אגף לבנות ) .

ב 1923 -

( ) 1926

ושביעיה

) % 928/93

התוכניות החינוכיות למען הפלשים חודשו במהלך הנסיעה השישית והנסיעה השביעית של
פיטלוביץ  ,בזכות מעורבות כי " ח ויהדות אירופה  .פיטלוביץ ציפה שרבנים יהודים רבים  ,ארגונים

וועדים יקדמו בברכה צעירים שאותם חינך ואפילו " גייר " באופן אישי באתיופיה .

ב192 7 -

קיבלו

שבעה -עשר צעירים מלגות מגורים במספר ארצות אירופאיות ובארץ ישראל על מנת שיוכלו
לסיים את הלימודים הגבוהים  ,שהחלו בהם בבית הספר באדיס .במהלך נסיעתו השביעית
של פיטלוביץ נרכשה קרקע באדיס עבור בית ספר חדש בסיוע נדיב של חמשת אלפים תלרים

מה " נגוס "  .סייעה למפעל גם העובדה שפיטלוביץ העמיד במיומנות את הוועד האמריקאי למען

הפלשים בפני עובדה מוגמרת ,וכך אילץ אותו לכבד את התחייבותו .
לאה התלוותה לשני המסעות  ,ובהתכתבויותיו הרשמיות לא נזכרה אף פעם בשמה אלא
בכינוי " המורה " או " המורה היהודית האירופאית  ,תקבל תשלום מהוועד האמריקאי למען

הפלשים " .

לאה לימדה ( באדיס אבבה ) בנות פלשיות

ב % 926 -

( למרות שהחזיקה מעמד רק

מספר חודשים ) ולימדה אנגלית בבית הספר באדיס  .במהלך הנסיעה בשנת  , 1926בזכות
לנוכחותו באדיס של אבל לוי

) ~ (Abel Levi

בנו של סילבן לוי

) ; Sylvain Levi

בעת ההיא )  ,שפעל בתור מתווך  ,הצליח פיטלוביץ לחדש את קשריו עם

נשיא כי " ח

כי " ח ולזכות שוב

בהשתתפות הארגון בחינוך הפלשים הצעירים .

יעקב ולאה הגיעו לג' יבוטי בשניים בינואר  ; 1926בשנים -עשר בו הם הגיעו לאדיס ברכבת.
בתחנת הרכבת פגשו אותם תאמרת ודוד נדל ,יהודי אשכנזי מעדן שגר באדיס ותמך בעבודתו

של פיטלוביץ .הרוי וולדה מלאסי ) , ( Hervy Walda Sellassieשר החוץ של אתיופיה  ,וקבוצה
של יהודים תימנים שחיו באדיס  ,אף הם קיבלו את פניו .היתה זו קבלת הפנים הקבועה שלה
זכה פיטלוביץ בכל אחד מביקוריו באתיופיה.
למרות הקשיים הכלכליים החליט פיטלוביץ

ב % 926 -

לחנוך תכנית חינוכית חדשה

ומרשימה  .הוא התכוון לשלוח כעשרים בנים ללימודים בגרמניה  ,באיטליה  ,בצרפת  ,בארץ
27

ראו אוסף פיטלוביץ  ,פריט . 99

יעקב פיטלוביץ ן
ישראל וגם בסרביה ( שבה

103

חי רב שהסכים לחנך ילד פלשי אחד )  .לדמביה אמור היה להגיע

מורה שיוציא שוב לפועל את התוכנית שנקטעה פעמים רבות מאז נוסד בית הספר הראשון
במקום בשנת . 19 % 3
לאחר הלחץ שהפעיל עליה אבל לוי  ,הביעה כי " ח

באפריל % 926

רצון לעזור לפלשים בשנית ,

ופיטלוביץ לא רצה להחמיץ הזדמנות זו  .לשם כך היה מוכן להניח לחילוקי הדעות מן העבר

ולהמשיך את הקשר עם הארגון  .מכל מקום  ,התוכנית שכי " ח התכוונה אליה היתה מוגבלת
ביעדיה ובגודלה  .הצעירים אמורים היו לקבל הכשרה מקצועית  ,כמו זו שניתנה בבתי הספר
של כי " ח

) Professionnelle

. ( instiatjon

ב 24-באוקטובר  ,לאחר שהות של עשרה חודשים  ,עזבו יעקב ולאה את אדיס ונסעו לג' יבוטי

ברכבת ומג' יבוטי לעדן באנייה ; בעדן שהה פיטלוביץ ימים מספר  ,כהרגלו בכל נסיעה לאירופה .
מעדן חזר לג' יבוטי  ,ומשם למאסוואה  ,שם מצא אנייה לפורט סעיד  ,ומשם לחיפה  .יעקב ולאה
הסתובבו ברחבי ארץ ישראל ואירופה במשך מספר חודשים  ,וביקרו את הפלשים הצעירים

שהתגוררו אצל משפחות יהודיות  ,וכן אצל תומכים של פיטלוביץ .
ב 28 -

במרץ

% 927

הגיע פיטלוביץ לסאות' המפטון  ,בדרכו לניו יורק למסע נוסף של גיוס

כספים עבור נסיעה ב . % 928-לפני שיצא למסעו השביעי לאתיופיה שהה קרוב לשנה בארצות-
הברית .במהלך החודשים הראשונים בניו יורק נאלץ להתמודד עם האשמה חדשה שהאשים
אותו אדלר  ,במיוחד עם הטענה שלא הגיש דו " חות על העבודה שנעשתה  ,על ההישגים של

בית הספר באדיס או על מצב התלמידים  .אדלר טען שחוסר המידע יפגע במאמץ לגיוס כספים ,
משום שהתורמים ירצו לדעת איזה שימוש נעשה בכספם  .אדלר הציע אפילו שפיטלוביץ יפסיק
לפזר ממון על נסיעות יקרות לאתיופיה וימצא עבודה כמורה במכון למדעי המזרח שעתיד
לקום בירושלים  .כך  ,טען אדלר  ,יוכל לעשות יותר למען חינוך הפלשים בארץ ישראל .אדלר
הביע דעה זו כבר קודם לכן  ,והיה משוכנע שזול ומעשי יותר לרכז את חינוך הפלשים במקום

אחד בארץ ישראל בפיקוחו של פיטלוביץ  ,מאשר לעסוק בעבודה קשה באתיופיה  .פיטלוביץ
לא הסכים אף פעם עם טענה זו  ,משום שהעדיף לשמור על נוכחות באתיופיה ולהבטיח הגנה

" דיפלומטית " לפלשים בבירה האתיופית .יתר על כן  :הוא מעולם לא ויתר על חזונו להרחיב

את התוכנית לפנים הארץ  ,כפי שעשו הפרוטסטנטים שעמדו לו לרועץ בכל דרך.
פיטלוביץ הצליח להשיג תרומה נוספת מהג' וינט ובזכותה יצא למסעו השביעי ב. 1928 / 9 -
במהלך מסע זה הצליח פיטלוביץ לקנות קרקע נוספת לבניית בית ספר  ,הודות לתרומה של
ראם תאפארי  ,והתחיל בבנייתו  .בית הספר הוכר רשמית כמוסד אמריקאי  ,בחסות לשכת
הציר האמריקאי באדיס אבבה ; על נייר המכתבים התנוססה הכותרת " בית הספר האמריקאי

של ד " ר

פיטלוביץ "

Faitlovitch' s Aarican School

ת (] ) .

~
שפיטלוביץ שהה כהרגלו מספר חודשים באירופה  ,במצרים ובארץ ישראל ,
לאחר

והקפיד להגיע לארץ ישראל לקראת ליל הסדר  ,כדי לחגוג אותו בביתו בתל-אביב ,
פיטלוביץ ואחותו לאה לאדיס ( דרך ג' יבוטי ודיר

דאווה ) ב24 -

ביולי  , 1928ונשארו שם עד

 28במרץ . % 929
28

מאז

1927

28

נסעו

היה לפיטלוביץ בית בתל-אביב  ,ברחוב מאה שערים  , 26ושם התגוררו גם הוריו .

]
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בסופו של דבר נקנתה הקרקע
ב 14 -

בדצמבר

1928

ב 26 -

בספטמבר

1928

במחיר של  6 , 012 . 50תלר ונרשמה

בשמו של תאמרת  ,ככיסוי בלבד ; שמו של פיטלוביץ היה רשום כמנהל

הוועד האמריקאי למען הפלשים  .שטח הקרקע היה  4 , 090מטרים רבועים ועמד עליה בניין ,

אך בחודשים הבאים החליט פיטלוביץ להרוס אותו ולבנות בניין חדש  ( .בצוואה שכתב בשנת
1952

הוריש פיטלוביץ קרקע זו לאשתו '.

 99ןלו 9 %ץ

)2

והלמ9ד9ו

~

פיטלוביץ ניצל את כל קשריו האישיים  ,במיוחד עם רבנים אורתודוכסים באירופה  ,כדי
לשכנע אותם בחשיבות המשימה שנטל על עצמו בשם הסולידריות היהודית  -כולל המאבק
לסכל את עבודת המיסיון הפרוטסטנטי שעסק באופן פעיל בהמרת דתם של הפלשים
באתיופיה  -ובהשלכות שיש למפעלו על כבודם של היהודים ומעמדם .
פיטלוביץ נהג בפטרונות ובסמכותיות בהחלטותיו בנוגע לגורל הצעירים מאתיופיה -

הוא לא התייחס לרצונותיהם והחליט עבורם החלטות שלעתים חרצו את גורלם  .כך למשל לגבי

בחור צעיר  ,חזקיהו פינקס ( 85ות1ע )  ,שנלקח לאיטליה בסוף המסע הרביעי ב . 1921 -מאז פעל
פיטלוביץ בלי להקשיב לדעותיהם של אלה שדאגו לבחור באיטליה  ,וככל הבראה הכירו אותו

טוב יותר  ,והתעלם אף מתחינותיו הנואשות של חזקיהו עצמו.

30

" העבודה הקדושה " היתה

חייבת להימשך בכל מחיר  ,וצרכים אישיים לא הובאו בחשבון  .חזקיהו פינקס הגיע לאיטליה
בדצמבר

1921

ונפטר משחפת באלכסנדריה בשבעה בפברואר  . 1931הוא נשלח מאיטליה

לאלכסנדריה  ,אל הרב דוד פראטו מאיטליה  ,שהיה רב באלכסנדריה והכיר את הנער בעת
שהותו באיטליה  ,כיוון שבאיטליה איש לא היה מעיניין לטפל בו ; וזאת למרות שהאקלים הלח
באלכסנדריה לא התאים לנער חולה בשחפת .
הצעירים שפייטלוביץ העביר לעולם היהודי באירופה הגיבו תגובות שונות כלפי מיטיבם .
פיטלוביץ תיכנן את עתידה של קבוצה זו של בני הקהילה הפלשית  ,ובה בעת ניתק אותם
מסביבתם המקורית .חלק מהצעירים הצליחו יותר מאשר אחרים לבנות מחדש את זהותם

ובלמצוא דרכים לשילוב בין העולמות השונים ; אחרים שילמו על הצלחתם בקשיים בבניית
זהותם בעולם של הבדלים שהובילו לתחושות של ניכור ; אחרים כמו חזקיהו פינקס  ,מקונן
לוי

)

 ~.סמת0ן8א )

וסולומון יצחק לא הצליחו להתמודד  ,וסבלו סבל גופני ונפשי  3 , .מקרה

חריג  ,משום אופיו המורכב  ,היה

תאמרת עמנואל.

תאמרת עמנואל היה תלמידו האהוב של פיטלוביץ ונעשה אינטלקטואל אתיופי גדול.
תאמרת היה הראשון שליווה את האירופאים שהגיעו לחפש אחר הפלשים  ,סיפר להם  ,קישר

29

ראו אדמור  " :אני משאיר לאשתי האמורה את זכויותי על שטח באדיס אבבה ( אתיופיה )  398א המשתרע
על  4090מטר מרובע לפי ההצהרה שנחתמה לפני הקונסול באדיס אבבה מתאריך  . " 10 . 1 . 1929בהצהרת
תאמראת

( 127ן coll .

 , ( Fait.נכתב  " :איני טוען לזכות על הרכוש שנזכר לעיל " .

30

על חזקיהו פינקס ראו טרויזן  -סמי  ,מוולקה לפירנצה .

31

על מקונן לוי ראו טרויזדסמי  ,יהודים אתיופים ; על סולומון יצחק ראו וייל  ,יצחק .
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ביניהם ותירגם בעבורם  .במיוחד הוא התקרב
לפיטלוביץ  ,שאיתו היה לו קשר מיוחד  ,אך
במסגרת היחסים ביניהם הוא נקרע במאבק
פנימי תמידי בין ציות למרי  ,והדבר שינה

את חייו .
הקשר האישי שהיה בין פיטלוביץ
לתאמרת משקף את הקשר בין שני

עולמותיהם התרבותיים  .פיטלוביץ  ,שהיה
בעל אישיות חזקה  ,אוטוקרטית ונחושה ,
ראה

את

המציאות

האתיופית

מבעד

למשקפיו של תאמרת  ,אך עם זאת התעקש
כי פרשנויותיו שלו היו נכונות יותר מאלו
של האדם שתיווך בינו לבין המציאות ,
ושאותו הוא כינה לעתים

ו " ילדותי " .

" עקשן "  " ,סרבן "

לעתים קרובות התמרד תאמרת

נגד " אדונו "  ,ופעל על פי הכרתו ורצונותיו .
יעקב פיטלוביץ ומאמרת עמנואל .מתל הספר

הוא בחר תמיד במה שהחשיב כנכס היקר לו

David Kessler, The Falashas :

ביותר  ,כבודו  ,במיוחד כשזהותו האתיופית

 Short Historyג

ofthe Er/ziopian J
, ews, London 1982

היתה נתונה להתקפה  .לדוגמה  ,הוא תירגם
מאמר אנטי  -פשיסטי לאמהרית  ,השתתף בתנועת ההתנגדות של הקבוצות האתיופיות

הגולות במצרים  ,והיה פעיל בסודן בעזרה ל" נגוס " לחזור לארצו .פיטלוביץ מתח ביקורת

חריפה על פעולות אלה  -הערכים היחידים שראוי להשקיע בהם  ,לשיטתו  ,היו כבוד יהודי
ו " העבודה הקדושה "  ,כלומר תחיית הפלשים  .כאשר נשללה מתאמרת הזכות לפעול  ,הוא
הרגיש כאילו דחקו אותו לפינה וממנה העיר הערות נואשות  ,ובהזדמנות המתאימה היה

מפעיל את נשק האירוניה  ,לחרדתו העצומה של " אדונו "  .למעשה  ,תאמרת הטיל ספק רב
בהצלחת " העבודה הקדושה " של פיטלוביץ  ,למרות מאמציו הרבים  .במכתב מפברואר
למנהל " ישראל "  ,כתב עת יהודי איטלקי שהתפרסם ברומא  ,הוא הביע את

% 926

הסתייגויותיו :

ככל שמייסד התנועה ( פיטלוביץ ) מפליג לרקיעים ולשטחים חדשים בחזונו  ,כי בבוא
הזמן  ,כאשר האנשים שעבורם השקיע את כל האנרגיה שלו ייצרו גוף אחד של יהדות
אוניברסלית  ,ילכו קדימה ויתחלקו ברגעי האושר כמו גם ברגעי העצב  -אני  ,שעקבתי
אחריו מקרוב יותר מעשרים שנה  ,איני יכול להתעלם מספקותי .

32

ראו עמנואל ,

עמ ' "Ma per quanto 1 ] fondatore del movimento abbia nelle sue visioni nuovi : 1

1 % sua energia formeri

.

]0

%

"

ט domani 1 % gente per 1 % quale ha dedicato 1טיcieli 8 nuova terra , 40

 sciagure ,ט condividere 18 sue gioie

dal mio
" dubbio

32

llscire

] ancora 15 grado 4

ן

''dell

universale continuando

vent ' 5214 , 202 5020

ש

lavoro da piE

ם

0 unicoק ! 0ם 2ט

che seguo da vicino
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תאמרת לא היה בטוח אם היהדות  ,במקרה זה יהדות איטליה  ,רצתה להכיר בכך שהיו יהודים
באתיופיה  .מסקנתו היתה שאם העבודה תדעך או תיפסק לגמרי " תחילתה תגרום יותר נזק
מאשר תועלת " .

33

תאמרת מעולם לא היה שותף לאוטופיה של פיטלוביץ  ,ויתרה מזאת  ,הוא

חלק על פיטלוביץ בנושאים רבים  ,ובמיוחד בנוגע לדרך שבה ניהל את " עבודת הקודש " שלו .
במשך כל חייו התלונן תאמרת על מחסור בכסף  .במכתבים ששלח לוועד האמריקאי למען

הפלשים גינה באופן מתמשך את אי -התקצוב עבור חינוך הפלשים  .הוא הסביר כי חוסר תקציב
יפגע בכל מפעל לחינוך הפלשים  ,וכי הוא מעיד על הוסר עניין של יהדות העולם בעבודתו של

פיטלוביץ  .כך הגיע תאמרת למסקנה שעדיף היה אלמלא התחיל בעבודה זו.
פיטלוביץ ותאמרת הגיעו מעולמות שונים  ,ודמיינו מציאות ועתיד משותף טובים יותר  .עם
השנים התדרדרו היחסים לאכזבה הדדית  ,האשמה והאשמת -נגד  .תאמרת ראה כמה פעמים כי
פיטלוביץ נוטה לריב ולכפות את דעתו  ,ואינו יודע לפעול עם אחרים באופן

הרמוני ;

ומשום

34

כך החמיץ כל אפשרות לשיתוף פעולה עם אחרים שרצו לעזור לו ולתמוך בעבודתו  .כך איבד

תאמרת כל תקווה שדבר כלשהו ישתנה אי-פעם .

פיטלוביץ ונדחי ישראל
יעקב פיטלוביץ הכיר את הסיפור על הקבוצה ממן ניקנדרו ) 5 Nicandroנ , ) 5וללא ספק נדהם
מאנשים אלה ש " גילו " את רצונם להיות יהודים  ,סיפור שדובר עליו הרבה בחונים יהודיים

איטלקיים .

35

בינואר

נסע פיטלוביץ פעמיים כדי לברר אם אנשים אלה יכולים להיחשב

1935

" נדחי ישראל " או " גרים "  ,והוא כתב ביומנו מספר הערות על הביקור

( . ) 28 . % . 1935

יומיים

לאחר שהגיע לסן ניקנדרו נסע פיטלוביץ לרומא  ,והיה שבע רצון עד כדי כך שכתב כי בילה

" יום נעים עם הגרים "  .מאותו רגע ואילך התייחס פיטלוביץ אל הקבוצה מסן ניקנדרו כאל
גרים  ,ובכך ציין שהוא חשב שהם מייצגים לא -יהודים שקיוו להתגייר  ,ולא אנוסים  .גירסה

נוספת של ביקור זה ניתן לקרוא ביומנו של מנדוציו )  , ( hfand~zioשנכתב ב. % 938-
זו  ,ד " ר " פאלטו

לואיג' י " ( 151ם]

36

בגירסה

 , ( Faltoסילוף משעשע של השם " פיטלוביץ "  ,הגיע בנושאו

" מזוודה קטנה "  ,כנראה אותה מזוודה שאנו יכולים לראות בחדרו של פיטלוביץ באוניברסיטת

תל-אביב.
ברור שפיטלוביץ  ,שנסע יותר מפעם אחת לאזור גרגנו

) ( Gargano

שבפוליה

 ( Paglia,,שבדרום איטליה ( בחוף האדריאטי ) כדי לבקר את הגרים  ,ושהציג את אחד

)

הגרים בפני המוסדות היהודים הרשמיים ברומא  ,התעניין מאוד בקבוצה הקטנה שלהם  .לכן אין

זה מפתיע ששנה לאחר מכן  ,ב , 1937 -הוא היה מעורב בהכנסת גרים צעירים לרשימה במוסד
33

שם .

34

מכתב היה ו " נפל"

35

ראו פרפיט וטרויזךסמי  ,עמ ' . 79 - 74

36

מנדוציו

מ1 % -

( ) 1948 - 1885

באפריל

- 1949

ראו טרויזךסמי  ,איגרת  ,עמ ' . 335

היה מייסד תנועת הגיור בסן ניקנדרו ואיש חזון ומנהיג כריזמטי  .הוא כתב יומן

שבו תיאר את חזיונותיו ואת עבודתו בקרב האנשים שגייר  .לתרמם לאנגלית ( ולצרפתית ) של חלק מיומנו
ראו קסין ; וראו גם לפיד .
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יהודי אירופאי ובעזרה לארגן את עליית הקבוצה לארץ ישראל .בתחילה התיישבה קבוצת
הגרים האיטלקית במושב עלמה שליד צפת ; הם השתלבו בצורה טובה בחברה הישראלית
והיום הם מפוזרים ברחבי הארץ .

37

נוכחותו של פיטלוביץ בקרב שחורים בהרלם בשנות העשרים והשלושים של המאה

העשרים מעוררת אף היא עניין דב  :רות לנדם כתבה כי בקרב האוכלוסיה בהרלם יצא שמעו
של " הארכאולוג הפולני והציוני  ,ד " ר יעקב פיטלוביץ  ,שגילה מחדש את הפלשים בני זמנינו

בראשית המאה " .

38

פיטלוביץ חיפש שרידים של יהדות עתיקה ושרידים של השבטים האבודים  ,וחיכה לראות
אם הזמן " להפיץ את האור בכל מקום " באמת הגיע  .פיטלוביץ התלבט מאוד  ,לפחות בתחילה ,
ביחסו לתנועה השחורה בהרלם  .רות לנדם כבר שמה לב לכך כשכתבה ש " הוא התרגש  ,אך
אולי היה גם ספקני  ,כאשר מדריך הקבוצה  ,או ' הרב '  ,הצהיר שהשושלת העברית האפריקאית
שייכת לשחורים בלבד וכוללת את הפלשים  ,מלכת שבא ואת השבטים במערב

אפריקה " .

39

פיטלוביץ האמין שהפיכת הגנאולוגיה היהודית האפריקאית למונופול של התנועה השחורה
עלולה לגרוע מתשומת הלב שתופנה אל הפלשים  ,והם היו מטרתו האישית  .הוא אף פחד
שהתנועה עלולה לגרום לגישה עוינת כלפי הפלשים בקרב יהודי אמריקה  ,שחששו ביותר

זאב רבן ,מלכת שבא והדוכיפת .דף שער לאגדת המלך שלמה
ומלכת שבא מאת ח " נ ביאליק 920 ,נ בקירוב  ,גואש על נייר
באדיבות משפחת חיים ושושנה מורו  ,ירושלים
37

על שילובם של הגרים בארץ ראו רושוולד .

38

ראו לנדס  ,עמ ' . 176

39

שם  ,עמ ' . 175
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להתחבר אל הקהילות השחורות בהארלם  ,והיו עלולים להתפתות להשאיר את הפלשים
מחוץ למפעל איחוד נדחי ישראל .מלבד הסתייגויות אלה  ,הפגין פיטלוביץ עניין רב בתנועות
השחורות.

40

בשנות הארבעים ובתחילת שנות החמישים פעל פיטלוביץ ליצירת מספר קהילות ותנועות
בארץ ישראל  ,ופירש את אירועי התקופה כרמז לביאת המשיח  .תנועות אלה קמו ונתמכו על

ידי אנשים רמי מעלה ובעלי השפעה  :ציונים שהיו פעילים בהקמת מדינת ישראל כמו הנשיא
יצחק בן-צבי ; ציונים שהיו קשורים ל" חובבי ציון " כמו נחום סלושץ ; ציונים רוויזיוניסטים

כמו שלום בן-חורין ( פריץ רוזנטל ) ; וחלוצים כישראל בן-זאב.
פיטלוביץ סבר שעמים נוספים  ,במיוחד באסיה ובאפריקה  ,יתעניינו ביהדות אם רק יחשפו

אליה  .לאחר מאות שנים של דממה  ,מתגלה חזונם של הנביאים  ,והגיעה העת להציג בפני העולם
את אורה של היהדות  ,ולגיירו .הקמת המדינה  ,שנראתה כהגשמת ההבטחה המשיחית  ,פעלה
כזרז וכתמריץ לתנועות אלה .

בין איל 9שיא , 5אמריקה ואה '
פיטלוביץ נשא את אשתו בל ,בניסן תרצ " ז

ופ9ה

(1 1

באפריל  . ) 1 93 7הטקס נערך בתל-אביב באחד

מבתי המלון שעל חוף הים  .הכלה  ,מארה ) ( Maraהלוי דוידוב  ,קיבלה טבעת זהב מאחד השרים
הגולים של אתיופיה  .מארה  ,שתוארה כאשה חביבה וסבלנית  ,היתה ממשפחת סוחרים מריגה .
מספר חודשים לאחר נישואיהם  ,לאחר שבילה זמן מועט עם אשתו בבית אחיו חיים  ,בלונדון ,
נסע פיטלוביץ לתקופה ארוכה לארצות -הברית  ,בתקווה להתמנות לפרופסור ללימודים שמיים
או אתיופיים  ,או אולי לזכות במלגה אקדמית .הוא עזב את אנגליה

ב 18 -

בספטמבר , 1937

שהה מעל שנה בארצות -הברית  ,וחידש את קשריו עם חברים ותיקים ותומכים  .מטרתו היתה
כפולה  :לחדש את מאמציו לגיוס כספים בעבור הפלשים  ,שהיו באותו הזמן נתונים לכיבוש

איטלקי  ,ולמצוא הזדמנות לו ולאשתו להתיישב בארצות -הברית .הוא הצליח להשיג את
מטרתו הראשונה  ,אך מעולם לא מצא את המשרה שלה ייחל  ,וחזר לארץ ישראל בתחושה
מרירה  .פיטלוביץ עזב את ניו-יורק ב 4-בינואר

1939

וחזר לתל-אביב רק מספר חודשים

מאוחר יותר  ,לאחר שעבר דרך צרפת  ,שוויץ ואיטליה  ,בעת שאירופה היתה על סף מלחמה .
פיטלוביץ התכוון להישאר בארץ ישראל זמן מועט ולצאת מהארץ פעם נוספת  ,אך המלחמה

שפרצה מנעה זאת ממנו  .הוא ניסה  ,מספר פעמים  ,לצאת לארצות -הברית  ,או לפחות לקוצ' ין
שבדרום הודו  ,כדי להתחיל לעבוד עם היהודים שם ; לשם כך התכתב עם אברהם סאלם ,

מנהיג הקהילה בקוצ' ין.
בסופו של דבר לא הצליח פיטלוביץ להגיע להודו  .במקום זאת הוא נסע לאתיופיה

ביולי  , 1942לאחר שמונה על ידי ה " נגוס " למפקח כללי של משרד החינוך האתיופי  ,בזכות
התערבותו של תאמרת.

40

ראו פרפיט וטרויזדסמי  ,עמ' . 113 - 110

יעקב פיטלוביץ ן
עזיבתו של פיטלוביץ לאתיופיה

ב 1942 -

109

עוררה תשומת לב רבה בחוגים שבהם השתלב

בארץ ישראל ,ובמיוחד אצל נחום סלושץ ויצחק בן-צבי  ,שמייד החלו בתעמולה לגיוס כספים
למימון השלב החדש הזה של המפעל החינוכי באתיופיה  .הארגון המחודש של בית הספר

באדיס אבבה היה תלוי בהצלחת תעמולה זו  .קשרים חדשים נוצרו עם יהודים מדרום אפריקה ,
שפגשו את הפלשים בזמן שירותם כחיילים בריטיים באתיופיה  ,ואלו הביעו נכונות לסייע

בגיוס הכספים  .עם זאת  ,מיעוט האמצעים שנאספו והשימוש הלא נכון שנעשה בכסף הביאו
לכישלון המבצע .
וכך  ,עד סוף מרץ

1944

אף אחד מבתי הספר ( באדיס ובגונדר ) שפיטלוביץ חשב לפתוח

לא נפתח  .לנוכח מצב זה  ,ובמיוחד בגלל המחסור בכסף  ,שקל פיטלוביץ  ,כמוצא אחרון  ,לוותר

על רעיון בית הספר באדיס ולפתוח רק את בית הספר בגונדר  .אך גם רעיון זה לא יצא לפועל.
משום כך  ,ומכיוון שפיטלוביץ לא קיבל תקציב נוסף  ,ובעיקר משום שהמחלוקות עם חבריו
בפלשתינה הלכו והתגברו  ,החליט פיטלוביץ לעזוב את אתיופיה אחת ולתמיד .

ביולי  1944עזב פיטלוביץ את אדיס וקיבל מינוי כיועץ בשגרירות האתיופית בקאהיר  .במשך
חודשי שהותו שם ניסה לשפר את היחסים הדיפלומטיים והמסחריים של אתיופיה עם מצרים
ועם המזרח התיכון  ,ובכללם עסקי היבוא והיצוא  .אך בתפקיד זה לא החזיק מעמד זמן רב  .הוא
השתדל להעלות את רמתם של היחסים הדיפלומטיים ושל סחר החליפין בין אתיופיה לארצות
המזרח התיכון  ,אך לא היה מצוי בדיפלומטיה ובביורוקרטיה של החצר  .התכתבותו עם סגן שר
החוץ  ,אקלילו הבטאוולד )  , ( Aklilo~ Habtawoldהדרדרה לחילופי האשמות ועלבונות  .מלבד
זאת  ,בזמן שהותו בקאהיר שמע בפעם הראשונה על הזוועות של שואת היהודים באירופה ,

ובמיוחד על מותם של בני משפחה רבים ממשפחת אשתו .פ האווירה הקודרת באותה תקופה ,
וכן אי -ההבנות והמתחים בשגרירות האתיופית עשו את השנתיים שבהן פיטלוביץ שהה בקהיר

לקשות ביותר  .התנסותו בשגרירות האתיופית בקהיר הסתיימה בשנת . 1946

מחודשים האחרונים ש  %פיט  %וביץ באתיופיה
ומיעוטיו האחרוניט %אמריקה ) 1950 , 19483

( ) 1946

כשעזב פיטלוביץ את קהיר הוא התכוון לנסוע לאמריקה כדי לחדש את עבודת התעמולה
בקרב הקהילות היהודיות באמריקה  ,להתחיל שוב את תנועות הגיור ולמצוא משרת מרצה
באוניברסיטה או במכללה  ,שתאפשר לו להקדיש יותר זמן לעבודתו המדעית .
במהלך שנותיו האחרונות התאכזב פיטלוביץ מאוד כשראה את הצעירים הפלשים
שהתחנכו באירופה ( מתוך כוונה שבשלב מאוחר יותר ילמדו הם צעירים באתיופיה ) בוחרים
בדרכים שונות לחלוטין ממה שציפה מהם  .באווירה המודרנית החדשה שנוצרה באתיופיה היו
הצעירים הללו לשיכבת עילית בעלת ערך במדינותיהם  ,והם העדיפו לנצל את החינוך שקיבלו
כדי להבטיח לעצמם משרות חשובות ומשכורות טובות יותר משהיו מקבלים בתור מורים .
41

רוב המשפחה נספה בשואה ; רק אחות אחת שרדה מהתופת של אושוויץ והזוועות הותירו בה צלקות
לכל חייה .
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ן

עמנואלה טרויזרסמי

בשנת  , 1947השנה שפיטלוביץ שהה בארץ ישראל בהמתנה לנסיעה לארצות -הברית  ,הוא

התחיל  ,בעידודם הנמרץ של כמה חברי קיבוץ ( יעקב בקר משדה אליהו ואסף כהן ) לשקול את

האפשרות לפתח תוכנית " ציונית " בעבור הפלשים  ,כדי להביא לשילוב של הקהילות היהודיות
באתיופיה לרשת ההכשרות .פיטלוביץ ניסה להוציא את התוכנית לפועל ,במיוחד בנסיעה
שלאחר מכן לארצות -הברית  ,שבמהלכה ניסה להבטיח מימון למרכז הכשרה אתיופי שיכין
את הפלשים לעלייה לישראל  ,ולמחנה עבור ארגון עלייה לנוער .פיטלוביץ סבר שהטרגדיה
האיומה של השמדת יהדות אירופה העמידה בפני העם היהודי את החובה לעזור לפלשים

לעלות לארץ  " :עם מיליוני היהודים שזה עתה הושמדו איננו יכולים להרשות לעצמנו להזניח

את המקור הפוטנציאלי לכח אדם יהודי ,
"

4

פיטלוביץ הפליג באנייה לארצות -הברית ב 7-ינואר  . % 948הוא קיים שם פגישות עם נציגים
של התנועות שעימן תיכנן לעבוד  ,כולל עם דוד הורוביץ  ,מנהיג תנועת הגיור  " ,הרב " מתיו
 4 sמנהיג היהודים השחורים וחברים של הוועד האמריקאי
וונטוורת '
' hJa~hew
~
הפלשים  .פיטלוביץ חזר לארץ רק לאחר הכרזת המדינה  ,ביולי  , ? 948והגיע בזמן ההפצצות
למען

על תל-אביב  ,בין האזעקות  ( .ביתו החדש הופצץ ונזקק לשיפוץ  ) .במהלך הקיץ זכה פיטלוביץ
לביקור של הגרים האיטלקים של סן ניקנדרו  ,שעלו זמן לא רב קודם לכן לארץ ( מסוף
ובמשך כל שנת  , ? 949בעוד מנדוציו נפטר בסן ניקנדרו

ב? 5 -

במרץ

; ) 1948

? 948

היתה זו גולת

הכותרת של הישגיו בקרב הגרים באיטליה בשנות השלושים  .פיטלוביץ נשאר בארץ במשך
תקופה קצרה בלבד  ,וכנראה נסע עם אשתו בסתיו

1949

לשנה נוספת לארצות -הברית  .כאשר

חזר סופית לארץ  ,בסוף קיץ  , 1950היה בן שישים ותשע .
השנים האחרונות בחייו של פיטלוביץ הוקדשו לגיבוש תוכנית של פעולות מעשיות להפצת
היהדות  .פיטלוביץ סבר שניתן לעשות זאת ביצירת קבוצה המיועדת להישלח לאתיופיה ולארגן

את עליית הפלשים  .במאמץ זה תמכו בו יצחק בן-צבי ושר החינוך זלמן שז " ר  ,הברית העברית
העולמית והסוכנות היהודית .במימון הסוכנות היהודית נשלח לאתיופיה באוקטובר  -נובמבר
1951

אלכסנדר רוזנפלד  ,שהיה חבר בברית העברית העולמית ונציג ארגון זה כדי למסור מידע

על מצב בתי הספר ועל האפשרות לארגן את העלייה  .רשימה של מאתיים ועשרים אנשים
(ארבעים ושבע משפחות ) שרצו לעזוב את אתיופיה ולעלות לארץ נשלחה לפיטלוביץ .

ב 1953 -

הוא רצה לשוב לארצות-הברית  ,אך נאלץ לוותר על הרעיון  ,כנראה מכיוון שבריאותו התערערה .
שנים -עשר מסעות לאתיופיה  ,ארבע-עשרה נסיעות לארצות -הברית  ,המתנות ארוכות

בארץ ישראל ובדרך אליה  ,ומעל לכל מספר חודשים באירופה במהלך המלחמה  -אלה היו

השלבים של פיטלוביץ במסע הארוך של חייו ליהדות אתיופיה  .פיטלוביץ נפטר בתל-אביב
בכ " ט בתשרי תשט " ו

( 15

באוקטובר . ) 1955

42

מכתב מ  3 -במאי

43

מתיו וונטוורת ' היה אפריקני  -אמריקני מהרלם  ,שמאוחר יותר כונה " הרב

1950

לוועד למען הפלשים בג ' וינט  ,ג ' וינט אביסיניה . 1954 - 1953 ,

הסינקרטית " מקיימי המצווה " ( של המסדר המלכותי של השחורים
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