ולה בארה '  905ד 8 -ם 9ו

עוהרבו עול אברהם גאלאבטו במצרים
9

9

אבנר לזר

מבוא
פרופסור אברהם גאלאנטי

תורכיה .

1

פחות ידוע דו  -שבועון בלאדינו  ,בשם ' לה בארה '

( יולי  - 1905ספטמבר
כ 300 -

( ) 1961 - 1873

נודע במיוחד בפועלו הפורה בחקר יהודי

) 1908

במצרים  ,בעת ששהה שם

עיתונים וכתבי  -עת יצאו לאור בלאדינו ,

2

( המטה ) ,

שייסד וערך

כגולה .

ורבים מהם ראויים לסקירה

יסודית ולהערכה  ,מסיבה זו או אחרת  ' .לה בארה ' מעורר בנו עניין משני הבטים .
האחד  -הוא עשוי לשמש כמקור לתולדות יהודי תורכיה בהתחלת המאה ה . 20 -
שכן העיתון הופיע במצרים  ,שהיתה באותו זמן למעשה בשליטת הבריטים  ,למרות
כפיפותה הפורמאלית לאימפריה העות ' מאנית  ,ועל כן יש להניח שפורסמו בו דברים
גלויים על יהודי תורכיה  ,אשר העיתונות היהודית בתורכיה עצמה לא יכלה לפרסם
מחמת הצנזורה  .ההבט השני של עניין ב ' לה בארה ' הוא היותו מקור להבנת רקעו

הרעיוני של עורכו  ,שלימים נעשה היסטוריון נודע  .שכן אברהם גאלאנטי כמו " ל

וכעורך של ' לה בארה ' פעל כפוליטיקאי וכאיש  -ציבור  ,ובתור כזה חשף את עמדותיו ,
רעיונותיו ומעורבותו האישית בצורה יותר ישירה מאשר בכתביו המדעיים  .פעילותו
ב ' לה בארה ' גם חושפת את יחסו אל אישים שונים שעל אודותיהם כתב מאוחר יותר
בחיבוריו

המדעיים .

א  .הרקע להופעת ' לה

בארה '

הגליון הראשון של ' לה בארה ' הופיע ביולי  . 1905היה זה בימי שלטונו של הסולטאן
עבד אל  -תמיד השני ( מלך  , ) % 909 - 1876שבימיו היתה תורכיה מדינת משטרה ,

פירוט ההפניות הביבליוגראפיות  -ראה
1

כל ספריו על יהודי תורכיה פורסמו מחדש בסדרה של
תורכיה ' ( אסתאנבול

2

בסוף .המאמר .

. ) 1984

10

כרכים תחת השם הכולל ' תולדות יהודי

רשימה מלאה של חיבוריו לפי ההוצאה המקורית  -ראה

קאלדרון  ,עמ '  . 92 - 87עליו  -ראה  :תולדות  ,עמ ' . 288 - 287
על העיתונות בלאדינו  -ראה  :גאון ( ושם רשימת מקורות ) .
ביניקותי ; לוי  ,בן גיאת .

:

ראה גם  :לוי  ,איזמיר ; לוי  ,בן

ן

52

אבנר לוי

המעודדת מלשינות גם של בנים נגד הוריהם  ,המפעילה צנזורה דקדקנית על עיתונות
מקומית ועל פעולות תרבות והתכתבות בין פרטים ואינה מתירה זרימה חופשית של
עיתונים וספרים מן החצן  .גם מצבה הפוליטי והכלכלי של האימפריה העות ' מאנית
באותו זמן היה בכי רע  :ממשל מתפורר  ,חוב בינלאומי גדול  ,התערבות של מעצמות
חקן בענייניה הפנימיים ומיעוטים מדוכאים הנאבקים על

עצמאותם .

3

באימפריה שוקעת זו נולד  ,בבודרום שבדרום תורכיה  ,וגדל אברהם גאלאנטי .
לאחר תום לימודיו בבית  -ספר תיכון באיזמיר  ,הוא התגורר ברודוס  ,שם הקים את
בית  -הספר ' תפארת ישראל '  ,אך לא הצליח להמשיך להפעילו בשל קשיים

כספיים .

הוא ביקש מהקהילה היהודית לתמוך בו  ,ומשזו לא יכלה  ,או לא רצתה  ,לתמוך בו ,

רודוס .

הסתכסך עם מנהיגיה ועזב את

אחר  -כך הוא שהה

4

3

שנים באיזמיר  ,עבד

בכמה עיתונים יהודיים שבה  ,בזה אחר זה  ,ובכל עיתון שעבד בו הסתכסך עם

הוא מתאפיין בשנים אלו כאיש דינאמי  ,בעל כושר עבודה לא  -רגיל ,

בעליו .

5

משכיל  ,נועז ועם

זאת גם חסר יכולת לשתף פעולה עם אחרים  .הוא עזב את איזמיר אתרי שלא הצליח

להשתלב במסגרות הקהילה היהודית שבה  .לפי גירסתו  ,הוא כתב שנה קודם לכן

מאמר בשם ' לה דולסי ' ( המתוק ) בעיתון ' איל מיסיריט '  ,בעריכת אלכסנדר בן גיאת ,

ובמאמר זה תקף מנהג הנקרא ' תקופה '  ,שנחשב בעיניו אמונה תפלה  .מנהיגי הקהילה
דרשו ממנו לחתום על הצהרת חרטה  ,ואם לאו יוגלה לבודרום  .עקב סכסוך זה הוא
עזב את איזמיר ועבר

למצרים .

6

גירסה זאת שלו נראית כתיררן יותר מאשר סיבה

לעזיבתו  ,שכן הפרשה אירעה שנה קודם יציאתו למצרים  .סביר יותר שהסתכסכותו
עם הממסד היהודי בעיר סגרה בפניו דלתות רבות בקהילה והקשתה על השתלבותו

בה .
הוא הגיע למצרים באוקטובר

1904

והשתקע בקאהיר  .מצרים  ,מאז השתלטות

הבריטים עליה בשנת  , 1882נהנתה מיציבות פוליטית ומפריחה כלכלית והיתה אבן
שואבת ליהודי תורכיה  ,במיוחד מאיזמיר  ,כמו גם לתורכים שברחו אליה ממשטרו

של עבד אל  -חסיד  .ואכן מצרים היתה לאחד ממוקדי האופוזיציה של התורכים

הצעירים  7 .גאלאנטי עסק במצרים בעבודות שונות ובתחומים שונים  .בין היתר  ,הוא

3

על תקופת עבד אל  -חמיד השני  -ראה  :לואיס ( פירוט המקורות  -בעמ '  , ) 129המסייע להבנה
טובה של התקופה

4

;

אדיבאר ( רומאן

בתורכית ) .

פרטים על חיי גאלאנטי בתקופה זאת ברודוס ראה
ראה

:

קלדרון ב' פעמים '  ,עמ ' . ) 112 - 102

:

קאלדרון  ,פרקים

4-2

( לקוראי עברית -

פרטים על בית  -ספרו ברודוס וסכסוכיו של גאלאנטי עם

מנהיגי הקהילה שם מפוזרים בגליונות ' לה בארה ' ויש שהם סותרים זה את זה ונותנים גרסאות

שונות  -ראה
5

:

' לה בארה '  24 ,בנובמבר 1905

;

ראה גם גאלאנטי  ,רודוס  ,עמ ' . 47 - 46

הוא עבד באיזמיר בעיתונים ' לה בואינה איספיראנסה '  ' ,איל נוליליסטה ' ו ' איל מיסיריט '  .טענת

קאלדרון  ,שגאלאנטי כתב בשני עיתונים בלבד  ,ועל  -כן יתר עיתוני איזמיר היו ודאי שמרניים ,
היא מוטעית  -ראה
6

 :קאלדרון  ,עמ ' ; 26

.

לוי איזמיר .

ראה  ' :לה לארה '  11 ,באוגוסט  . 1905קאלדרון

( עמ ' ) 28

מציין עובדה זו ועם זאת מחמיא על כך

לגאלאנטי .
7

על

האופוזיציה לעבד אל  -תמיד השני  -ראה

:

ראמסור ( וראה המקורות בהערה , 3

לעיל) .

.

אברהם גאלאנטי

( תצלום מן העשור

הראשון למאה ה ) 20 -
המקור  :הארכיון

המרכזי לתולדות עם
ישראל  ,ירושלים

היה מנהל העיתון היהודי ' מצרים '  ,בעריכת יצחק קארמונה  ,בערבית  -יהודית
( באותיות

עבריות )

עם תוספת

בלאדינו .

8

ב 14 -

ביולי

, 1905

לאחר הכנות סודיות

וממושכות  ,החל לצאת לאור  ,בעריכתו  ' ,לה בארה '  -דו  -שבועון ובו
( למעט הגיליון האחרון מספר  , 65שכלל

8

עמודים) .

4

עמודי פוליו

' לה בארה ' הופיע עד לאחר

פררן מהפכת התורכים הצעירים  ,וגליונו האחרון יצא לאור בספטמבר . 1908
8

9

במצרים הופיעו מספר עיתונים בלאדינו  ,והם לא היו מיועדים לקהילה היהודית המקומית  .הם

הוצאו לאור על  -ידי יהודים מתורכיה שהשתקעו במצרים  ,זמנית או לצמיתות  .העיתונים הם
' מצרים '  ,יצא לאור בשנת

1905

:

בערבית ובלאדינו  .את החלק שבלאדינו הוסיף מאוחר יותר

העורך יצחק קארמונה  ,יליד אסתאנבול  ,לבקשת

קוראיו .

ב , 1906 -

משה בן גיאת  ,יליד איזמיר ,

הוציא לאור את ' לה לוז '  ' .לה טריבונה ' (  ) 1906נוסד בידי יצחק צ ' יסאנה  ' .לה בירדאד ' ( ) 1930

נוסד בידי משה פאפושאדו מאיזמיר  ' .לה בוז ג ' ודיאה ' (  ) 1930יצא לאור בידי יצחק אלגאזי  .כל
9

העיתונים האלה התקיימו זמן קצר או הפכו לעיתונים בערבית  .ראה  :גאון ( בערכים המתאימים ) .
סדרה שלמה של ' לה בארה ' מצויה בספריית מכון בן  -צבי  ,והיא אולי היחידה בעולם  .הסדרה
53

54

אבנר לוי

ן

ב  .המצע הפרוגראמתי של העיתון
במאמר פרוגראמתי ארוך  ,בשם

' פרוגראמה '  ,מאת העורך  ,על מטרות ' לה 5ארה ' ,

שפורסם בגליונו הראשון (  14ביולי  , ) 1905מתואר מצבה העגום של הקהילה

בתורכיה .

היהודית

המאמר פותח בציטוט מאמר מאת יצחק גבאי  ,עורך ' איל

טיליגראטו ' מקושטא  ,ובו נאמר  ,כי ועד ההנהלה של קהילת קושטא ( ' כולל
לא התאסף לישיבה זה יותר

מ3 -

קושטא ' )

חודשים  ,כי קופת הכולל ריקה  ,והחובות גדלים  ,וכי

מתמוטטים .

הארגונים והמוסדות היהודיים בבירה

באחת

 -הנהלת הקהילה

בקושטא אינה מתפקדת  .על כך הוסיף גאלאנטי וציין את הפילוג בקהילת סאלוניקי ,

את הריב בין ירושלים לטבריה על קופת רבי מאיר בעל  -הנס  ,את בעיית הרבנות

בצידון ובעיות רבות נוספות  .הוא מסכם במאמר את המצב

ואומר :

במקום אחד סובלת הקהילה ממנהיג רוחני שאינו יודע את תפקידו  ,במקום שני
נכבד  -כביכול  -אחד מנצל את הקהילה לקאפריסות האישיות שלו ,
במקום אחר מוסד זה או אחר מנוצל לרע ובמקום רביעי קהילה קטנה מבקשת
עצה מקהילה גדולה ואינה

נענית .

אנחנו מבקשים לחפש את הגורמים לסבל זה  ,והם רבים  .אך הגורם הראשון
מצוי בקטע מהתלמוד [ בבלי  ,שבת קלט ע " א ]  ,ונאמר

שצרות רבות באות

' אם ראית דור

בו :

עליו צא ובדוק בדייני ישראל [ . . .
זה לא נרחיב את הדיבור על כך  .בגליונות
]'

במאמר  -פרוגראמתי

הבאים יידונו ,

בפרטי פרטים  ,הרבנים  ,המנהיגים  ,המוסדות הקהילתיים  -בשמותיהם
הגלויים של האישים יחד עם ההוכחות  ,בלי התחשבות  ,בלי

יוצא  -מן  -הכלל .

גאלאנטי מייעד אפוא את עיתונו למאבק נגד ההנהגות  ,דתיות וחילוניות כאחת  ,של
הקהילות היהודיות  ,ומאשימן במצב החומרי והרוחני הירוד של הקהילות  .את ' לה
בארה ' הוא מגדיר כעיתון ' בלתי תלוי  ,ליבראלי  ,דמוקראטי  ,ידיד האמת  ,הצדק ,

הקידמה והאור  ,מגן הסובלים ונגד המקטרגים ( אנטי

מקאטריגיסטה ) ' .

העובדה

שהוא משתמש במונחים ' ליבראלי  ,דמוקראטי ' ראויה לציון  ,אך הוא לא מפרט את

התכנים של המונחים האלה  ,גם לא ברור מה כוונתו במונח ' אנטי מקאטריגיסטה ' .
העיתון יעסוק  ,לדברי העורך  ,בעניינים הקהילתיים של יהודי תורכיה בלבד  .אין ' לה
בארה ' מתיימר להיאבק נגד השלטון התורכי  ,כפי שסבורים רבים 0 .ן העורך מצהיר ,
שעיתונו יהיה פתוח בפני כל מי שסובל מאי -צדק כלשהו מצד הקהילה  .וכאן הוא
דווקא מפרט למה כוונתו באומרו ' כל '

:

עשירים ועניים  ,משכילים ובורים  ,חכמים או בעלי  -בתים סתם  ,בעלי  -מלאכה
היתה רכושו

בן  -צבי  ,שהוא ממונה עליה .

מכון
10

ראה

של אברהם אלמאליח ז " ל  ,והודות למאמצי מר אברהם הטל היא נתרמה לספריית

:

קלדרון  ,עמ '

; 28

אלמאליח  ,עמ ' . 45 - 34

העיתון ' לה

בארה ' 1908 - 1905

ן

55

וחנוונים ( איסנאפיס )  ,סבלים  ,מצחצחי נעליים  .כולם יכולים לדבר  ,לצעוק

יישמע .

ולהיות בטוחים שקולם

שכן כל השכבות

( קלאסאס )

מבחינה טבעית ואנו מקווים שתהיינה שוות גם מבחינה

האלו שוות

סוציאלית .

דבריו אלה יש להם צביון ברור של שוויוניות ושל מודעות סוציאלית .

אלא

שגאלאנטי אינו מסביר שוויון טבעי ושוויון סוציאלי מה הם  ,ומה תכניהם וכיצד
יושגו  .אבל אפילו המעט שנאמר יש בו עניין  .מכאן חוזר העורך אל היעד העיקרי
שלו  ,מנהיגי הקהילות היהודיות

:

כל אי  -סדר בקהילות ובמוסדות ציבוריים יפורסם ברבים  ,וכל ניצול לרעה

שיפגע בטובת הציבור יובא לידיעת הכלל  .שמו המלא של האשם יפורסם ב ' לה
בארה '  ,ללא ציון שם

המתלונן .

דברים אלו נראים אידיאליסטיים ואמיצים  ,אך הם מעוררים ספקות בדבר השיטה
שבה מתחייב גאלאנטי לפעול  .בדבריו  ,אין הוא מבדיל בין מואשם לאשם  ,ואינו נותן
את דעתו לכך שעצם ההאשמה אינה מוכיחה את נכונות האשמה  .גאלאנטי מתחייב
לפרסם את שם המואשם ולא את שם המאשים ( ודאי כדי שלא ייפגע )  ,אולם גישה
זאת עלולה לשרת כל מי שמבקש לתקוף  ,בצדק או לא בצדק  ,ואפילו בעילום שם  ,כל

מנהיג או מוסד  .מכל מקום נוהגו זה של ' לה

ארה ' לפרסם האשמות בלי לבדוק את

נכונותן ועוד לשים עצמו כ ' שופט ' על סמך ~
האשמות אלו  ,כמו גם סגנונו הגס  ,הם
יחידים במינם בעיתונות

בלאדינו .

ג  .יעדי המאבקים של העיתוד  -הקהילות
היהודיות באימפריה
בגיליון הראשון של ' לה בארה ' פורסמו מאמרים נוספים  .אחד מהם דן בזכותו של
האדם לשפוט  ,ובו מטיף גאלאנטי

לראציונאליזם .

במאמר אחר  ,בשם ' מה הוא

הכולל '  ,הוא קורא לכול להיות ערניים למתרחש בקהילה  :לשאול  ,לדעת ולהשתתף
שהם זכותו של האזרח וגם

חובתו .

מן התוכן של הגיליון הראשון עשוי הקורא להתרשם כי ' לה

ארה ' עתיד להיות

~
קומירסייאל '  .אולם כבר
עיתון רעיוני ורציני  ,כמו העיתונים ' איל טיימפו ' ו ' איל

בגליונות הבאים של ' לה בארה ' כל ארבעת עמודיהם יועדו להטחת האשמות נגד
המוסדות והמנהיגים בקהילות  ,ללא כל בדיקה של עובדות ודקדוקים של פולמוס

הוגן  .העיתון תוזר ומפרסם אותן ההאשמות  ,אין ספור פעמים  ,והטענות הופכות
לעובדות וההאשמות  -לגזר  -דין  .לעומת זאת לא נמצא בגליונות אלו אף מאמר

רעיוני.
נדגים להלן כמה ממאבקי גאלאנטי בעיתונו .
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אבנר לוי

קהילת קושטא וממלא  -מקום הרב הראשו  ,רבו משה הלוי

היעד הראשי של התקפות

ארה ' היה רבי משה הלוי  ,ממלא  -מקום ( ק

' לה

ייקאם

)

~
ובתור כזה גם ממלא  -מקום הרב הראשי של ~כל יהודי
הרב הראשי של קושטא ,

האימפריה

העות ' מאנית  .יי

בגיליון השני של ' לה בארה '

( 28

ביולי

) 1905

מפרסם גאלאנטי את מאמרו ' תכונות

של רב '  ,הפותח בציטוט מן התלמוד  ,שלפיו אם דומה הרב למלאך ה ' יבקשו תורה

מפיו  ,ואם לא אל יבקשו תורה מפיו ( בבלי מועד קטן דף יז

ע " א) .

המחבר טוען ,

שרבים מחילים אמירה זו על מראהו החיצוני של רב  ,שעליו להיות בעל זקן לבן ,
לובש גלימה מרשימה ויכולת להשמיע את תפילת הנעילה

ביום  -כיפור בקול בוכים .

אולם זהו פירוש של מורדי  -אור לאימרה זו  ,והפירוש הנכון שלה הוא  ,שרב צריך
להיות רודף צדק

:

לנהל את הקהילה במשפט  ,לנהוג חוק אחד לכול  ,קטנים כגדולים  ,עשירים
כעניים  ,לבקש את קידמת העם  ,לשמוע באובייקטיביות את תלונות העם ,
לשפוט לפי החוק והמצפון ולהגן על היתומים ועל האחדות

והקידמה .

2ן

צמוד למאמר זה פורסם מכתב גלוי לרב הראשי משה הלוי  ,מאת א ' גאלאנטי  .בפתח
המאמר מציין הכותב  ,כי הוא אינו יודע בפירוט על חייו ועברו של ר " מ הלוי  ,אולם

הוא מסוגל לשפוט את מעשיו ( בלי לציין על סמך מה ) .

המכתב מאשים את ר " מ הלוי

במסירת ניהול הקהילה לידי חתנו  ,יעקב אלנקוה  .אולם הלה הוא נטול יכולת  ,שהרי
לא הצליח לפתור את הבעיות של קהילות חלב  ,רודוס ואיזמיר  -אשר בה מכהנים

שני רבנים  ,דבר שגורם לפילוג  ,למריבות ולהוצאות מיותרות מרובות  .ר " מ הלוי ,
מוסיף גאלאנטי  ,גם אינו ידיד העם ( אמיגו דיל פואיללו) משום שהוא טורח תמיד
להשביע את רצון הנכבדים והעשירים ומזניח את העם

;

הוא אויב הקידמה  ,שהרי

הביא לסגירת העיתון הקושטאי ' איל טיימפו '  ,מעשה העשוי לגרום ל ' הרס יהדות

תורכיה '  .מעשה זה גרם סבל רב לדוד פריסקו  ,עורך ' איל טיימפו '  ,האיש אשר ' האיר

את עיני כולנו '  .ר " מ הלוי הוא איש מושחת  ,מוסיף הכותב  ,חילק למקורביו את כספי
הסיוע שנתקבלו מהממשלה
להתפטר מיד

התורכית .

על כל אלה קורא גאלאנטי לר " מ הלוי

מתפקידו .

גאלאנטי אינו מביא במאמרו כל ביסוס עובדתי להאשמותיו  .אנסה להלן לבדוק

11

הרב הראשי הראשון שנתמנה על  -ידי השלטון העות ' מאני במאה ה  19 -היה הרב אברהם לוי ,
בשנת  . 1835למעשה הוא נבחר על  -ידי נציגי קהילת קושטא בלבד  ,אבל השלטונות הכירו ברב
של קושטא כרבם הראשי של כל יהודי האימפריה  ,בדומה למעמדם של הפאטריארכים היווניים
והארמניים  -ראה

12

:

גאלאנטי  ,אסתאנבול  ,עמ ' . 128 .

הצירוף אחדות וקידמה כמובן אינו מקרה  ,אלה מונחי  -מפתח בפוליטיקה התורכית דאז  .כך

נקראה האגודה המהפכנית נגד עבד אל  -חמיד .

לגאלאנטי .

לפנינו השפעה תורכית ברורה  ,אופיינית

.

.

,

,

.

,

.

,.

,

,,

,,

,

ר ' משה הלוי מ " מ הרב הראשי של קושטא ( ושל יהודי האימפריה

,, ,

.. . , . .
"

,,,,,

:

,,

, ,,,, ,,,

העות ' מאנית )

המקור  :ארכיון יד יצחק בן  -צבי  ,ירושלים

את מידת סבירותן  .ראשית יצוין  ,כי לא היתה לו לגאלאנטי ידיעה אישית מרובה על
יהודי קושטא ,

שהרי קודם בואו למצרים חי בבודרום  ,עיר הולדתו  ,ברודוס

ובאיזמיר  .אשר לר " מ הלוי  ,הוא היה איש קשיש באותו זמן  ,וכמו רבים בזמנו  ,חי

במסגרת משפחתו המורחבת  ,ועל  -כן סביר שנעזר בבני  -ביתו  .אין אנו יודעים אם
אמנם הוא מסר את ניהול הקהילה לידי חתנו  ,ובמה זה בא לידי ביטוי  .ההאשמה
שהרב הראשי חילק למקורביו את כספי הסיוע הממשלתי  ,גם זו אין לה כל ביסוס

עובדתי  ,ואין היא ידועה לנו ממקורות אחרים  .אשר לפילוג בקהילות  -מריבות
ופילוגים היו מנת חלקן של הקהילות הספרדיות מאז ומתמיד והם החריפו במאה ה -
57
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אבנר לוי

לר " מ הלוי לא היו הכלים להתמודד עם הבעיות הפנימיות של הקהילות  ,כי

13

היהדות אינה כנסייה ואין בה היירארכיה דתית  ,והרב הראשי לא היה אפיפיור  ,אלא
מעין פקיד ממשלתי שתיווך בין הקהילות היהודיות לשלטונות העות ' מאניים
בעניינים הנוגעים לממשלה  .לא היתה לו סמכות לפסוק הלכה  ,להכתיב נהלים או
לכוף מנהיגים על הקהילות  .בהקשר זה ראוי לציין  ,כי בגיליון
באוגוסט

) 1905

3

של ' לה בארה '

(1

דן גאלאנטי במאמר על הקהילה באיזמיר ומציין כי הקהילה נוסדה

מלכתחילה על בסיס שני מחנות עם שני רבנים ותמיד היה בה ריב ופילוג .
לטענה כי ר " מ הלוי לא דאג לעם אלא לעשירים  ,גם זו האשמה ללא ביסוס

14

אשר

עובדתי .

אשר להאשמה כי ר " מ הלוי הוא אויב הקידמה  -זו אינה עומדת במבחן המציאות ,

שכן רוב בתי  -הספר ומוסדות החינוך וההשכלה של יהודי תורכיה נוסדו בתקופת
כהונתו ובברכתו  .אשר לטענה כי סגירת ' איל טיימ

' ( המוגדרת במאמר ' הרס יהודי

תורכיה ' ) קשורה לרב הראשי  ,הרי סגירת העיתון ~ ,
שהיתה זמנית בלבד  ,נעשתה על -

ידי השלטונות  ,ואיננו יודעים אם לר " מ הלוי היתה יד בדבר  .וראוי להדגיש  ,כי תחת

שלטונו של עבד אל  -תמיד סגירת עיתון היתה דבר שבשגרה  .יצוין עוד  ,כי דוד
פריסקו עצמו ( עורך ' אל

טיימפו )

לא קיבל את ' לה בארה ' בהתלהבות והסתייג

מדבריו של גאלאנטי ומסגנונו  ,כפי שנראה

להלן .

מאבקו של גאלאנטי נגד ר " מ הלוי נמשך לא רק בשנות הופעת ' לה בארה '  ,אלא

גם מאוחר יותר  .בספריו  ,מתאר גאלאנטי את ר " מ הלוי כאיש מושחת  ,בציינו את ' לה
בארה ' כמקור לכך  ,כאשר בעיתון זה אין כל הוכהה
ב ' לה בארה '

מ8 -

בספטמבר

לכך .

5ן

מתפרסם מכתב בחתימת ' קנאי אחד ' און

1905

סילאדור  ,ונטען בו  ,שהרב הלוי הוא ריאקציונר שמנע מיהודים לעבוד במסילות -
הברזל של הבארון הירש  ,בשל סיבות דתיות ; שהעם והמוסדות היהודיים הם במצב
גרוע  ,וזאת באשמתם  .של חתנו  ,נכדו ומזכירו של הרב  ,שפוגעים בעם בגלל רוע

ליבם .
ב ' לה בארה '

מ6-

באוקטובר

1905

מתפרסם מאמר תחת הכותרת ' שערוריה

גדולה '  ,בחתימת ' תושב גאלאטה '  ,ומסופר בו על אירוע הקשור לקהילה האשכנזית

בקושטא  .קהילה זו נוסדה  ,לפי הכותב  ,במחצית השנייה של המאה

על  -ידי

ה 19 -

מהגרים מאוסטריה  -הונגאריה  .מאוחר יותר הגיעו לקושטא מספר יהודים מפולין ,
13

דוגמאות לפילוגים ומריבות  -ראה

:

ברנאי  ,רבנות ,

עמ ' ; 60 - 59

בורנשטיין  ,עמ '

; 63 - 62

עקשטיין  ,עמ ' . 81 - 71
14

גם בספרו על אעמיר הוא מתאר בפירוט מריבות ופילוג בקהילה זאת ואינו מקשר אותם לר " מ

. 73 - 71

15

הלוי  -ראה  :גאלאנטי  ,איזמיר  ,עמ '
ראה  :גאלאנטי  ,אסתאנבול  ,עמ '  . 140 - 137בעמ '  261הוא מביא מסמך משנת  1872על סגירת

העיתון ' איל טיליגראפו '  .המסמך הוא פסק בית  -דין צדק של קושטא וחתומים עליו
חרם הוצא נגד דוד פריסקו שוב מטעם בית  -דין צדק באותה שנה  .משה הלוי לא היה חבר בית -
6

רבנים  .צו

דין צדק ולא חתום על המסמכים  .לא ברור בכלל אם הוא נתמנה כבר אז למישרת הרב הראשי  ,או
שהרב יקיר גירון כיהן עדיין בתפקידו  ' .איל טיימפו ' יצא לאור בשנות  . 1930 - 1872כל הכרכים
מצויים היום  .אם הוא נסגר היה זה לזמן קצר בלבד .

העיתון ' לה

5ארה ' 1908 - 1905

ן

59

מרומאניה ומגאליציה ועסקו בסחר נשים  .הקהילה האשכנזית  ,במסגרת בית  -הכנסת

של תופרי הבגדים  ,סירבה לקבלם  .המהגרים החדשים התרכזו באזור מסוים בעיר ,
ונוסף לסחר בינלאומי בנשים  ,הפעילו במקום בתי  -בושת  ,שהעובדות בהן היו

צעירות יהודיות מעיירות מרוחקות  ,שדורדרו לחיי פריצות  ,על  -ידי פיתויים והבטחות

שוא .

סוחרי  -נשים עשירים אלה היו גם דתיים  ,וכיוון שלא קיבלו שירותי דת

מהקהילה האשכנזית הקימו בית  -כנסת לעצמם והעסיקו אנשי  -דת משלהם  .לטענת
המאמר ב ' לה 5ארה '  ,בחתונה שערך לבתו אחד הסרסורים האלה  ,מישל  ,בשנת , 1905

נוכח הרב יוסף עלי  ,מרא דאתרא של רובע גאלאטה בקושטא  .בשערוריה הזאת אשם
רבי משה הלוי  ,טען הכותב והוסיף  ,כי רבי יוסף עלי ידוע לשמצה ועם זאת רבים

רואים בו את הרב הראשי שיכהן אחרי משה הלוי  .גאלאנטי קיבל ללא היסוס את
גירסת הכותב  ,אף שהסתירה הפנימית בה בולטת לעין  ,והתחייב למנוע  ,תוך שימוש

ב ' מטה '  ,את בחירת יוסף עלי לרב ראשי בעתיד ( ' לה

בגיליון הבא של העיתון

( 10

מגאלאטה '  ,כי העם למד מ ' לה

בנובמבר

) 1905

ארה ' ,

באוקטובר

27

. ) 1905

~
מתפרסם  ,בחתימת ' דייר אחד

ארה ' על מעשיו הרעים של יוסף עלי והחל מבקר

אותו  .הלה כבר מודה בטעותו ~
וטוען שלא ידע מאומה על מישל  ,והכותב לועג לדברי

הצטדקותו של הרב  .במאמר אחר  ,בחתימת ' דייר קוזגונג ' וק '  -שהיא שכונה
באסתאנבול  ' ( -לה בארה ' ,

24

בנובמבר  , ) 1905מסופר על אחד אורבך  ,גם הוא

סרסור נשים  ,אשר לאחר מותו ביקשה משפחתו לקוברו בבית  -הקברות היהודי של
קוזגונג ' וק  .בית  -קברות זה מצוי בחלק האסיאתי של אסתאנבול  ,ועל  -כן הקבורה בו

נחשבת למצווה  ,בשל הקירבה לארץ הקודש  .במקרה דנן סירבה ההנהלה לקבור את
המת  .או אז יהושע אלנקוה  ,נכדו של הרב הלוי  ,התערב ובלחצו אכן נקבר אורבך  .וזו
שערוריה נוספת  ,שאשם בה ר " מ הלוי ( ' לה

ארה '  ,גיליון , 15

בפברואר

2

. ) 1906

במקרה אחר הגיע לקושטא יהודי אשכנזי בשם~' מישיריקי '  ,הציג את עצמו כאיש  -דת

וקיבל תפקיד בהתאם  .תוך זמן קצר נודע שהאיש נוכל והוא פוטר מכל תפקיד  .אחרי -
כן גם הוא עסק בסרסרות נשים  .מאוחר יותר הוא השתקע ברומאניה וקיבל תפקיד של
חזן באחת הקהילות בה  .בהיוודע הדבר בקושטא  ,חקרה הקהילה האשכנזית

והתברר  ,שמישיריקי הציג ברומאניה תעודת  -יושר והמלצה מאת הרבנות הראשית
בקושטא  ,המעידה שהוא חזן וירא
פרסומים אלו ב ' לה

שמים .

ארה ' עוררו תגובה מצד ר " מ הלוי  .מזכירו  ,רבי רפאל

סאבאן  ,והרב חיים נשיא  ~,חבר בית  -דין צדק  ,כתבו לרבני מצרים וביקשו פרטים על
' לה

ארה '  ,בעליו וכותביו  .דבר זה לא פגע בהופעת העיתון ( ' לה
~

 22~ , 16ביאנואר ו  23 -בפברואר . ) 1905
ב8 -

בדצמבר

1905

ארה '  ,גליונות , 12

פירסם גאלאנטי מכתב גלוי שני אל ר " מ הלוי וסיכם בו את

השערוריות הנ " ל  ,שפורסמו קודם לכן ב ' לה בארה '  .זמן קצר אחרי  -כן נפטר הרב
יוסף עלי  ,וב ' לה בארה ' נכתב עליו ( בגיליון , 14

19

ביאנואר

) 1906

שהיה אדם הגון

וישר  ,שנוצל למאבקים פנימיים של שכונת גאלאטה  .אולם טיהורו של הרב עלי לא

60

ן

אבנר לוי

הביא את גאלאנטי לטהר גם את ר " מ הלוי  ,לפחות מן ההאשמות שהוטחו כלפיו בשל

מעשיו של עלי .
( השגחה )

במכתב מאת קורא  ,ללא חתימה  ,מסופר כי בראש הנהלת הרובע

בגאלאטה  ,החשובה והמאוכלסת יותר ביהודים מכל שכונות אסתאנבול ,

6ן

עמד

במשך שנים רבות מ " י ( שמו המלא לא נמסר) וגרם להרס רב בקהילה ( ' לה בארה ' ,
גיליון , 13

5

ביאנואר

. ) 1906

מאוחר יותר נבחר לראש ההשגחה מואיז עלי  ,איש ישר

ומתקדם  ,אשר תוך זמן קצר הביא סדר ורווחה לשכונה  .אולם מ " י גרם באינטריגות
שונות לנפילת מ ' עלי  .כאן ניתן הסבר להתקפות שתוארו לעיל  ,על הרב יוסף עלי -

שלא היה קרוב משפחה של מואיז עלי  -שהיה אדם הגון אך נוצל על  -ידי רמאים ,
ונראה שהמאבק של מחנה מואיז עלי לחזור לראשות הנהלת גאלאטה הוא שעמד
מאחורי ההתקפה נגד הרב משה הלוי  .באופוזיציה לרב הראשי היתה גם הנהלת
הסמינאר לרבנים של קושטא  ,שהיה קשור

לכי " ח ובראשו עמדו הרבנים אברהם

דאנון וחיים נחום  ,אלה לא רצו התערבות כלשהי מצד ר " מ הלוי בניהול

הסמינאר .

' לה בארה ' חזר  ,גיליון אחר גיליון  ,וגדש את דפיו בהתקפות נגד ר " מ הלוי

ומקורביו  -חתנו  ,נכדו  ,אחיו ומזכירו  -שכונו

' הכיפיה

השכורה '  ,הרשעים ,

המושחתים  .יצוין  ,כי אחר התפטרותו ומותו של ר " מ הלוי בשנת  , % 908כל המקורבים

האלה מילאו תפקידים חשובים בקהילה היהודית  .אחיו  ,הרב שבתי הלוי  ,נבחר
לראש הוועד הרוחני הכללי של יהודי תורכיה ושימש

כאב  -בית  -דין .

לן

מזכירו של

ר " מ הלוי  ,רבי רפאל סאבאן  ,שימש במשך שנים כמרא דאתרא של גאלאטה  ,חבר

ואב בית  -דין  ,ומשנת

1953

הרב הראשי של יהודי

תורכיה .

בחיבוריו המאוחרים התייחס גאלאנטי עצמו בכבוד רב אל הרב סאבאן 8 .י זה אשר

כונה ב ' לה בארה ' אחד ' הכלבים  ,הידוע לשמצה  ,רשע ומושחת '  .דמות נוספת
בחבורת ר" מ הלוי  ,חתנו יהושע אלנקוה  ,היה מאוחר יותר פעיל בקהילה ומילא

תפקידים השובים  .מאוחר יותר גאלאנטי קיים עימו יחסים הדוקים למדי והסתמך

עליו בכתיבת מספר חיבורים  .ספרו על מדיניות עבד אל  -תמיד השני והציונות כולו

מתבסס על עדותו של אלנקוה .

9ן

רק על ר " מ הלוי לא שינה גאלאנטי את דעתו  .הוא

ההנהלה של רובע גאלאטה  -ראה

16

על

17

לפי התקנון  ,היה הועד הכללי מורכב
נציגי השכונות  60 .הנבחרים בחרו
כראש הועד הרוחני הכללי בשנת 1914

20

. 143
18

:

מ 60 -

גאלאנטי  ,אסתאנבול 1 ,נ  ,עמ '

רבנים שהיוו את הועד הרוחני הכללי  .שבתי הלוי כיהן
וכן שימש אב בית  -הדין  .ראה  :גאלאנטי  ,אסתאנבול  ,עמ '

הרב שבתי הלוי לא מוזכר שם כאיש ' הכנופיה

השחורה ' .

הרב רפאל דוד סאבאן  ,מזכירו של ר " מ הלוי  ,היה חבר בית  -הדין
מאוחר יותר היה מרא דאתרא של גאלאטה ואב בית  -דין  .בשנת

ראשי של יהודי תורכיה  .בשנת

, 1957

. 163 - 154

חברים חילוניים  ,שנבחרו בבחירות כלליות על  -ידי

ומזכיר בית  -הדין בשנת . 1905

1953

נבחר פה  -אחד לכהן כרב

כשנערכה מסיבת יובל מיוחדת לאברהם גאלאנטי  ,הרב

סאבאן נוכח במסיבה  ,בלי לנטור טינה  .מאוחר יותר  ,גם גאלאנטי כתב דברים טובים על הרב

סאבאן  -ראה  ,למשל  ,גאלאנטי  ,אסתאנבול  ,עמ '
משכיל  ,פעיל ותלמודיסט
19

 , 148 , 106שם

הוא מכונה ' רב מודרני ,

גדול ' .

יהושע אלנקוה היה חבר בועדות הנהלה שונות  .אין לי פרטים מדויקים עליו  .מאוחר יותר

העיתון ' לה

לא הכיר מעולם את הרב  ,שנפטר בשנת  , 1908קודם

בגיליון

19

של ' לה בארה '

(6

באפריל

) 1906

בארה ' 1908 - 1905

ן

ו6

שגאלאנטי עבר לאסתאנבול .

20

מפנה גאלאנטי מכתב גלוי שלישי

לר " מ הלוי  ,מטיח נגדו האשמות  ,בעיקר בהקשר לאירועים בגאלאטה ובסמינאר
לרבנים  ,ודורש ממנו להתפטר מתפקידו תוך

בתלונה אל

בגיליון

הסולטאן .

23

של ' לה בארה '

הלוי מקבל מהקהילה

תורכיה .

3

חודשים  ,ואם לא יפנה גאלאנטי

1 , 500

לדעת הכותב ,

( 22

ביוני

) 1906

מדווח ' כותב אמת ' מקושטא  ,כי ר " מ

לירות תורכיות בשנה ועוד

500

לירות בשנה מממשלת

לירות תורכיות בשנה יספיקו לפרנסת הרב הראשי

1 , 000

ברמה נאותה  ,ואילו התשלומים הגדולים לרב גורמים שיחידים בקהילה מסרבים
לשלם מיסים ולתרום לקהילה  ,בתחושה שהכספים ילכו אל כיסו של הרב  .הכותב
קובע  ,כי בעשרות שנות מנהיגותו עלה ר " מ הלוי לקהילה

ב 90 , 000 -

לירות תורכיות

מעל למגיע לו  ,ובסכומים אלה היה אפשר להשתמש לבניית בתי -ספר  ,בתי  -חולים ,
בתי -אבות  ,בתי  -יתומים וסמינארים לרבנים  .כתוצאה מכך

ב 35 -

שנות רבנותו של

ר " מ הלוי ירדו הכנסות הקהילה  ,במקום לעלות  .מצב זה הוא שגורם להתפטרויות

התכופות של הנהלת הקהילה ( ' הכולל ' ) ולהתנזרות מעסקנות בקהילה מצד אנשים
טובים  ,כמו בכור אפנדי אשכנזי  ,אריה אפנדי פינה  ,אברהם אפנדי פרחי וז ' אק אפנדי

מנשה .

ן2

במשך הזמן  ,מוסיף הכותב  ,הורכב ' הכולל ' לרוב מפקידי ממשלה ונגדם

משתמש ר " מ הלוי באיומים ובהלשנות בפני השלטונות  ,וכך הוא כופה את שליטתו
האישית המוחלטת על ענייני

הקהילה .

בבחננו את הטענות נגד משכורתו של הרב הראשי  ,לא ברור לפי איזה קנה  -מידה
קובע הכותב  ,מהי המשכורת הראויה לרב  .המענק מאת הממשלה מוצג כאילו גם הוא

שולם על  -ידי הקהילה  .איננו יודעים מה היתה המשכורת של הרבנים שקדמו להלוי
ואם משכורתו הועלתה שלא כדין  .איננו יודעים כיצד מגיע הכותב לסכום של תשלום
עודף בסך

90 , 000

לירות תורכיות  ,ולבסוף  -אין כל הוכחה לקשר בין משכורתו של

הרב הראשי להתפטרויות או למחדלים בפעילות הקהילתית .
ההתקפות של גאלאנטי נגד ר " מ לא הביאו את הרב הראשי לידי התפטרות  .עם
תום שלושת החודשים שקצב גאלאנטי להתפטרות  ,הוא פנה בפטיציה

אל מזכירות הארמון של הסולטאן .

( Arz - 1 hal

שגורשו מספרד
בפטיציה צוין  ,כי היהודים
~

נתקבלו באדיבות על  -ידי הסולטאנים והוענקו להם תנאים מצוינים לשגשוג
גאלאנטי התרועע עימו ובספרו על עבד אל  -תמיד והציונות ציין את אלנקוה כמקור לידיעותיו
 ראה  :גאלאנטי  ,ציונות  ,מבוא .20

אפילו ב ' לה בארה ' אין ר " מ הלוי מואשם בשל מעשיו אלא בעיקר בשל מעשי מקורביו  .הרב
יוסף עלי טוהר  ,כאמור  ,כבר מעל דפי ' לה לארה '  .על דעתו של גאלאנטי מאוחר יותר על
המקורבים האחרים קראנו לעיל  .הוא אמר עליהם טובות ולמעשה טיהר גם אותם  .ר " מ הלוי

נשאר המואשם היחיד  -ראה
21

:

גאלאנטי  ,אסתאנבול  , 1 ,עמ '

. 137

שמות אלה מופיעים מדי פעם כחברים בועדי ההנהלה של אסתאגבול  -ראה

אסתאנבול  ,עמ '

. 84 - 79

:

גאלאנטי ,

ן

62

אבנר לוי

ולקידמה .

אף  -על  -פי  -כן חיים היהודים בתורכיה כיום במצב חומרי ורוחני ירוד ,

והאשם בכך הינו ממלא  -מקום הרב הראשי משה הלוי  ,אשר בהשפעת מקורביו הוא

פוגע באינטרסים החיוניים של היהודים  .גאלאנטי הוסיף  ,כי ר " מ הלוי עובר על תקנון
הרבנות הראשית

) Nizamnamesi

את החתימה הנעלה

 , Hahamhaneהמהווה חוק עות ' מאני והנושא

 ( Tugraשל הסולטאן ,

22

בכך שמקורביו ממלאים תפקידים

בהנהלת הקהילה היהודית  ,למרות איסור על כך  ,שנקבע בסעיף
במשך

34

10

של

התקנון .

שנות כהונתו של ר " מ הלוי  ,כל פעולותיו היו נגד רצונם הנעלה של

הסולטאנים  .הוא גרם לתוהו ובוהו בקרב כל הקהילות היהודיות  ,במיוחד בבחירות
של רבנים ראשיים  ,שבמהלכן גרם לפילוגים בקרב הקהילות  ,וסבלו מכך ביותר

קהילות הלב  ,איזמיר ורודוס  .גאלאנטי הוסיף  ,כי ר " מ הלוי סתם את פיות העיתונאים ,
פן יגיעו מעשיו לידיעת

הסולטאן .

בסכמו את פרשיות מישל  ,אורבך  ,הסמינאר

לרבנים ( שהוזכרו לעיל )  ,טוען גאלאנטי  ,כי בבחירות האחרונות לועד העדה

בקושטא הפעיל ר " מ הלוי לחצים  ,הלשין הלשנות  -שוא נגד מתנגדיו וגרם להרס

ההקדשים היהודיים  .לבסוף מבקש גאלאנטי  ,כי השלטונות ילמדו את ר " מ הלוי לקח
וירחיקו את מקורביו מכל תפקיד בהנהלת הקהילה היהודית  ,וכן יקימו ועדת חקירה
לבדיקת עניינים

אלה .

23

בהאשמות המועלות בפטיציה נגד ר " מ הלוי אין חדש אלא בנקודה אחת

:

הרס

ההקדשים היהודיים  -ועל כך ראוי להעיר  .ההקדשים אבדו לקהילה היהודית משום
שהחוק העות ' מאני לא איפשר את רישומן על  -שם הקהילה  ,שלא הוכרה כאישיות

משפטית  .כלומר האחראי לאובדן ההקדשים היה הסולטאן ולא הרב הראשי  .על  -כן
יש מן הגיחוך בהפניית האשמה זו כלפי ר " מ הלוי  ,ואל הסולטאן

דווקא .

מתוכן הפטיציה וכן מכתבות רבות ב ' לה בארה ' מתברר  ,כי גאלאנטי לא היה

הראשון שעירב את השלטונות התורכיים בתקופת עבד אל  -תמיד השני בעניינים
פנים  -יהודיים  .לפניו עשה זאת ר " מ הלוי עצמו ועשו זאת אחרים פעמים רבות  .כך ,
למשל  ,מספר ב ' לה בארה '
)y

( 25

במאי

) 1906

אחד החותם ' דייר שכונת אורסה  -כוי '

 , Ortakכי בשנת  , 1897בעת המלחמה בין יוון לתורכיה  ,ביקשו מספר צעירים

~
יהודים

בשכונת אורטה  -כוי להקציב חלק מכספי ועד השכונה לבניין בית  -ספר  .אולם

מספר אנשים התנגדו לכך  ,בטענם כי כספים אלו נתרמו במסגרת בית  -כנסת ועל  -כן

קודש הם ואין להשתמש בהם לענייני חולין  .המחלוקת הגיעה אל ר " מ הלוי והוא

סירב להקצות את הכספים לבית  -הספר  .כאשר צעירי אורטה  -כוי עשו כן למרות
התנגדותו  ,הוא פנה אל השלטונות וטען שצעירים יהודים אלה אוספים את הכספים
כדי לתרום אותם ליוונים  .השלטונות לא התחשבו בהלשנה

22

23

זאת .

התקנון הוא משנת  . 1864תרגומו לצרפתית  -ראה  :גאלאנטי  ,מסמכים  ,עמ '  . 27 - 10קיים גם
תרגום ללאדינו בחוברת משנת  1865שנדפסה באסתאנבול  .ראה עוד  :תולדות  ,ג  ,עמ '  155ואילך .
עותק הפטיציה שמור בארכיון גאלאנטי  ,תיק  . 18תרגומו בלאדינו  -ראה  ' :לה בארה '  20 ,ביולי

. 1906

העיתון ' לה

ן

בארה ' 1908 - 1905

63

ההתקפות נגד ר " מ הלוי נמשכו ב ' לה בארה ' עד גליונותיו האחרונים  ,לרוב בלי
לחדש דבר  .בפרטי ההתקפות והפרשיות המועלות נגד הרב הראשי  ,גאלאנטי מצטייר
לא כאיש ליבראלי  ,הומאניסט וסלחן  ,כפי שהוא מציג את עצמו  ,אלא כנקמן

וכנוקשה  .כך  ,למשל  ,הוא מתנגד לקבורה הוגנת של עבריין או לקיום חופה לבת

שאביה סרח .
פרט קטן עשוי להאיר את דמותו של עורך ' לה בארה '  .במכתב לעיתון על אודות
המאבקים על ראשות השכונה גאלאטה  ,מסופר על אחד מ " י  ,שבמשך שנים רבות

היה ראש ההנהלה ועשק את תושבי השכונה  .העורך גאלאנטי שואל בהערה את כותב

המכתב  :מי הוא

מ"י ?

24

אנו למדים אפוא כי גאלאנטי לא ידע מיהו האיש שאותו הוא

האשים ותקף וגם לא מיהו ראש הרובע החשוב ביותר באסתאנבול  .אף  -על  -פי  -כן
הוא עומד מאחורי כל האשמה נגד הרב הראשי ונגד מנהיגים אחרים  ,שמגיעה אל
עיתונו  ,ומתייחס אליה כאל עובדה

מי כתב ל ' לה

בדוקה .

בארה ' את כל הכתבות והמכתבים מאסתאנבול ? לדברי גאלאנטי

בגיליון האחרון של עיתונו ( גיליון מס '  , 65ספטמבר  , ) 1908היו לו שני כתבים בבירת
האימפריה ואלה לא רצו לגלות את שמם אפילו לאחר מהפכת התורכים הצעירים
והתפטרות ר " מ הלוי מתפקידו  .גאלאנטי מספר ב ' לה בארה ' ( גיליון , 37
) 1906

21

בדצמבר

על שמועות באסתאנבול  ,שלפיהן מואיז עלי עצמו כותב את המכתבים בכל

הנוגע לגאלאטה  .גאלאנטי לועג לשמועות אלו  ,אולם לא מכחיש אותן  .מאוחר יותר ,
א ' אלמאליח  ,תברו של גאלאנטי  ,מציין  ,כי ל ' לה בארה ' היה כתב אחד בלבד
באסתאנבול  ,שכתב בשמות  -עת שונים  ,והוא יצחק נבון  ,המשורר מאדירנה ,

25

שהיה

בן  -בית אצל רבי משה הלוי  .המכתבים השונים בחתימת שמות שונים  ,שפורסמו
ב ' לה בארה '  ,נכתבו אפוא כולם בידי איש

.2

אחד .

רודוס

' לה בארה ' הירבה לעסוק בקהילת רודוס  ,שכן גאלאנטי ידע עליה רבות  ,כי חי בה

שנים לא  -מעטות  ' .האיש הרע ' ברודוס היה בועז אפנדי מנשה  -אחד ממנהיגי
הקהילה וגזבר בית  -כנסת ' שלום '  ,אשר גאלאנטי בעת ששהה באי וניהל בו בית  -ספר
היה מסוכסך עימו  .לדברי גאלאנטי ( ב ' לה בארה '  ,גיליון , 10

24

בנובמבר

) 1905

בועז

קיבל מדי שנה ריבית מהקהילה על כסף  ,שלטענתו  ,הלווה לה אביו לפני שנים  .הוא

לא נתן דין  -וחשבון על כספי הקהילה שבניהולו  .תחת הנהגתו היתה הקהילה תמיד
24

היחיד בין אלה ששימשו כראש הנהגת גאלאטה בתאריכים שונים וראשי התיבות מ " י מתאימים
לשמם הוא יצחק פאשה מולכו  -אחד האישים הדגולים ביהדות תורכיה  ,לא רק בשל דרגתו
הגבוהה אלא גם בשל שירותיו השונים לקהילה  .מאוחר יותר הזכיר גאלאנטי מאבקים סביב

להנהלת גאלאטה והסתמך על ' לה בארה '  ,בלי לציין מיהו מ " י  .ראה  :גאלאנטי  ,אסתאנבול  ,עמ '

. 159
25

ראה

על יצחק פאשה מולכו  -ראה
עליו :

אלמאליח  ,עמ '

; 24

:

גאלאנטי ,

קאלדרון  ,עמ '

32

תורכים  ,עמ ' . 113
( והמקורות ראה שם ) .

64

ן

אבנר לוי

שקועה בחובות ולא נעשה בה שום דבר חיובי  .והנה הנהלת הקהילה ברודוס עברה
לידי צעירים  ,ותוך זמן קצר נבנו בה מפעלים חדשים  .מכאן שבועז מנשה אכן היה
מושחת  .ב ' איל טיימפו '

באוגוסט

( 21

) 1905

צידד דוד פריסקו בבועז מנשה ויצא נגד

גאלאנטי  ,בציינו כי לא היה כל בסיס לטענות ולהאשמות של ' לה בארה ' בנדון .
פריסקו  -שכאמור לעיל  ,גאלאנטי היללו כל כך לצורך התקפותיו על הרב הראשי
הכיר אישית את בועז מנשה בתור אדם הגון

.3

וישר .

26

איזמור

' לה בארה ' פירסם לא  -מעט גם על קהילת איזמיר  ,וגם אותה הכיר גאלאנטי

כבר בגיליון השני של עיתונו

קהילה זו  ,שחיו בה לדבריו

( 28

ביולי

כ 40 , 000 -

) 1905

היטב .

תיאר גאלאנטי תמונה עגומה של

יהודים  .גאלאנטי כותב בהפרזה רבה על

החוקים העות ' מאניים שהם ההגיוניים והמתקדמים ביותר  ,על התנאים הכלכליים
היוצאים  -מן  -הכלל שבעיר  ,על המהיה הזולה ועל היות כל דרכי הקידמה פתוחות

ליהודי העיר  .אך למרות כל הטוב הזה מצויים יהודי איזמיר בשפל וכל מוסדותיהם

נשיא הקהילה  ,בכור אלאזראקי  ,מתואר כאיש חסר רצון

ומנהיגיהם מושחתים .
ויכולת

לעבוד למען הציבור .

27

בתור דוגמה מוחשית מביא גאלאנטי סיפור על אשה

ענייה שלא יכלה לקבל את דרכונה מאת הקהילה  ,בלי לשלם שוחד לשמש  .האשמה
נוספת היא  ,כי תרומת הבארון רוטשילד ותרומת הממשלה התורכית  ,שניתנו לקהילה
עקב דליקה שפרצה בעיר  ,וכן פחם שנקנה מכספי הציבור  ,חולקו בחלקם למקורבים

ולמשרתים של חברי ועד ההנהלה  .הגביר נסים לוי באיראקלי מואשם במכירת מצות

מתוצרתו במחיר מופרז .

מנהיגי הקהילה ורבניה מואשמים בריאקציוניות  ,בשל

התנגדותם לשליחת ילדים יהודים לבית  -הספר הסקוסי  -מיסיונרי בעיר  ,שהרי רמת
הלימודים בבית  -ספר זה גבוהה ואין בו כלל פעילות

מיסיונרית .

28

רוב יהודי איזמיר ,

בהם אנשים משכילים ומודרניים כמו גד פראנקו ויעקב אלגרנטי  ,דחו את טענות
גאלאנטי  ,ובשל כך הותקפו אף

26

מאוחר יותר  ,בשנת

, 1918

הם .

29

מנהיגי קהילת איזמיר ורבניה הותקפו גם על כך

עבר בועז מנשה לאיזמיר ונבחר לראש הקהילה  ,תפקיד שמילא

שנתיים  ,עד מותו  ,בלי שאיש יצא נגדו  ,גם לא גאלאנטי  .ראה

גאלאנטי  ,איזמיר  ,עמ '
27

; 24

:

גאלאנטי  ,רודוס  ,עמ '

; 19

אנג ' ל  ,עמ ' . 79

לזכותו של בכור אלאזראקי  ,יושב  -ראש סניף בני  -ברית באיזמיר  ,אפשר לזקוף את ייסוד בית -

הספר ' בני  -ברית ' בשכונת קאראטאש  ,שהיה מוסד החינוך היהודי העיקרי באיזמיר עשרות
שנים  .פרטים בביוליטינים של
28

על

ו  23 -במארס  -כולם ב . 1906 -
ראה  :גאלאנטי  ,איזמיר .
29

בני -ברית .

פרשיות והאשמות הקשורות לאיזמיר  -ראה

:

' לה לארה '  ,מהתאריכים 2

ו 23 -

בפברואר ,

9

בספרו של גאלאנטי על יהודי איזמיר אין זכר להאשמות אלה -

לדוגמה  :יעקב אלגרנטי  ,בעל העיתון ' איל נוביליסטה '  ,שבו עבד א ' גאלאנטי בהיותו באיזמיר ,
מתואר כ' בעל ראש ריק '  -ראה  ' :לה בארה '  2 ,בפברואר . 1906
פראנקו  ,יוסף חזן ואחרים  -ראה  ' :לה בארה '  6 ,ביולי . 1906

התקפות של גאלאנטי על גד

העיתון ' לה

ארה '

ן

1908 - 1905

65

~

שהטילו קנסות כבדים על מספר צעירים שאכלו בפומבי ביום  -כיפור  .בשתי הפרשיות
האחרונות היה מעורב יוסף רומאנו  ,שצידד בשליחת ילדים יהודים לבית  -הספר

הסקוסי  ,שבו הוא שימש כמורה  ,והיה אחד הצעירים שאכלו ביום  -כיפור  .הוא גם
היה הכתב של ' לה בארה ' באיזמיר  ,כמסופר בגיליון האחרון של העיתון ( מס ' , 65

. ) 1908

ספטמבר

לעומת גוש גדול של רשעים באיזמיר  ,הכולל מנהיגים ורבנים ,

מנהלי בתי  -ספר ושמשים  ,מוזכרים רק צעירים מעטים שהם ' ישרים ומתקדמים ' ,
ובראשם א ' גאלאנטי וי '

.4

רומאנו .

קהולות אחרות

בגליונות ' לה בארה ' פורסמו מדי פעם דברים על קהילות נוספות  ,כמו  :סאלוניקי ,
ירושלים  ,חלב

;

ועל קהילות קטנות יותר  ,כמו קאצאבה

אנאטוליה .

שבמערב

( ) 5811111

) ( Kasaba

יסאליחלי

ירושלים תפסה מקום מרכזי בעיקר משנת

1907

ואילך  ,אחרי שפרץ בה הריב הידוע על איוש מישרת החכם באשי  ,שנתפנתה לאחר

מות הרב י " ש אלישר .

' לה

בארה ' תמך ברב יעקב מאיר והאשים את ר " מ הלוי על

שלא אישר את בחירתו של זה והעדיף עליו את הרב פאניז ' יל  ,שהיה לדברי העיתון
' עם  -הארץ

גמור ' .

מירושלים כתבו ל ' לה בארה ' מ ' עזריאל וא ' אלמאליח  ,שניהם

ב3

ממחנה ר ' יעקב מאיר  ,כך שהדיווח על פרשה זו נטה לצד אחד המחנות .

ד  .התגובות על ' לה

בארה '

מיד עם הופעת ' לה לארה ' החלו להגיב עליו  ,לרוב בשלילה  ,משכילים ופעילי
קהילות יהודיות בתורכיה  ,בהם אישים שנחשבו לוחמי הקידמה והליבראליזם  .תוכן
העיתון  ,ובמיוחד סגנונו  ,עורר תגובות

בגיליון הרביעי של ' לה בארה '

( 28

שליליות .

באוגוסט

) 1905

מצוטט מכתב שפירסם שלום

מזרחי  ,צעיר ליבראלי  ,בעיתון ' איל נוביליסטה ' ( גיליון

, 43

 , ) 1905ולפיו אף אם יש

אמת בחלק מדברי גאלאנטי  ,לשונו אינה נאותה ואינה מועילה  .מזרחי טוען שדווקא
במתק לשון אפשר להשפיע יותר  .בתשובתו על כך אומר גאלאנטי באותו גיליון של
' לה בארה '  ,כי במתק לשון אפשר להשתמש נגד חוטאים בשוגג אבל אלה שהוא

כותב נגדם הם ' כלבים '  ,החוטאים במזיד  ,ועל  -כן ראויים הם רק

למקל .

העיתונאי נסים קארדוזו כתב ב ' איל מיסיריט '  ,כי לגאלאנטי יש רק מטרה אחת

:

נקמה  ,והוא משתמש בלשון גסה כדי להגדיל את תפוצת עיתונו ולא כדי להביא
תועלת לחברה  .על דברים אלו הגיב גאלאנטי  ,כי קארדוזו הוא ' בור  ,ריאקציונר וצר

אופקים ' .
30

ן3

ראה  ' :לה בארה ' ,
ב 8 ; 1906 -

31

ראה

:

11

במארס

באפריל

. 1907

; 1907

וגם

 3 :ו 31 -

על הפרשה  -ראה

' איל מיסיריט '  ,גיליון ד , 6שנת

1905

-

באוגוסט ,
:

28

בספטמבר ,

27

בנובמבר  -כולם

אפרתי  ,עמ ' . 254 - 243
מצוטט כ ' לה לארה '  27 ,באוקטובר

. 1905

66

ן

אבנר לוי

אלכסנדר בן גיאת  ,מו " ל ועורך ' איל מיסיריט '  ,טען בעיתונו ( גיליון  , 67שנת

 , ) 1905כי ' לה בארה ' איבד את הדרך הנכונה גם בתוכנו וגם בלשונו  .על כך ענה
גאלאנטי  ,כי ' איל מיסיריט ' הוא עיתון חסר חשיבות והשפעה  ,ואם היתה עלייה
בתפוצתו היה זה הודות למאמרים של גאלאנטי בעיתון זה  ,בימים שהוא כתב

בו .

עורך ' איל טיליגראפו '  ,יצחק גבאי  ,שאת מאמרו ציטט גאלאנטי בגיליון הראשון
של ' לה בארה ' ( שנת  , ) % 905קבע שגאלאנטי מרגע שהחליף אקלים החליף גם את
אופיו ונעשה אדם

גס ' .
2

מאלפת ביותר קביעתו של דוד פריסקו ב ' איל טיימפו '  ,כי את ' לה בארה ' הקימו
קומץ אנשים לשם נקמנות

אישית .

33

היו אישים בודדים שהסכימו עם גאלאנטי  .אחד מהם היה שמואל סעדי הלוי  ,איש
סאלוניקי  ,שהסתכסך בעירו עם מי שהסתכסך ובאותו זמן יצא גם הוא לגלות ,
בהונגאריה  ,ובה הוציא לאור את העיתון ' איל לוזירו ' ( המאור )  .לדבריו  ' :א ' גאלאנטי
הבין בצדק  ,שאין אמצעי אחר להבאת אחינו הספרדים לדרך הישר אלא

המקל ' .

34

דל  ' .לדו בארה ' ומשטר עבד אל  -חמ " ד

יש חוקרים המתארים את גאלאנטי כמי שנאבק נגד משטרו של עבד אל  -חמיד השני .
חלקו של גאלאנטי במאבק נגד אותו משטר הוא שאלה הראויה לבדיקה יסודית
לעצמה  ,אבל אשר לחלקו של ' לה בארה ' במאבק זה  ,אין בעיתון אף מלה אחת נגד

עבד אל  -חמיד השני  .לא נגד הסולטאן שימש עיתון זה ' מקל  :חובלים אלא נגד

מוסדות הקהילות היהודיות בתורכיה  ,מנהיגיהן ורבניהן .

' לה בארה ' פנה אל

הסולטאן רק כדי לבקש את עזרתו נגד הרב הראשי של האימפריה ומנהיגים יהודיים

אחרים .
אפילו לאחר מהפכת ' התורכים הצעירים ' השתמש גאלאנטי רק בלשון מכובדת

כלפי הסולטאן  .לאחר נפילת משטרו של עבד אל  -חמיד לא חזר גאלאנטי לתורכיה ,
אלא יצא לאנגליה ולגרמניה ושהה שם במשך שלוש שנים  .זו אינה ראיה להיותו

מקורב לחוגי המהפכנים או למנהיגי ' התורכים הצעירים '  .ואף זו  ,בעת שחי ברודוס
לפני יציאתו למצרים שימש גאלאנטי צנזור מטעם ממשלת עבד

אל  -חמיד .

35

. 1905

32

ראה

33

ראה  ' :איל טיימפו '  21 ,באוגוסט  ; 1905והשווה לעיל  ,במחמאות של גאלאנטי לפריסקו  .תגובות

:

' איל טיליגראפו '  ,גיליון  , 121שנת 1905

רבות מצוטטות ב ' לה

בארה '  6 ,ביולי . 1906
באוגוסט  . 1905על ' איל

;

' לה בארה '  27 ,באוקטובר

. 72

34

ראה

35

המשבחים את גאלאנטי על כל מעשיו מצדיקים גם את עיסוקו זה  ,באומרם שהוא ניצל את

:

' לה בארה ' 25 ,

לוזירו '  -ראה

:

גאון  ,עמ '

תפקידו כצנזור להעברת ידיעות לאירופה ולהכנסת ספרים אסורים לתורכיה  -ראה  :קאלדרון ,
עמ '

17

( קלדרון  ,פעמים  ,עמ ' . ) 107

העיתון ' לה

ן

בארה ' 1908 - 1905

67

ו  .לדמותו של א ' גאלאנטי
אישיותו של אברהם גאלאנטי  ,כפי שהיא מצטיירת מעל דפי ' לה בארה ' ומתוך
פעולותיו האחרות באותה תקופה  ,מנוגדת לחלוטין לדמות שניסו לתאר כמה מן
הכותבים עליו  .לפנינו אדם שאפתן  ,נקמן  ,בוטה  ,אינטרסאנט וקארייריסט  .אפשר

להמחיש זאת בפרט אחד  .בגיליון האחרון של ' לה בארה '  ,שבו הוא מודיע על
הפסקת ההופעה של עיתונו  ,מודפס במרכז העמוד הראשון תצלומו  ,עטור מסגרת
מצוידת בקישוטים ובסמלים  ,ומתחת לתצלום מובא שמו  ,אברהם גאלאנטי  ,באותיות
גדולות ובשלושה

תעתיקים :

לאטיני  ,ערבי

ועברי ' .

3

מאוחר יותר  ,אחרי שנתמנה גאלאנטי לפרופסור באוניברסיטת אסתאנבול
והשתלב בקהילה היהודית  ,הוא כתב רק טובות על המנהיגים היהודיים של זמנו ,
בדיוק כפי שקודם לכן הוא הטיח נגדם רק האשמות  .עמדתו כלפיהם נקבעה אפוא לא

במעט על  -ידי מעמדו  .בעת שהוציא לאור את
לפעמים בכל מחיר ותוך שימוש בכל

' לה בארה ' הוא ביקש לקדם את עצמו ,

אמצעי .

כך  ,למשל  ,לאחר הרצאה לא מחמיאה על הלאדינו  ,בשם ' השחתת הספרדית
במזרח ' הוא פנה אל מלך ספרד  ' :יורשה לנו אוהדי המשך השימוש בשפה הספרדית ,

הרואים בה זכר לתקופה מאושרת של בני  -עמנו  ,זכר שאפילו מאות שנים לא יכלו
למחוק

[...

]

לשון של ארץ שהיתה מולדתנו עד לפני ארבע מאות שנה

[ .'] . . .

37

לא

נמצא כאן כל זכר לאינקוויזיציה או לגירושים המוניים של יהודים  ,רק ' תקופת אושר '
לא נשכחת  .נאמנות מאושרת זו לספרד לא הפריעה לגאלאנטי  ,מאוחר יותר  ,להקים
אגודה למען מעבר יהודי תורכיה מדיבור בלשון ספרדית לדיבור

בתורכית .

גאלאנטי גם הציע תוכנית להתיישבות יהודית בסודאן  ,כאלטרנאטיבה לאוגאנדה ,

והיפנה את תוכניתו לארגונים יהודיים גדולים באירופה ובאמריקה  .אולם התוכנית
לא היתה אמינה ורוב הנתונים שהובאו בה לא תאמו את העובדות  .מאוחר יותר היה
גאלאנטי

אנטי -ציוני .

38

אברהם גאלאנטי היה ודאי אישיות מעניינת  ,בעלת כושר עבודה  ,יוזמה  ,רעיונות
מקוריים ותעוזה  .אבל קודם שמצא את דרכו הוא לא היה עקבי וניסה הרבה דברים

מנוגדים זה לזה בו  -זמנית  ,וכל מי שחלק עליו הפך להיות בעיניו לרשע  .הוא הציג את

עצמו במכתבו השני לרב משה הלוי ( ' לה בארה '  ,גיליון

8 , 11

בדצמבר  , ) 1905בלשון

זו  ' :הנני צעיר  ,סופר  ,בעל לב חזק  ,אמ "ן  ,גדול ואציל '  .כמידת גאוותו כך היה גדול

36

ראה

:

' לה בארה '  ,גיליון  , 65ספטמבר  , 1908עמ '  . 1מאוחר יותר הציג גאלאנטי את ' לה בארה '

כעיתון מהפכני  -ראה

:

גאלאנטי  ,עיתונות  ,עמ '

. 1907

37

ראה

38

את ה טקסט המקורי של תוכניתו זו -

:

' לה בארה '  8 ,בנובמבר

. 187

ראה  :ארכיון גאלאנטי  ,תיק . 20

קאלדרון ממעיט ממשקל

הטעויות וחוסר  -הדיוקים שבתוכנית ומייחס את סירוב הארגונים היהודיים להתייחס לתוכנית
ל ' שמרנות בריטית '  -ראה

:

קאלדרון  ,עמ '

והמקורות המצוינים שם ( והשווה

:

. 39

פרטים על התוכנית  -שם  ,עמ '

קלדרון  ,פעמים  ,עמ '

, 120

. ) 121

34

והלאה ,

68

ן

אבנר לוי

הקושי שלו להשתוות עם אנשים  ,גם מאוחר יותר  ,בהיותו פרופסור נודע ואישיות

מכובדת ביותר  .יהודי תורכיה גאים בו בשל מחקריו הרבים ובשל המעמד הרם שזכה
לו באוניברסיטה  ,ונוטים

להצדיק את כל מעשיו .

39

אולם הדמות המצטיירת מדפי ' לה

5ארה ' רחוקה מלהיות ראויה להצדקה טוטאלית של

39

מעשיה .

נך  ,למשל  ,א " א קאלדרון  ,שכתב ביוגראפיה על א ' גאלאנטי וקיבל את רוב דבריו ללא בדיקה
וחזר והדגיש את שחיתותם של רבי משה הלוי ומקורביו  -ראה

:

קאלדרון ,

במבוא .
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The Jews of Rhodes , New

Elmaleh , Le Professor Abraham Galante ] . . .[ , Istanbul 1947 .
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נ' אפרתי  ,משפחת אלישר בתוככי ירושלים  ,ירושלים תשל " ה .
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%1 . 1 ( . Angel
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ירושלים .

בורנשטיין  ' ,ההנהגה של הקהילה היהודית במזרח הקרוב

[..

 , ' ] .עבודה

לקבלת התואר דוקטור  ,אוניברסיטת בר  -אילן  ,רמת  -גן תשל " ח .
ברנאי  ,קווים

" ברנאי  ' ,קווים לתולדות החברה היהודית באיזמיר בשלהי המאה הי " ח
וראשית המאה הי " ט '  ,ציון (תשמ " ב)  ,עמ ' . 76 - 56

ברנאי  ,רבנות

 ' , - -ר ' יוסף אישקפה ורבנות איזמיר '  ,ספונות  ,יח

גאלאנטי  ,איזמיר

מ " ד גאון  ,העתונות בלאדינו  -ביבליוגראפיה  ,ירושלים תשכ " ה .
stoire des Juifs d'Anatolie , vol
Galante ,
 , [ stanbu] 1937 .נ .

גאון

גאלאנטי ,
אסתאנבול

~"

1 - 11 , Istanbul 1942 .

גאלאנטי  ,מסמכים

גאלאנטי  ,עיתונות
גאלאנטי  ,ציונות
גאלאנטי  ,רודוס

( תשמ " ח )  ,עמ '

. 82 - 53

7015 .

/) .

- , Histoire des Juifs d'Istanbul ,

- - , Documents Officiels Turcs ] . . .[ Istanbul 1931 .
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mndiale , Istanbul
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",

-- ,

-- , Abdul Hamid 1

-- , Histoire des Juifs de Jlhodes, ] . . .[ [ stanbul 1935 .

גאלאנטי  ,תורכים
לואיס

Juifs , [stanbul 1932 .
ב ' לואיס  ,צמיחתה של תורכיה המודרנית  ,ירושלים תשל " ז .

לוי  ,איזמיר

א ' לוי  ' ,העיתונות היהודית באיזמיר '  ,פעמים  ( 12 ,תשמ " ב )  ,עמ '

בינישתי
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. 104 - 87

לוי  ,בן
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. 212 - 205

עקשטיין

ש ' עקשטיין  ' ,חיי הדת והאוטונומיה ההלכתית של יהודי איזמיר '  ,עבודה
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