קהילות ישראל שבטוריה ,
1918 - 1880

?

ראשי פרקים בדמוגראפיה  ,כלכלה  ,ומוסדות הקהילה
בשלהי השלטון העות ' מאני

צבי זוהר
א  .פתיחה
היישוב היהודי בתחומי סוריה ראשיתו בימי קדם  ,וכמדומה שנמשך ברציפות מאז
ועד עתה  .בשנת

840ן

מיקדה ' עלילת דמשק ' את עניינה של יהדות העולם  ,ושימשה

מאיץ לכמה תהליכים חשובים בתולדות יהדות אירופה המודרנית

;

אולם תולדות

יהודי סוריה בעת החדשה לא עמדו עד כה במוקד המשיכה של החוקרים  ,ועל
התקופה שמאז

שנת

לא נכתב כמעט דבר .

1870

ן

סימנה את ראשיתה של תקופת יציבות יחסית בשלטון הפנימי

1880

שבאימפריה העות ' מאנית  ,לאחר עשור של תוהו ובוהו בשנות השבעים  2 .משנת

1880

החלו הקהילות  ,וקבוצות בתוכן  ,לגבש דרכי תפקוד שתאמו את המציאות החדשה

שנוצרה עקב ' תקופת הכאוס '  .בפרט בתחום הכלכלי  .כמעט ארבעים שנה לאחר מכן .
בסוף ספטמבר

, 1918

עזב ג ' מאל פשה  ,המושל העות ' מאני האחרון  ,את דמשק -

ומיד נכנסו אליה כוחות הצבא הבריטי ויחידות הצבא הערבי  ,בפיקודו של האמיר
פייצל בן חסין  .י החיים תחת שלטון בריטי  -ערבי משולב פתחו אופקים חדשים בפני
יהודי

סוריה .

וסמנו מעבר הדרגתי לשלטון בפטרונות אירופית  .שני מועדים אלו

תוחמים אפוא את הדיון במאמר זה .

בפרק הזמן הנדון נכלל המרחב  ,השייך כיום לרפובליקה הסורית  ,בשני מחוזות
( ולאיתים ) עות ' מאניים

:

וילאית סוריה  ,שבירתה בדמשק  ,ווילאית חלב  ,שבירתה -

העיר חלב  4 .הגבול בין מחוזות אלו עבר צפונית לעיר חמה  ,בערך מול גמל לאט ' קיה .
1

מאמרים הדנים בפרק הזמן הנדון כאן  -ראה ג ' כרוור

2

ראה

3

על המועד

:

גרוס  ,עמ '

, 168

והערה

.1

המדויק של כניסת הכוחות לדמשק וסדר כניסתם  ,שוררת מחלוקת ופולמוס בעל

השלכות שונות  -ראה
4

;

זנר  ,ההיים

;

זנר .

:

רסל .

יש לציין  ,שמרחב צפון  -מזרח סוריה  ,בין הפרת והחדקל  ,היה במרבית התקופה מחוז  -משנה

( מתצרפיה )  ,הכפוף ישירות לקושטא  .עוד יש לזכור  ,כי ה ' וילאיתים ' של דמשק וחלב חלשו כל
אחת גם על אזורים  ,שאינם נכללים כיום בשליטת סוריה  .על החלוקה המינהלית של סוריה -

ראה

80

:

עבד אלכרים

;

גרוס  ,עמ '

.3 - 1

ן

חלב ודמשק

81

יהודי סוריה התגוררו רובם ככולם ( מלבד כמה מאות ) בשתי הבירות האמורות ,

וההיבטים

הדמוגראפיים ,

.

הכלכליים והאירגוניים  /מוסדיים של יהודי סוריה שבהן

אעסוק במאמר  ,יתמקדו אפוא בקהילות דמשק וחלב .
לצורך המאמר השתמשתי במגוון
מודפסים של אגודות

שונות ,

מקורות ,

שו " ת ,

ובכללם בספרות

בדיווחים

במאמרים בכתבי  -עת ובעיתונות של התקופה ושל

השנים שלאחריה  ,ובחומר ארכיוני  .עם זאת  ,רישומו של חומר ארכיוני רב אינו ניכר
כאן

;

ולפיכך הוספתי את כותרת המשנה ' ראשי פרקים '  ,שכן יש מקום וצורך לדון

בהרחבה רבה בנושאים אלו  .למרות האמור  ,אני מקווה שממצאי וניתוחי יקדמו את
הדיון ההיסטורי  ,ויעודדו חוקרים נוספים להתעניין בתולדות יהדות מיוחדת

זו ,

שהעניין בה רב .

ב  .דמוגראפיה
מעניין לבדוק את מספר היהודים שחיו בדמשק ובחלב בתקופה הנדונה ואת מאפיני
רבים ,

התפתחותם הדמוגרפית  .בידינו דיווחים

הן של אישים

מבקרים ותושבי חוץ  ,על מספר היהודים בקהילות

אלוף

מקומיים ,

הן של

אך ספק אם הדיווחים

מהימנים  -כפי שמעידים הממצאים בחיבורו של מק ' ארתי  " .הוא מצא  ,כי ההערכות
הדמוגראפיות שגיבשו נוסעים  ,דיפלומאטים  ,גיאוגראפים ועיתונאים מאירופה  ,אשר
הנדונה ,

שהו באימפריה העות ' מאנית בתקופה

אינן אמינות

;

ומכל המקורות

העומדים לרשותנו  ,המידע הדמוגראפי הטוב ביותר עולה מתוך ניתוח ביקורתי של
הנתונים במערכת המפקד העות ' מאנית  .נתונים אלה לגבי מרחב סוריה עומדים בקני -

מידה של עקיבות פנימית על פני התקופה

;

של התאמה למפקדים מאוחרים

יותר ,

שערכו ממשלות מודרניות ; ושל תאימות לתבניות דמוגראפיות רגילות של אוכלוסין .

5

כמדגם בלבד נציין כמה מקורות לגבי אוכלוסיית הקהילה היהודית בדמשק  -ראה  :מאייר ,
נסיעות  ,עמ '

, 183

המדווח על

שטרן  ,עמ '  , 50המדווח על

. .

 , 28 7 1910מוסר

בדקר  ,עמ '

 6 , 000נפש ;

10 , 000

נפש

העולם ,

;

כי בעיר  15 , 000יהודים

;

נוקב במספר דומה

, 13 . 5 . 1908

מדווח על

12 , 000

נפש ; העולם ,

אלמאלח  ,היהודים  ,מעריך את מספרם

לאחר מלחמת העולם מגיעים דיווחים אחרים

( . ) 15 , 585

, 335

המדווח על

6 , 300

נפש בשנת 1888

:

;

בכ . 17 , 000 -

פרס מדווח על  15 , 000יהודים בעיר  ,ומייסטרמן

לעומתו ששון  ,מוסר מדמשק בדצמבר

1921

על  10 , 000יהודים

בלבד .
על אוכלוסיית הקהילה היהודית בחלב  -ראה  :אלטרס  ,עמ '
דומה מופיע אצל קוינא  , 11 ,עמ '

7 , 790 ( 178

יהודים בשנת

 , 86המדווח על  8 , 000נפש ;

. ) 1892

החל משנת

1900

גחון

מוערכת

האוכלוסיה היהודית בכ  10 , 000 -נפש ( ראה  , Bulletin 25 :נ111ל לשנה זו ) ; ובשנת  1909מוסר מ '

נחמד  ,כי בעיר  12 , 000יהודים  .ערב מלחמת העולם הראשונה מעריכים שני מקורות  ,כי בעיר
כ  15 , 000 -יהודים -

היהודים בעיר

:

נחמד משער  ,כי ' בין מלחמות העולם ' חיו בעיר כ  10 , 000 -יהודים  -ראה

נחמד  ,סיפורה  ,עמ '
6

ראה

:

ראה  :בדקר  ,דרכים ; מאייר  ,פלסטינה  ,עמ ' . 275

אחרי המלחמה פחת מספר

מקארתי  ,עמ '

.9
. 44 - 3

:

ן

82

צבי זוהר

מק ' ארתי דן במאמרו גם באוכלוסייה היהודית בדמשק ובחלב  ,ומגיע להערכות
משוקללות אלו

:

דמשק

השנה

חלב

האוכלוסייה היהודית

האוכלוסייה היהודית

השנה

1885 / 6

5 , 803

1898 / 9

7 , 737

 / 2ן190

8 , 564

71911 / 2

11 , 220

1911 / 2

11 , 690

.

מן הנתוחם עולה כי האוכלוסייה העירונית היהודית גדלה מאוד בתקופה הנדונה

;

זאת  ,למרות ההגירה הגדולה מסוריה לחו " ל  ,שהחלה כבר בראשית התקופה  ,וגברה
במיוחד מראשית המאה העשרים ואילך ( על כך נרחיב

להלן ) .

היות שקהילות דמשק

וחלב לא קלטו הגירה משמעותית בפרק הזמן הנדון  ,יש להסיק כי הריבוי הטבעי
בקהילות אלו היה גבוה  .השיעור הגבוה של ריבוי טבעי  ,לצד שיעור גבוה של צעירים
בקרב המהגרים לחו " ל  ,מלמד כי בקרב האוכלוסייה היהודית של סוריה היה שיעור

גדול של ילדים קטנים  .עובדה זאת  ,בצירוף למידע שבידינו על הגירת גברים רבים

לחו " ל ללא
-

משפחות "

ועל השפל הכלכלי ששרר בסוריה בתקופה זאת ( ראה

להלן )

מצביעים על שורש ברור למצוקה הכלכלית בבתים רבים  :מספר הילדים עלה  ,אך

חלק חשוב מן המפרנסים היגרו אל מעבר לים .

ג  .ההמיה מסוריה -

מאמצע המאה

ה 19 -

ועד שלהי מלחמה העולם הראשונה
ההתפתחות הדמוגרפית הבולטת ביותר בחברה בסוריה בכללה  ,בפרק הזמן

הנדון ,

היתה ההגירה  .על רקע זה יש לראות את הגירת היהודים מארץ זו  .בנתחו את מאפייני

ההגירה בקרב בני החברה הסורית בכללה  ,מצא צליבה

שנות השבעים של המאה
7

ה , 19 -

ועיקרה למצרים  .בשנות השמונים והתשעים של

זמיר  ,המסתמך אף הוא על נתוני מנגנון המפקד העות ' מאני  ,מגיע לנתונים דומים למדי לשנת
האוכלוסייה היהודית של ולאית סוריה באותה שגה -

: 1914

12 , 193

נפש .

שלטונות הכיבוש הצבאי
ראה :

10 , 140

נפש ; של ולאית חלב -

יודגש כי בולאית סוריה לא היה למעשה יישוב יהודי מחוץ לדמשק העיר  ,בניגוד

לוולאית חלב  .נתוניו של זמיר לשנת
8

9

הגירה מצומצמת עד לשלהי

שמי  ,גיליון

 , 5עמ '

הבריטי .
.7

1919

אינם מסתמכים על מפקד  ,אלא על הערכה ( בלבד ) של

9

ראה

:

צליבה .

ן

חלב ודמשק
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המאה התגברה ההגירה מאוד  ,ובשני העשורים הראשונים של המאה העשרים הפכה
לשיטפון כמעט  .בארבעים שנה אלה ניכרות שתי תקופות משנה ביעדי ההגירה  :עד
אמריקה ,

תחילת המאה העשרים היתה מצרים ארץ היעד העיקרית  ,ולאחר מכן -

הצפונית והדרומית  .ההגירה מסוריה למצרים לא נפסקה  ,אלא ש ' העולם החדש '
הועדף על פני המוכר והקרוב

:

עד  1907היגרו מסוריה למצרים

כ 34 , 000 -

ובראשית שנות העשרים הוערך מספרם שם בכ  ; 50 , 000 -בעוד שעד

בארה " ב

סורים .

כ 5 , 000 -

ומאותה שנה ועד

1919

היגרו לשם

לזכור  ,כי ארה " ב לא היתה ארץ יעד בלעדית באמריקה
מקסיקו  ,בראזיל

:

899ן

סורים .

התגוררו

נוספים  .יש

90 , 000

סורים היגרו גם

לקנדה ,

וארגנטינה .

המניע העיקרי להגירה היה הרצון
על רקע השפל הכלכלי המתמשך

לשפר את תנאי החיים מבחינה כלכלית  .זאת .

בסוריה ,

אשר פגע הן בסקטור החקלאי והן

בתעשייה ובמסחר  .על כך יש להוסיף את הקו הנוקשה אשר נקט עבד אלחמיד כלפי

אינטלקטואלים ובעלי דעה  ,שהמריץ חלק מן העילית הרעיונית  -תרבותית של סוריה
לחפש מקלט מחוץ לאימפריה  .אלו העדיפו ארץ דוברת ערבית דווקא  ,שבה יוכלו
להמשיך ולבטא את כישוריהם ואת עולמם התרבותי .

סובלני מאז

, 1882

מצרים ,

תחת שלטון בריטי

התאימה לכך מאוד  .בסוריה רווחה אמרה עממית  ,שלפיה אמריקה

מושכת את הידיים

ואילו הראש ( בעלי

( העמלים )

ההשכלה )

הולך

למצרים " .

ן

מידע אודות אוכלוסיית המהגרים הסורים שפנו לארה " ב מלמד  ,כי כשבעים
אחוזים מהם היו גברים

;

מרבית גברים אלו היו צעירים רווקים  .מבין

השאירו הרוב את משפחותיהם בסוריה

;

רק

12

הנשואים ,

אחוזים מכלל המהגרים באו עם

משפחותיהם  .אובדן צעירים כה רבים  ,שהיוו חלק משמעותי מן העתודה האנושית
של

הארץ ,

פגע קשות במרקם החברתי והכלכלי של סוריה

כולה  .יי

ד  .ההגירה היהודית מיוריה
מכמה בחינות  ,ניכרת הקבלה בין ההגירה היהודית מסוריה לבין ההגירה של בני
האוכלוסייה הכללית  .כך מסתמנת  ,התל מאמצע המאה התשע  -עשרה  ,הגירה זעומה

של יהודים מערי הפנים  -בעיקר חלב ודמשק  -לעבר ערים גדולות ומשגשגות
במרחב

:

אמידים ,

בירות  ,אלכסנדריה וקהיר 2 .י כמדומה  ,שראשית ההגירה היתה של אנשים

שהיטיבו לחוש את העתיד הכלכלי הצפון בערים אלו  .ין

ההגירה גברה בשנות השבעים  ,בעקבות פתיחת תעלת סואץ והסטת דרכי המסחר

10

מדווח בהעולם ,

.

, 6 5 . 1908

. 570
13

11

עמ '

עיין

:

. 244

כדוגמה ראה הערך ' ד " ר הלל בן מאיר פרחי '  ,גאון  ,עמ '

צליבה  ,עמ ' . 67 - 66

12

ראה

:

זנר  ,עמ ' . 159

כך  ,למשל  ,אנו קוראים על הגירת הגביר רפאל לוי מדמשק לקירות עוד באמצע שנות השישים
של המאה  -ראה

:

הלבנון  ,תרכ " ז  ,עמ '

, 254

 . 270 - 269וראה גם המגיד  ,תרל " א  ,גיליון יז .

4ט

צבי זוהר

ן

עם המזרח מנתיב היבשה  -דרך סוריה  -לנתיב הימי  ,דרך מצרים  ,ובעקבות
הזעזועים הקשים שפקדו את המערכת הפיננסית העות ' מאנית .
בעלי אמצעים בינוניים וצעירים בעלי שאיפות  .בשנת
כי " ח

בוגרי

4ן

כעת נכללו בה גם

כותב מנהל בית  -הספר

1881

בדמשק  ,כי צעירים  ,החושבים על עתידם  ,מפנים עיניהם למצרים  ,וכי בקרב
בי " ס

כי " ח בעיר ניכרת תנועת הגירה מסוימת לשם

:

שישה מבוגרי בית  -הספר

.

היגרו למצרים ומוצאים בה את פרנסתם בכבוד  ,והוא מביע את ביטחונו כי דוגמתם
תהא נר לרגלי רבים אחרים .
מ'

אלשאלל ,

5ן

כעשרים שנה מאוחר יותר  ,פונה מנהל בית  -הספר דאז ,
אנגליה ,

למנהיגות יהודי

בבקשה כי יתמכו כספית בהוראת השפה

האנגלית בביה " ס ' לרגל המספר הרב של צעירים יהודים מדמשק המהגרים למצרים
ומתישבים שם ' .

6ן

בשנת

1906

כותב הרב אליהו חזן על עירו אלכסנדריה

.

נמצאים רבים ושלמים  ,ורבות בנות מארם צובא יע " א ' .

:

' כאן

לן

דיווחים אלו מהווים בניין אב לאיפיון ההגירה מסוריה בתקופה הנדונה  :רבים בה
הצעירים בעלי ההשכלה .
' הצעירים ,

אלמאלח ,

הכותב בשנת תרע " ב

( , ) 1912

קובל על כי

אלה הכוחות הרעננים והפוריים שבכל עיר ועדה הם הכח המניע של

מכונת הציבור הגדולה  ,חסרים פה לגמרי  ,לרגל ההגירה הגדולה ההולכת ונמשכת
בלי חשך זה עשרות בשנים ' .

8ן

כבר שנתיים קודם לכך התריע כתב ' העולם '

בדמשק ,

כי מספר היהודים בעיר הולך וקטן  ,עקב הגירה ' למצרים ולארצות נגב אמריקה ' .

9ן

שיעור הצעירים ובעלי ההשכלה היה גבוה גם בקרב המהגרים היהודים מחלב .

20

ההגירה  ,שהיתה רבה גם בלאו הכי  ,גברה עוד יותר עקב החלטת משטר ' התורכים

הצעירים ' לבטל את מס ' בדל אלעסכר ' ולחייב את כל הצעירים הלא  -מוסלמים
בשירות בצבא .
הכלכלי .
14

ן?

הרצון להימלט משירות זה הפך תמריץ להגירה  ,נוסף על השפל

22

סיטון  ,עמ '

,6

מזכיר הגירת ' מאות ' מתושבי חלב ודמשק למצרים לאחר פתיחת תעלת סואץ ,

וצמצום סחר השיירות היבשתיות בין סוריה למזרח

;

יש לפקפק ביכולתו לקבוע את מספר

15

המהגרים הללו  ,אך כמדומה שאין לפקפק בעצם התופעה .
ראה  :ביוליטין  , 1881 , AIUעמ ' . 66 - 64

16

ראה

:

 . 25 - 26קק 1901 / 2 ,

17

ראה

:

 , TTnסימן ד ' .

.

141) ,נ1

18

ראה  :אלמאלח  ,היהודים .
העולם , 17 . 5 . 1909 ,
20

נחמד  ,עמ ' . 112 - 110

19

העולם ,

21

החלטת ' התורכים הצעירים ' לשתף מיעוטים לא  -מוסלמים בשירות צבאי נעשתה כביטוי להכרת

 , 13 . 5 1908עמ '

. 263

עמ ' ; 16

המשטר החדש בשוויון בני כל הדתות כאזרחים עות ' מאניים  .בסיכום השנתי של ה ' אליאנס '
נמסר  ,כי היהודים קיבלו מדיניות חדשה זאת בשביעות רצון  ,כיוון שכך יכלו לחזור ולהביע את

נאמנותם ואהבתם למולדת העות ' מאנית (  .ק serie , 34 ) 1909 ,

0הBulletin de l ' Alljnce , 361

 . ) 46כך  ,מן הסתם  ,חשבו ראשי האליאנס שראוי ליהודים לקבל את התמורה

שהיהודים עצמם ראו בכך גזרה קשה  .בראיון שהוקלט בשנת

1969

;

דא עקא ,

סיפר הרב יוסף דנה  ,לשעבר

דיין בבית  -הדין הרבני בדמשק  ,כי לציון חגיגי של המדיניות השוויונית החדשה  ,שלחה
הממשלה תזמורת לרובע היהודי  ,אשר ניגנה שם המנונים

בשבת
22

;

צבאיים .

התזמורת הסתובבה ברחובות ונגנה  -לקול בכיית הנשים

' מספרים ,

[. . .

]'

שמור בפונוטיקה הלאומית  ,בסרטי הקלטה שסימונם . ( Yc 518 , Yc 519
ראה  :זנר  ,זהות  ,עמ '  ; 54סיטון  ,עמ ' . 7

כי הדבר ארע

( הראיון המוקלט

ן

חלב ודמשק

85

.

לא כל מי שהיגר מסוריה בתקופה זאת נתכוון לעזוב את קהילתו לצמיתות או
למולדתם
כלכלית בארצות חוץ ולשוב במהרה , - -
1
1
להתבסס
1
לזמן רב  :רבים קיוו
1
אפילו
1
ולמשפחתם  .כפי שכותב דוד משה סתהון ( בשנת

1909

לערך ) :

' הנה נודע כי

ההולכים מפה ( חלבה לאמריקא  ,הם דעתם לעסוק בסחורה שלשה או ארבעה שנים
ולהרוויח

ואחר כך דעתם לחזור ולהתישב במקום

כסף ,

שיצאו '  .י

?

.

יעקב בן שלמה סוכרי הוא דוגמה למהגר שיצא על מנת לחזור  .אביו שלמה  ,היה
אב בית  -דין וריש מתיבתא בדמשק  ,שם גדל יעקב  .ואולם משנת

ומצוקות קשות

:

אמו

875ן

פקדוהוצרות

נפטרה ,

ומאותו יום והלאה הקיפוני צערות ולא נחתי ולא שלוותי  ,וכל יום עובר עלי
כיומא דאידא  ,והייתי הולך בצער הגבוה  ,ובפרט מצד צער הפרנסה  ,כי בן

.

פורת יוסף אני מטופל ותלו בי טפלי אלה בני יעקב ואדהכי והכי היה

ג"כ

יוקר

השערים ואין הקומץ משביע  ,ונדחקתי על המחיה  ,ודחוק לי עלמא סובא .
ואמרתי בדעתי לצאת מארצי ומביתי לדלג על ההרים אולי יחונן ה ' ויושיעני כי
הוא תמיד עוזר ומושיע וישועתו קרובה  ,ואחזור לביתי ואשב בהשקט ובבטחה

.

לעבודתו ובישוב הדעת .

דברים אלו כתב בשהותו

21

במצרים ,

לשם הגיע מדמשק עירו  .אולם תוחלתו זאת

נכזבה  :כעבור כעשרים שנה  ,שבהן שהה גם זמן לא מועט בהודו  ,הוא שוב

במצרים ,

מצהיר ' כי הנה נא זקנתי ושבתי  ,וגמרתי בדעתי לנסוע ולשכון כבוד ולבלות שארית
ימי בעיקו " ת ירושלים ת " ו  .י2
סוכרי ,

יעקב

ושכמותו  ,יצאו מקהילתם כדי למצוא רווחה כלכלית

;

החלטתו

לעלות לירושלים משקפת החלטה לוותר  -לאתר שנים של נדודים  -על המשך

.

הניסיון לשפר את מצבו הכלכלי ולהקדיש עצמו לחיים

עדיפים ,

מבחינה

דתית .

בירושלים  .כפי שהוא עצמו מציין  ,היתה החלטה זאת כרוכה בתודעה שהוא מתקרב
לאחרית ימיו  ,ומכאן נובע שינוי עדיפויות  .ואכן  ,עלייה לירושלים לקראת סוף שנותיו
של אדם היתה תופעה ידועה ומקובלת בחברה היהודית המסורתית .
דווקא על רקע האמור  ,ראויה לציון תת  -קבוצה מיוחדת בקרב היוצאים מסוריה
בתקופה הנדונה

:

תלמידי חכמים  ,אשר החליטו לעלות לארץ  -ישראל בדמי ימיהם .

גם הדחף שלהם היה כלכלי בעיקרו ; אך לאחר החלטת ההגירה  ,היו שיקוליהם באשר
לארץ היעד מורכבים יותר  :על המאוויים הכלכליים  ,נוסף רצונם של תלמידי החכמים
למצוא

23

ראה

הקשר

:

הולם

לביטוי

 ,עמ ' קי " ט  .תיארוך הדברים לשנת

1909

לערך נעשה בהתחשב בכך  ,שהם נכתבו

מתהוי חזקיה שבתי הגיע לחלב  ,ב  , 1908 -ובעוד שהה המחבר בחלב ( ממנה יצא
אחרי שהרב
לשרת כרב של העיירה

24

מאווייהם

התרבותיים .

לתופעה

זאת ,

המעניינת

קיליו ) .

מתוך הקדמתו לספרו  -ראה

ב 1911 -

והמעיין בדברי חזקיהו  ,יראה כי תאריך מוקדם מסתבר .
:

סוכרי ,

יורו .

ן
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.

כשלעצמה היו השלכות על עולמם של בני הקהילות שנשארו בסוריה  ,ולפיכך נעסוק
בה להלן .

ה.

עלייונ הלמידי חכמים מסוריה לאיץ 4ישראל "

עד למחצית המאה

ה 19 -

2

היה מספר תלמידי החכמים שעלו מסוריה לארץ  -ישראל

זעום  ,ומוקד משיכתם היה לטבריה

;

מכאן ואילך הפכה ירושלים ליעדם העיקרי .

בקרב הרבנים שעלו לירושלים הסתמן קו
שבירושלים גם בשנים שלאחר

מאפיין .

שבלט בקרב חכמי סוריה

מעורבות מובהקת בתורת הסוד  ,הן במישור

: 1880

העיוני והן בעיצוב אורחות החיים היומיומיים  .מבין ראשוני החכמים מחלב שעלו
לירושלים בלטו הרב אליהו פאראדיס
אברהם לאניאדו .

27 ,

הרב שלום שרים ובנו יוסף

חיים ' ,

2

והרב

29

הסימן הראשון להתגבשות יוצאי סוריה בכלל  ,ובני חלב בפרט  ,כמסגרת מובחנת

בארץ  ,היה הקמת בית  -הכנסת ' ארם צובא ' בעיר העתיקה בירושלים  ,בשנת

0 . 1875י

חמש שנים לאחר מכן נתכוננה העדה החלבית כמסגרת אוטונומית בירושלים  ,וי
ובמלחמת העולם הראשונה חיו בירושלים כאלף יהודים יוצאי סוריה  ,רובם ילידי
חלב 2 .י השיעור הגבוה בקרב עדה זו של תלמידי חכמים  ,אשר עלו ארצה מתוך

שאיפה להקדיש עצמם לעיון תורני בנגלה ובנסתר בעיר הקודש  ,הקנה לקהילה
הסורית בירושלים מעמד העולה על משקלה המספרי בכלל היוצאים מסוריה בתקופה
הנדונה .
עד לשלהי מלחמת העולם הראשונה עלו מחלב לירושלים כחמישים רבנים

מובהקים  ,מספר לא מבוטל כשלעצמו  ,אך איכותה של עלייה זו

ותלמידי חכמים

חשובה מכמותה

:

לא מעטים מבין הרבנים העולים היו מן השורה הראשונה של

.
הררי  -רפול  ,ידיד  -הלוי  ,לאניאדו  ,לופים  ,סתהון  ,עבאדי  ,עטייה  .קצין

תלמידי החכמים בחלב  ,או מהעתודה העיקרית לה  .משפחות אלפייה  ,דוויק עלי -
הכהן

( טוויל ) ,

ושרים  -היו חלק הארי ב ' אצולה ' האינטלקטואלית  -דתית של קהילת חלב .

נראה ,

כי התמעטות הופעת חיבורים תורניים מקוריים של חכמים החיים בסוריה  ,במשך

מתוך הקדמתו לספרר  -ראה

:

סרכרי ,

ויחי _

המידע אודות עלייתם של חכמים אלו רוכז ממקורות מגוונים  ,ובפרט מתוך עיון מדוקדק ביותר
בנתונים שבחיבורים

או

:

פרדס  -ראה

:

:

לאניאדו  ,לקדושים

;

ילוז ; גאון .

לאניאדו  ,לקדושים  ,א  ,עמ ' ק " ד  -ק " ה .

ראה

:

גאון  ,עמ '

ראה

:

לאניאדו  ,לקדושים  ,א  ,עמ ' צ " ט  ,גאון  ,עמ ' . 311

ראה

:

ראה

:

על  -פי

; 683 - 682

בן יעקב  ,עמ '

לונץ  ,חלק לועזי  ,עמ '
זנר  ,זהות  ,עמ '
:

. 21

. 27

ושלא כתאריך המובא בטעות ב  9 : 500 -נ ] .

. 107

מפקד יהודי ארץ ישראל  ,המשרד הארץ  -ישראלי . 1916 ,

חלב ודמשק

ן
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תקופה זאת  ,היא ' תמונת ראי ' לתופעת התרבותם של החיבורים התורניים  ,פרי עטם
של חכמים חלבים  ,תושבי ירושלים  ,ממש באותן

שנים .

33

כלומר  :רבים מן המקוריים

.

והיצירתיים שבחכמי חלב עלו לארץ והמשיכו בה את פעילותם  .עלייתם  ,וההילה
המיוחדת המסורתית המוקנית למי שעוסק בתורה ( ובפרט  :תורת הסוד ) בעיר הקודש
ירושלים  ,הביאה לשינוי ניכר במערך הפנימי של ' עולם ' חכמי חלב  .חכמי חלב

שבירושלים  ,ובפרט בית  -דינם  ,הפכו למוקד של סמכות דתית  -רוחנית ממשית לגבי
הרשויות התורניות בארם  -צובא עצמה .

34

נראה כי ניתן להצביע על הקבלה

מעניינת בין חכמים סורים אלו לבין

האינטלקטואלים של החברה הסורית הכללית  ,באשר לבחירת יעד הגירה  .שתי
קבוצות המהגרים העדיפו יעד

הגירה .

שנראה להם מאפשר המשך הפעילות

התרבותית  -רוחנית של הקבוצה  ,או אף העמקתה  ,על פני יעד חלופי  ,שהציע אפשרות
כלכלית עדיפה  .יתר על כן  :בשתי הקבוצות הפכה הפעילות התרבותית של הקבוצה
המהגרת למוקד מרכזי וערכי לאלה שנשארו במולדת  .חרף ההבדלים המשמעותיים

בין המקרים  ,ראויים הצדדים השווים לתשומת לב .

ו  .מאפיינים ומגמות בכלכלה האימפריה העות ' מאניה
והשפעתם על סוריה

.%

המשבי הפינאניי ועקבותיו

למרות ניסיונותיהם של ' אנשי התנט ' ימאת ' לעודד את הפעילות הכלכלית

באימפריה ,

לפתח את הייצור ואת המסחר ולהעלות את התפוקה של המשק העות ' מאני לענפיו

השונים  ,הלך מצבה הפינאנסי של האימפריה מדחי אל דחי  .הגם שההכנסות ממסים
עלו באופן ניכר  ,הרי ההוצאות התנפחו בלא כל מתאם להכנסות  .הגירעון התקציבי
של האימפריה הלך וגדל  ,ולאיזונו נלקחו הלוואות בשיעורים גבוהים של ריבית .
הגירעון החריף ביותר עקב עצירת גשמים
האימפריה ( ובכללם
מלחמות ,

33

סוריה )

בשנות

השבעים .

ורעב ,

שפקדו חלקים נרחבים של

ועקב הוצאות גדולות במיוחד בגין

שבהן היתה האימפריה מעורבת בתקופה זאת  .מאמצע שנות

ראה  :יערי  ,הדפוס  ,ך  ,עמ '

; 108 - 100

יא  ,עמ ' .402 -401

שים לב לתאריכי הופעת הספרים

ותוכנם  .לחיבורים של חכמים מסוריה שחיו בארץ בשנים אלו  -ראה
34

הלאומי  ,לפי שמות החכמים .
לאירועים הממחישים במובהק יחסי סמכות חדשים אלו  ,ראה
המנורה ( קושטא )  ,שנה ב (  , ) 1924עמ '

. 229 - 227

השבעים ,

:

:

קטלוג בית הספרים

דוויק  ,ק " כ ע " א  -קכ " ד ע " א

;

לפניית צעירה תושבת חלב לחכם חלבי

בירושלים  ,שיתמוך בה כנגד החלטת חכמי חלב שפסקו לרעתה  -עיין  :יוסף הלוי  ,חו " מ סימן
ג ; הוא אמנם פסק לטובתה נגד רבני העדה שבחלב  ,למרות היותם לכאורה  ,בגדר ' מארי דאתרא '

88
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ן

נקלע הממשל למשבר פיננסי קשה  ,ובעקבותיו הוכרז על פשיטת רגל של האוצר
האימפריאלי  .משבר כלכלי זה נתוסף על שיבושים אחרים בתפקוד השוטף של
השלטון  ,שבגינם מכונות שנות השבעים ' תקופת כאום ' באימפריה .

בראשית שנות

נתייצב יחסית מצב האוצר של

השמונים ,

התגבשה ' מנהלת החוב הציבורי ( או

:

הממלכתי ,

',

35

האימפריה  ,כאשר

סוכנות בינלאומית שחבריה היו

ברובם נציגי מעצמות אירופה  ,שאזרחיהם החזיקו בשטרי חוב עות ' מאניים  .אלא
שהסוכנות דאגה כמובן לאינטרסים של נושים זרים

;

ואילו הנתינים

העות ' מאניים .

אשר השקיעו כספם בניירות  -ערך ובאיגרות  -חוב ממשלתיים  ,נפגעו ללא תקנה .

כפי שנראה להלן  ,השפיעה פשיטת הרגל הממשלתית על יהודי סוריה בעוצמה לא
אחידה

הרובד הכלכלי העליון של יהודי דמשק השקיע הון

:

רב באיגרות חוב אלו .

ואובדן ערכן גרר התמוטטות פינאנסית של שכבה זאת  ,עם השלכות ניכרות על כלל
המערכת של הקהילה  .לעומת זאת לא הרבו בעלי ההון בחלב להשקיע באיגרות

אלו ,

ולפיכך השפיעה פשיטת הרגל על הקהילה בעוצמה פחותה .

 . 2התעשייה והמסחר

.

התעשייה הסורית היתה כמעט כולה בשלב קדם  -מודרני והתבססה על עבודת ידיים

של בעלי מלאכה ואומנים  .אשר פעלו אם בבתיהם אם בבתי מלאכה קטנים  ,בשיטות
מסורתיות 6 .י היבוא מאירופה נהנה יחסית מיתרון כפול
הקטינו את עצם עלות

הייצור ,

ועם הגיען

לסוריה .

:

שיטות הייצור המודרניות

זכו הסחורות בפטור ממסים

ומהיטלים פנימיים של האימפריה העות ' מאנית  ,בזכות הקפיטולאציות  .תחרות בלתי
שקולה זאת מוטטה תעשיות סוריות מקומיות  :לפי ההערכה הושבתו בשל כך

כ 80 -

אחוזים מהנולים  ,אשר פעלו לפנים בדמשק ובחלב  ,משנות השלושים והארבעים של
המאה  .לי אף אותם בתי  -חרושת חדישים

ה . 19 -

השנייה של המאה

מעטים ,

מקורם ביזמה כלכלית

ולא הועילו הרבה לכלכלה המקומית .

אשר הוקמו בסוריה במחצית

אירופית  ,ורווחיהם חזרו לאירופה

38

משבר התעשייה המקומית ויבוא תוצרת תעשייתית מאירופה בכמויות גדולות
גררו כמה תוצאות  .היבואנים שילמו עבור היבוא מאירופה לא בסחורות יצוא -

אלא בעיקר במתכת  ,אם במטבעות זהב וכסף אם בכלי נוי וחפצים עשויים מתכת
( כגון ריקועי דמשק

הידועים ) .

נוצר מחסור במתכות  ,ובפרט במתכות לטיבוע  ,אשר

.

פגע ביכולת המשא ומתן במסחר הפנימי ואף תרם להדרדרות ערך ההילך הרשמי
35

ראה  :גרוס  ,עמ '

עמ '
36

על

; 310 - 270

 , 168והערה

גרוס  ,עמ '

.1

לתיאור מפורט יותר של מצוקות שנות השבעים  -ראה  :דיויסון ,

168

ואילך .

משבר התעשיות והמלאכות בסוריה במאה

הרשלג  ,עמ '
37

ראה

38

ראה :

:

 ; 72שאו  ,עמ '

שבלייה  ,עמ '
שאו  ,עמ '

. 236

; 220 , 218

. 123

ה 19 -

-

ראה בפרט  :שבלייה  ,עמ '

הרשלג  ,עמ '

 ; 71 - 70מעוז  ,עמ '

. 179

; 222 - 205

חלב ודמשק

העות ' מאני .

39

תשלום ,

התרוששות האוכלוסייה הרחבה מאמצעי

ן

89

לצד הזדקקות

גוברת ליבוא  ,הובילו לעליית מחירים תלולה ולתלות הולכת וגוברת בכלכלת
אירופה .

40

סוחרים אשר עסקו ביבוא  ,ובפרט אלו אשר ייצגו בסוריה חברות ובתי מסחר
מאירופה  ,או אשר היו בעצמם בעלי נתינות אירופית  ,נהנו ושגשגו מפריחת

היבוא ,

והפכו לשכבת ביניים כלכלית מתהווה  ,נפח המסחר הכולל שעבר בנמלי האזור
עלה בתקופה זו  ,ויצוא התוצרת המקומית היה נמוך מהיבוא  .י 4מרבית סוחרים אלו

יהודים .

היו לא  -מוסלמים  ,ובכללם גם

42

יש לזכור  ,כי לא היתה זו קבוצה רחבה

במספר חבריה  ,והתעצמות כלכלית של ממש נמנעה ממנה  ,עקב היותה תלויה  ,בסופו
של דבר  ,בכוח הקנייה המצומק של שכבת החקלאים הזעירים ושל העובדים
בתעשייה  .הווה אומר  ,כי יחסית לסיכויי ההתעשרות והרחבת העסקים  ,שעמדו בפני

עמיתיהם במצרים  ,באירופה ובאמריקה  -היה מצבם הכלכלי של סוחרי סוריה צנוע

ומוגבל .

ז  .כאפיינים כלכליים של הקהילות העיקריות של יהודי סוריה

.

מן הנתונים והתיאורים שבידינו עולה בבירור כי ניכרו הבדלים בולטים בין קהילת
חלב לדמשק במבנה התעסוקה והכלכלה של הקהילה  .להבדלים אלה היו השלכות
על תחומים אחרים בחיי הקהילות .

.1

דמשק

דיווח מפורט למדי משנת
עסקו

.

1 724

מקצוע
51

1881

מצייר בפנינו תמונה של הפרנסות השונות  ,שבהן

המפרנסים שבקרב יהודי העיר  ,ומפרט בקירוב את שיעור העוסקים בכל

43 :

אחוזים  -מלאכות ותעשייה זעירה  ,בעיקרם אורגים  ,מקצתם

חייטים  ,מפתחי כלי מתכת  ,טבחים  ,מיילדות ועוד
קמעונאי

;

6

אחוזים  -משרתים

;

מקצוע  ,המתקיימים מקופת הקהילה
בכתאב

; 2

הללחיים מהכנסות

39

ראה

40

ראה

:

41

ראה

:

42

ראה  :שבלייה  ,עמ '

43

ראה

אחוזים  -חלפנים

; 5

; 12

אחוזים  -חסרי

אחוזים  ' -כלי קודש '  ,ובכללם מלמדים

:

פקידים בבתי  -מסחר או במשרדי ממשלה  ,מרפאים

נכסיהם ' .

שבלייה  ,עמ ' . 213 - 208
שבלייה  ,עמ ' . 217

:

:

אחוזים  -מסחר  ,עיקרו

אחוזים  -בדרנים  :שחקנים  ,זמרים  ,נגנים ; ב  2 -האחוזים הנותרים נכללו

בעלי מקצועות חופשיים
וכמה

6

; 16

פחחים  ,בנאים ,

שבליה  ,עמ '
פרסקו  ,עמ '

; 217 - 216

; 219 - 218

. 79 - 78

שאו  ,עמ '
שאו  ,עמ '

 ; 238 - 236מעוז  ,עמ ' 77ן ; 178 -

 ; 236מעוז  ,עמ ' , % 82

. 193

הרשלג  ,עמ '

. 77 -76

ן
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מן האמור עולה  ,כי בקרב יהודי דמשק לא היה מעמד כלכלי גבוה של ממש
ואכן  ,אותו מחבר מציין את החלוקה המעמדית של הקהילה כדלקמן

עניים מרודים

אחוזים  -עניים

; 50

;

אחוזים -

25 :

אחוזים  -מעמד בינוני  /בינוני נמוך  .פחות

; 25

מאחוז אחד מכלל משפחות הקהילה יכולים להיחשב ' עשירים '  ,לדבריו .
נתונים אלו אינם צריכים להפתיע  ,שהרי ההתפתחויות הכלכליות בסוריה במאה
ה 19 -

פגעו כאמור במלאכות ובאומנויות  :חמישים אחוזים מיהודי דמשק התמקדו
אלו ,

בפרנסות

ולפיכך התרוששו  .למרות האמור  ,הצליחה הקהילה לתפקד  ,ואף

לעזור לרבים מהנפגעים כלכלית להתקיים  ,תוך עזרה חלקית מקופת

לשלהי שנות השבעים של המאה

:

הקהילה  ,עד

כמה משפחות יהודיות עשירות מאוד היו בין

המסייעות  -משפחות שגלגלו סכומי כסף גדולים  ,אם בהלוואות ובחכירות מסים
ואם בסחר הבינלאומי שהתנהל בין הים  -התיכון לבין עיראק ופרס  ,על גבי אלפי
גמלים בשיירות שהילכו מדמשק  .משפחות אלו תרמו בעין נדיבה לקופת הקהילה
ולמטרות

מצרים .

פרנסו עשרות תלמידי חכמים  -ושלטו בקהילה שלטון ללא

צדקה ,

44

בשנות השבעים של המאה התחולל מפנה במצבה של שכבת העשירים האמורה .
פתיחת תעלת סואץ

( ) 1869

גררה ירידה חריפה בסחר השיירות שעבר דרך דמשק

הסוחרים הגדולים נפגעו קשות  ,וחלקם העתיק
פשיטת הרגל של הממשלה העות ' מאנית

את פעילותו לזירת בישת

( ) 1875

;

המשגשגת .

והסתלקותה ממימוש איגרות החוב

שהנפיקה  ,הביאו לידי פשיטות רגל של אנשי הכספים הגדולים בקרב יהודי דמשק ,
שהשקיעו הון עתק בניירות ערך אלה  .י 4פשיטות הרגל של מנהיגי הקהילה השפיעו

לחומרה הן על מצבה הכלכלי של הקהילה והן על תפקודה הפוליטי  -פנימי .

דיווחים מאוחרים יותר

מלמדים .

46

כי קהילת דמשק לא הצליחה להיחלץ מן

המצוקה שנקלעה אליה עקב המשבר המשולב  -משבר המלאכה והתעשייה
שעליהן

הזעירה ,

התפרנסו

בני

מרבית

הקהילה ,

ומשבר

הכספים

מערכת

העות ' מאנית  ,שרושש את שכבת בעלי ההון  .בידינו כמה סקירות מפורטות על מצב
הקהילה בשנים

1911 - 1910

ומהם עולה  ,כי מצב הקהילה לא השתפר .

47

פיתוח בכלי המתכת והעץ הפך לענף תעסוקה עיקרי בקהילה  ,ואחריו באו ( לפי
סדר

זה )

אריגה ,

צבעות חוטים ואריגים וטווית משי  .בעלי מלאכה מעטים עסקו

בסנדלרות  ,פחחות  ,נגרות  ,ועוד .

44

48

ענף אחר היה המסחר  :מבין הסוחרים

לתיאור ורוד של עושרם של יחידים אלו ומידת תמיכתם בחכמי התורה ובעניי הקהילה  -ראה

.

דווחי ' בן דוד ' הלבנון  ,שנה ד ' (  , ) 1867עמ ' , 254 - 253
45

:

. 270 - 269

על ההתדרדרות הכלכלית של דמשק ויהודיה  ,בפרט עקב פתיחת תעלת סואץ  ,ועל פשיטת רגלם

של עשירים אלו  -ראה
46

היהודים ,

 :ברוור ;

שטרן

;

פרסקו

;

אידלזון  ,עמ '

לדיווחים נוספים על המצוקה הכלכלית בשנות השמונים  -ראה
; אסטרוק  ,עמ ' . 66 - 63
1883 , 117 - 118

; 97 - 96

) 011 - :

אלמאליח .

ע,

שמי ; אידלזון ; אלמאליח .

47

ראה

48

לסקירה מפורטת על מלאכות ואומנויות בקרב יהודי דמשק ב 911 -נ  -ראה

:

.

Bulletin

:

שמי .

ן
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היה מספר הסיטונאים זעום ביותר

9%

כמעט כל הסוחרים היו חנוונים ורוכלים .

;

אלמאלח מעריך  ,כי כמאתיים משפחות לכל היותר יכולות להיחשב על המעמד

הבינוני  ,ורק כארבע משפחות היו עשירות ; וזאת  ,מתוך אוכלוסייה הנאמדת על ידו
בכ 17 , 000 -

נפש .

סגירת בתי חרושת ובתי מלאכה  ,בימי מלחמת העולם הראשונה  ,וגיוס מפרנסים

לצבא  ,העמיקו את המשבר הכלכלי של הקהילה  ,וגם אחרי המלחמה לא השתפר

המצב  .בדיווח של אליהו ששון  ,מכסלו תרפ " ב ( דצמבר
מיהודי דמשק הם אמידים ( רובם

סוחרים ) 25 ,

אחוזים הם ' עניים רוכלים בכפרים ' .

49

עולה כי

, ) 1921

אחוזים  -בעלי

5

אחוזים

מלאכה  ,וכמעט 70

ייתכן שקטגוריה אחרונה זאת כוללת גם

מחוסרי מקצוע מוגדר  ,המוצאים פרנסתם באופן בלתי סדיר ומכל הבא ליד .

.2

חלב

התפלגות ענפי התעסוקה בקרב יהודי חלב היתה שונה במובהק מזו של יהודי דמשק .
הדיווח משנת 01884י מציין
55

אחוזים  -סוחרים  ,החל מיבוא ויצוא  ,דרך סחר סיטונאי וכלה בקמעונאות
וברוכלות

15

:

;

אחוזים  -בעלי מלאכה ואומנים

;

5

אחוזים  -פקידים בחברות פרטיות ובמשרדי ממשלה

25

אחוזים  -חסרי תעסוקה קבועה .

;

נתונים אלו מלמדים  ,כי לעומת דמשק  ,היה בחלב יחס שונה מאוד בין ענפי
המסחר לענפי מלאכת היד והאומנות

:

למעלה ממחצית המפרנסים בחלב הם

סוחרים  ,ופחות משישית  -אומנים ובעלי מלאכה  .בעלי ההון שבחלב השקיעו את
עיקר כספם במסחר  ,לא בהלוואות ובאיגרות חוב  .לפיכך אין אנו שומעים על משבר
כלכלי בקהילה עקב פשיטת הרגל של האוצר העות ' מאני  .יתר על כן  ,המסחר בסוריה

לא נפגע באותה מידה מכרעת  ,שבה נפגעו המלאכה והתעשייה הזעירה ; כפי

שראינו ,

היקף היבוא והיצוא מסוריה אף גדל בתקופה הנדונה  ,והדבר שיפר את מצבם הכלכלי
של היבואנים והיצואנים  ,ובכללם סוחרים יהודים מחלב  .ענף טיפוסי  ,שבו שלטו

יהודים בחלב  ,היה יבוא ושיווק של מוצרי תעשיית הבדים האנגלית  :שותף אחד היה
יושב במאנצ ' סטר ושולח את הסחורה שהוזמנה לשותפיו שבחלב  .יבואנים אלו
סיפקו לא רק את צורכי השוק האזורי בצפון  -סוריה  ,אלא גם את צורכי המרחב  ,שכלל
את דרום תורכיה וארמניה  ,חלקים מהקווקז וחלקים מעיראק .

] 5

ואף על פי כן  ,מצטיירת תמונה של קיפאון ואף של שפל כלכלי שהלך ופשט
ששון  ,עמ '

וכן אלמאליח ,

49

ראה

50

 . 93 - 95קק Bulletin Mensuel , 1884 ,

51

:

עיין  :נאמן ,

ארם .

; 4 -3

היהדות .

92

ן
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פנים בית  -הכנסת בג ' ורב על  -יד דמשק

חלב ודמשק

ן

93

.

בהדרגה בקרב הקהילה בחלב הגם שיחידים לא מעטים הוסיפו לקיים רמת חיים
נאותה  .נראה כי יש להסביר שפל הדרגתי זה על סמך הידוע לנו מן ההיסטוריה

הכלכלית של סוריה  :הטלת המסים שהלכה והכבידה על הסקטור החקלאי  ,וצמצום

המקומיות .

התעשיות והמלאכות

הותירו פחות ופחות אמצעים בידי השכבות

.

.

הרחבות של הציבור הסורי בכללו שעמו נשאו ונתנו הסוחרים החנוונים והרוכלים
של חלב  .אירועים פנים  -סוריים אחרים  -כגון המהומות וההרס  ,אשר פקדו בשנת
909ן

את הנוצרים והארמנים במרחב חלב  -פגעו אף הם בכוח הקנייה של

האוכלוסייה .

2

'

הגם

שהמסחר ,

ברמותיו השונות  ,לא נפגע ישירות מן המשבר

הפיננסי  -ממלכתי ומהמיתון בתעשייה ובמלאכה  ,נפגעה שכבת הסוחרים מכל אלה
בעקיפין

,

פגיעה מצטברת של ממש  .התווית הגבולות בין סוריה לתורכיה ועיראק ,

לאחר מלחמת העולם הראשונה  ,ניתקה את חלב מן העורף הכלכלי המסורתי
וצמצמה ביותר את אפשרויות הסחר של תושביה .

3

שלה ,

'

.

ח הנהגה הקהילה
' החוקה של העדה היהודית '  ,אשר נתקבלה כחוק עות ' מאני בשנת  , 1865קבעה
רשמית כי בראש כל קהילה עיקרית יעמוד רב  ' ,חכם באשי '  ,אשר ייחשב גם כדובר
הרשמי של ה ' מילת '

( העדה ) .

לצדו יפעלו שני ועדים

הוועד ה ' רוחני '  ,המורכב

:

מחכמים  ,שידון ויפסוק בענייני דת ; והוועד ה ' גשמי '  ,המורכב מיעוטו מחכמים ורובו
מאישי ציבור

' חילוניים ' ,

אשר יעסוק בעניינים הכספיים והחברתיים של העדה .

למעשה כללו עניינים כספיים אלו שתי פנים משלימות

:

אחריות על גיוס כספים

לפירעון המסים החיצוניים המוטלים על העדה  ,ובראשם מס ' חליפי החיל ' ( ' בדל
אלעסכר '  ,אשר היה לכאורה מס אישי על כל יוצא צבא  ,אך למעשה נדרש מכלל
הקהילה כסכום

כולל ) ;

ואחריות על גיוס כספים לפעילות המוסדות הפנימיים של

הקהילה .

אכן  ,הבחנות מוסדיות אלו בהנהגת הקהילה נתקיימו למעשה בדמשק ובחלב  ,אך
נראה כי חלוקת העוצמה בין הגורמים הנזכרים היתה שונה ' מקהילה לאחותה .

 . 1דמשק
בראש הנהגת הקהילה של דמשק עמדו החכם באשי ושבעת חברי הוועד ה ' גשמי ' .

54

למינוי ה ' חכם באשי ' היה אופי ומשמעות ' פוליטית '  ,הן מפני שבעל תפקיד זה ייצג
52

53
54

ת

ראה

:

 . 78ק ,

ראה

:

שמי  ,גיליון  , 8עמ '

"

Bulletin hfensuel , 1901 , Avr.
Maiארם .
נאמן ,
עיין  :שיח ' ו  ,וכן נ .

. 12

ן
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צבי זוהר

רשמית את העדה היהודית בפני

השלטונות .

ובכלל תפקידו היה ממונה כחבר

ב ' מועצת המחוז '  ,והן מפני שמונה בידי השלטון העות ' מאני  ,על  -פי המלצת הרב
הראשי של האימפריה  .בתקופה הנדונה שירתו בדמשק לא פחות מארבעה רבנים
בתפקיד זה  ,וכולם הובאו מחוץ לעיר .

55

העדר בסיס פוליטי מקומי הכביד ' על יכולתם

של בעלי התפקידים הללו לחולל שינויים משמעותיים בחיי הקהילה  ,ולעתים אף גרם
להתפטרותם .
בתקופה הנסקרת אין עדויות על תפקוד נציגי חכמי העיר כ ' וועד רוחני ' מאורגן ,
הגם שהחכמים קיימו  ,ככל הנראה  ,מסגרת של קשרים ' אד הוק '  ,שנועדה להבטיח את
מעמדם ותפקודם כקבוצה בעלת אינטרסים משותפים .

עד שלהי שנת

, 19 10

56

לא נבחר הוועד ה ' גשמי ' בבחירות ציבוריות ; חבריו נתמנו

מקרב כמה משפחות ' מובילות '  -משפחות הפולוטוקראטיה שבהווה ושבעבר

הקרוב  -והמינויים שיקפו אינטריגות ויחסי כוח בין  -משפחתיים .
פרחי  ,ליזבונה  ,סטמבולי  ,שמעיה ,

אלו נזכיר את משפחות

7

'

מבין משפחות

אנג ' ל ולניאדו  .הגם

שמשפחות אלו נפגעו קשות מן המשבר הפינאנסי שפקד את האימפריה  ,הן הוסיפו
לעמוד בראש הקהילה  .ההתדרדרות הפתאומית והחריפה של שכבת העשירים
בדמשק חשפה כאמור את תלותה של כל הקהילה ומוסדותיה באישים

אלו  ,אשר

בעבר נהגו לממן את מרב הוצאות הקהילה  .מאמצע שנות השבעים נתגלע בקהילה
משבר כספי ופוליטי קשה  .בעלי ההון שירדו מנכסיהם התרכזו בטיפול בבעיותיהם

הפרטיות  ,ולא היו נכונים להמשיך ולקבל על עצמם את האחריות המעשית לתקציבי

הקהילה  -אך בו בזמן לא איפשרו גם לאחרים להחליפם בהנהגה  .בני

הקהילה ,

אשר הורגלו למימון פעילות מוסדות הקהל מכיסם של העשירים  ,סירבו לחלוקה
מחדש של שיעורי הנטל  -מה גם שמצבם  -הם לא הוקל  ,אלא הוחמר בשנים אלו .
הקהילה שקעה בחובות

כבדים ,

וניסיונות להטיל מסים חדשים למימון צורכי

לקופת הכלל .
1
בעבר לתרום
ן
נדרשו
י
הקהילה נתקלו בסירובן של קבוצות  ,אשר לא

תלמידי החכמים המקומיים העמידו עצמם כדובריהם של קבוצות

אסור להטיל מסים חדשים

:

אלו  ,בטענם

הם  ,כתלמידי חכמים  ,זכאים לפטור עקרוני

כי

ממסים ,

ו ' המון העם ' זכאי לפטור  -עקב דלותו .

הנהגת הקהילה קראה לחכם באשי  ,הרב יצחק משה אבואלעפיא  ,כדי להכריע
בעניין  ,ובפרט שה ' חכמים ' ניסחו לעצמם פסק הלכה התומך הלכתית בדעתם  .החכם
באשי סקר את המשבר הכספי שהקהילה נקלעה אליו ואת שורשיו  ,ואת המשבר

הפוליטי שנוצר בעקבותיו  -ובכללו את אי תפקוד ועדי ה ' עריכה ' ואת סירובם של
רבים לפרוע את חלקם במסים המוטלים עליהם  .מסקנתו תמכה בעמדת

55

ההנהגה ,

הרב מ ' אלקלעי ; הרב י ' מ ' אבואלעפיא ; הרב ש ' א ' אלפנדרי ; והרב י ' דאנון  .הרב י ' אבואלעפיא
היה בן למשפחה בעלת מעמד מכובד בדמשק אם כי גדל ורכש השכלתו

אלישר  ,חו " מ  ,סימן ה

56

ראה

:

57

ראה

 :שמי ;

אלמאלח ,

;

.

זוהר  ,פסיקה עמ '

היהודים .

57

ואילך .

בטבריה .

ן

חלב ודמשק

95

עקרונית ומעשית  ,וקבעה כי מצב הקהילה מחייב ומצדיק הטלת מסים חדשים

למימון חובות הציבור  .אכן  ,אישים הזכאים לפטור עקרוני מתשלום המס רשאים
לקבל החזר ממסים שיידרשו לשלם שלא כדין  ,אך אינם רשאים בשל כך לכבול את
ידי ההנהגה ולמנוע עקרונית כל שינוי בדרכי הטלת המסים על

הקהילה ' .

5

אלמאלח מדווח  ,כי עם התמנות הרב יעקב דאנון לחכם באשי  ,באלול תר " ע
נעשה ניסיון להסדיר את דרך בחירת הוועד באופן מתוקן יותר  :נקבע  ,כי

( 910ן ) ,

אספה כללית בת שבעים חברים  ,באי  -כח משלמי העריכה  ,תבחר אחת לשנתיים ועד
גשמי בן תשעה חברים  .כן חודשה פעילות ועדי העריכה .

9

'

עם זאת נראה  ,כי לא

היתה לכך השפעה ניכרת על תפקוד הנהגת הקהילה  :דיווחים מראשית העשור השני
של המאה העשרים מלמדים אף הם על תפקוד לקוי של הנהגה זאת  -הנהגה

.

מפוררת מסוכסכת בתוכה וכלתי יעילה  ' .רקבון פנימי מחלחל ונוקב בכל עניני עדת
דמשק הנושאים עליהם חותם ציבורי '  ,כותב שאמי

60 ,

' ואי סדרים שוררים בכל '  .והוא

ממשיך ומתאר את אווירת התככים ואת משבר ההנהגה  ,הפוקדים את הקהילה  .גם
אלמאלח מצייר תמונה דומה

' אין בדמשק עדה ישראלית מאורגנת ומסודרת כראוי ,

:

אלא קיבצן אנשים הגרים יחד בלי כל קשר ביניהם [  ] . . .ולכן דלת העם מתגדלת

וטובעת בעוני ובמחסור ואין העדה נוקפת באצבע הקטנה להרמת קרן העם ' .

ן

"

המשבר שפקד את הקהילה הביא לידי ניכור חריף בין בני השכבה הגבוהה -

שהיתה כאמור קטנה בהיקפה  ,במספר  -לבין בני השכבה העמלה  ,שהיוותה את
עיקר הקהילה  .אולם ההגירה הנרחבת של אלפי צעירים לארצות חוץ פגעה קשות
ביכולת הדור החדש להעמיד חלופה של ממש להנהגה הישנה  ,למרות ביטויים
מסוימים של מגמה מעין זו ( ראה להלן על חברת ' עוזר

דלים ' ) .

כאשר גברה

המצוקה ,

נחלצה הנהגת הקהילה להטיל את מרותה על מי שראתה כסרבנים  :ועד העיר דמשק

החליט  ,כי מי שלא יקבל את ה ' עריכה ' ( כלומר  ,לא יסכים ויציית ) יהיה כמוחרם  :לא
ימולו את בניו לשמונה  ,לא יקברו את מתו וכו '  .אך כשביקש הוועד לממש איום זה
כנגד סרבן אחד  -נחלקו חכמי העיר בשאלה  ,האם יש לעשות כן  ,ונמצא רב חשוב
אשר צידד באי הפעלת החרם הלכה למעשה .
בעקבות הכיבוש הבריטי

מארץ  -ישראל לדמשק בשנת

( , ) 1918

 917ן ,

62

ובהשפעת הגולים הרבים שהעות ' מאנים היגלו

נתכוננה לקהילה הנהגה אחרת  ,צעירה יותר  .היו

אלה הימים שבעקבות הצהרת בלפור  ,ורוח חדשה פעמה בקהילות יהודיות לא

מעטות במרחבי המזרח  -התיכון  .אך
58

59

על כל העניין  -ראה בעיון
על

:

ב 1920 -

הגיעו הצרפתים לעיר  ,ועם הזמן התברר

אלישר  ,חו " מ  ,סימן ה

;

טראב  ,שערי  ,דף קנב

ע"ג .

סדרי בחירת הוועד שהונהגו בימי הרב דאנון  -ראה אלמאליח  ,היהודים  ,עמ '  . 38על סדרי

העריכה  -ראה אלמאליח  ,היהודים  ,עמ '

. 39

שמי .

60

ראה :

61

ראה

62

על החלטת הנהגת העדה להתייחס כך לסרבני ה ' עריכה ' -

:

אלמאלח ,

היהודים .

על תגובת החכמים  -ראה

:

ראה  :אלמאלח  ,היהודים  ,עמ ' . 29

טראב  ,מילי  ,השמטות לחלק יו " ד  ,סימן ב ( דף פו ע " ג

ואילך ) .

96

ן

צבי זוהר

כי הממשל הצבאי הצרפתי אינו מוכן להתיר התארגנות זאת  ,ככל הנראה מפני
שחשש מזיקת ההנהגה החדשה לבריטים .

63

בשנת

927ן ,

פ ' נאמן כותב

החברתי בדמשק הוא דל מדי בשביל ארגון פעולות ציבוריות

[ ]. . .

:

' המצב

הקהלה עצמה

אינה יכולה ואינה מסוגלת לעשות דבר מה להצלת המצב הירוד של תושביה ' .

64

לסיכום  ,הנהגתה של קהילת דמשק התקשתה מאד לתפקד  ,בתקופה הנדונה  ,עקב

.

ההשלכות ההרסניות של המשבר הכלכלי שפגע הן בגבירי העדה הן בבני השכבות
העמלות  .חלק מדברי הביקורת המצויים במקורות שלפנינו כלפי הנהגת העדה

מותירים רושם מר במיוחד על הקורא  .עם זאת יש לקחת בחשבון  ,כי כמה מן
המבקרים החריפים הללו ( שמי  ,אלמאליח  ,נאמן ) היו צעירים ארצישראלים  ,אשר נטו

 -מתוך הזדהות עם גישות ' היישוב

החדש '

-

להבליט במיוחד את הממדים

השליליים של אישים ומוסדות  ,אשר גילמו בעיניהם את סדר העולם הקדם  -ציוני .

.2

חלב
ה , 19 -

גם בחלב נתמנה  ,החל מאמצע המאה

' חכם באשי '  .שלא כבדמשק  ,היו רוב

.

הרבנים ששרתו בתפקיד זה ( כחכם באשי או כממלא מקומו )  ,בתקופה הנדונה ילידי
העיר  ,בה גדלו ורכשו את השכלתם התורנית  .עובדה זאת השפיעה מאוד על תפקודם
ועל מדיניותם  ,שכן מעמדו וסמכותו של החכם באשי בקרב העדה הושפעו לא במעט

מטיב קשריו עם שאר גורמי ההנהגה שבקהילה  ,ובפרט מקשריו עם שאר החכמים .

שלא כבדמשק  ,היתה לבית  -דין היהודי המקומי בחלב ( ולא לחכם באשי או לוועד

הגשמי ) סמכות ראשונה במעלה בעיני בני הקהילה  .בשונה מן החכם באשי  ,התמנה

בית  -הדין אך ורק ברצון יהודי המקום  .חברות בבית  -הדין  -ובפרט מינוי לתפקיד

אב בית  -דין  -ביטאה את הכרת הגורמים הקובעים בקהילה  ,ובכללם קהיליית
החכמים וכן חברי הוועד  ,באישיות הנבחרים  ,כבעלי שיעור קומה תורני ודתי  .בית -

הדין בחלב תפקד לא רק כגורם שיפוטי  ,אלא אף כגורם הנהגה בעל השפעה
ובעיקר כגורם כזה .

5

מכרעת ,

'

בוועד ה ' גשמי ' של קהילת חלב שירתו אישים לא  -רבניים  ,בני משפחות

ותיקות ,

אמידות ומיוחסות  .בחלק הראשון של התקופה  ,התמנו לוועד בדרך דומה לזו
שפעלה בדמשק

:

ה ' נוטבלים ' מינו זה את זה לחברות בוועד  ,והמינוי שיקף יחסי

מעמד ועוצמה חברתית כלכלית  .אולם משנת

חזקיה שבתי

63

908ן

השתנה המצב  ,כפי שמעיד הרב

:

ניתוח האירגון של הנהגת העדה לאחר

1918

חורג מתחום הדיון של מאמר זה  ,ובעז " ה אתפנה

לעסוק בכך במאמר אחר  .לסקירה תמציתית של ההתפתחויות בהנהגת העדה בשנים שלאחר
-

1918

ראה

64

ראה

:

נאמן ,
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ראה

:

סיטון .

:

ששון  ,גיליונות

דמשק .

כס  -לא .

ן

חלב ודמשק
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,

בימים ראשונים באר " ץ  ,היה מינוי זט " ה יז ' טובי העיר על ידי בחירת וברירת
גדולי הקהילה לפי ראות עיניהם אנשי חיל ראויים לאותה אצטלה  .מיום
שבאתי אל האר " ץ וקבלוני עליהם לרב  ,בשנת

לבחור על ידי פורעי המס .
ויבחור

והזט " ה

תרס " ח [ . .

 ] .הנהיגו לעשות

שולחים כתבים לכל אחד ואחד  ,שיברור

לפי הנראה בעיניו  ,ולהביאם על ידיו או על ידי שלוחו במקום

זט " ה

שנועד לוה  ,ולתת בחירותיו בקלפי המושם בבית

הנז ' ' " .

.

אכן גם לפי הנוהל החדש  ,לא היו זכאים כל בני הקהילה  -ואולי לא מרביתם -
להצביע לוועד הקהילה  .שכן זכות ההצבעה נקבעה על  -פי קנה  -מידה כלכלי  :פנקס
הבוחרים היה זהה לפנקס פורעי מס הקהל הפנימי  .אולם אין ספק כי ניכרת

דמוקראטיזציה רבה יותר בכך  ,שחוג הבוחרים התרחב בהרבה מעבר לחוג המצומצם

.

של שכבת העשירים והליכי הבחירה הפכו
ככלל

נראה ,

כי הוועד

סדורים ,

פומביים וחשאיים .

הכיר בבית  -הדין כבעל סמכות עדיפה

ה ' גשמי '

משלו ,

בהתווית הדרך הרצויה לעדה  ,ותפס את תפקידו כמסייע למימוש המגמות  ,שקבעו
החכמים  .זאת  ,בדרך של גיוס אמצעים כספיים מבני הקהילה  ,ושל פיקוח יעיל על

אופני השימוש בהם למטרות הנכונות  .יש לזכור  ,שלמרות מצבה הכלכלי הטוב  ,של

קהילת חלב  -לעומת קהילת דמשק  -לא נעדרו בה פערים כלכליים עמוקים

ורבים נזקקו לתמיכה מקופת הקהל .

7

"

עם זאת נראה  ,כי כאן תפקדה ההנהגה באופן

תקין למדי  ,ועשירי הקהילה תרמו לסייע לענייה .

ג . 4הנהגה הקהילה והצרכים הסוציאליים
עד להנהגת
חברות ,

התנט ' ימאת ,

התקיימו בפרובינציות של האימפריה העות ' מאנית שתי

אשר יחסי הגומלין ביניהן היו מצומצמים

:

חברת

השולטים .

ובה אנשי

ממשל ואנשי צבא  ,וחברת הנשלטים  ,דהיינו כלל התושבים המקומיים  ,על רבדיהם
ועדותיהם  .השכבה השלטת היתה מופקדת על תחום צר למדי

:

הבטחת הביטחון

והסדר הציבורי  ,והבטחת העברת מסים מן התושבים לשלטון  .כל עוד התנהל תחום
זה כראוי  ,נמנעו השלטונות מלקבל אחריות ומלהתערב בשאר תחומי החיים

.

.

חינוך  ,בריאות סעד תשתית מקומית ( לא

אימפריאלית )

:

משפט .

וכיוצא באלו .

מדיניות התנט ' ימאת היתה כרוכה במעורבות הולכת וגוברת של השלטון
העות ' מאני בהיבטי

חיים .

שעד אז נמנעה מלהתערב בהם  .מדיניות זאת  ,הלכה

למעשה  ,בתקופה הנדונה  ,היתה בכל זאת רחוקה מאותה דרגת מעורבות של המדינה
שאנו מורגלים בה כיום  .אפילו בתחום המשפט  ,שבו בלטה התערבות המדינה  ,נותרו

66

ראה :

67

ראה

:

שבתי  ,עמ ' נ .
אלטרס  ,עמ '

. 89

,
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בימת הקיץ של בית -
הכנסת הגדול

בחלב י

צולם בשנות ה 30 -

.

בידי בתי  -הדין העדתיים הטיפול בדיני אישות ודייני העדות לא ויתרו בקלות על
תפקידם המסורתי בשאר ענפי המשפט  .בחינוך נעשו בתקופה זאת צעדים נרחבים
לכינון בתי  -ספר עממיים ותיכוניים ביוזמה ממלכתית ברחבי סוריה  ,אך העדות הלא -

מוסלמיות המשיכו באין מפריע בטיפוח מוסדות החינוך שלהן  .בתחומים אחרים

,

.

כגון בריאות היתה פעילות המדינה מצומצמת יחסית  ,ובתחום הסעד כמעט שלא
נעשה דבר  .במלים אחרות

:

גם בתקופה הנדונה נותרה האחריות למירב הצרכים

החברתיים בידי גורמים חוץ  -ממלכתיים  ,ובראשם הקהילה העדתית המקומית  ,ולא
בידי הממשל העות ' מאני לרמותיו  .עתה נבחן את שאירע בתחומים אלו בקהילות
דמשק וחלב .

חלב ודמשק

.1

ן

99

הכנסות והוצאות הקהילה

חלב :

בדו " ח תמציתי אך מפורט למדי  ,משנת

וההוצאה של קהילת חלב באותה

עת " " .

0אא . 1

ניתן מידע אודות סעיפי ההכנסה

הוצאות הקהילה עבור מסים לשלטונות

התרכזו בסעיף אחד  ' :מס חליפי החייל '  ,אשר החייבים בו  ,על  -פי הערכת השלטונות ,
מנו

2 , 700

נפש  :הקהילה נדרשה לשלם במרוכז סכום של

13 , 500

פרנק לשנה  .עבור

מס זה גבתה הקהילה מכלל העדה  ,לפי יכולת כל איש  .שאר ההוצאות הציבוריות

מומנו באופן משולב  ,חלקית מתו ' ומות ספונטניות וחלקית מ ' תרומות '  ,שנגבו מאמידי
הקהילה  ,על  -פי החלטת ועדה משותפת של הרבנים הראשיים וה ' נוטבלים '  .לא הוטל

מס פנימי עקיף ( גאבילה )  .הוצאות הקהילה בשנת
סעיף ההוצאה

0הה 1כללו

:

הסכומים

( פרנקים צרפתיים

 ,לשנה )

כלי קודש
שלושה דיינים

2 , 000

משרתי בית  -הדין

200

8

,

שוחטים

2 , 500

חינוך
ת"ת

ליתומים

1 , 500

ת " ת לעניים

' מדרשי לבוגרי
סיוע

800

ת"ת

800

לת " תים פרטיים

200

צדקה
קמח לעניים

7 , 000 - 2 , 500

( בהתאם

למצוקתם באותה
מצות לעניים

שנה )

3 , 500

סיוע כספי לעניים

( פסח

וסוכות )

1 , 200

שד " רים

7 , 000

סיוע לחברת ' מלביש ערומים '

סיוע לחברת ' ביקור

חולים '

800

( ראה

3 , 500

להלן )

( ראה

להלן )

הכותב מציין  ,כי הוצאות ניכרות נוספות נכרכו בהפעלת שני בתי  -כנסת קהילתיים
והרבה בתי תפילה קטנים
68

ראה  :אלטרס  ,עמ ' . 89 - 86

:

לחזנים

וגבאים ,

לקניית ספרי קודש וסידורי

תפלה ,

ן

100

צבי זוהר

לתאורה ( הוצאה גדולה  ,בפרט בעונת הסליחות ובעונת הבקשות

!)

ועוד  .הוצאות

אלו מומנו מנדבות שניתנו בגין עלייה לתורה  ,או מכספי נדיבים שונים בקהל  ,ולא
נפלו על קופת הקהילה .

.

נוסף על פעילות הקהילה מתקציבה היא  ,קיימו בחלב ' חברות ' חשובות שתפסו

מקום בולט במציאות החברתית  -כלכלית של

העדה ,

פעולות ציבוריות  .בתיאור

פעילות הסעד והבריאות להלן  ,נדון גם בחברות אלו .

 . 2דמשק

( א ) תקציב הקהילה להוצאות פנים

מן המידע שבידינו עולה  ,כי בדמשק היו מרבית בני הקהילה פטורים  -עד לתקופה
הנדונה

-

מלשאת באחריות כספית לתפקוד מוסדות הקהילה  .בדיון

שנתחבר ככל הנראה בסוף שנות השמונים של המאה

ה . 19 -

הלכתי ,

הכותב סוקר את דרך

.

המימון של הוצאות הקהילה שהיתה מקובלת עד אותו זמן

:

והנה תחלה וראש באתי להודיע נאמנה מדד ( צ " ל  :סדרי ואופייה של מדינה
זו

בכו '

,

(

ללות ,

הוסדה ארץ
(

זו ,

עירנו זאת יע " א ( יכוננה עליון
יע " א ,

ישמרם צורם ויחיים ,

לשוחטים ,

ולעניים ,

,

,

אמן  .שהנה אמת  ,מיום

היו יחידי וגבירי ק " ק נקהלת

קודש ,

עדתנו יצ " ו

מספיקים מכיסם ומממונם לכל הוצאות העיר  ,דהיינו

ולמעמלת

,

הח " ח ( התלמידי

חכמים ,

:

ולשלוחי כולל

דא " י תובב " א ( ארץ ישראל  ,תבנה ותכונן במהרה בימינו אמןז  ,ולשלוחים
בעצמם  ,ולעוברי אורח הנצרכים  ,ולשאר הוצאות העיר  ,הכל כאשר לכל
ופרם לדייני ורבני העיר הקצוב להם מהם .

9

[ ]. . .

"

ניתן אפוא לחלק את סעיפי ההוצאה של תקציב הקהילה לשלוש קטגוריות עיקריות
א)

.

כלי קודש ( שוחטים תלמידי חכמים  ,דיינים
אורח )

ב)

עניים ( מקומיים ועוברי

ג)

שלוחים מארץ  -ישראל ( שלוחי כולל ושלוחים

וחולים

:

ורבנים ) ;

;

בעצמם ) .

עם זאת  ,מן הראוי לציין  ,כי בעולם הערכים המסורתי  ,אין חלוקה זו מדויקת
לגמרי  .הסעיף של ' כלי
משכורות ,

מעמדם .

קודש '

המשתלמות לנושאי

מתחלק  -על פי עולם ערכים זה  -לשניים
תפקיד ,

ו ' חילוק ' ,

:

הניתן לתלמידי חכמים בגין

בלא קשר למשרה כלשהי  .בעולם ערכים זה  ,קיימת קרבה מהותית בין

התמיכה לתלמידי חכמים לבין התמיכה בעניים ובנצרכים אחרים

:

אין כאן תמורה

עבור עבודה  ,אלא ' צדקה ' ; ועם זאת  ,יש הבחנה ביניהם  :קבלת ' חילוק ' כעני כרוכה
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:

אלישר  ,הו " מ  ,ה .

ן

חלב ודמשק

10 %

בסטיגמה חברתית  ,ואילו קבלת ' חילוק ' כתלמיד  -חכם מעניקה מיצב חברתי חיובי .
איל בידינו מידע על הסכומים שניתנו במסגרת

ה ' חילוק ' .

מהמשך המסמך

כי העניים קיבלו סכום כספי ידוע  ,בצורה של ' חילוק ' מיוחד בערבי החגים
השנה  ,סוכות והושענא רבא

עולה ,
:

ראש

ובערב פסח קיבלו ' אורז  -במקום קמחא דפסהא -

;

המספיק להם לכל ימי חג הפסח והותר '  .תלמידי החכמים  ,לעומת זאת  ,קבלו הל
קבוע  ,הן ' חיטי דשתא  -הנהוג לתת

' חילוק '

חכמים ישמרם צורם

ויחיים ,

למעקלת ,

דמי חטים הצריך להם לכל

הח " ח יצ " ו ( התלמידי
השנה ' 0 .י

בשנות השמונים עלתה הצעה להוסיף לתקציב סעיף הוצאות חדש
תורה '  .להצעה זאת נשמעה התנגדות

תשב " ר ( תינוקות של בית רבן

)

:

:

' תלמוד

' זה אינו חשיב מילי דצדקות [  ] . . .יען מלמדי

הם לוקחים פרס מאבות

הבנים '  :י -

כלומר  ,חינוך

הוא מעין עסק פרטי  ,ואין הציבור חייב לממנו מכספי הכלל  .המשיב מודה בעיקרון .
כי הכנסות המלמדים מבוססות על התקשרות פרטית לגמרי בינם לבין אבות

.

התלמידים  ,וכי אין הקהל חייב לשאת בשכר המורים הללו  .עם זאת סבור הוא  ,נראה
שעל הקהל לממן שני סוגים של הוצאות הקשורות בחינוך

לילדים של אבות

עניים ,

האנגלי חינם אין כסף

תורה ,

,

ולנקות

 :ן )

תשלום שכר לימוד

אשר מפאת המצוקה שולחים את בניהם ללמוד במיסיון

; )2

תחזוקת מבני הת " תים

:

' כי חצרות ובתי

ת"ת

ותלמודי

.

בכל שנה ושנה הם צריכים לתקון בנין וטיחא וכיוצא ולהביא המים הניגרות
ב"כ ש"כ

(

בית כסא של כבוד ,

הרעועים שבהם מחמת ישונם

[ ]. . .

וכל כיוצא בזה  ,ולתקן התקרות והכוחלים

דכמה הוצאות צריך להם בכל שנה מלבד פרס

המלמדים שנוטלים מאבות הבנים ' 2 .י

נראה כי הצעה זאת נתקבלה  ,וכי החל משנות השמונים נוסף על הוצאות הקהילה
גם סעיף

' חינוך '  .עם

זאת  ,לא נדון במסגרת מאמר זה בחינוכם של ילדי קהילות

דמשק וחלב  ,כיוון שריבוי המקורות מחייב סקירה נפרדת ומפורטת

( ב ) דמשק

:

יותר  .יי

בריאות  ,סעד ושירותים קהילתיים

עד לראשית המאה העשרים

הציבורית  .בשנת

לחולי נפש .

74

900ן

,

לא היה הממשל העות ' מאני פעיל בתחום הרפואה

.

נחנך לראשונה בית  -חולים אזרחי בדמשק ולידו בית  -חולים

שלוש שנים לאחר מכן הגיעה מקושטא ' אראדה ' ( צו

המעניקה אישור לפתיחת בית  -ספר
כשבכיתה הראשונה היו
ראה

:

אלישר  ,חו " מ  ,ה .

ראה

:

אליאור  ,חו " מ  ,ה .

38

לרפואה ,

תלמידים ' .

7

מלכותי )

והלימודים החלו כבר באותה

התפתחויות

אלו ,

שנה ,

לצד אחרות  -כגון

המשך הציטוט  -אלישר  ,חו " מ  ,ה .

במאמר שראה אור לאחרונה נדון היבט אחד של תולדות החינוך בדמשק  -ראה  :סחייק  ,עם

. 64 - 11
ראה

:

גרוס  ,עמ ' . 498

ראה

:

. 500

גרוס  ,עמ '

102

ן
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הזרמת מי מעיינות במערכת מים מרכזית

בדמשק ,

והקמת תחנת כוח

חשמלית ,

שהזינה מערכת תאורת רחוב ו ' טראם ' עירוני  -ביטאו מפנה מסוים במעורבות
כן ,

הממשל להבטחת טובתה של האוכלוסייה העירונית  .ואף על פי

האחריות

העיקרית להבטחת צורכי הבריאות והסעד והשירותים הציבוריים האחרים נותרה

בידי יחידים וקבוצות לא  -ממלכתיות .
סעיפי התקציב של קהילת דמשק כללו כאמור הוצאות ל ' חילוק לעניים ' ול ' ביקור
חולים ' ; אך נראה שהמשבר בתחום הכספי ובהנהגה מנע מן הקהילה לתפקד ביעילות
בתחומי הבריאות והסעד  .חלל זה ביקשו למלא אגודות וולונטריות  ,שהוקמו בידי

אישים פרטיים  -למען הכלל .

( ג) החברות
החברה הראשונה ( זוהי כנראה אותה ' קופת ביקור חולים '  ,המוזכרת במקור המצוטט
לעיל ) הוקמה כבר בשנת תרמ " ב (  . ) 1882נראה  ,כי את המניעים להקמתה יש למצוא

לא רק במצבם הקשה של עניי הקהילה החולים  .אלא גם ברצון למנוע את פנייתם
למוסדות המיסיון האנגלי  ,אשר הציעו טיפול רפואי חינם לכל דכפין יהודי  .דא עקא .
שהכנסות החברה באו מתרומות חודשיות  ,שהתחייבו בהן החברים  -ומצבה
הכלכלי העגום של העדה בכללה השתקף גם בספרי ההכנסות של החברה  .ההכנסות
מכמה נכסים  ,שיחידים מהקהילה ניצבו כ ' הקדשים ' לקופה ( שלוש חנויות  ,שלושה
בתים ושני
ה 9 -ן

תנורים ) ,

לא שינו מהותית את יכולת התפקוד של הקופה  .בשלהי המאה

ביקר בדמשק פילאנטרופ יהודי מאנגליה  ,ובראותו את המצוקה של עניי

העמיד קרן קיימת למען הקופה
' אליאנס ' )

;

העדה ,

ההכנסות מקרן זו ( אשר הועברו מחו " ל באמצעות

היוו מאז את מקור ההכנסה העיקרי של הקופה  .פעולות החברה כללו

תשלום שנתי לרופא ולרוקח  ,על מנת שיטפלו חינם בחולים עניים
עבור חולים עניים

אלו וליולדות

;

;

הפעלת מעון

קניית תרופות  -ולעתים גם מזון  ,כגון בשר וחלב  -לחולים

עניות " .

ז

ועד קופת ביקור חולים בדמשק חפף  ,במדה רבה בהרכב אישיו  ,את ועד הקהילה .

נראה  ,כי הקמת הקופה והפעלתה משקפות מאמץ של מנהיגי הקהילה לעקוף את
הסיבוכים המינהליים  -כספיים  ,אשר נתגלעו סביב מימון ישיר ( ממסי

' עריכה ' )

של

פעולות הקהילה  ,על מנת להקל ככל האפשר על מצוקת העניים החולים .
קופת ביקור חולים הוקמה והופעלה איפוא ביוזמת מנהיגי הקהילה הוותיקים  .לא
כך אירע בהקמת חברה אחרת בקהילת

דמשק ,

חברת ' עוזר דלים '  :זו הוקמה

.

לראשונה בשנת 908ן לערך 7 ,י אך בשנת  1911 / 12לערך דעכה עד שהיה צורך לשוב
ולייסדה בראשית שנת

פעולתה

1913

( שבט תרע " ג )  .החברה מפרטת בתקנותיה את תכנית

:

אלמאליח  ,היהודים  ,עמ ' . 44 - 43

76

ראה :

77

על מועד הקמת החברה -

ראה אלמאליח  ,היהודים  ,עמ ' . 44

ן

חלב ודמשק

:

"

% 03

החברה מחלקת מדי שבוע בשבוע לחם וסכומי כסף לכל העניים היהודים

הצנועים שבדמשק  .ומספיקה לכל העניים החוזרים על הפתחים ותומכים
אותם במזון וגם מעות בעין  .למען יעזבו את הקבצנות ולא יתהלכו בבלוי

הסחובות ( כך

!

)

מבית לבית ומחנות לחנות  .והעני שנתפס כי עבר על זה

פוסקים מלתת לו את התמיכה .
 " :לחברה יש מקום מיוחד לאורחים היהודים בשם ' הכנסת אורחים ' וכל אורח
עני מתקבל בו וממציאים לו אכילה שתיה ולינה  .האורח יושב בבית ' הכנסת
אורחים ' משך שלשה ימים רצופים  .אחרי הזמן הזה החברה מסייעה אותו על

חשבונה אל המקום שירצה  ,אם הוא זקן או אם אין ידו משגת לשלם את שכר
הנסיעה  .ואם צעיר לימים הוא  ,עליו להשתדל למצוא לעצמו עבודה לפרנס את

עצמו " .

7

נראה  ,כי מועד הקמת החברה  ,שנת

, 1908

אינו אקראי  :מהפכת ' התורכים הצעירים '

פרצה  ,בין השאר  .עקב הכבדה ניכרת של עול המסים על אוכלוסי האימפריה בכלל ,

.

ועל תושבי סוריה בפרטיי והדבר גרר החמרת המצוקה הכלכלית של יהודי העיר .

.

מצד שני  ,עוררה אותה מהפכה יזמות ציבוריות ופוליטיות חדשות באימפריה בכלל
ובדמשק בפרט

":

וכן בקרב בני הקהילה

היהודית  .י "

חברת ' עוזר דלים ' נבדלת

למעשה מהנהגת מוסדות הקהילה הישנים  ,ועל כך למדים הן משמות חברי

הוועד ,

המופיעים בתקנון החברה ( שאינם מן השמות המוכרים של משפחות הפלוטוקראטיה
הישנה ) ,

הן מסגנון התקנון המסודר

והדמוקראטי ,

הן מלשונו העברי המודרני .

מסתבר  ,כי הקמת החברה משקפת ניסיון של כוחות חדשים מבני הקהילה  -אשר

הושפעו כנראה  ,לפי שפת התקנון  ,מרוח התחייה העברית  ,שנשבה מארץ  -ישראל של
אותם הימים  -להתארגן כדי להתמודד עם בעיות הסעד החמורות של העדה  ,אשר
ההנהגה הוותיקה טיפלה בהם באוזלת יד חריפה  .עם זאת  ,דעיכת החברה בשנים

שלאחר מכן  ,שהביאה לצורך ליסדה מחדש בתרע " ג  ,משקפת את הדלדול האמיתי

.

בקהילת דמשק באותן שנים ואת העדר החלופה הממשית לשרידי הפלוטוקראטיה

הוותיקה  -לא במעט  ,הודות להגירה המתמדת של צעירים לארצות משגשגות
שמעבר לים .

למרות דלדול הקהילה  ,ולמרוה החלאות הקשות שפקדוה בשנות מלחמת

המשיכו להתקיים בה חברות סעד  :הן חברת ביקור חולים  ,הן חברת ' הכנסת
( שהיתה כנראה המשך חלקי לפעילות ' עזרת

דלים ' ) .

העולם ,

אורחים '

אירועי המלחמה חייבו טיפול

במצוקת יתומים לא מעטים  .ולאחר המלחמה הוקמו שני בתי יתומים  ,האחד במימון

עוזר

דלים .

78

ראה :

79

ראה

:

80

ראה

:

גרוס  ,עמ '

81

ראה

:

אלמאליח ,

ואילך

גרוס  ,עמ '

513

 519ואילך .
היהודים .

;

עמ '

. 538

104

ן

צבי זוהר

נכבדי הקהילה היהודית בדמשק בשנת  ; 1920בשורה הראשונה  ,מימין לשמאל  :יוסף יהודה פרחי ,
יו " ר ועד הקהילה י הרב יעקב דנון  ,הרב הראשי י הרב שלמה תג ' ר  ,הרב הראשי של בירות י יוסף
אפנדי לניגודו  ,חבר ועד העדה וחבר מועצת העיר

חברי סניף הסתדרות המורים העבריים בדמשק  ; 1922 ,יושב במרכז יהודה בורלא  ,מנהל בתי  -הספר
העבריים בדמשק

חלב ודמשק

הג ' וינט והאחד
924ן

י"

במימון בני הקהילה .

2

"

הקמת לשכת ' בני

ברית '

מקומית בשנת

ביטאה ניסיון מחודש של בני הקהילה להתארגנות וולונטארית  ,לשם פעולה

מסודרת ויעילה לטובת הציבור  -אך אירועי ' מרד הדרוזים ' בשנת

קשות בתקוות לשיקום הקהילה .

.3

ן

105

1

925ן

חיבלו

"

חלב

( א) בריאות וסעד

כפי שנוכחנו בבחינת סעיפי התקציב של קהילת חלב  ,יועד חלק ניכר מהוצאות

.

הקהילה למטרות סעד  ,בעיקר עזרה ישירה בעין בצורת חלוקת מזון בסיסי

( במשך של השנה ) .

:

קמח

ומצות בפסח  .נוסף על מצרכים אלו  ,שמומנו מקופת הקהילה -

אשר תפקדה כמתווכת בין בעלי האמצעים לבין העניים  -הופעלה חלוקת מזון
מוכן ממטבחי בעלי הבתים

חולקו לעניים לקראת

מדי שבוע בשבוע נאספו

:

שבת " ' .

כ 1 , 000 -

כיכרות לחם  ,אשר

הנתון של אלף כיכרות  ,בקהילה שמנתה אז פחות

מאלפיים בתי אב  ,מצביע על מעורבות חברתית גבוהה בקרב בני העדה  .כמו כן מלמד

הדבר  ,כי שיעור גבוה יחסית מקרב בני הקהילה ראו עצמם כ ' צד הנותן ' יותר מאשר
כ ' צד הנזקק '  .נוסף על סיוע בעין  -במצרכי מזון  -הוגש לעניים פעמיים בשנה
סיוע כספי לקראת סוכות ופסח .
לצד פעילות הקהילה ובמשולב עמה  ,פעלו בחלב חברות  ,שתרמו רבות לעיצוב
פני שירותי הסעד והבריאות בעדה .

(ב)

תיחברות ' בקהילת חלב

אלטרס מסביר  ,כי בשנת 880ן פעלו בקהילת חלב שלוש חברות  ,שנועדו להעניק
סיוע למגזרים שונים בקהילה
א)

:

חברת ' מלביש ערומים '  -כשמה כן היא  -שנועדה לסייע להלבשת עניים

נזקקים  .למעשה נהנו מסיועה בעיקר תלמידי תלמודי התורה של הקהילה  .אין לנו

מידע על היקף תקציבה הכולל  ,זהות
ב)

חברת ' ביקור

חולים ' ,

חבריה ,

או מועד היווסדה .

שנועדה לסייע לחולים נזקקים  .היא הוקמה למעלה

.

ממאה שנה קודם לכן במחצית השנייה של המאה

ה , 18 -

בידי המשפחות המובילות

.

בקרב ה ' סיניורוס פרנקוס '  :דה  -פיציוטו  ,דה  -סילורה אלטרס
82

ראה :

פרחי  ,עמ '  . 226על קשיי בית היתומים כראשית דרכו  -ראה דיווחו של דוד ילין

מספטמבר

, 1919

אצ " מ

. 51 / 554

 . 94- 95 . 221קק .

83

ראה - 225 :

84

ראה  :נאמן ,

85

ראה

86

ראה :

:

ודומיהן " " .

ככל הנראה

( ftamenora ( Istanbul ) , 11 ) 1924

דמשק .

אלטרס  ,עמ '

. 88

לאגיאדו  ,לקדושים  ,עמ '

יג  -יד .

ן

106

צבי זוהר

אין זה מקרה  ,כי דווקא קבוצה זאת ייסדה את החברה

חברות לביקור חולים לא

:

הגירוש .

נודעו כלל בקרב עדות ישראל שמחוץ לספרד עד לאחר

לאיטליה  ,וממנה  -לשאר קהילות

ישראל  .י "

הווי אומר

משם פשטו

את מסורת קיום חברה

:

שכזאת הביאו עמן משפחות אלו מקהילות מוצאן שבאיטליה .
המימון העיקרי של החברה  ,בתקופה הנדונה  ,נבע מהכנסות מקרן קיימת  ,אשר
הושקעה בידי מנהלי החברה באפיקים נושאי רווחים  :הכנסות נוספות באו מתרומות
שוטפות של החברים  .השפל הכלכלי ההדרגתי בחלב השתקף בהכנסות מן הקרן

.

הקיימת ובתרומות החברים כאחד  :למרות סכום הקרן -

ההכנסות ממנה ליותר

מ 1 , 500 -

פרנק לשנה

(כ7-

22 000
לשנה ) ,

אחוזים

פרנק  -לא הגיעו
בעוד ששיעור בני

הקהילה החולים  ,שנזקקו לסיוע החברה  ,אף עלה עם גבור המצוקה הכלכלית  .כדי
לקיים רמה סבירה של סיוע לחולים  ,תמכה הקהילה תמיכה גדולה מתקציבה השוטף
בפעילות החברה

אחוזים ממנו

:

תקציב החברה עמד

(  3 , 500פרנק )

ב 1880 -

על

5 , 000

פרנק לשנה  ,ושבעים

נבעו מקופת הקהילה .

על מנת להיענות לצרכים הגדלים של החולים העניים מקרב

בשנת

1898

נוסדה

הקהילה ,

' חברת צדקה ומרפא '  .מייסדיה היו דמויות צעירות יחסית  ,מעורים היטב

בעולם המסורתי של קהילת חלב  ,אך גם בעלי מודעות להתקדמות בסדרי הרפואה
בעולם המודרני  .לפיכך לא הסתפקו המייסדים בדרכי הסיוע המסורתיים  -עזרה

.

לחולים בבתיהם  -אלא חתרו לכינון בית  -חולים ממש וזאת השיגו בשנת

בשלהי התקופה הנדונה  ,בשנת  , 1923היו בבית  -החולים
(  8גברים  8 ,נשים 2 ,

ילדים ) ,

18

. 1903

מיטות  ,בשלוש מחלקות

וחדר ניתוח  .הצוות מנה שלושה רופאים  ,ארבע

אחיות ,

וחמישה בעלי תפקידים אחרים  .כן קיימה החברה מרפאת חוץ ובית  -מרקחת  ,שחילק
תרופות חינם לחולים נזקקים  .חולים אשר לא יכלו לקבל טיפול הולם במוסדות

אלו ,

נשלחו על חשבון החברה לבית  -חולים פרטי משוכלל יותר  ,שניהל רופא ארמני
בחלב  ,או אף לאתרי מרפא שמחוץ לעיר  .כמו כן עסקה החברה ברפואה ציבורית
מונעת ,

בפרט לנוכח חששות מהתפשטות מגפות  .החברה תכננה רכישת מכשיר

רנטגן ,

הקמת מעבדה רפואית ובקטריולוגית  ,והקמת מבנה חדיש ומשוכלל יותר

לבית החולים .
חברה זאת בלטה בגיוון ובתחכום של דרכי גיוס הכספים שלה

:

לצד

' הקדשים '

והכנסות מקופת הקהל  ,פנתה ליהודי חלב בבקשה כי באירועי שמחות  ,עלייה לתורה
וכו ' ,

ירימו תרומות למענה  .כן הפכה את בית  -החולים לאתר ' ביקור חובה ' לכל

אישיות יהודית נכבדה אשר ביקרה בקהילה  ,ואת הודעות התמיכה שלהם הפיצה בין

תורמים בכוח  -בעיקרם בני התפוצה החלבית שברחבי

87
88

העולם " " .

 14 , 1498ינ ]
על החברה

צובה

ופעולותיה  -ראה  :חברת צדקה ומרפא בארם צובה  ,חקיה תקנותיה ומפעליה  ,ארם

; 1923

בית  -חולים .

חלב ודמשק

ן
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ג ) חברת ' תלמוד תורה '  - Societi des Etudes Talrnudiq esJבלשונו של
~

אלטרס )  :חברה זו נשענה על קרן קיימת של  % 4 , 000פרנק  ,אשר הפיקה הכנסה של כ -
1 , 300

פרנק לשנה  ,ואשר היתה ( עם מקורות הכנסה אחרים  ,כגון תרומות ) בסיס

למחייתם של

40

חכמים  ,אשר הקדישו עתותיהם ללימודים תורניים מתקדמים .

לקיומה של קרן זאת היתה השלכה ישירה על רמת הלמדנות והדת בחלב בפרק הזמן
הנדון .

י.

89

אחרית דבר

במאמר זה סקרנו את מצבן ואת התפתחותן של הקהילות הגדולות של סוריה  -חלב
ודמשק  -בתחומי הדמוגראפיה  ,הכלכלה וענפי התעסוקה  ,ההנהגה והתקציב ,
ושירותי הבריאות

והסעד .

מחקרנו העלה  ,כי הקהילות היו דומות בצורך שלהן

להתמודד עם התדלדלות הולכת וגוברת של בני הקהילה  ,שמקורה במשבר הכלכלי
באימפריה העות ' מאנית  ,ובסוריה כולה  ,בשנים אלו

;

השלכותיה של ההתדלדלות

ניכרו בכל תחומי החיים של העדה  .עם זאת  ,ניכרים הבדלים גדולים בין דמשק לבין
חלב במידת היפגעותן מן המשבר הכלכלי  ,בעיקר בשל השוני בענפי הפרנסה של
ראשי הקהל ושכבת הביניים

:

עדת חלב נפגעה פחות משנפגעה עדת

דמשק .

בהתאמה  ,מצאנו תפקוד תקין יותר של הנהגת הקהילה בארם  -צובא לעומת הנהגת
קהילת דמשק  .הן בדמשק והן בחלב הוקמו אגודות וולונטאריות בתחומי הבריאות
והסעד  ,אשר פעלו רבות לסייע לבני השכבות החלשות

שבקהילה .

הממצאים  ,אותם העלינו במאמר  ,פותחים פתח להשוואה בין ההתפתחויות
בקהילות סוריה לבין ההתפתחויות בקהילות אחרות של עם ישראל  ,אשר אף הן סבלו
באותה תקופה מתסמונת כלכלית  -חברתית דרמה  ,כגון קהילות ישראל שבאנטוליה

ושבבלקנים  .כן יש מקום להשוות בין הקהילות היהודיות שבסוריה לבין קהילות
אחרות שבסוריה  ,בפרק הזמן הנדון  ,בכל הנוגע לתפקודן בעת השפל הכלכלי
המצטבר ולהתמודדותן עם השלכותיו על החיים הפנימיים של הקהילה  .ומלבד כל
האמור  ,יש עוד מקום רב להתגדר בחקר קהילות סוריה בשלהי השלטון העות ' מאני ,

ואין צריך לומר במאה ה  . 20 -כללו של

דבר  ,עם עליית קהילות אלו ' על מפת המחקר '

מתגלה כמה עשיר הענין שבמחקרן  ,הן כלשעצמן  ,הן באופן

89

השוואתי .

על משמעות קיומה שעיליתה של קרן זאת  -זוהר  ,פסיקה  ,עמ ' . 53 - 52
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