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מאמר זה עניינו תיאור מצבם של עולי תימן בארץ  -ישראל בין השנים תרמ " ב  -תרע " ד  ,ויידונו בו
חבלי הקליטה של עולים אלה  ,אשר היה בהם לעכב עלייה נוספת או

לזרזה .

יוצאים אנו מן ההנחה  ,שגם אם לא הגיעו מכתבים או ידיעות מידיות מארץ  -ישראל לתימן  ,הרי
שפרשת קליטתם של עולי תימן בארץ הגיעה לתימן ,

לי

גם לאחר זמן ארוך לערך  .ידיעות על מצבם

של עולי תימן בארץ  -ישראל אפשר שהגיעו הן במישרין  ,כלומר מפי יורדים או על  -ידי מכתבים
ששוגרו לתימן  ,והן שלא  -במישרין  ,היינו מפי שד " רים או מן העיתונות העברית  ,אשר הגיעה ) עדן
וצנעא אף שלא באופן סדיר .
מן הראוי לציין בפתח דברינו שני גורמים  ,אשר עשויים היו למתן את השפעתן של ידיעות קשות
אשר הגיעו לתימן על חבלי
א.

הקליטה :

ניתוקם הגיאוגראפי של חבלים נרחבים  ,בהם נמצאו יישובים יהודיים מרוחקים זה מזה

בהיעדר דרכי  -תעבורה נוחים ובהיעדר אמצעי  -קשר אחרים  ,כגון דואר ועיתונות  .היעדרם של

אלו עיכב ממילא הפצתן של ידיעות בקרב יהודי תימן  ,בין שהן רעות ובין שהן טובות  ,ואם
הגיעו ידיעות על הנעשה בארץ  -ישראל איש מפי איש ומאומד השמועה  ,הרי שנתקפחה מידת
האמת שבהן  ,בין לחומרה ובין

ב.

לקולא .

מתוך דביקותה הדתית  -משיחית של יהדות תימן בארץ  -ישראל יש שידיעות קשות נדחו

והועלמו  ,מפני שאין מוציאים את דיבת הארץ רעה .
מן האמור לעיל מסתבר  ,שאף אם הגיעו ידיעות קשות לתימן על חבלי הקליטה בארץ  -ישראל ,
השפעתן היתה ממתנת לכל היותר אך לא מעכבת ומונעת

עלייה .

עולי תימן בירושלים  -ראשית דבר

עולי תימן בשנים תרמ " א  -תרמ " ב

( ) 1882 - 1881

הגיעו לירושלים בקבוצות נפרדות  .ראשונים

הגיעו שתי המשפחות  ,שיצאו את צנעא אחר חג  -השבועות של שנת תרמ " א  ,ואחריהן הגיעה קבוצת

חמש המשפחות  ,שיצאה אחר ט ' במנחם  -אב של אותה שנה והגיעה לירושלים ערב ראש  -השנה של

י

המאמר הינו פרק מעובד מעבודת דוקטור שנכתבה בהדרכת פרום ' ש ' סימונסת ופרופ ' ח ' שקד מאוניברסיטת

תל  -אביב .

עולי תימן בארץ  -ישראל בשנים תרמ  -ב  -תרע  -ד

שנת תרמ " ב  .בקבוצה זו היה אברהם בן יוסף אלשיך  ,אחיו של שלום אלשיך אשר כתב כרוניקה על

עליית תרמ " ב  .אברהם אלשיך לא מצא את תקנתו בירושלים  .החלום על נדיבי ישראל הקונים

קרקעות ומחלקים אותן חינם לעולים נגוז במציאות האפורה בירושלים  .העיר וקהילתה לא היו
מוכשרים לקבל

עלייה ,

ביכוללים ' על  -פי ארצות

ואפילו

המוצא .

מצומצמת .

רוב תושביה נזקקו למוסדות ה ' חלוקה ' המאורגנים

' כולל ' ליהודי תימן לא היה בנמצא  ,שכן מעט העולים מתימן

שהגיעו לירושלים ודאי נטמעו בקרב העדות המצויות בה  ,ובעיקר בקרב קהילת הספרדים  .תושבי

ירושלים היהודים לא התלהבו  ,אם ננקוט לשון המעטה  ,לקראת בואם של עולים נוספים  .בקושי
יכלה ה ' חלוקה ' לקיים את היציבים  ,קל  -וחומר את העולים החדשים  .כל עולה חדש שנסתפח אל

אחת הקהילות גרע ממילא ממכסת ה ' חלוקה '  ,המגעת למשפחות המנויות באותה קהילה  .הד לחרדה
פן יתרבו העולים לארץ  -ישראל  ,ובפרט לירושלים  ,מוצאים אנו בוויכוח שהתנהל בין מו " ל ' המגיד'

ותומכיו ובין מו " ל ' הלבנון ' וחסידיו ' על דבר השמועה אודות קניית ארץ  -ישראל' עוד לפני עליית
יהודי תימן בשנת תרמ " א  -תרמ " ב  .אחד הגורמים העיקריים לעליית יהודי תימן לארץ  -ישראל
בשנת תרמ " א  -תרמ " ב היה תכניתו של חיים גדליה לקנות ארץ זו  ,או חלקים ממנה  ,מן הסולטן

תמורת אגרות  -חוב עות ' מאניות  ' .המגיד ' פרסם תכנית זו  ,ובעקבות פרסום זה נולדו אגדת רוטשילד

וקניית ארץ  -ישראל בתימן  ,ונתרקמה אגדת נדיבי העם היהודי בתפוצות  .אולם לא רק בתימן הכתה

תכניתו של חיים גדליה גלים ; גם בארצות אירופה המזרחית עוררה זו גלי  -עלייה לארץ  ,עד שבעל
' הלבנון ' נאלץ לפרסם מאמרי  -תגובה חריפים נגד בעל ' המגיד' ונגד חיים גדליה ותכניתו  .בעקבות

השמועות שנפוצו בקהילות ישראל באירופה החלו מגיעים עולים לארץ  -ישראל  .במאמר פולמוסי
כתב בין היתר ברי " ל  ,בעל

...

' הלבנון ' :

האניה האוסטרית אשר יצאה ביום כ " ו אלול לבוא לחופי הארץ הקדושה היתה מלאה צאן

אדם קדשים מאחינו בני רוססיא וגאליציע הנושאים את נפשם לבוא לארה " ק  ,וכאשר נשאלו
מה זה ועל מה זה הנכם עולים הפעם

כחומה ?

ענו לתומם  ' :האם לא שמעתם כי ארץ הקדושה

כבר קמה למקנה ביד עשירי עמנו בלונדון  ,והנה אנחנו עולים להאחז בארץ אבותינמ

..

'.

1

חרדתם של חוגים מסוימים בירושלים היתה כה גדולה מפני תוספת אוכלוסיה יהודית  ,ותהיה ארץ
מוצאה אשר תהיה  ,עד שבלהט פולמוסו הוסיף בעל ' הלבנון ' וכתב בתגובה לדברי יחיאל מיכל פינס ,
שצדד בתכניתו של חיים גדליה . . ' :

.

ואם איש אחד יאמין לדברינו ולא יאמין בשוא נתעה  ,נשמח

בחלקנו כי הצלנו נפש אחת מישראל מהביא עליו רעה בעלותו עתה

לארה " ק ' .

2

עולי תימן שהגיעו לירושלים נתקלו אפוא באווירה שונה ובמציאות אחרת ממה שציירו בנפשם

המתפעלת .

אדמות ובתים לא ציפו

להם .

אלה שברחו מתימן ועזבוה מפני לחצו של המשטר

העות ' מאני ושחיתותו החברתית והדתית  ,נקלעו למחסור חריף  ,עמדו על סף רעב ואולי גם רעבו
ללחם  .מתוך שבע המשפחות  ,שהגיעו לירושלים עד ערב ראש  -השנה תרמ " ב  ,ידועה לנו בוודאות
השנייה  .המאמר כולו הוא סולמוס חריף נגד בעל

1

הלבנון  ,יג  ,גיליון

2

' המגיד ' ונגד חיים גדליה ותכניתו  .ואפילו יש הגזמה בדברי בעל ' הלבנון '  ,עדיין הדברים
הלבנון  ,יג  ,גיליון  ( 11ז ' במרחשון התרל " ז )  ,עמ ' . 83

 ( 10ער " ח מרחשון התרל " ז )  ,עמ '  , 75בהערה

מאוששים .
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בדרך מתימן לארץ  -ישראל  ,צילום בורכרדט  , 1907מאוסף א ' בראור
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עולי תימן בארץ  -ישראל בשנים תרמ " ב  -תרע  -ד

משפחה אחת  ,שכבך בכסלך עשתה את דרכה חזרה לתימן דרך קאהיר של מצרים  .אברהם אלשיך
ומשפחתו  ,אשר יצאו לדרך לאחר ט ' באב תרמ " א  ,כבר נמצאו ביום ה ' בכסלו תרמ " ב בדרכם הזרה
לתימן  .ראש  -המשפחה  ,אברהם אלשיך  ,כתב מקאהיר למשפחתו בצנעא מכתב ' מפוכח ' מחלומות

ארץ  -ישראל  .בין היתר

כתב :

רק נודיע לכם כי מה שאומרים שבונים בתים בירושלים לעניים אמת שכן הוא  .ורק כל א '

[ אחד] מזכה לבני משפחתו  .אנשי ספרד לספרדים  ,אשכנז לאשכנזים  ,והוא חכם רשי " ל
ששמעתם  .וכן המערביים

מקום לישב בו .
מקומו

נצחית .

טוב

לכן
לו

.

 . .ואנשי ארץ תימן לא יש מי שיזכה להם  .ואם יעלה א ' לא ימצא
לא

אלף

תאמינו
פעמים

לדברים

באמת ,

ששמעתם

ישיצהרפא

3

מכתב זה אעו ממח מקום לספק מה היתה המציאות בה נתקלו עו

היתה ירושלים העברית מסוגלת ומאורגנת לקליטת עולים .

*

שכל

אחד

מ בב " א גאלה

תימן בירו סלים  .כאמור  ,לא

*
הדברים

אמורים בעולים שבאו

ל' כוללים ' קיימים ושהיה להם ' עורף ציבורי ' כלשהו בירושלים  ,על אחת כמה וכמה עולים  ,אשר לא
היתה להם כתובת מוסדית על  -פי מושגי הימים ההם  .מכתבו של אברהם אלשיך ' תרם ' ודאי למיתון

העלייה  ,לפחות מן העיר צנעא  .אולם לא היו למכתבו הדים מחוץ לעיר עצמה  .מכל מקום  ,לפנינו
הקשר הברור הראשון שנוצר בין עולי תימן לבין ארץ

מוצאם .

אולם לא כך היתה תגובת כל העולים ; מהם שהריצו דווקא מכתבים מעודדים  .יוסף נדאף  ,אחד
מראשוני עולי תרמ " א  ,הריץ מכתבים ברוח זו  .על כך מעיד שלום אלשיך בכרוניקה על עלייה

זו :

'  . . . .באו עוד מכתבים מיוסף נדאף וחבריו הנזכרים אשר נסעו לא " י  ,מספרים שהגיעו לירושלים

ת " ו וכי טובה הארץ מאד ומספרים בשבח א " י הרבה '  4 .יש להניח שמכתבי יוסף נדאף וחבריו היו
משקל  -שכנגד למכתבו של אברהם אלשיך  ,שכן עולים המשיכו לעלות לארץ  -ישראל למרות נימת
הפסימיות שבדברי האחרון .
הנסיוך להתקשר עם קהל המערביים
עדות מובהקת למצבם הקשה ללא נשוא של עולי תרמ " א  -תרמ " ב

( ) 1882 - 1881

לירושלים מוצאים

בימודעה '  ,אשר פרסם ב ' חבצלת ' יוסף בן שלמה מסעוד  .יש לשים לב לתאריך המודעה והוא ב " ו
במנחם  -אב תרמ " ב  ,כלומר חודשים מעטים לאחר שהגיעה השיירה הגדולה הראשונה לירושלים

( ניסן

תרמ " ב )

ושבועות מעטים לאחר שהגיעה השיירה השנייה

חשיבותה של מודעה זו נביא חלקה

( ראשית אב תרמ " ב ) .

מפאת

כלשונה :

זאת הודעה לחכמים ולגבורים וכעשירים בחירי ה ' בארץ המה  ,דעו לכם כי אנחנו אנשי תימן
עיר צנעא יע " א וסביבותיה יע " א קהילות קדושות הנה עתה בן פורת יוסף עלו מהם לערך

3
4

י ' רצהבי  ' ,ראשוני עולי תימן בעליית תרמ " ב '  ,מחניים  ,עז ( תשכ " ג )  ,עמ '  . 73ההדגשה שלי .
א ' יערי  ' ,עלית יהודי תימן לארץ ישראל מאת ר ' שלום אלשיך'  ,מסעות ארץ ישראל ,תל -אביב חש " ו  ,עמ ' . 645
33
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מאתיים נפשות לישב בעיה " ק ירושלם תוב " ב משוטטים ברחובות ובשוקים מושלכים בחוץ ,

אין חונן וחומל  ,אין עזר וסומך  ,ואין איש מאסף הביתה  .נודדים ללחם איה בעירום ובחסר כל
מרוב העוני שחל להיות בחשבונינו ועתה אל יתהלל חכם כי אם בהתחכם לעשות לנו איזה
תרופה  . . .ומי שנדבו לבו לרחם על מאנין תבירין הקב " ה ישלח קומץ של ברכה אל יד הגזבר

הנאמן של ק " ק המערביים הוא הוא מעלת הגביר המרומם  . . .כה " ר שניאור מימון עמיאל

הי " ו  .ובשם בני כל תימן הגרים בירושלים יוסף בן שלמה מסעוד רב בני תימן .

נ

למודעה זו חשיבות כפולה  .מצד אחד היא מתארת באופן ברור את מצבם של עולי תימן בירושלים

בראשית צעדיהם  .עדות זו אינה יחידה  ,שכן ממקורות בלתי  -ישירים שנזכירם להלן אנו למדים על
אמיתותה  ,על

אף השימוש בלשון מליצית  ,המטשטשת את חומרת מצבם החברתי והכלכלי של

העולים  .מצד אחר מחדשת מודעה זו של יוסף מסעוד שני דברים  :אחד שגווע בתחילתו  ,והאחר
שהיה לו המשך מעודד ובו מצאו העולים מתימן סעד נפשי וחומרי .
נסיונם של עולי תימן להצטרף אל כולל המערביים בירושלים הוא דבר  ,שלא ידענו עליו עד כה

אפילו ברמז  .יוסף מסעוד מבקש במודעה זו  ,כי המתנדבים לעזרת העולים מתימן יעבירו נדבותיהם
לידי שניאור מימון עמיאל מקהילת המערביים  .והרי יודעים אנו מתעודה אחרת  ,כי על צירופם של
התימנים לקהלם נחלקו האשכנזים והספרדים  ,ואילו על המערביים לא שמענו  .מחלוקת זו היתה
בניסן

תרמ " ב  ,כאשר נפטר

בשערי ירושלים סלימאן עמר  ,ופרשת קבורתו שימשה אבן  -בוחן אל מי

יצטרפו התימנים  ,אל האשכנזים או אל הספרדים  .בפרשת קבורתו גברה יד הספרדים  ,ומאותה שעה

ואילך דומה היה כי התימנים נפלו בחלק הספרדים  6 .לא שמענו על נסיונם של עולי תימן הראשונים
להצטרף אל קהל המערביים אלא כאן  ,ולפנינו אפוא חידוש גדול  .מסתבר כי כל אחד משלושת

הקהלים שבירושלים  ,האשכנזים  ,הספרדים והמערביים  ,ניסה למשוך את עולי תימן לקהלו  .ייתכן כי
הגורם לנסיון להצטרף אל קהל המערביים נעוץ בעובדה  ,שבשכונת המערביים שמחוץ לחומה מצא
חלק חשוב של העולים מקלט בחודשים הראשונים לשהותם בירושלים  .שכונה זו  ,שהיתה הראשונה
לשכונות

לחומה

היהודיות שמחוץ

ושיסדה

ר'

דוד בן שמעון

( דב " ש ) ,

היתה לא

רחוק

מבריכת  -ממילא ( כיום בפינת רחוב הס והמלך דוד )  .שם אף שכרו להם העולים חדר  ,ששימש להם
בית  -כנסת בימים  -הנוראים ובחג  -הסוכות של שנת תרמ " ג  .על כך כותב מפורשות יוסף

'. . .

ויתפללו בבה " כ הנז ' כל הימים הנוראים מי " ח אלול עד אחר חג הסוכות .

. '. .

מצ ' מוני :

7

מימון עמיאל  ,הנזכר במודעה של יוסף מסעוד כגזבר של קהל המערביים  ,היה מעשירי העדה
המערבית שעלו לירושלים במאה הי " ט והיה בין המסייעים בידי ר' דוד בן שמעון בגיבוש קהל
המערביים וניתוקם מקהל הספרדים  8 .בתפקיד זה שימש גם לאחר מות ר' דוד בן שמעון  ,וכנראה
5

החבצלת  ,לט ( כ " ו במנחם  -אב

תרמ " ב ) ,

עמ '  . 301 - 300עיתונות התקופה מלאה פרטים מזעזעים על מצבם  ,ולא

ראינו צורך להרבות בציטוטים .
6

עיין  :ש ' כמאר  ' ,ראשית עליתם של יהודי תימן '  ,הראל
תרנ " א )  ,עמ '

7

8

34

( קובץ ) ,

תל  -אביב תשכ " ב  ,עמ '
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יוסף בן סעדיה מצ ' מוני  ' ,העליה הראשונה מארץ תימן והרפתקאותיה '  ,זכרונות בכתב  -יד שטרם נתפרסמו  ,עמ ' . 15
לדבריו היה בית  -הכנסת בחצר ' המנוח בן ואליד ' ולא עלה בידי לזהותו .

מ " ר גאת  ,יהודי המזרח בארץ ישראל  ,ב  ,ירושלים תרצ " ח ,

עמ '  ' , 16אברהם אבושדיד ורחמים שלמה

אבושדיד .

עולי תימן בארץ  -ישראל בשנים תרמ  -ב  -תרע  -ד

ביפה לסייע בידי העולים מתימן  ,ואף לספחם לקהלו ולחזקו על  -ידי כך כנגד קהל הספרדים  .אלא
שמודעתו של יוסף מסעוד לא נותרה ללא מענה  .ראשי קהל הספרדים חשו עצמם נפגעים  ,הן מעצם
פרסום המודעה הבאה להודיע קבל עם כי עולי תימן  ,שהכול יודעים כי נספחו לקהלם  ,סובלים חרפת
רעב ,

והן מעצם החשש שעולי תימן יסתפחו אל קהל המערביים  ,יריביהם מזה עשרות שנים ,

ויחזקום  .בי " ז באלול

תרמ " ב  ,כשלושה שבועות לאחר פרסום מודעתו של יוסף מסעוד ב ' חבצלת ' ,

השיב לו יעקב שאול אלישר ( יש " א ברכה )  ,שהיה ראש הוועד הרוחני של קהל הספרדים ( החכם

באשי באותה עת היה מאיר רפאל פאניז ' יל )  ,במכתב גלוי ב ' חבצלת '  .אלא שמשום  -מה תלה יעקב
שאול אלישר את אשם פרסום המודעה ברי " ד פרומקין ולא ביוסף מסעוד  ,אף שהמודעה חתומה
על  -ידי האחרון  .כפי הנראה  ,סברו ראשי קהל הספרדים כי הרי " ד פרומקין הוא שעודד את יוסף
מסעוד לכתוב מודעה זו  ,ונוכח היחסים ששררו בין הקהלים השונים בירושלים נראה שיש אמנם

רגליים לסברה זו  .המכתב הגלוי פותח בזו

הלשון :

לכ ' מ ' הרב השלם יקר ונכבד כש " ת [ כבוד שם תורתו ] ר ' יוסף מסעוד נ " י  .נא ידידי ! הננו
שואלים מכבודך האם ראית מ " ש [ מה

שכתב ]

המו " ל החבצלת בג '

39

שאנחנו כוללות

הספרדים לא נתנו תמיכה קטנה  ,לא האמננו שתראה דברים כאלו נפוצים בכל תפוצות ישראל

ותשימו יד לפה שתיקה כהודאה  ,כי ודאי המו " ל הנ " ל לא בדה מלבו דברים אשר בשקר

יסודם . . .
בהמשך המכתב פירט יעקב שאול אלישר את ממדי התמיכה החומרית בעולים מתימן ואת סוגיה

 .מלבד שאנחנו פורעים מס המלך יר " ה תמורת אנשי חיל בעדם  9 ,וקוברים

השונים  .ובכללם . . ' :
מתיהם  ,ונותנים תכריכים והוצאות הכתפים . . .
לנו גמולינו הטוב '  .יש רגליים לסברה  ,שראשי קהל הספרדים חששו שמא מודעה גלויה זו
הכל מכיס הכולל של הספרדים  ,ה ' ברחמיו ישלם

שנתפרסמה ב ' חבצלת '  ,הנשלח אף לחוץ  -לארץ  ,והתיאור המזעזע על מצב עולי תימן שתיאר הרי " ד
פרומקין באותו גיליון שבו נתפרסמה מודעתו של יוסף מסעוד  ,תפגע בהכנסת הכולל מתרומות
נדיבים  ,בייחוד מארצות המגרב ואירופה  .בגוף המכתב הגלוי הוסיף יעקב שאול

אלישר :

'. . .

ואם

לא תתקנו את המעוות  . . .ואם לא תדעו נאמנה כי כל מי ששם את הדברים בפי המו " ל הוא מעדת

המרגלים מוציאי דיבת הארץ . .

0 . ' .י

מכתבו של יעקב שאול אלישר גרם לחרדה בקרב העולים וראשיהם  .החשש שמא תיפסק תמיכתו

של כולל הספרדים לצורכי העולים  ,ואפילו היתה קטנה  ,הביאה את יוסף מסעוד ( כפי

הנראה  ,בלחצו

של חלק מן העולים )  ,לחזור בו במקצת מדבריו במודעה  .באותו גיליון פרסם אפוא מכתב
הכחיש במקצת וחיזק במקצת מה שכתב

..

גלוי  ,שבו

במודעה :

 .אדונים יקרים  ,קבלנו מכתבכם הבהיר ונתכבדנו מראות טובה תוכחת בטוב

...

האמת לא

נוכל לכחד ח " ו כי זה האיש אשר דבר לכבוד המו " ל לא דבר נכונה כלל ואיך נכחיש את האמת

העסכריה .

9

הכוונה למס

10

כל המובאות מתוך  :החבצלת  ,מא ( י " ז באלול תרמ " ב ) עמ '

.

. 219 - 218
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מאשר תמכו

בידנו מע ' כוללות הספרדים כמה וכמה  ,האמנם אין הקומץ משביע להחיותינו

שני מאות נפשות בתכלית העוני והדלות אשר לא ישוער  ,ועיני צדיקים רואות בדוחקינו
ועונינו ולחצינו היא גרמא לנו לצאת ממחיצתנו ולחלות פני הנדיבים אולי ירחמו עלינו
להחיות את נפשותינו פקוח נפשות ממש  .וכל שומע דברינו אלה היוצאים מקירות לבנו הבחין
בדעתו הרחבה כי שני מאות נפשות כמה יספיק לנו בכל יום לחם צר ומים במשורה ומרוב
צערנו דברנו עד הנה  ,ורו " מ יסלחו הצדיקים על הכתוב בהחבצלת הנ " ל . .

.

כ " ד [ כה

דברי ]

הצעיר יוסף בן שלמה מסעוד חזן כולל אנשי תימן בירושלים ת " ו החותם בעד העניים
הנז " ל .

11

המעניין במכתב זה העובדה שיוסף מסעוד נאלץ לכתוב '  . . .כי האיש אשר דבר לכבוד

המו " ל לא

דבר נכונה כלל  . ' . . .נראה לי  ' ,כי זה האיש ' אינו אלא יוסף מסעוד  .הוא אשר פרסם את המודעה

בגיליון החבצלת מיום ב " ו במנחם  -אב תרמ " ב  ,ואשר בעקבותיה פרסם  ,באותו גיליון  ,הרי " ד
פרומקין כתבה על מצבם הקשה של עולי תימן  ,ותקף את ראשי קהל הספרדים על התעלמותם
ממצבם הקשה  .הרי " ד פרומקין  ,שראה נכונה את מצבם של העולים מתימן  ,לא יכול היה באותה עת
לסייע להם מבחינה חומרית ; לכל היותר היה בידו לעורר את דעת הציבור היהודי בעולם לתמיכה

בעולי תימן  .הרי " ד פרומקין פרסם את המודעה הראשונה ואת מכתב  -ההתנצלות בעקבות תגובתו
של יעקב שאול אלישר  .הוא עשה זאת בחינת הפה שאסר הוא הפה שהתיר  .דומה שהבחין במצבם
העדין של עולי

תימן  ,ועל

כן אף הסכים לפרסם את הכחשתו של יוסף מסעוד  .ממילא הושגה

המטרה ; הפרסום הראשון יצא לאור  ,ואף ההכחשה יותר משביטלה את רושם המודעה הראשונה
חיזקה אותה  ,שכן יוסף מסעוד הצליח להבליע בתוך ההתנצלות דברים המאשרים את מצבה הקשה
של קהילת יהודי תימן בירושלים .

הקשר בין עולי תימן ובין ישראל דב פרומקין ( הרי " ד ) ,
מו " ל ' החבצלת '
אין זה מקרה כי יוסף מסעוד פנה אל הרי " ד פרומקין  ,מו " ל ' החבצלת '  ,ופרסם את המודעה בחודש

מנחם  -אב תרמ " ב  ,כנזכר לעיל  ,כשם שאין זה מקרה שפרומקין פרסם כתבה באותו גיליון  ,שבה הוא

מתאר את מצבם העגום של עולי תימן  .השניים לא היו זרים זה לזה  .פגישתם הראשונה היתה
בחודים מנחם  -אב

תרל " ה  ,בעת

ביקורו השביעי והאחרון של משה מונטיפיורי בירושלים  .באותה

שנה שימש מסעוד שליח קהילתו  -קהילת צנעא  -לקושטא  .בדרכו התעכב באלכסנדריה  ,ומשם
יצא לירושלים להיפגש עם מונטיפיורי  .פגישתו עם מונטיפיורי לא עלתה יפה  ,והוא קיבל ממנו
' ברכת הדרך ' כשהוא מביע תקווה כי שליחותו בקושטא תצליח בידו  .כששהה מסעוד בירושלים
11

"

ש לשים לב לשינוי שחל בדרך חתימתו של יוסף מסעוד  :במודעתו הראשונה ביהחבצלת '  ,גיליון לט  ,חתם ' רב בני

תימן '  ,ואילו במכתב  -ההתנצלות חתם ' חזן כולל אנשי תימן '  .מכאן שלחץ פנימי מתוך קהל התימנים מיתן את מעמדו
הייצוגי  ,שכן יש הבדל בין ' רב ' ל ' חזן '  .אגב  ,כאשר מסעוד חתם בשם חזן ' כולל ' לא היה כולל יהודי תימן בנמצא
כלל  ,ואץ בחתימה זו אלא משהו מן המאוויים הכמוסים להינתקות מכולל הספרדים וייסוד כולל נפרד  ,דבר

שנתאפשר כעשרים ושש שנים לאחר  -מכן .

36

עולי תימן בארץ  -ישראל בשנים תרמ " ב  -תרע " ד

נפגש עם פרומקין  .זה מוכן היה לפרסם את אגרות יהודי צנעא בעיתונו  ,כדי לעורר את דעת  -הקהל
היהודי בעולם למען יהודי תימן  .מטעמים השמורים למסעוד בלבד לא יצא הדבר אל הפועל  ,אך
פרומקין פרסם את דבר השליחות בעיתונו  .מכאן שההתוודעות בין השניים מקורה עוד בשנת

תרל " ה  .כשעלה מסעוד לירושלים בשנת

תרמ " ב  ,נתוודע שנית אל פרומקין  ,והקשר שהוקם ביניהם

בשנת תרל " ה חודש  .נמצאנו למדים  ,כי הרי " ד פרומקין ועיתונו ' החבצלת ' המשיכו למעשה בדבר
שהחלו בו שבע שנים לפני  -כן  .פרומקין עמד לימינם של עולי תימן מראשית צעדיהם בירושלים  ,עד
אשר נתבססה קהילת יהודי תימן ונמצאו דרכים לסייע לה הן בבניינים למגורים והן בסעד
לא בכדי כתב יעקב גולדמן  ,מי שחיבר את הביוגראפיה על

חומרי .

פרומקין :

לולא ה ' פרומקין לא היה זכר להתימנים פה  . . .בידי פרומקין עלה לאסוף מנדיבי ירושלים
לבד כסף לבנין בתים להתימנים ערך ששת אלפי פרנק ויכניסם לאוצר החברה  -שמעו
והתמהו !  -דבר שלא היה לעולמים .

!2

אף שהרי " ד פרומקין הקים את החברה ' עזרת נדחים ' למלחמה במסיון שצד נפשות בירושלים ,
סייעה חברה זו רבות ליהודי תימן והיא שהביאה ליסודו של כפר השילוח ( סילואן )  ,היישוב הראשון

של יהודי תימן בארץ  -ישראל .

בני ' המושבה האמריקנית ' בירושלים ועולי תימן
הסיוע הכלכלי שהוגש לעולי תימן בשנת תרמ " ב מצד הכולל הספרדי  ,לא היה בו כדי להצילם
מחרפת רעב  .בצד המחסור במזון עמדה במלוא חריפותה מצוקת הדיור  .אכן  ,שאלת הדיור היתה
קשה בירושלים לכלל התושבים  ,על אחת כמה וכמה לעולי תימן  ,שאת הונם המועט הוציאו בדרכם
הארוכה לארץ  -ישראל  .עד שנרתמה חברת ' עזרת נדחים ' ביוזמתו של הרי " ד פרומקין לפתור את

בעיית הדיור של עולי תימן  ,נותרו הללו במצוקה חריפה  .בימים הראשונים לבואם אף לא האמינו
יהודי ירושלים ביהדותם של העולים מתימן  .בלשון ציורית תיאר זאת שלום

אלשיך :

 . . .הנה כשהתחילו התימנים להתישב בירושלים  ,לא היה שום אדם בעולם שיכול לסבול מה
שסבלו התימנים בירושלים ת " ו  .בתחילה בקיץ ישבו תחת אויר השמים למרב ביום ולקרח

בלילה  .ישבו תחת העצים  :אילני  -זית ותאנה ואילני סרק

...

נטושים ועזובים על פני השדה ,

עטופים ברעב  ,קטן וגדול  ,עולל ויונק  ,שואלים ללחם ואין פורס להם  ,אף אין אגורת כסף
בכיסם  ,אין איש ממקהלות ירושלים מכיר אותם שהם יהודים  ,ג " כ לא היו מאמינים להם שהם

מבני אברהם ויצחק ויעקב . . .

12

ראה  :גליה ירדני  ,העתונות העברית בארץ ישראל בשנים
גולדמן  ,ספר הזכרון

!3

!3

יערי ( לעיל  ,הערה

, 1904 - 1863

לסופרי ישראל  ,ורשה תרמ " ט  ,עמ ' . 180

 , ) 4עמ '

. 649

'

תל  -אביב תשכ " ט  ,עמ '

 ; 122 - 121ובהרחבה :
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עדותו

של שלום אלשיך על בני  -קהילתו עשויה שתיראה כמשוחדת  ,אלא שהיא נתמכת יפה בדברי

הסופר העברי ברוך בן  -ציון מטראני ( בני " ם )  ,אשר פרסם ב ' החבצלת ' ' קריאה גדולה '  ,ובה תיאר את
מצבם של

העולים :

 . . .כל מי שלא ראה את אחינו הדלים מאנוש  ,אומללים מאדם האלה המחבקים אשפתות

במלא מובן המאמר  ,בארץ ובעיר הקדושה  ,לא ראה דלים וחולים ומתים הולכים בחיים על

ארבע . . .

מימיו  ,אף גם זאת איש ואדם לא השמיע את קולו להעיר חמלה על הישראלים

האמללים

האלה .

14

גם יעקב גולדמן  ,עוזרו של פרומקין במערכת

בין

' החבצלת '  ,פרסם

מאמר בשם ' שאר ישוב '  ,ובו כתב

השאר :

בכל חמלת בני ציון עליהם לא עצרו כח לשכור למו בתים למושב  ,וילינו ברחובות קריה  ,ויבאו
בנקרות הצורים ובמערות אשר מסביב לירושלים וישבו שמה  ,יומם יסבבו עיר לבקש אכל למו
ולטפם  ,ובלילה ילינו במחילות העפר  ,וכל עצמותם תרעדנה מקור וממגור  ,תחתם רופד אדמה ,
ומכסם תולעה וכל רמש אשר תרמוש

האדמה .

15

מצבם הקשה של העולים הנטושים על  -פני השדה עורר את חמלתם של מתיישבי המושבה

האמריקנית בירושלים .

16

בזכרונות בניהם של מייסדי המושבה האמריקנית על פגישותיהם עם

עולים מתימן משמשים דמיון ומציאות כאחד  .אולם עיקר דבריהם נכון ותואם את שהיה ידוע
במקוטע אף ממקורות אחרים .
לדברי ברטה ספאפורד וסטר

) , ( Bertha Spafford Vester

באה משיקאגו  ,היתה פגישתם הראשונה עם העולים מתימן

בתו של ראש הקבוצה האמריקנית אשר

כבר במאי . 1882

הראשונה שהגיעה לירושלים בראשית חודש ניסן תרמ " ב  .בזכרונותיה
באחד מימי מאי

, 1882

היתה זו אפוא הקבוצה

נאמר :

בשעות אחר הצהרים  ,יצאו לטיול כמה מאנשי הקבוצה ובכללם הורי ,

והנה נמשכו עיניהם לחבורת אנשים מוזרה החונה בשדות  .מזג האוויר היה חם  ,וכמגן מעל
ראשיהם מפני השמש העמידו שיירי בד  ,שקים וחתיכות

14

החצבלת  ,ט ( כ " ט בכסליו

תרמ " ד ) ,

מטאטא .

17

עמ '  . 67בני " ם לא דק ; הרי " ד פרומקין ויוסף מסעוד ניסו כוחם לעורר אח

קהילות ירושלים אך ללא הצלחה  .בקריאתו הגדולה הועיל בני " ם לעזור לרי " ד פרומקין בגיוס כספים למען בניית
בתים לעולי תימן .
15

גאלדמאן  ' ,שאר ישוב '  ,האסיף  ,ב ( תרמ "

ו),

עמ '

. 194 - 193

על מגורי חלק ממשפחות העולים במערות שבצלע

הר  -הזיתים בסמוך לסילואן מעיד אף יוסף בן סעדיה מצ ' מוני בזכרונותיו  .משפחות אלו היו מערי  -השדה ולא מן
העיר צנעא  ,ובראשן משפחת
16

המושבה

נהרי  ,שלה

שלוחות כיום בירושלים ומחוצה

לה .

האמריקנית בירושלים נוסדה על  -ידי אמריקנים נוצרים משיקאגו  ,שהאמינו בגאולת עם ישראל

בארצו .

אליהם נוספו נוצרים שבדים מן העיר  . Dalarneקבוצה זו לא עסקה בפעולה מיסיונרית בקרב יהודי ירושלים  ,אף
שנחשדה בכך  ,כפי שנראה להלן .
17

 . 145 - 152קק Spafford Vester, Our Jerusalem, London 1951 ,

י'
38

טובי  ,במערכה 158 ,

( אפריל

 , ) 1974עמ ' , 14

. 29 - 28

 . Berthaהמיבאות

בעברית על  -פי תרגומו של

עולי תימן בארץ  -ישראל בשנים תרמ " ב  -תרע  -ד

העולים

ראשי
לשמאל

:

בשנת

אהרן ן

'

תרם  -ב _

שלם דמתי ,

מימין

שלם ן

'

שלמה מצ ' מון  ,שלם ן ' יוסף עראקי

פגישתם של אנשי המושבה האמריקנית בעולי תימן  ,בשדה  ,מחוץ לחומה  ,הביאה לכך שהעולים
ישטחו את סיפוריהם לפניהם  .אולם מתוך כך שלא ידעו כי אינם בני  -ברית  ,סיפרו להם אף דבר
התנכרותם של יהודי ירושלים להם ואת הספק שהטילו ביהדותם  .מצבם המייאש את העולים
ומחסורם הבולט לעין עוררו את רחמיהם של אנשי הקבוצה  ,והללו מלבד שהקשיבו לענותם החלו
תומכים בהם גם מבחינה חומרית  .התלהבותו הדתית של אבי כותבת הזכרונות  ,הוראציו ספאפורד
)  , ( Horatio Spaffordלמראה עולי תימן  ,הביאה אותו לזהותם עם בני שבט גד  ,ומראשית פגישתם
נקראו עולי תימן בפי בני המושבה האמריקנית ' . ' The Gaddites

לדברי כותבת הזכרונות  ,לא איבדו ראשי  -הקבוצה זמן

לבטלה :

הקבוצה שכרה חדרים ובני גד שוכנו במקומות מגורים יותר קרירים ויותר נקיים  .סיוע רפואי
ניתן מיד  .אחותו של מר שטיינהרט  ,אשה יהודית אורתודוקסית  ,הועסקה בקניית בשר כשר

והיא הכינה מרק מזין מירקות  ,אורז ובורגול מבוקע  .לחם ומרק סופקו לכול פעם ביום ,

בתוספת חלב לילדים ולחולים .

18

שם ( בספר

האנגלי ) ,

18

עמ ' . 152 - 145
39

יהודה ( יני

הסיוע במזון  ,שניתן על  -ידי בני המושבה

האמריקנית  ,נמשך עד שהללו נחשדו בפעולה מיסיונרית

בקרב עולי תימן  .אמנם  ,באותם ימים נעשתה פעולה מיסיונרית מקיפה בקרב יהודי ירושלים  ,בעיקר

מצד ' החברה הלונדונית להפצת הנצרות בקרב היהודים '  .עיקר הפעולה נעשתה בידי מיסיונרים
מומרים  ,שנשלחו לירושלים ופעלו בקרב כל שכבות האוכלוסיה  .פרטים מאלפים על פעולה זאת
ניתן למצוא בעיתונות התקופה  ,בעיקר בעיתון ' החבצלת '  ,ובספרו של ו " ט גידניי

עטת) .

!9

( W . T . Gid -

אך על  -פי עדויות שאין להטיל בהן ספק  ,היו רחוקים בני המושבה האמריקנית מפעילות

מיסיונרית  .סופר ' המגיד ' בירושלים  ,דוד בוימגארטן  ,בכתבתו על עולי תימן בעיר  ,העיד על מצבם
הקשה של העולים  ,הזכיר את פעולת בני המושבה האמריקנית  ,אך לא רמז אפילו רמז קלוש לפעולה
מיסיונרית :

עד יום רביעי לירח זה התגלגלו משפחות בחוץ באין בית  ,ויחפצו האמעריקאנים ( הם כת
חדשה אשר יאמינו בביאת המשיח  ,ע " כ באו לחכות עליו  ,ועושים צדקה וחסד לעניי

העם )

לתת להם בתים למעון אך הם מאנו לקבל חסדם  ,ויבקשו האמעריקאנים את האדון דר '
הערצבערג לדבר על לבם אודות זה  ,ויען להם כי יקוה אשר אחיהם היהודים ידאגו
עבורם

...

20

אף דוד ילין בזכרונותיו ( י ' בניסן  ,תרנ " ו ) כתב על בני המושבה האמריקנית דברים חיוביים ביותר .
בין

קבע :

השאר

תמונותיה . ' . . .

'  . . .אך כל תכלית מסיונית אין להם וצוררים המה את המיסיון בכל

!2

העדות היחידה כנגד פעולתם של בני המושבה האמריקנית והחשדתם בפעולה מיסיונרית באה
מיעקב גולדמן  ,עוזרו של הרי " ד פרומקין

ב ' החבצלת ' .

במאמרו ' שאר ישוב ' הוא

כתב :

ובירושלים כארבע משפחות מבעלי דת הנוצרים מאמעריקא  . . .ומצפים לקבוץ גלויות

ולביאת המשיח אשר לפי אמונתם לא בא עדנה  . . .ויהיו האנשים האלה לאחי עזר לאומללי
התימנים  ,וישכרו לאחדים מהם בתים וינהלום בלחם ומים  ,ויכסו מערומיהם ימים רבים  ,עד
אשר החלו התימנים להרגיש כי מחשבה זרה  ,מחשבת
עמהם  ,ויחלו להתרחק

מהם .

מיססיאן  ,העירה מטיביהם לגמול חסד

22

קשה לדעת על מה תמך גולדמן את יתרותיו  .נוכח העדויות של בוימגארטן וילין שהבאנו לעיל אין
בדבריו

ממש .

אפשר להבין את חששו מפני התקרבות כלשהי לנוצרים משום החשש לפעולה

מיסיונרית מצדם  .הרי " ד פרומקין ועיתון ' החבצלת ' היו מחנה החלוץ למלחמה במיסיון בירושלים ,
!9

Promoting Christknity among the Jews:

 , London ! 908 , index, s . v . Jerusalemג190
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rhe London SocietV
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,

ף

"

W . T . Gidney, Th Histo

המגיד  ,כח  ,גיליך  ( 49כ " ח בטבת תרמ " ה )  ,עמ '  . 413ד " ר ויליאם ההתברג החל פעולתו במקוה  -ישראל  ,ואחר  -כך

בשל סכסוך עם קארל נטר עבר לירושלים והקים בה בית  -יתומים בהנהלתו  .עיק עליו  :מ ' אליאב  ,אהבת ציץ ואנשי
21

22

ל) ינ

הו " ר  ,תל  -אביב תשל " א  ,עמ '  , 57הערה  , 75ועמ ' . 339 - 335
ילין  ,ירושלים של תמול  ,א  ,ירושלים תשל " ב  ,עמ ' . 35 - 34
ושלדמאן

( לעיל  ,הערה

 , ) 15עמ '

. 194

עולי תימן בארץ  -ישראל בשנים תרמ  -ב  -תרע  -ד

וחברת ' עזרת נידחים ' הוקמה ככלי כלכלי לסייע בידי הנזקקים לסעד חומרי וכתריס בפני האפשרות
שהללו יפלו בידי המיסיון .
ברטה ספאפורד העידה בספרה כי עולי תימן ביקשו מבני המושבה האמריקנית כי ימירו את המזון
הניתן להם ' בעין ' בכסף  ,כדי שיוכלו לקנות להם מזון בעצמם  .אולם ההסבר שניתן לבני המושבה

האמריקנית על  -ידי עולי תימן היה  ,שהם נחשדים באכילת מזון טריפה הבא להם מידי

נוצרים .

בקשתם נתמלאה  ,תוך התמרמרות על היהדות האורתודוקסית בירושלים  ,אשר העלימה עין מעולי

תימן כשרעבו ללחם  ,ואילו עתה הם מואשמים במאכל מזון טריפה  .אין ברטה ספאפורד
ולו גם ברמז  ,את החשד במיסיון שנפל

מזכירה ,

עליהם .

עולי תימן בירושלים ניתקו עצמם בהדרגה מן המושבה האמריקנית ומתמיכתה  .הסיבה לכך נעוצה
בהשתפרות מצבם הכלכלי  .לאט  -לאט נמצאה להם פרנסה  ,אם בצורפות ואם בעבודת  -בניין  ,ושוב

לא נזקקו לסעד  ,פרט לאלו שלא עמד להם כוחם או מחמת נכותם  .נטייתם לעצמאות כלכלית
וליצרנות הרשימה את מיטיביהם בני המושבה האמריקנית  ,ובייחוד את ראש  -הקבוצה  ,הוראציו

ספאפורד  ,אבי כותבת הזכרונות  .ואין תימה שזו מצאה לנכון לציין

בזכרונותיה :

 . . .הם הסבירו לאבא שהם מנסים ללמוד את המקצועות של הארץ . . .

בזה אחר זה באו

הזקנים לומר לנו שהם מצאו עבודה  ,להודות לנו על מה שעשינו בעבורם ולומר שאין הם
זקוקים יותר

לעזרה .

אבא התרשם מאד מיושרם של האנשים הללו שלא

הושחת .

23

חיזוק לדברי זכרונותיה של ברטה ספאפורד מוצאים אנו במאמרו של נילס א ' לינד ( 5 8 . ] 184בא ) ,

שנזכירו כאן משום הייחוד שבו  .לינד  ,אחד מבני ראשי הקבוצה  ,כתב זכרונות על עליית יהודי תימן
בשנת תרמ " ב  .דבריו אינם מכוונים כל צורכם  ,ואף נשתבשו בזכרונותיו הזמנים ושמות אנשים .
באורח כללי תואמים דבריו את דברי ברטה ספאפורד  ,אלא שהוא מוסיף להם נופך ספרותי שטעמן
של אגדות המזרח עולה מהם  .עיקר זכרונותיו עניינם במומר ובזייפן העתיקות

שפירא .

24

לינד תלה

את עליית יהודי תימן בביקורו של שפירא בצנעא ובגניבתו כתב  -יד יקר  -ערך מבית  -הכנסת  .לדבריו ,

נמנו וגמרו בני הקהילה  ,שהתאבלו על גניבת הספר  ,לצאת לירושלים לשם כפרת עוונות ולנסות
ולמצוא את שפירא כדי ליטול ממנו חזרה את הגניבה .

25

לינד מאריך בתיאור המסע הדמיוני של

עולי תימן דרך מדבריות ערב והרי מואב לארץ  -ישראל  ,ואגב  -כך מייחס את מוצאם לבני גד  ,כלומר

23

וסטר ( לעיל  ,הערה
126

.

 . ) 17חיזוק נוסף לדבריה אנו מוצאים ברשימתו של המיסיונר קלק

) Jewish Inteligence , ( Kelk

ק ( August , 1891 ( ,

זייפן העתיקות שפירא נכתבו מאמרים וספרים רבים ,

ראה  . 1301 - 1302 :קק Encyclopaedia ,Judaica, XIV ,

24

על

25

אף ברטה ספאפורד מספרת בזכרונותיה על ההתרגשות שאחזה בראשי העולים מצנעא  ,כאשר זיהו את שפירא

בירושלים  .היא אף מציינת כי אביה השתדל להחזיר את הגניבה לעולי תימן  ,אך שפירא נעלם מן העיר  .כשנח-ע

שהוא הציע את הספר שבכתב  -יד תלנחגר הבריטי  ,כתב למנהל המוסד וביקשו להחזיר את כתב  -היד  ,אך לא

נענה .

אין בדבריה שום רמז לקשר שבין עליית יהודי תימן ובין ביקורו של שפירא בצנעא  .ביקורו של שפירא בצנעא חל

ככול הידוע בשנת . 1879

יהודה ניני

ההיפך ממה שמספרת ברטה ספאפורד  ,הטוענת שאביה הוא אשר ייחס עולי תימן לשבט גד  .סיפורו

אף מאחר את עליית יהודי תימן לארץ  -ישראל לשנת

, 1891

ואף לכך אין שחר .

26

יש להבדיל הבדלה ברורה בין פעולת הצדקה של בני המושבה האמריקנית ובין פעולתו של המיסיון
בירושלים  .מעיתונות התקופה אנו למדים  ,כי מאות משפחות יהודיות  ,אשר הגיעו עד פת לחם ,

נזקקו לסעדו של המיסיון ויש אשר המירו את דתם  .בין הנזקקים לסעד חומרי מן המיסיון נמצאו אף
תימנים  .מספרם היה קטן ולא עלה על ארבע משפחות  .כפי שהעיד יעקב

...

גולדמן :

ואחינו התימנים האלה ראו בעיניהם קהל גדול מישראל מוצאים פרנסתם במקום ההוא

[ בית  -החולים של

המיסיון ] ,

לא נפתה לבם ללכת גם הם לחיות מהמיססיאן ורק כארבע

משפחות מהגרועים שבהם עבדו שמה  ,ויתרם בחרו לנוע על הבתים לבקש פת לחם וללון
במערות . . .

27

הקשר שבין עולי תימן של שנת תרמ " ב ובני המושבה האמריקנית בירושלים נמשך עד
למלחמת  -העצמאות בשנת

. 1948

קשרים אלו כבר חרגו מתחום הסעד החומרי  ,והיו יחסי ידידות

שעמהם הכרת תודה מצד עולי תימן למטיביהם בני המושבה  .גם ברטה ספאפורד וגם לינד כותבים
בהתרגשות רבה על קשרים אלו ועל התשורות אשר קיבלו מעולי תימן  ,מלאכת  -מחשבת ,
עבודות  -כסף וכתיבות קאליגראפיות .
עולי תימך בירושלים וקשריהם עם יהדות תימן
שלוחי ארץ  -ישראל לתימן היו חיזיון נפוץ במשך הדורות  .עד כה ידועים לנו כשמונים שליחים

ועדיין מתגלים אחרים שלא נודעו קודם  -לכן .

28

לענייננו חשובים אותם שלוחים אשר השפיעו על ההתרחשויות הפנימיות בקהילות תימן במאה
הי " ט  ,ובפרט אלו שיצאו לתימן כתוצאה ישירה מעליית יהודי תימן לארץ  -ישראל  ,משנת תרמ " א
( ) 1881

ואילך  .לצורך אזכור בלבד נציין  ,שכבר בשנת התקפ " ח

( ) 1828

ניסה שלוח קהילת טבריה ,

יוסף הכהן אשכנזי  ,לשנות ממנהגי יהודי תימן בעניין הוצאות סעודות שבעת ימי המשתה של החתן

והכלה  .ב ' מושב ' מיוחד של בית  -הדין בקהילת צנעא  ,בראשותו של ר' יוסף אלקארה  ,נתקנה ' תקנת
קהל ' לשם מיעוט הוצאות שבעת ימי המשתה  .אולם תקנה זו לא השאירה  ,כפי הנראה  ,רושם על
קהל יהודי צנעא  ,שכן קשה היה עליהם לעזוב מנהג

אבותיהם .

29

פרט לאפיזודה זו קשה לומר
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שנת העלייה עיין
גאלדמאן

לעניין

שם  ,עמ ' , 153

( לעיל  ,הערה , ) 15

עמ '  . 194על עבודת יהודים בבית  -החולים של המיסיון בירושלים  ,ובתוכם עולים יהלים

מתימן ראה גם  ' :ג ' ואיש כרוניקל '  9 ,בפברואר  , 1883עמ '  , 7טור א  ,מאת כתבו בירושלים  .ייתכן שכתב זה אינו אלא
יעקב גולדמן  ,מי שסייע בידו של הרי " ד פרומקין במלחמתו נגד המיסית .
ראה רשימה שהכין יוסף טובי לימי העיק שהתקיימו ביד יצחק בן  -צבי  ' ,יהדות תימן ותולדותיה עצירתה  -רשימת
שלוחי ארץ ישראל לתימן '  .ברשימה שישים ושישה שלוחים שאספם טובי ממקורות שונים  .בין הדפסת רשימה זו
אביב חיבור זה נתגלו שלוחים חדשים .

ע ' קרח  ,סערת תימן  ,ירושלים תשי " ד  ,עמ ' קלא  -קלג  .רצהבי חזר ופרסמה והוסיף על עניין זה פרט חשוב  ,והוא
התערבותו של שד " ר במאה הי " ח  ,שתיקן תקנה בתימן שלא להסתפר בימי ' ספירת

העומר '  ,דבר שחלק מן הציבור

קיבלו וחלק דחהו משום ' מנהג אבותינו '  .עיין מאמרו  ' :שד " רים ומנהגי תימן '  ,ידע עם  ,ג ( חשט " ו )  ,עמ '

. 36 - 32

עולי תימן בארץ  -ישראל בשנים תרמ  -ב  -תרע  -ד

ששלוחי ארץ  -ישראל השאירו רושמם על חיי  -הקהילה היהודית בתימן  .מכלל האמור יש להוציא
אותם שד " רים  ,שאגב שליחותם מכרו ספרי דפוס מדפוסי קהילות ישראל שבתפוצות  ,ובכך הרחיבו
את אופקם של יהודי תימן במה שנוגע לספרות

ההלכה .

משעלו יהודי תימן לארץ  -ישראל במספרים ניכרים משנת תרמ " ב ואילך  ,נעשו מעורבים  ,בין

במישרים ובין בעקיפין  ,בשילוח שד " רים לתימן  ,שלכאורה נשלחו כדי לקבץ תרומות לשיקומם  .כדי
להבין מעורבות זו  ,יש להתבונן בפרשת שליחותו של דוד סודרי  ,שלוח טבריה  .דוד סודרי יצא
לצנעא בשנת תרל " ז

( , ) 1877

ושהה בה בימי כהונתו של ' החכם באשי ' יצחק שאול  .בשהותו בעיר

קיבץ מה שקיבץ וקבע בשני בתי  -כנסת קופות לשם ' ר ' מאיר בעל הנס ( רמב " ה ) ' .
קבע את הקופות מתוך שידע ששד " ר טבריה שיבוא אחריו יאסוף את תוכנן  .ואכן

30

יש להניח כי
בשנת תרמ " ג

הגיע לצנעא שלוח נוסף מטבריה  ,אברהם ווזאן  .אולם בין שליחותו של סודרי לבין בואו של זה ,
נימנו וגמרו חלק מנכבדי קהילת צנעא לקבוע קופות בבתי  -הכנסת בצד קופות רמב " ה  ,משום שראו
שמחמת נדבת הקהל לקופות רמב " ה נמצאו עניי העיר מקופחים  .משבא אברהם ווזאן  ,שלוח

טבריה  ,ביקש ליטול את כל הכספים שנצטברו  ,הן בקופות שקבע קודמו והן בקופות שהתקינו נכבדי

הקהל .

מחלוקת זו הגיעה עד לבית  -הדין בירושלים  ,לאחר שאברהם ווזאן סירב לקבל את

חוות  -דעתם של חכמי ה ' ישיבה '  ,שיאין משנים מצדקה

לצדקה ' .

נראה לנו כי בתחילה נפל קרע בין

חלק מחברי ' בית  -הדין ' ובין חכמי ה ' ישיבה '  ,ורק לאחר שעיינו בנימוקי חכמי היישיבה ' חזרו בהם

חכמי ' בית  -הדין ' והצטרפו לדעת חכמי היישיבה '  .השאלה שנשלחה לירושלים הופנתה אל חכמי
' הספרדים  ,האשכנזים והמערבים '  .בתשובתם קבעו חכמי ירושלים שאין הדין עם חכמי ה ' ישיבה '
בצנעא  ,אך גם אברהם ווזאן אינו צודק  ,אלא כל הכסף הנאסף בקופות צריך להתחלק בין ירושלים ,
צפת  ,חברון וטבריה .

!3

איגרתם של חכמי העיר צנעא לבתי  -הדין בירושלים נשלחה בחודש אייר

התרמ " ג  ,היינו כשנה לאחר שהגיע גל  -העלייה הראשון לארץ  -ישראל  .תשובתם של חכמי ירושלים
לאיגרת חכמי צנעא נשלחה בתמוז התרמ " ג

32 ,

היינו לאחר שכבר נתוודעו אל העולים מתימן

לירושלים  .יש להניח שתשובת חכמי ירושלים הושפעה במידת  -מה מנוכחותם של עולים חסרי כול
מתימן  .אבל נוסף על בעיית העולים מתימן שניתיספו ובאו ונראו כמכבידים בעצם נוכחותם על
קהילות ישראל בירושלים  ,עוררה שאלתם של חכמי ישיבת צנעא עניין עקרוני  ,אם עניי המקום

קודמים לעניי ארץ  -ישראל  .על אף ההנמקות ההלכתיות שבמכתבם של חכמי ' ישיבת ' צנעא  ,סירבו
חכמי ירושלים להשיב להם לגוף הנדון

...

בטענה :

ואנן בדידן אחר ראותינו כל דבריהם  ,עלתה על דעתנו שלא להשיב דבר כי ידענו בטיב

שכלנו כי נפיק מזה חורבה גדולה לכל ארבע ארצות החיים  ,למען לא יקרב שלוח ד " א [ ארבע
ארצות ] אל גבולכם . .
30
31

32

.

ראה  :קאפח  ' ,שלוחים נשכחים לתימן ' ,

עיין

שם  ,עמ '

ירושלים ב  ,ה

( תשט " ו ) ,

עמ '

רצב  -רצג .

ועג .

שם  ,עמ ' רצט  .מהדיר האגרות העתיק התאריך כשנת תרמ " ב  ,ואין זה נכת  .ייתכן שלפנינו טעות העתקה  ,אף שהיא
תחרת בכל האגרות  .סמך לכך שנכתבו בשנת תרמ " ג מצאתי בסוף איגרת חכמי ירושלים לצנעא  . . . ' :בש " א לחדש
תמוז דהאי שתא התרס  -ב ליצירה בא ס " ט הון ועושר לפ " ק  . ' . . .במניין האותיות עולה  :הון ועושר =  , 643היא
שנת

תרמ " ג  .לפיכך יש לתקן את התאריך שיסודו בטעות שבהעתקה .

יהודה ( יני
חששם של חכמי ירושלים ותשובתם לא נבעו מדיון הלכתי לגופו  ,אלא שאלת מקומה של

ארץ  -ישראל והמגביות למען עריה הקדושות הכתיבו את טיב תשובתם  .יתר על כן  ,חכמי ירושלים
סברו שאם יאשרו חוות  -דעתם של חכמי ה ' ישיבה ' יהיה בכך אישור לתקדים מסוכן  ,אשר ממנו
עלולים ללמוד יהודי שאר התפוצות  .על כן כתבו . ' :

 . .ומלבד זה תהיו גרם וסבה שיתלמדו אחב " י

העומדים בכל קרית חוצות [ היינו  ,בגולה ] להסב נדבות לעניי עירם איש על מקומו ולא יקובל שום
שליח ד " א בשום מקום  ,ותפסקו חיותיהו דבני א " י

.'. . .

33

חששם של חכמי ירושלים מובן  .אולם נראה כי לעניין אחד הנוגע לעליית יהודי תימן לא נתן מהדיר
האגרות את הדעת  .חכמי ה ' ישיבה ' בצנעא בשאלתם לחכמי ירושלים לא הסתפקו בקביעה  ,כי עניי
עירם קודמים וכי הכסף הנאסף ישמש לשם ' הכנסת  -כלה ' ( נישואי יתומים )  ,אלא כתבו בפירוש
שכמתם ' עמי עירמ ' היא גם לעולים

שתי

שאלת  ,והראשונה שבהן

כלית

מתימן

לארץ  -י ש רא ל  ,שפן כתבו במכתבם

הש :

...
וענ " עירת אוסר נסעו מערי תימן לקבוע דירתם בעה " ק ירחןלים ת " ו להם ולכל המסעים
לעה " ק אח " כ  ,להיות להם לצורך בית מחסה 34 . . .
האם יכתים

הצבור להתמת מעתה על הקתות שקבע מעלת כה " ר דרד אלסודף

מן האמור לעיל מסתבר שבחודש אייר תרמ " ג  ,כלומר כשנה לאחר שהגיעה שיירת  -העולים הגדולה
הראשונה לירושלים  ,ידעו נכבדי העיר צנעא וחכמיה כי מצבם של בני תימן בירושלים קשה  ,וכי הם
נזקקים לתמיכה חומרית מבני  -עירם  ,כנהוג בירושלים האמונה על משטר

ה ' כוללים ' .

ישאל השואל ובדין  ,כיצד הגיעה הידיעה לצנעא על מצבם הקשה של עולי תימן

בירושלים ?

והרי

בתנאי הקשר של הימים ההם קשה להניח כי היה סיפק בידם של העולים להודיע על מצבם  .דומה
עלינו  ,כי תשובה מניחה את הדעת נוכל למצוא במעשהו של אברהם בן יוסף אלשיך ( חותם שמו
לעתים

( . ) 1881

שיך ) ,

אחד מראשוני העולים מצנעא  ,אשר הגיע לירושלים עוד בערב ראש  -השנה תרמ " א

לאחר שהגיע לירושלים וראה כי תנאי הקליטה בה קשים  ,חזר וירד לתימן דרך

קאהיר .

באיגרתו למשפחתו תיאר במפורש את המצב בירושלים  .מה ששיערנו על  -פי ההיקש  ,כי אברהם בן
יוסף אלשיך חזר לתימן נעשה עתה לוודאי  .על איגרת חכמי תימן לחכמי ירושלים חתמו רבים

מנכבדי הקהל ומפרנסיו  .והנה בין החותמים עליה נמצא גם שמו של אברהם בן יוסף

( אל) שיך .

35

משמע  ,לאחר ששהה בקאהיר בחודש כסלו תרמ " ב המשיך דרכו לצנעא  .כאשר פרצה המחלוקת
סביב הקופות  ,כבר היה אברהם אלשיך בצנעא  .על מכתבו הריאליסטי מחודש כסלו תרמ " ב ודאי
הוסיף פרטים חשובים ומלאים בעל  -פה  ,וממנו ידעו פרנסי קהילת צנעא על מצבם של עולי

תימן .

הוא  -הוא אשר יזם כנראה תרומות לבניית בתי  -מחסה לעולי תימן בירושלים  .יוזמתו לא נשאה פרי ,
ותשובת חכמי ירושלים  ,כפי שראינו לעיל  ,היתה חד  -משמעית ופסקה כנגד דעת החכמים של קהילת

רצט .
רצז .

33

שם  ,עמ '

34

שם ,

עמ '

35

שם  ,עמ ' רצז טור ב של רשימת

44

.

החותמים .

עולי תימן בארץ  -ישראל בשנים תרמ " ב  -תרע " ד

צנעא  .אמנם אף את שד " ר טבריה  ,אברהם ווזאן  ,לא הצדיקו בפה מלא  ,אלא טענו שכל הכסף
הנאסף מיועד לירושלים  ,צפת  ,חברון וטבריה .

הקרע שבין עולי תימן ויהודי תימך ובין קהילת טבריה
פסק זה שפסקו חכמי ירושלים גרם במישרין לקרע בין יהודי תימן ובין קהילת טבריה לפחות בשנים
תרמ " ב  -תר " ן  ,קרע שראשיתו במחלוקת סביב קופות ר ' מאיר בעל הנס וסופו סביב המחלוקת בדבר
הלכה ' מהו להספיד תלמיד חכם ביום טוב '  .מחלוקת זו  ,שמעוררה היה שד " ר טבריה  ,יחזקאל שאול
רופא  ,פרצה בראשית שנת תרמ " ח

במאה הי " ט .

( , ) 1887

עקב פטירתו של ר' יחיא בדיתי  ,מגדולי חכמי תימן

36

מקצת חכמי העיר סברו שמספידים תלמיד -חכם ביום  -טוב  ,ומרביתם סברו כדעת שד " ר טבריה
שאין מספידין

ביום  -טוב .

37

מחלוקת זו נמשכה אף בשנת תרמ " ט  .יש לשער  ,שהתנגדותם של חכמי

תימן בשנת תרמ " ג למסור בידי שד " ר טבריה  ,אברהם ווזאן  ,את כספי התרומות  ,וכן הפניית השאלה
לחכמי ירושלים  ,אשר גרמה לפסק הקובע כי קופות רמב " ה אינן מיועדות אך ורק לקהל טבריה ,
הביאה לתרעומת קשה של קהילת טבריה על יהודי תימן .
על כך יש להוסיף את הפולמוס בשנת תרמ " ח  ,שעורר שלוחם של אנשי טבריה  ,שאף הוא גרם
לתוספת מתיחות בין הקהלים  .רק כך נוכל להסביר פשר סירובה של קהילת טבריה לקבל בתוכה
עולים מתימן  .אמנם ידיעה זו היא משנת תרמ " ח  ,אבל כותבה  ,יחיא בן יוסף צארם  ,היה מראשי

קהילת יהודי תימן בארץ  -ישראל  ,מעולי תרמ " ב  ,ובקי במכלול יחסי קהילתו וקהילות ארץ  -ישראל
השונות  .במכתבו אינו מציין סיבת סירובה של טבריה לקלוט לתוכה עולים מתימן  ,אלא מסתפק
באמירה  ' :ידוע תדעו

כי בכל ד ' ארצות כל הנקרא תימני ללעג ולקלסה  ,זולתי מי ששם נפשו בכפו

וכלוא בביתו  . . .ובעבור זה שלחו לכם אנשי טבריה ת " ו  ,לטעם שאין רצונם שיבואו תימנים
להכביד המשא עליהם ' .

38

ניכר בעליל  ,שמצבה של קהילת טבריה היה קשה מבחינה כלכלית ,

ומדברי יחיא צארם מסתבר שעולים מתימן חזרו על הפתחים לבקש פת לחם בארבע הערים

הקדושות  .אך לא שמענו סירוב לקבל עולים הבאים מארץ תימן אלא מקהילת טבריה בלבד  .לפיכך
חוזרים אנו על טענתנו  ,כי המחלוקת שנפלה בין שלוחי טבריה ובין קהילת צנעא  ,הן בשנת תרמ " ג
והן בשנת

תרמ " ח ,

היא שגרמה לבקשה היוצאת דופן מצד קהילת טבריה '  . . .שאין רצונם שיבואו

תימנים להכביד עליהם המשא '  .יש להניח  ,שאילו הסכימו ראשי קהילת צנעא לשלוח את כל כסף

התרומות הנאספות לשם ' ר ' מאיר בעל הנס ' לטבריה  ,היה יחסה של קהילה זו אל עולי תימן אחר ,

או לכל הפחות לא שונה מזה של קהילת ירושלים .
36

עיין עליו  :קרח ( לעיל  ,הערה

, ) 29

עמ ' ל  ,מד  .ר ' יחיא בדיחי היה ראש ' הישיבה '  .אחר מותו  ,בשנת תרמ " ח  ,מילא

אחריו שלום בן יחיא חבשוש  .עיין
37

הוויכוח ההלכתי נתפרסם

שם  ,עמ '

מט  ,חיבוריו התורניים עדיין

בחלקו  .ראה  :קאפח ( לעיל  ,הערה

, ) 30

עמ '

ש  -שו ;

בכתב  -יד .

רצהבי  ' ,שדרים בלתי נודעים לתימן' .

סיני  ,סה ( תש " ל )  ,עמ ' קמה  -קמז  ,ושם בהערות ; הלוי  ' ,ספור שבחיו של נפטר ת " ח בפניו ביום טוב שנח  ,הראל
( קובץ )  ,תל  -אביב תשכ " ב  ,עמ '  . 108 - 98קונטרס ארוך בכתב  -יד  ,הכולל תשובת חכמי טבריה לרבני צנעא משנת
תרמ " ט  ,עדיין בכתב  -יד והוא בידי יוסף
38

איגרת

קרח .

יחיא בן יוסף צארם  :י ' רצהבי  ,בואי תימן  ,תל  -אביב תשכ " ז  ,עמ '

. 322 - 316

המובאה מעמ '

. 319 - 318
145

פרשת השד " רים שלום חמדי ויוסף נדאף
עדיין לא שככה המחלוקת סביב קופות ' ר ' מאיר בעל הנס ' והנה הגיעו לתימן שני שד " רים מבני
קהילת תימן בירושלים  .שני שד " רים אלה  ,שלום חמדי רופף נדאף  ,יצאו לתימן באדר ב ' ,

תרמ " ג .

39

הם צוידו במכתב מאת קהילת יהודי תימן בירושלים  .מן הבולטים שבין החותמים על האיגרת יש
לציין את יחיא בן יוסף צארם  ,יוסף בן שלמה מסעוד ויוסף בן משה כ " ץ עראקי  ,שהיו ראשי
העולים מתימן בירושלים .

40

ייתכן שאין זו איגרת השליחות  ,שפן אינה מפרטת כנהוג את תנאי

השליחות  ,ואין ראשי כולל הספרדים חתומים על האיגרת ; אך מגוף איגרתם של עולי תימן
בירושלים ניתן אולי ללמוד  ,כי השד " רים יצאו על דעת חכמי כולל הספרדים  ,שפן ביקשו האחרונים

כי השד " רים הנ " ל ' . . .

יקחו הנדבה מכל עיר ועיר  ,ויתנו אותה אל מעכ " ת פנת יקרת הלל ושבח

פעיה " ק ירושלם ת " ו הלא הוא כולל גדול ראשון לציון ר ' רפאל מאיר פאניזיל הי " ו . ' . . .

41

כיוצא בזה שומעים אנו מתוך איגרת  -הלוואי  ,ששלחו חכמי קהילת צנעא לקהילות תימן  ,כי עולי

תימן שבירושלים '  . . .שלחו שליח מהימן  . . .כה " ר שלום בן כה " ר סלימאן בן המנוח כה " ר יחיא

אלחמדי  . . .ושני לו בקודש יוסף בן סלימאן אלנדאף ב ש ל י ח ו ת רבני עה " ק הספרדים . ' . . .

2

'

פתק שהיה ניתן בשנות התשעים

של המאה הי " ט לכל תורם לקופת
רמב " ה

39

עיין עליהם  :א ' יערי  ' ,שליחים מארץ ישראל

לתימן ' ,

סיני  ,ד ( תרצ " ט )  ,עמ ' תבא  -תכב ; רצהבי ( לעיל  ,הערה

, ) 37

עמ ' קמג ; הנ " ל  ' ,שדרים לתימן בשנות תרמ " ג  -תרמ " ט '  ,שלם  ,ב ( תשל " ד )  ,עמי  . 452 - 427בטעות מציין יערי ,

ובעקבותיו רצהבי  ,שהשליחות יצאה אל הפועל בשבט התרמ " ג  ,ואילו מגוף איגרת  -השליחות שנכתבה בירושלים אנו

למדים שהשליחות יצאה אל הפועל באדר ב ' התרמ " ג ; עיין גוף

האיגרת  ,רצהבי  ,שם  ,עמ '  , 435וכן עמ '  , 428שם

צוין התאריך המדויק של האיגרת  ,אך רצהבי אינו חוזר בו מן הקביעה שהשליחות יצאה אל הפועל בשבט
40

עיין

רצהבי  ,שלם  ,ב

41

שם  ,עמ '

42

שם  ,עמ '

46

. 440
. 444

( לעיל  ,הערה

ההדגשה

שלי .

 , ) 39עמ '

. 400

התרמ " ג .

עולי תימן בארץ  -ישראל בשנים תרם  -ב  -תרע " ד

משמע  ,לגבי חכמי קהילת צנעא היו שני השד " רים שלוחי קהל הספרדים ולא קהל התימנים
בירושלים .
שליחותם של השניים נכשלה כישלון חרוץ  .לא זו בלבד שלא נענו בנפש חפצה אלא אף הגיעו עד

מחסור  ,ובקושי נמצא להם סכום הכסף כדי שישובו לירושלים  .שליחותם שנמשכה כשנתיים
תמימות  -עד ט " ז באדר התרמ " ה  -גרמה להם ולעולי תימן בירושלים עגמת  -נפש

במכתב  -הלוואי שניתן להם בשובם לירושלים נאמר  ,בין

...

בלבד .

השאר :

וכמה הרפתקי רעדו עליהו  ,כפי ששמענו ובכלל זה מה שראינו כתב יד של שטנה שנכתב

עליהם לכל ערי תימן  .ועל סיבה זו היה להם עכוב ואיחור לבלתי יחזרו לשלום לעה " ק ת " ו ,
וגדולה מזו שלא נהגו עמהם כדרך שאר שד " ר הבאים מאה " ק לתת להם די צרכם וסיפוקם ,
ועי " ז הנדבה שמקבצים משתמרת עד הגיעה למחוז חפצם  .אמנם אלו השלוחים הנז ' היו
מזילים מעות הנדבה עם קצת ממעות הקופות  ,שגבו מקצת כפרים  ,לצרכם ודי מחסורם ,
להחיות נפשם כפי מה שראינו .

43

בעקבות מכתב זה מתעוררות מספר שאלות  ( :א ) מכתב השיטנה שהופץ כנגדם בכל ערי תימן מיד

מיהו ? מהדיר האגרות  ,יהודה רצהבי  ,קבע שפרשה זו נשארה סתומה  .אולם חשוב לנסות ולפרש את
טיב איגרת  -השיטנה וממי יצאה ; ( ב ) מדוע לא נהגו יהודי תימן באחיהם שבאו מירושלים כבשאר
שד " רים ?

( ג ) מה פירוש המשפט הסתום ' היו מזילים מעות הנדבה עם קצת ממעות הקופות

...

'?

לבירור שאלות אלו יש לחזור מספר שנים אחורנית ולעיין בקצרה בסוגיות אחדות  .לאחר שנתקבלה

תשובת חכמי ירושלים בעקבות פולמוס קופות רמב " ה ( עיין

לעיל ) ,

לא ראה אב " ד קהילת צנעא  ,ר '

סלימאן אלקארה  ,מקום למגבית נפרדת לעולי תימן  ,וסבר שעולי תימן כלולים בכלל ישראל
שבירושלים  .אבל עניין זה אף שדי בו כדי להסביר את עמדתו של הראב " ד ר ' סלימאן אלקארה

עדיין צריך חיזוק  .נראה  ,כי אלקארה התנגד לעלייה לארץ  -ישראל  ,הן מטעמים מעשיים והן

מטעמים דתיים  .לשם כך נפנה למכתבו של פרג ' חיים מזרחי  ,איש אלכסנדריה  ,שנתפרסם ב ' המגיד'
בה ' בשבט  ,תרמ " ב  ,בו הסביר

בין השאר את מניעי העלייה

וגורמיה :

קודם יציאתם כבר כתבתי להם מכתבים בחתימת הרב דפה [ ר' משה פראדו] לבל יעלו וכי אין
לדבר עוד שורש ואל יקדימו נעשה לנשמע  ,ולא יעשו כבני אפרים שעלו קודם העת הנכונה

ולא הצליחו . . .

4

'

מכתב זה הגיע ודאי לידיעתו של ר ' סלימאן אלקארה האב " ד  ,שקשריו עם משפחת בנין בעדן ופרג '

היים מזרחי באלכסנדריה היו קבועים וממושכים  .מכתבו של פרג ' חיים מזרחי מסביר יפה אותה

פיסקה שבמכתבו של סגן  -הקונסול הצרפתי בחודידה אלכם לוצ ' אנו  ,מיום

29

בנובמבר

, 1881

שבה

ציין  ' :אני סבור שרבה הראשי של צנעא חייב בדין על שהתיר עליה זו בלי להועץ בכם בנושא

זה .

. 447

43

שם  ,עמ '

44

המגיד  ,כו  ,גילית

4

( ה ' בשבט

חרמ " ב ) ,

עמ ' . 30
147

יהודה ( יני

אולם החכם סלימאן אלקארה הוא אדם פחות ערך  ,עשיר מאד  ,אוהב כספו וקמצן גדול ' .
ודאי לא בדה סגן  -הקונסול דברים אלו מלבו  ,ובוודאי שמע על כך מפי העולים לארץ  -ישראל  .אפשר
45

שר ' סלימאן אלקארה התנגד לעלייה על סמך מכתבו של ר ' משה פראדו  ,שנשלח ביוזמתו של פרג '
חיים מזרחי אף שלא יכול היה למנעה  .משנקלעו עולי תימן בחודידה למחסור ולרעב  ,תלה ודאי את
הקולר בצווארם ולא ראה כל צורך לסייע להם  .מכאן באו אלו לחריצת דין קשה כנגד רבם

לשעבר .

ביקורת זו שהטיחו כנגדו ודאי לא נעלמה ממנו  ,שהרי חלק מן העולים שנקלעו לחודידה ללא יכולת
להמשיך בדרכם חזרו לצנעא  ,ומהבא להתם  ,סיפרו כי העולים שהמשיכו בדרכם  ' ,רבם דקרו '  .ר '
סלימאן אלקארה היה ידוע כאיש תקיף השומר עברה
לירושלים ?

46

לשנים .

ומדוע לא ישמור טינה לעולים

משראה ר ' סלימאן אלקארה את מצבם הקשה של עולי תימן בירושלים  ,ניסה בתוקף

סמכותו הדתית  -מוסרית ( יותר מכך לא היה בידו ) למנוע עלייה לארץ  -ישראל  .כך יש להסביר את
הפיסקה בספר זכרונותיו של אברהם טביב על עניין

העלייה :

 . . .וידוע לנו שהרבה קהלות פנו בעצה אל נכבדי צנעא אם לעלות לארץ ישראל וענו להם
בלשון המדרש ( שיר השירים רבה ) על הפסוק השבעתי אתכם וכו ' ג ' שבועות השביע הקדוש
ברוך הוא את ישראל  ,ואחת מהן שלא ידחקו את הקץ  ,והרבה מהם

אל מי יכלו אותן קהילות לפנות בעצה אם לא לאב " ד קהילת צנעא

נמנעו .

ובית  -דינו ?

47

זאת ועוד  ,על

מכתביהם של ר ' משה פראדו ופרג ' חיים מזרחי שהזכרנו לעיל יש להוסיף כי גם מירושלים עצמה
נשלחו מכתבים לתימן לעולים  -בכוח כבר בניסן

תרמ " ב .

מכתבים אלה הזהירו מפני עלייה

לארץ  -ישראל מחמת המצב הכלכלי הקשה של העולים  ,אשר כדברי

 . . .קצו בחייהם בתוך הערבים המציקים להם שם . . .

' החבצלת ' ,

מהם שבו הביתה  ,כי כתבו להם שבאו

כתבים מרבני ירושלים לבלתי ילכו ירושלימה פן יגוועו ברעב ורבים הלכו להודו  ,לבגדד ,
ורבים מהם עוד יבואו בעוד ימים הנה .

48

הן מן המכתבים מאלכסנדריה והן ממכתבי ירושלים נתגבשה עמדתו השלילית של ר ' סלימאן
אלקארה כלפי העלייה לארץ  -ישראל  .עד עתה ראינו שבהתנגדותו לעלייה נתמזגו שני

יסודות :

היסוד הדתי המתבסס על חשש ' דחיקת הקץ '  ,והיסוד העובדתי של היעדר פרנסה לעולי תימן

בירושלים  .לא ייפלא אפוא שעמדתו של אב " ד קהילת צנעא ר ' סלימאן אלקארה כלפי השד " רים

י ' רצהבי ,

45

' עלית תימן התרמ " ב לאור תעודות חדשות '  ,סיני  ,סג ( תשכ " ח )  ,עמ ' קע ; ועיין גם הערה

 , 21שבה

ממתן

רצהבי ביקורתו הקשה של סגן הקונסול על ר ' סלימאן אלקארה  .אין הוא מסביר למה כתב סגן הקונסול הצרפתי מה
שכתב .

עיין מאמרי ' חרם על קהילת קרית אלקאבל מבית  -דינו של ר ' שלימאן אלקארה '  ,העומד לראות אור

46

א ' טביב  ,שבי תימן  ,תל  -אביב

47

תרצ " ב  ,עמ '
תרמ " ב ) ,

. 20

החבצלת יב  ,גיליון  ( 23י " א בניסן
של אלכסנדריה נכתבו מתוך תיאום  ,שכן גם ר '

48

בקרוב .

עמ '  . 181 - 180ייתכן שמכתביהם של רבני ירושלים לתימן ומכתבי רבה
משה פראדו וגם פרג '

חיים מזרחי עמדו בקשר עם קהילת ירושלים .

ר ' משה פראדו  ,רבה של אלכסנדריה  ,הגיע לירושלים באוגוסט או בתחילת ספטמבר  . 1882ידיעה על כך
' ג ' ואיש כרוניקל '  22 ,בספטמבר  ,עמ '

8י

)

.3

ראה :

עולי תימן בארץ  -ישראל בשנים תרמ " ב  -תרע  ' .ד

מבני תימן שהגיעו לצנעא היתה שלילית  ,כאילו באה לומר להם  :לאחר שהקדחתם את תבשילכם מה
לכם עתה לבקש

עזרתנו ?

מן הדין להוסיף פרט נוסף העשוי לשפוך אור על מסכת היחסים שבין קהילת יהודי תימן
שבירושלים ובין קהילת יהודי צנעא וראשיה  .פרט זה יש בו כדי להוסיף הסבר לעמדתו הקשוחה
והבלחי  -מתפשרת של האב " ד ר ' סלימאן אלקארה כלפי השד " רים שלום חמדי ויוסף

נדאף .

קהילת צנעא  ,אשר סבלה במאה הי " ט במשך עשרות שנים וכמעט נפוצה לכל רוח  ,החלה

מתאוששת קמעא  -קמעא תחת השלטון העות ' מאני  .התאוששות זו שהיתה מבחינה מסוימת בתחום

הכלכלי הרי בשאר תחומי  -החיים החמיר מצבם לעומת העבר  ,בייחוד בענייני מוסר ודת  .יציאתן של
מאות משפחות מצנעא הכבידה מאד על תקציבה הדל של הקהילה ,
( מס  -הגולגולת )

העות ' מאני .
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שכן תשלום היג ' יזיה '

היה מוטל על הקהילה  ,לפי מפקד שנערך בידי ראשי  -הקהל בפקודת הואלי

כדרכם ,

לא התחשבו שלטונות המס העות ' מאנים בשינויים שחלו בקהילה  ,לא

הדימוגראפיים ולא הסטאטיסטיים  .סכום הג ' יזיה נשאר קבוע ועומד  ,על אף שמספר משלמי המסים
פחת עקב ההגירה לארץ  -ישראל ולארצות מצרים  ,הודו ועדן  .האב " ד ר ' סלימאן אלקארה ניסה
ככול יכולתו לבטל את הגזירה המחייבת את תשלום המס הקבוע  ,על אף התמעטות מספרם של
החייבים במס  ,ודומה שבמקצת עלה הדבר בידו .

50

הקהילה היהודית בצנעא נקלעה אפוא למצב

כלכלי קשה  .כובד המסים והגידול הרב של עניים בה  ,חייב את הנהגת הקהל  ,שבראשה עמד האב " ד
ר ' סלימאן אלקארה  ,לקבוע סדר עדיפויות לגבי חלוקת ההכנסות מתרומות נדבת הקהילה  .י 5כך

נאלץ להכביד לבו כלפי השד " רים מבני  -הקהילה התימנית

בירושלים .

כשאנו באים אפוא לסכם את עמדת אב " ד קהילת צנעא ר ' סלימאן אלקארה ותומכיו מקרב חכמי

העיר ונכבדיה כלפי שד " רי קהילת יהודי תימן בירושלים  ,עלינו להביא בחשבון דבר שאינו מעוגן

במיסמכים ואף אינו שייך לתחום הספקולאציה ההיסטורית  :המצב הפסיכולוגי שאליו נקלע האב " ד

ותומכיו  .בדרך  -כלל רחשו חכמי תימן כבוד רב לשד " רי ערי הקודש שבאו מארץ  -ישראל  ,עד
שלעתים עלה בידי שד " רים לשכנע את ראשי הקהל לשנות ממנהגי קהילות תימן בעלות המסורת
הארוכה והרצופה .

52

שד " רים אלו  ,הילה של קדושת ארץ  -ישראל היתה חופפת עליהם  ,ומפני היותם

שלא מבני המקום  ,זרים שגלימה דרבנן על כתפיהם  ,נחשבו לתלמידי  -חכמים שקולם נשמע בכל

49

המקורות

אינם

תואמים ,

יש שמיסרים כי בגל  -היציאה הראשון יצאו כמאה משפחות  ,ויש שמוסרים כי יצאו

כחמש  -מאות משפחות  .המספר השני נראה מופרז במקצת  ,אך אין אפשרות להכריע בדבר  ,שכן אין בידנו רשימה

שמית של משפחות העולים  .מכל

גיליון  ( 27ח ' בסיון
50
51

מקום  ,בסיון

התרמ " ד )  ,עמ '

עיין  ,למשל  :קרח ( לעיל  ,הערה
ראה על זה ' לתקנת ציבור ' ,

לשטרות שהיא התרמ " ו

תרמ " ד היה מספרם בירושלים כארבע  -מאות נפש  ,עיין  :החבצלת  ,יד ,

, ) 29

.1
עמ '

סו .

ד " י קאפח  ,הליכות תימן  ,ירושלים תשכ " א  ,עמ '  . 88 - 87אף שהתקנה היא משנת בקצ " ז

( , ) 1886

היא משקפת את מצבה הכלכלי והחברתי של הקהילה  .נאמר בה בין

השאר :

קהילת אשר ראינו  . . .כי בעונותינו הרבים בזמן הזה ירדנו לתחתיות  ,ודלונו עד מאד  ,הן מצד יוקר השערים הן
מצד מיעוט פרנסתינו

.

 . .וגם ראה ראינו הן בעות חוללנו  ,כי יסודי חורתינו הקדחתה יחדיו אומללו  ,וגדר

מצוותיה נהרסו ונפלו  ,ברבות הפריצים  ,איש כל הישר בעיניו עושים . .
52

עיין  ,למשל  :רצהבי ( לעיל  ,הערה

, ) 29

עמ '

.

. 36 - 32

9י

,

יהודה ניני

מקום  .לא כן שני השד " רים שבאו מקהילת יהודי תימן בירושלים  .הללו ידועים ומוכרים היו  ,מזה

שנה עזבו את קהילתם ועלו לארץ  -ישראל  .גלימה דרבנן שעל כתפיהם לא היה בה כדי לשנות את
תדמיתם בעיני האב " ד ר ' סלימאן אלקארה וחכמי העיר  .השד " רים שלום חמדי ויוסף נדאף  ,שהיו

בני משפחות נכבדות בקהילת צנעא  ,מעולם לא נחשבו לתלמידי  -חכמים  ,לא מן השורה הראשונה

ולא מן השורה השנייה קודם עלייתם לארץ  -ישראל  .קדושת ארץ  -ישראל טרם חפפה עליהם  ,וכיוון

שכך הופעתם בקהילת צנעא לא עשתה רושם .

הם נחשבו למקבצי  -נדבות  ,ובשם

מי ?

שד " רי

ירושלים  ,חברון  ,צפת וטבריה באו מכוחם של חכמי המשנה והתלמוד שקדושתם מכרעת  ,או מכוה
מקומות קדושים  ,כגון ' קברי אבות '  ' ,קבר רחל '  ' ,הכותל המערבי '  ,ששימשו מקור כיסופים
וגעגועים לכל יהודי שבתפוצות הגולה  .ואילו שדיירים אלו מבני תימן  ,לכל היותר יכלו להשתמש
בכוח קדושתו של ר ' שלום שבזי

זיע " א .

והוא ?

מקום קבורתו בתימן  ,וחזקתם של יושבי תימן עליו

גדולה מחזקתם של יושבי ארץ  -ישראל  .נמצא אפוא שלא היה בידי שד " רים אלו לעורר לא כבוד

תורה ולא דרך  -ארץ בקרב חכמי תימן  ,וכך נקלעו למצבם

העגום .

בסיכום התנאים שפעלו כנגד שד " רותם נמצא  ( :א ) הם נזדמנו לתימן כאשר המחלוקת סביב הקופות

על שם רמב " ה היתה בתוקפה  ,בזמן שד " רותו של אברהם ווזאן מטבריה ; ( ב ) מצבה של קהילת

צנעא  ,ויש להניח שאף זה של קהילות אחרות מהן יצאו עולים לארץ  -ישראל  ,היה קשה מבחינה
כלכלית מחמת גביית מס  -הגולגולת ומחמת העניות שנשתלחה ביהודי תימן בשל התמורות

הכלכליות שבאו בעקבות השלטון העות ' מאני ; ( ג ) לא היה בשד " רים אלו מבני תימן כדי לעורר יחס
כבוד בקרב בני  -קהילתם שאך זה יצאו ממנה  .לפיכך נכשלה שליחותם כשלון חרונן  .זאת

ועוד :

מאחורי שד " רים אלו לא עמדה אישיות דתית  -ציבורית  ,שתעורר כבוד  ,ואשר יהיה בה כדי להכריע
את הכף כנגד האב " ד התקיף ר ' סלימאן אלקארה  .ר ' יחיא בן יוסף צארם  ,אהרן בן אהרן חטר ויוסף
בן שלמה מסעוד  ,כל כמה שהיו נכבדים וחלוצי  -מעשה בעלותם לירושלים לא היה בהם כדי לשכנע

את ר ' סלימאן אלקארה להעדיף את שד " ריהם על פני שד " רי טבריה וצפת  .כך לא היה באיגרתם
כדי לבטל את רישומה של איגרת חכמי ירושלים הספרדים שנשלחה לצנעא  ,בשל המחלוקת שפרצה

בעניין קופות רמב " ה .

53

דומה כי יחסר סממן אחד  ,המטעים את חריפות עמדתו של ר ' סלימאן אלקארה כלפי שד " רי קהילת
תימן בירושלים לתימן  ,אם לא נציין טעות טאקטית שנכשלו בה השד " רים שלום חמדי תוסף

נדאף .

טעות זו שייכת למערכת היחסים הפנימיים שבקרב מנהיגות יהודי תימן  ,וכאן נוכל לציין הדברים
בקיצור נמרץ בלבד .
השד " רים שלום חמדי ויוסף נדאף ודאי הגיעו לחודידה  ,הנמל הראשי של תימן  ,ומשם פנו אל

יישובי רמת תימן  .בדרכם החלו לעשות למען שליחותם בקהילות שפגעו בדרכם  .אגב מסעם לצנעא

53

שלפיה ' עם עליתם ההמונית של יהודי תימן

קשה להסכים לקביעתו של תצהבי  ,שלם  ,ב ( לעיל  ,הערה  , ) 39עמ ' , 428
לארץ ישראל בשנת תרמ " ב מצאו הכוללים שאין טובים לשליחות לתימן מהם  .כבני תימן מכירים הם את הליכות
המדינה ותושביה  . . .ושליחותם עשויה להצליח ולהועיל יותר משליחות יהורים מבני קהילות אחרוה '  .סיכום

פעולתם של השד " רים מבני תימן מלמד ההיפך מקביעה זו ; שד " רים מבני קהילות אחרות הצליחו יותר  .אף כאן

נתאמתה האמירה ' אק נביא בעירו' .
() 5

עולי תימן בארץ  -ישראל בשנים

תרמ " ב  -תרע " ד

התעכבו בקהילת ג ' רוואח שבהרי חראז  ,שבה כיהן ברבנות ר ' יוסף בן סעיד  .יוסף בן סעיד היה אחד
מעמודי  -התווך של יהודי תימן שמחוץ לצנעא  .עם כיבוש תימן בשנת

1872

בידי העות' מאנים ,

בפיקודו של הואלי אחמד מוח ' תאר  ,ייצג בפניו את יהודי תימן  .יתר על כן  ,בחודשים הראשונים של
הכיבוש דיווח בכתב על מצבם של יהודי תימן לקהילות ישראל שמחוץ לתימן  ,לאלכסנדריה ולחברת
' כל ישראל חברים ' בפאריס  54 .בהגיעם לג ' רוואח הראו את איגרת  -שליחותם ליוסף בן סעיד  ,וזה
הוסיף בין השאר בשולי האיגרת דברים אלו  . . . ' :ואני ברגליהם אעבור  . . .ולקיים ולגזור בכל עיר

על זה הנדבר ] . .

. '.
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אין

ספק  ,כי בבוא השלוחים לצנעא הם קוממו כנגדם את האב " ד ר ' סלימאן

אלקארה ובית  -דינו  .מעשיהם ומעשי יוסף בן סעיד פעלו פעולה הפוכה  .במקום לעורר רצון טוב
אצל ראשי קהילת צנעא  ,עוררו את רוגזם וקנאתם  .במעשהו של יוסף בן סעיד ושל השלוחים ראו

ראשי  -הקהל פגיעה בסמכותם  .יוסף בן סעיד נטל על עצמו סמכות לארגן מגביות בשביל השד " רים ,
בטרם הסכימו על כך ראשי קהילת צנעא ובית  -דינה  .כך נצטרפו יסודות אחדים להתנגדותם של ר'
סלימאן אלקארה ושל ראשי קהילת צנעא לשלוחי קהילת בני תימן

בירושלים .

עוד המחלוקת נטושה בין קהילת טבריה  ,באמצעות שלוחם אברהם ווזאן  ,והממונים על הצדקה
בקהילת צנעא  ,והשד " רים שלום חמדי ויוסף נדאף שנקלעו לתוך מחלוקת זו שלא בטובתם  ,והנה
הגיע לתימן בחודש תמוז תרמ " ד שד " ר קהילת צפת  ,משה טולידאנו  ,ואף הוא בעצם זמן שליחותם

של שני שד " רי קהילת בני תימן בירושלים  56 .לכאורה עוד שלוח מעשרות השלוחים אשר הגיעו
 57ממסמכים
לתימן  ,אולם עלה בידי לגלות שני מסמכים שלא היו ידועים לחוקרי מוסד השד " רות .

אלו מתבררת עובדה חשובה  ,והיא מעורבותו של שלוח זה בסכסוך על קופות  -הצדקה בתימן  ,שכבר
נתעוררה תחילה על  -ידי אברהם ווזאן  ,שלוח טבריה  .כך אפוא החריף בואו של משה טולידאנו
שד " ר צפת את מצבם של השלוחים שלום חמדי ויוסף נדאף .
כדי להבין את מצבם המביך של שני השלוחים שלום חמדי ויוסף נדאף  ,יש לחזור קמעה למאורעות
בשנת תרמ " ד שקדמו לשליחותם  .ראינו כי שני השלוחים לא נתקבלו  -אם ננקוט לשון המעטה -
בהתלהבות על  -ידי אב " ד קהילת צנעא ר ' סלימאן אלקארה  .מסתבר שבתחילה התנגד לפעלם של

שלוחים אלו מכל וכל  ,אולם יש להניח כי בהשתדלותם של נכבדים מבני  -הקהילה  ,ואולי אף בלחצן

של משפחות עולי תימן שנותרו בחלקן בצנעא  ,השתכנע האב " ד ר ' סלימאן אלקארה לסייע במעט

54

עיין  :הלבנון  ,ט

( כ " ד באדר

תרל " ב )  ,עמ '  ' ; 8 - 7ג ' ואיש

מאי

 , 1873עמ '

. 20 - 19

, Israelite
55

כרוניקל ' ,

6

ביוני

 , 1873עמ ' Bulletin de Idlliance ; 163

רצהבי  ,שם  ,עמ '  . 441איני מסכים לקביעתו ( עמ '  , ) 430כי בית  -הדין בצנעא מינה את יוסף בן סעיד '  . . .לארגן את
הנדבות בערי תימן  , ' . . .משום שיוסף בן סעיד כתב וחתם על איגרת השליחים בשנת '  . . .בקצ " ד לשטרות התרמ " ג
פה עיר אלגרואח '  .ואילו איגרת  -ההסכמה למגבית של

בית  -הדק בצנעא נכתבה לא לפני . 13

הג' ריה התחילה בין סוף

חשון תרמ " ד לאמצע חשון תרמ " ה  .ואיך יכול היה יוסף בן סעיד להתמנות בתרמ " ג קודם שבית  -הדין הסכים
לשליחות זו מעיקרא ?
( לעיל  ,הערה  , ) 39עמ '

קמג  -קמה .

56

רצהבי  ,שלם  ,ב

57

המסמכים הובאו ופורשו במאמרי ' הפולמוס סביב קופות צדקה ר ' מאיר בעל הנס ( רמב " ה ) ור ' שמעון בן יוחאי
( רשב " י ) ' ,

העומד לראות אור בקרוב  .י ' רצהבי סבר ששלוח זה יצא באלול תרמ " ד  ,וסמך יתדותיו על התאריך המצוין

על גב המכתב המופנה לשלמה עמרני  .מן המיסמך שבידי מסתבר שהשלוח כבר יצא בתמוז  .במכתב מצפת לראשי
קהילת צנעא מצוין התאריך ' יוד לחודש תמוז התרמ " ד ב " ס להטיב אתכם ולהרבות אתכם

לפ " ג' .
ו5

יהודה ניני

קבוצת יהודים בקאע אליהוד בצנעא  , 1907 ,צילום בורכרדט  ,מאוסף א

'

בראור

לשלוחים אלו  ,אולם לא קודם שקיבל  ,כפי המשוער  ,אישור מרבני קהל הספרדים בירושלים על
שלוחים אלו  .התנגדותו  ,הסכמתו במקצת והקשרים עם קהל הספרדים בירושלים  ,עולים מדיווחים
בפרשה זו בעיתון

...

' הצבי ' :

אך בתוך התימנים החל השטן לרקד וכעין מחלוקת החלה בין התימנים נושבי ירושלים

ובין הרה " ג [ הרב הגדול] לבני תימן בצנע [ צנעא ]  .קוראינו יודעים כי עוד לפני שנה שלחו
אנשי תימן מפה שני שלוחים לערי תימן לאסוף שם כסף ולקבוע קפות ולעשות שם כעין
חלוקה לאנשי תימן יושבי ארץ
בלי

רשות

כבוד

הרב

הקדש  ,והנה בראשונה חפצו השלוחים ל ע ש  1ת
מצנע ,

מיעוכיאץ

וותובזה _

מכאן מתבררת פרשה סתומה  ,והיא פרשת כתב  -השיטנה שהופץ כמד

וסיחים

ה ד ב ר

".
אלו בתימן  .עלום

חמדי ויוסף נדאף  ,שנעזרו ביוסף בן סעיד מקהילת ג ' רוואח  ,ניסו לעקוף את האב " ד ר ' סלימאן
58

הצבי  ,א  ,גיליון ז ( ט " ו בכסליו תרמ " ה )  ,עמ ' כס  .מכאן שהיתה חלימת  -מכתבים בין תימן ברושלים בעניין השליחות ,

ועורך ' הצבי '  ,אליעזר בן  -יהודה  ,שאב ידיעותיו ממקורות ראשוניים  .ההדגשות

52

שלי .

עולי תימן בארץ  -ישראל בשנים תרמ " ב  -תרע  -ד

אלקארה ולערוך מגבית בערי תימן ולהציב בה קופות על  -שם ר ' שלום שבזי  .משנודע דבר זה
לאב " ד ר ' סלימאן אלקארה לא היסס  ,לדעתנו  ,לכתוב מכתב חריף כנגד שלוחים אלו ולהפיצו

בקהילות תימן  .אין ספק שמכתבו של האב " ד שיבש לחלוטין את תכניותיהם של השלוחים  .הללו
חייבים היו להגיע לכלל פשרה והסכמה עם האב " ד ר ' סלימאן אלקארה  ,ויש להניח כי

פשרה  -הסכמה זו נעשתה בתיווכם של נכבדים וקרובי  -משפחה של עולים מצנעא לארץ  -ישראל .

הפשרה שהושגה קבעה  . . . ' :כי ינתן מכל הכסף אשר יאסף חמשה למאה לעניי תימן
כעשרים מג ' ידה לחכמי צנעא העניים . ' . . .
מבחינה

כלכלית  ,ור '

59

שם  ,ועוד

מהסכם זה אנו למדים כי מצבה של הקהילה היה חמור

סלימאן אלקארה ביקש לקבוע הכלל ' עניי עירך קודמין לעניי עיר אחרת ' .

השלוחים הריצו מכתבים לירושלים וכן האב " ד ר ' סלימאן אלקארה  .אלו טוענים  . . . ' :כי הוא
מעכב

הכסף ' וזה

טוען :

'  . . .כי אין השלוחים חפצים לקיים את התנאים אשר התנו ביניהם ' .

60

הסכסוך בין השלוחים ובין ר ' סלימאן אלקארה הביא לידי כך  ,שהשלוחים ביקשו מבני קהילת תימן

בירושלים להשתדל אצל חכמי הספרדים בעיר  ,וכן לכתוב ל ' חכם באשי ' בקושטא שיורו  -יבקשו מר'
סלימאן אלקארה '  . . .לבלי יעכב עוד את הכסף ' .

61

לא יקשה לנחש מי ניצח במאבק בין השלוחים

שלום חמדי ויוסף נדאף ובין ר ' סלימאן אלקארה  ,האב " ד התקיף של קהילת צנעא  .השלוחים נכנעו
בכול לרצונו של האב " ד ויצאו וידם על התחתונה .
לתוך מחלוקת זו נקלע שלוח צפת משה טולידאנו  .וכשם שקהילת טבריה נזדעקה בשנת תרמ " ג להגן
על קופות רמב " ה והתנגדה להצבת קופות אחרות  ,או לשינוי יעדן של תרומות שניתנו לקופות  ,כך
נזדעקה קהילת צפת  .ייתכן ששתי קהילות אלו פעלו מתוך תיאום  ,שכן זו חששה לקופות רמב " ה וזו

לקופות רשב " י  .בתמוז תרמ " ד פנתה קהילת צפת לראשי  -הקהל בצנעא במחאה על פעולתם של
השלוחים שלום חמדי ויוסף נדאף  ,והסיוע החלקי שניתן להם מצד חלק מנכבדי

..

הקהילה :

 .תצלנה אזנים משמוע השערוריה אשר באה ונהייתה במת " ת [ במחנה תורתכם ] יע " א כי

באו אנשים והרהיבו בנפשם עז להשיג גבול עולם אשר גבלו ראשונים כמלאכים זיע " א לקבוע
קבע קופות לארבע ארצות החיים ואת כסף הקדשים יעלה ויבא להחיות עם רב מישראל וכל
מהערים יובב " א זוכה בשלה  ,ולעתות כאל מלאם לבם לשנות את הידוע לקבוע קופות בשם

59

הצבי  ,שם  .ההסכם בין האב " ד ר ' סלימאן אלקארה ובין השלוחים הוא יחיד במינו בתימן  ,אך כבר היו דשים לו
במארוקו  .למכתבו של ר ' סלימאן אלקארה כנגד השלוחים קראו תושביהם בצנעא ' כתב

שיטנה ' .

על המכתב

לירושלים המספר בחלאות השלוחים חתומים חכמי ' הישיבה ' סאלם ן ' סאלם שמן  ,יחיא בן יחיא בריחי  ,וכן חיים ' 7
סאלם נדאף פרנס נכבד בצנעא  .על המכתב חותמתו של גדול חכמי תימן בסוף המאה הי " ט והמאה העשרים  ,יחיא בן

שלמה קפאח  .נעדרות חתימותיהם של האב " ד ר ' סלימאן אלקארה וחבר בית  -הדין ושל אישיות מרכזית בקהילת
צנעא  -יוסף בן דוד מנזלי  .לסברתי אק זה מקרה  .במכתב יש פיסקה שהיא כתב  -אישום חמור כנגד הש ' וחים ,
.

המעידה על אי  -סדרים כספיים מצדם  ,שכן נאמר בו בין השאר  ' :אמנם אלו השלוחים הנז ' היו מזילים מעות הנדבה
עם קצת ממעות

הקופות  ,שגבו

מקצת כפרים  ,לצרכם ודי מחסורם  ,להיות נפשם כפי מה שראינו '  .כפי הנראה  ,נרחקו

שלוחים אלו לעשות כך מחמת המצב הכלכלי שאליו נקלעו .
60

הצבי  ,א  ,גיליון ז ( ט " ו בכסליו תרם -

61

שם .

ה),

עמ ' כס .

53

יהודה ניני

ירושלם ת " ו ואבות העולם זיע " א ובשם הרשב " י זיע " א ובשם הרמב " ה זיע " א ואת הכל
יקחום אנשי תימן היושבים בעקו " ת ירושלם ת " ו

...

62

אין ספק בכוונת הדברים הללו  .הנסיון לסייע במישרין לעולי תימן בירושלים על  -ידי עריכת מגביות
וקביעת קופות בתימן נכשל  .ההתנגדות כפי שאנו רואים באה מכמה

מקומות  ( :א )

מצד קהילת

טבריה באמצעות שלוחם אברהם ווזאן בשנת תרמ " ג  ,שבאיגרתם לחכמי צנעא כתבו . . . ' :
נדבה שנזכר עליה שם התנא רמב " ה זיע " א תינתן רק לחכמי

טבריא ' ; 63

שכל

( ב ) מצד האב " ד ר' סלימאן

אלקארה  ,כפי שהובהר לעיל ; ( ג ) מצד חכמי הספרדים בירושלים  ,שבתשובתם לחכמי צנעא על
אם מותר לשנות מצדקה לצדקה

שאלתם

ולהעולים

מעצתכם

,

64

(ט

מכם

לשכון

כבוד

כתבו :

בא " י

'. . .
.

ואתם חשבתם לטובת עניי עירכם

ו 4נתתם מנם את הרש העת דה

מצד קהילת צפת  ,כפי ומראית לעיל .

חכמי קהילת צנעא  , ,הביקשו לסייע לעו

עליהם אימת חכמי

*

תימן בירושלים  ,נקלעו למצב ערץ  .מחד אסא היתה

ארץ  -ישראל  ,ומאידך גיסא ביקשו לסייע לעולים מתימן .

בנסותם להחלץ

ממצוקתם פנו במכתב אל הראשון לציון ר ' רפאל מאיר פאניז ' יל ( מרפ " א ) בתשרי תרמ " ו  ,ובו

התלוננו על חכמי צפת והודיעו לו  ,כי בלחצו של משה טולידאנו שד " ר צפת ' . . .
אשר עשו שד " ר כה " ר שלום חמדי  . . .וכה " ר יוסף נדאף . . .
בציון ובוחר בירושלים מפני הכבוד ומפני השלום לחלוק כבוד לחכמי א " י  65 . ' . . .כביכול מוצא של
כבוד מהסבך אליו נקלעו  ,אלא שעולי תימן בירושלים יצאו נפסדים  .תרומות לא הגיעו אליהם ,
בטלנו הפתקין

ועשינו פתקין אחרות ע " ש שוכן

בתי  -מחסה ובתי  -כנסת שביקשו לבנות בתרומות אלו לא נבנו  ,ועל -כורחם נשארו סמוכים על שולחן

הכולל הספרדי  .שלום חמדי ויוסף נדאף חזרו לירושלים בידיים ריקות  .באדר תרמ " ה צוידו באיגרת
המסבירה את כשלון שליחותם  ,שלא היה לדעתנו אלא כשלון עולי תימן בירושלים להיעזר בבני

ארץ מוצאם ולשכנעם שיסייעו בידם  .באייר אותה שנה כבר היו בירושלים  ,ובה חתם שלום חמדי

על הודעה גלויה בשבח עזרת חברת ' עזרת נידחים ' לעולי תימן .

66

בפרשת שליחותם של שני השלוחים הראשונים מקהילת עולי תימן בירושלים לתימן  ,היה משום
נסיון ראשון של עולי תימן משנת תרמ " א  -תרמ " ב

( ) 1882 - 1881

לפנות אל ארץ מוצאם ולהיעזר

באחיהם שם  .יש  ,לדעתנו  ,השלכה ישירה לכשלון שליחותם ולעלייה מתימן בייחוד מן

העיר צנעא .

אמנם אין בידנו הוכחות של ממש  .ואולם דומה כי היחס השלילי אליהם מצד אב " ד קהילת צנעא ר '
סלימאן אלקארה  ,שגרר ממילא יחס שלילי מצד חלק מכריע של הסרים למשמעתו  ,לא הוסיף כבוד

לא להם וודאי שלא לשולחיהם  .שלא כשד " רים אחרים  ,אשר נהגו בדרך  -כלל בתקיפות ובגאווה ,
נתגלו שד " רים אלו כקבצנים המחזרים על הפתחים  .ודאי אף השמיעו שלוחים אלו דברים על מצבם

הקשה של עולי תימן בירושלים  ,וכך נצטייר קהל עולי תימן בירושלים כקהל  -עולים קבצן  ,השולח

לפי שעה בכתב  -יד ניאה איר במאמרי הנזכר לעיל ,הערה . 57

62

המכתב

63

קאפח ( לעיל  ,הערה

64

שם  ,עמ ' רצט  .ההדגשה שלי .

65

המכתב לפי שעה בכתב  -יד ויראה אור במאמרי הנזכר לעיל  ,הערה

66

5 ,4

ראה :

, ) 30

עמ ' רצו .

' מימי העליה הראשונה של יהודי

תימן '  ,מתימן

. 57

לצית  ,תל -אביב התרצ " ח  ,עמ '  . 189השלוח חתום שלישי .

עולי תימן בארץ  -ישראל בשנים תרמ " ב  -תרע  -ד

שני קבצנים לתמוך בידיו  .במראה זה לא היה כדי לעורר עולים בכוח לקום ולעלות לארץ  -ישראל .
אף  -על  -פי שהעלייה לא פסקה מתימן ואף מקהילות צנעא  ,מכל מקום ודאי שנתמתנה .
היה זה נסיונם הראשון והאחרון של עולי תימן לשלוח שלוחים על דעתם לתימן  ,ולקבץ תרומות
להקמת בית  -מחסה  ,תלמוד  -תורה ובית  -כנסת  .נסיון כושל זה בא בשל אי  -יכולתם של עולי תימן

להינתק מקהל הספרדים  .נסיונם הראשון נעשה כבר  ,כזכור  ,בשנת תרמ " ב עת ניסו להצטרף לכולל
המערביים  .משלא עלה הדבר בידם חזרו וניסו להיפרד מכולל הספרדים ולהקים לעצמם כולל נפרד
בניסן תרמ " ג .
יחיא ( בן

67

נבחרה הנהגה לעדה התימנית בירושלים  ,שבראשה עמדו יוסף ( בן שלמה ) מסעוד ,

יוסף )

צארם ושלום ( בן

יוסף )

עראקי  .עולי תימן בירושלים קיבלו עליהם הנהגה זו
68

'.

 . .ברצונם ומדעתם .

במה דברים

אמורים ?

 . .שכל מה שנעשה עשוי  ,הן במילי דעלמא הן במילי דשמיא

. '. . .

בנסיונות שתדלנות אצל פקידי כולל הספרדים  ,ובייחוד גזבר הכולל משה

בנבנישתי  ,שהיה מסייע לעולי תימן אפילו שלא בידיעת ראשי הכולל הספרדי עד שנת מותו
תרמ " ה ,

69

וכן אצל הרי " ד פרומקין  ,בעל ' החבצלת ' וממייסדי ' עזרת

נידחים ' .

נמצאנו למדים

שפעולתם נצטמצמה בתחומי ירושלים בלבד  ,להוציא נסיון שליחת אגרות לתפוצות  -הגולה ולתימן ,
שספק אם היה בהן כדי לסייע בידיהם  .מכאן ואילך כל השד " רים מעולי תימן  ,אשר יצאו הן לתימן
והן לארצות אחרות  ,מטעם הכולל הספרדי

יצאו .

70

מבחינת מחקרנו אין בשליחותם כדי להעלות או להוריד  ,שכן אין חילוק בינם ובין שליחים אחרים .
עולי תימן בירושלים לא נהנו ממפעלם של שלוחים אלו  .עדות של בן העדה הספרדית מאשרת
סברה

זו :

 . . .אך נשפתה העדה התימנית לעדה

הספרדית  ,התפתחה מכונה כבירה של שנוררות לקבוץ

כספים בכל הגולה לטובת אחינו אנשי תימן הבאים אלינו ערומים ויחפים ובביתם אין שמלה

וכו ' וכו '  .הכסף נכנס כמובן לקפה הכללית אשר פתחה את פיה לבלוע את כל אוצרות הברכה
שהגיעו אליה  ,ומצבם של התימנים נשאר כמו שהיה .

מתוך  :החבצלת  ,טו ( כ " ח באייר

67

ראה שם  ,עמ '

68

ראה  ' :מימי העליה הראשונה של יהודי תימן ' ( לעיל  ,הערה

, 187

תרמ " ה ) ,

, ) 66

ן7

גיליון . 30

עמ '

, 187

מתוך  :החבצלת  ,טו ( כ " ח באייר תרם " ה ) ,

גיליון . 30
69

נפטר בי " ז בטבת  ,תרם " ה  .ראה עליו  :גאון ( לעיל  ,הערה  , ) 8עמ '  . 167 - 165חיבתם והערכתם של עולי תימן אליו
באו לידי ביטוי הן ב ' החבצלת ' משנת תרמ " ה ( עיין לעיל  ,הערה  ) 68והן  :החבצלת  ,כא  ,גיליון  ( 29א ' באייר תרנ " א ) ,
בכרוז שכותרתו ' מגלת תאניה מאת עדת התימנים יושבת ירח2לים ' .

70

שד " רים אלו היו  :שלום בן יוסף עראקי  ,שד " ר בלתי  -נח-ע עד כה שיצא בתמת תרמ " ו לתימן והודו  ,ראה לפי שעה :

החבצלת  ,טז  ,גיליון  ( 48ג ' באלול תרמ "

ו),

עמ '  ; 382שלום חמדי  ,שיצא לתימן בשנת תרמ " ט  ,ראה איגרת

שליחותו :

רצהבי  ,שלם  ,ב ( לעיל  ,הערה  , ) 39עמ '  : 451 - 448אברהם נדאף יצא לתימן פעמיים  ,לראשונה בשנת תרנ " ה ובשנייה
בשנת תר " ס  ,ראה  :יערי ( לעיל  ,הערה  , ) 39עמ ' תכב  -תכז ; יוסף מצ ' מוני יצא לתימן והודו בשנת תרס " ב  ,ראה  :י

רצהבי  ' ,שליחות לתימן ( על שליחותו של ר ' יוסף מצ ' מוני בשנת תרס " ב לתימן ) '  ,הד המזרח  ,ב  ,גילית יא ( תשי '
עמ '  ; 7 - 6גיליון יב  ,עמ '  ; 7 - 6גיליון יג  ,עמ '  ; 4גיליון יד  ,עמ '  . 7פרטי שליחותו להודו טרם נתפרסמו והם

ג) ,

בכתב  -יד .

71

מאמר לא חתוט  ,כפי הנראה ממתנגדי ועד עדת הספרדים  .ראה  ' :הספודים ועדת התימנים '  ,בדור יווז  -קובץ
מאמרים בשאלות השעה  ,העדה הספרדית בירושלים  ,ירושלים תרצ " ה  ,עמ ' . 39 - 38

55

יהודה ניני

יוצא מן הכלל האמור לעיל הוא נסיונם של עולי תימן בירושלים להדפיס ספרי  -קודש שבכתבי  -יד ,

נוסח תימן  ,ולהפיצם בקרב יהודי תימן .
שליחותו של אברהם נדאף לתימן למכירת ספרים נדפסים
שד " רותם של שלום חמדי ויוסף נדאף היתה כאמור ראשונה ואחרונה לשלוח מעולי תימן בירושלים
לשם קיבוץ תרומות בתימן  .מכאן ואילך יצאו שד " רים לתימן מטעם קהל הספרדים ועל דעתם
.

בלבד .

72

בשנת תרנ " ד החלה קבוצת תלמידי  -חכמים מעולי תימן בירושלים להדפיס חמישה חומשי תורה ,

הוא ה ' תאג " בנוסח תימן  ,היינו פסוק מקרא  ,תרגום אונקלוס ו ' תפסיר ' רס " ג  .בין היוזמים והעוסקים
במלאכה היה אברהם נדאף  ,שהיה עסקן ציבורי ומרביץ תורה בירושלים  .הדפסת החלק הראשון של
החאג ' הושלמה בשנת תרנ " ה  ,ואברהם נדאף נתבקש לצאת לתימן כדי להשתדל למכור טפסי התאג '

הנדפס ולהשיג בדרך זו ממון להדפסת יתר חלקיו  .אגב מסעו המסחרי לתימן הפך שלוחה של קהילת

תימן בירושלים  ,ושלוש הישיבות של יהודי תימן בה  :חיי

שלום  ,תורת משה

וסוכת דוד .

73

שליחותו

זו אינה עניין לכאן  .לענייננו חשוב כי בהגיעו לצנעא בסיון תרנ " ה נשאל על מצבה של קהילת תימן
בירושלים וסדר חלוקת כספי התרומות שנשלחו לעולים היושבים

בה .

אברהם נדאף לא יכול היה לכחד  ,כי עולי תימן מקופחים על  -ידי הנהגת הכולל הספרדי אליו נספחו
וכי כספי התרומות שהיו מיועדים לעולי תימן בירושלים לא הגיעו
וישאלוני גם הם [ חכמי קהילת

צנעא ] ,

ליעדם :

ובפרט על בית הכנסת אורחים [ בתי  -מחסה ] ות " ת אם

נבנו כפי הבטחת רבני כוללות הספרדים שהבטיחו כי כסף הקדש הנשלח אליהם מזמן שבאו

השני שליחים [ שלום חמדי ויוסף נדאף ] ואנו צריכים לדעת ממך דברי אמת  .כי שמענו מפי
WIN

a

r1

אשר

במשך

הזמן

חזרו

מירושלים

לפה ואמחאץ כלש  ,תמעט

לא האמנה ועל כך הגד פה מה ראית ומה ידעת מהכספים הנשלחים אליהם  .או 4עמית

ברואה שלא התחשבנו למסרם לידי אחינו בשרנו  .והוכרחתי להגיד להם אמתות הענין  ,כי כל
הכספים אשר נשלחו  ,הן ע " י השלוחים הנ " ל הן ע " י אבא מארי הסוכן הנ " ל  ,הכל נמסר
לקופת כולל הספרדים ונתחלק לעניים כנהוג  ,כספרדי כתימני  ,אף שיש הפליה בין תימני
לספרדי  ,ולא נבנה מהם כלום  .והעולים מתימן לירושלים סובלים מזה  ,שאין לפחות בית מלון
ללון ימים אחדים

...

74

מדבריו של אברהם נדאף אנו למדים  ( :א ) חיזוק למה שנכתב ב ' מגילת תאניה '  ,שנדפסה ב ' החבצלת '
בשנת תרנ " א  ,ובה תלונה קשה על ראשי כולל הספרדים בירושלים ; ( ב ) היתה ירידה מארץ  -ישראל
לתימן בין השנים תרמ " ב  -תרנ " ה  ,ויורדים אלו סיפרו על מצוקת הדיור  ,קשיי הפרנסה והיחסים
72

ראה  :י ' טובי  ' ,שלוחי ועד עדת הספרדים לתימן ועדן ( תרמ " ב  -חרס " ט ) '  ,קורות ומעשים תשל " ג  -תשל " ה  ,ירוש
תשל " ו  ,עמ '  . 34 - 19מאמר זה צריר עיון .
רצהבי  ' ,זכור לאברהם '  ,פרקים בתולדות הישוב היהודי בירושלים  ,ב  ,ירושלים תשט " ו  ,עמ '

73

שם ; וכן :

74

רצהבי  ,שם  ,עמ '

56

 169 - 168ובהערות

שם .

ההדגשה שלי .

~ ים

71 - 165

נ.

 ,י, ,

עולי תימן בארץ  -ישראל בשנים תרמ  -ב  -תרע  -ד

ן

י ,

] ,ןין,

י,

; ;

;

;ן

4ן

ן
.
--לבכ:זב:

_

ךג - " ' - :

ן

)ן

 .שלחן ערוך  ,טור ארח חיים '  ,שנדפס בירושלים בשנת תרנ " א בשביל יהודי תימן

המתוחים שבין ראשי כולל הספרדים ובין עולי תימן  .בלא ספק  ,כשם שלדברי אברהם גולשיך משנת

תרמ " ב ( עיין על מכתבו לקרוביו בצנעא

לעיל ) ,

על קשיי הקליטה בארץ היתה השפעה ממתנת על

גלי  -העלייה לארץ  -ישראל  ,כך היתה השפעה ממתנת על העלייה לארץ כתוצאה מדברי היורדים מן
57

נכהב פה צחא תזמן

,, ,

יחף

לנבור עמי
ט עה מ חבאת ל מהש מ
 O ffע העג

*

"

'

"

באמצעות היחג אכרהף גן יהורגו

עהשתר4ת מןענן

ס'

על  ,די ספיא הלשא ומטאטאגמאי

נ

)

שלים  6בו נא"מו יחיה קרח %הצעי

ש

הלאי
שמי *
"

%ל נ ט 14ט

* " ""

פ  1אפ  99אטם
יעה 1פ 1ר

4,
שער  .תכלאל

קדמונים '  ,נכתב בצנעא

.

* "**

ט

ארי LSe
ל4י סטיי סו
שששיי

י

' לכבוד עמיתנו היקר מ ' יוסף בן שלום חבארה הי  -ו מתושבי ירושלים

עולי תימן בארץ  -ישראל בשנים תרמ " ב  -תרע " ד

הארץ  .ואין לדידנו הבדל אם הגזימו היורדים בדבריהם או מסרו דברים

כהווייתם .

שנות התשעים של המאה הי " ט והשנים הראשונות של המאה העשרים היו ממילא שנים קשות ,

שרבו בהן פגעי  -הטבע והמרידות בשלטון העות ' מאני  ,והללו שיבשו את אורח  -החיים היהודי  ,גרמו

להתדלדלות כלכלית קשה וכתוצאה מכך מנעו עלייה של ממש מצנעא ומהרמה התימנית  .אף  -על -פי

שהעלייה לא פסקה לחלוטין חל בה מיתון .
תמותת הילדים והשפעתה על עולי תימן בירושלים
מצוקת הדיור והתנאים הסאניטאריים הגרועים הביאו בעקבותיהם תחלואה נוראה בילדי עולי תימן

בירושלים  .תחלואה זו גרמה למותם של ילדים במספרים רבים מאד  .היו משפחות עולים  ,אשר
מתוך עשרה ילדים נותרו בחיים שניים  -שלושה בלבד  ,והיו משפחות ששיכלו את כל ילדיהם עד

שלא נותר להן שריד ופליט  ,שם ושארית בארץ .
אידלזון  ,חוקר מנגינות ישראל  ,שהבין את גורמי התחלואה והתמותה

כתב :

יושבים הם צפופים שש נפשות בחדר שש נפשות בחדר  ,ולכן מחלות משונות מתהלכות
ביניהם  ,ונוסף דירתם על מזונותיהם לרע  .ומתים הם הרבה וביחוד בניהם כשהם קטנים  .ועל

פי רוב אין למשפחה תימנית כי אם ילד אחד או שנים  .והרבה נשארות בלי בנים כי מתים
מרעב ומחסר כל וממחלות מתדבקות  .ואע " פ שבאים הנה בהמון לא נתרבו אוכלוסיהם בדרך

טבעי  .וכבר חוו הרופאים דעתם כי פוחת והולך השבט הזה ועתיד חלילה להכחד  .ונוסף על כל
אלה משיאים את בניהם ובנותיהם בהיותם בנות י " ב וי " ג  ,ולרגלי זרע הבוסר מקימים זרע לא
קימה . . .

75

אידלזון מכוון אל האמת כשהוא מונה את גורמי
( ג ) נישואי בוסר ; ( ד) הדבקת הבריאים במחלה

התמותה  ( :א )

צפיפות

הדיור ; ( ב ) תת  -תזונה ;

על  -ידי החולים  .לא כן קהילת תימן שבירושלים .

הללו סברו שאין פורענות זו אלא עונש מן השמים  .כדי לכפר על מעשיהם  ,שבגינם דומה היה
עליהם באה המגיפה  ,אחזו מנהג קדמונים  :צום ותפילה שמעבירין את רוע הגזירה  .לשם כך יסדו

יהודי תימן בירושלים שלוש אגודות  .שתיים ללימוד תורה  ' ,תורה אור ' ו' תורת משה '  ,ואחת ללימוד
תהלים  ' -תהילה לדוד '  .אגודות אלו היו מכוונות להעביר את רוע הגזירה  .בכרוז שהופץ בין בני
הקהילה

נאמר :

אותותינו אלה יגישו אז ידברו לפני מעלתכם להגיד כי ישר  ,כי בשנה שעברה שנת תר " נ לא
אליכם נקטפו במבחר ימיהם בחורי חמד וכמה קטנים לא תקום פעמיים צרה  ,וראה ראינו על
צד ההתבוננות כי מסיבת ביטול תורתנו הקדושה ובפרט לימוד תינוקות של בית רבן באה עלינו
הצרה הזאת  ,וקמנו ונתעודד אנחנו חברת ק " ק עדת התימנים ויסדנו ישיבה של מלמדי תינוקות
שושנים ופרחים אשר לה יקרא בשם תורה אור יכב " ץ ומתוכה מעזרתה נתייסדו עוד שתי
ישיבות רבי התועלת הלא המה ישיבת תורת משה יכב " ץ שלומדים בה גפ " ת אחר התפילה עד
75

אידלזון  ,על  -פי רצהבי  ' ,לפרשת התנחלותם של יהודי תימן בירושלים '  ,ירושלים  ,א  ,עמ '

קטו .
59

יהודה ניני

שעה

ארבעה [ ! ] וחברת תהלה לדוד יכב " ץ שלומדים תהלים

אחד כולם המה

בכינופיא [ ! ]

' עשרה זקנים בכותל מערבי ' בכל יום תמיד משעה ששה עד שעה אחד

עשר .

76

אין בידנו לקבוע כמה שנים נתקיימו מוסדות אלו  .י ' רצהבי משער כי התקיימו תקופה ממושכת .
תמותת התינוקות לא פסקה אלא עם הכיבוש הבריטי והשיפור בתנאי התברואה שבא בעקבותיו .

77

לענייננו חשוב לציין  ,כי קהילת תימן שבירושלים ראתה בין שאר הגורמים לתמותת התינוקות גם

את הנטייה לשנות ממנהג אבותיהם בתימן בתפילה  ,לבוש וסדרי  -נישואין  .מפני כך פנו בכתב  -שאלה
אל חכמי קהילת צנעא  ,סיפרו על המעשה ושאלו כיצד ניתן להעביר המגיפה מן העדה  ,שכן לא
היתה זו פגיעה ביחיד אלא בציבור כולו  .תשובת חכמי צנעא אישרה כי שינוי המנהגים הוא הגורם ,

אך הוסיפו שתי תקלות נוספות  ,התלבושת ה ' פרוצה ' של הנשים ושנאת  -חינם שבין

בני  -העדה .

78

יש לשער  ,שאף שמגיפות ותמותת תינוקות גבוהה היתה מן הדברים השכיחים בתימן  ,ראו בני

קהילת צנעא בתמותת התינוקות בירושלים עיר הקודש עונש מן השמים  .שכן אין דומה עונש מן

השמים בגלות לעונש מן השמים בארץ  -הקודש  .הגלות ארץ גויים שטומאה בה  ,לא כן ארץ  -ישראל
המקודשת מכל הארצות  .היש להעלות על הדעת שראו בעלייה מעין דחיקת

הקץ ?

או שמא חילול

ארץ-הקודש על  -ידי העם שעדין אינו כשר לגאולה ! אפשר שכן  ,אידלזון מספר על לוי חמדי  ,מבני
העלייה הראשונה מתימן  ,שניחן במיוחד בקול ערב  ,והוא גלה מרצון למצרים לרצות את עוונו ,
משום שסבר שזחה דעתו

בארץ  -הקודש .

79

מכאן שאם לא היה בתמותת התינוקות לעכב בעד עולים מלעלות לארץ  -ישראל  ,היה בה כדי
להביאם להרהר שנית בטרם יעשו מעשה .
עולי תימן בירושלים ועבודת  -האדמה

אחד המניעים לעליית תרמ " א  -תרמ " ב מתימן היתה הבשורה  ,כי ארץ  -ישראל נגאלה על  -ידי עשירי
היהודים

( רוטשילד ) ,

וניתן למצוא בה מחיה על  -ידי עבודת  -אדמה  .אין צריך לומר  ,כי בבואם ארצה

נתבררה לעולים בדותת השמועה  .אולם  ,כמעט מראשית דרכם השתדלו למצוא לעצמם תקנה
בעבודת  -האדמה .

מצוקת הדיור בירושלים הביאה את הרי " ד פרומקין שישתדל למען עולי תימן  .ואכן  ,כמה נדיבים
מירושלים  ,בעלי  -קרקעות  ,התנדבו מאדמתם כדי להמציא פתרון מניח את הדעת למצוקת הדיור של
עולי

תימן .

מוצא

נבר בתשרי תרמ " ד פרסם יוסף מסעוד  ,מראשוני העולים לארץ  -ישראל ומראשי קהילת בני תימן

קיט  -קכו  -תעודות .

76

שם  ,עמ ' קטז  ,קיד  -קיח  -מבוא ,

77

רצהבי מעיר במאמרו הנ " ל  ,שאלו אשר נשאו נשים מקהילות אחרות העמידו זרע של קיימא  ,וכן האמינו יהודי תימן
בירושלים כי זו סגולה טובה למניעת התמותה  .עיין שם  ,עמ ' קיז  ,והערה

קכא  -קכב ) .

78

ראה תשובת חכמי צנעא ( רצהבי  ,שם  ,עמ '

79

אידלזון  ' ,מחיי התימנים בירושלים '  ,שי של ספרות  ,יב  -יג ( חשון

60

. 11

תרע " ט ) ,

עמ '

. 16 - 15

עולי תימן בארץ  -ישראל בשנים תרמ  -ב  -תרע  -ד

בירושלים  ,קול  -קורא ב ' החבצלת '  .בקול  -קורא זה  ,שאותו כינה ' משאת בנימין '  ,פרט ר ' יוסף מסעוד
את מצוקת הדיור והפרנסה של עולי תימן בירושלים  .פרט מעניין וחשוב מצוי בימשאת

בנימין ' :

מסתבר כי הגביר בנימין יחזקאל  ,איש ירושלים  ,נדב את אדמתו שבמוצא למען יהודי תימן  ,אלא
שקרקע כשלעצמה אינה מועילה הרבה אם אין כסף לבניית בתים עליה  .לכן הסב יוסף מסעוד
בקריאתו את לבם של נדיבי ישראל לעניין זה  ,וקבע כי
. .

.

ברחנו מערי מושבותינו מפני חמת המציק שם בארץ תימן כנודע  . . .ועתה נפשנו יבשה

בערום ובחוסר כל עטופים ברעה ונודדים ללחם .

נכבד . . .

ס ' בנימין יחזקאל

.

 .והנה כעת זכנו ה ' כי הקרה לפנינו אדון

 . . .והוא התנדב בטובו לתת לנו . . .

נחלת קרקע גדולה מתנת

חנם  . . .בכפר מוצא הנקרא קאלוניא  . . .ויתרון הבנינים שיבנו לנו במקום הזה  ,הן מצד

האויר שהוא זך ונקי וטוב לבריאות  ,והן מצד ארבעה מעינות מים חיים קרים נוזלים הנמצאים

בו  ,המספיקים בשפע לשתיה  . . .ולהשקית הגנות והפרדסים  . . .ו ג ם
נשקפת

ונשגבה
בקרקעות
העלית

אק ספק  ,כי

אשר

והקדש ,

לנו
בכפר
ישוב

למצא

בה

פרנסתנו

ע" י

שתק

1

ה גד

1

לה

עבודת

האדמה

הנ " ל  . .ומהםמעת נתתם לבשם על

הרעית

ארץ

ישראל ,

להגדילו

ולהאדירול " .

יסך המושבות החקלאית ביהנה  ,בטרק נגיל  ,המע לאחזיהם וטל עו 4תימן

DW

~

בירושלים  .כן הגיעה לאוזנם תמיכת הברון רוטשילד במושבות אלו  ,שהחלה בתרמ " ג  ,וכנראה
בעקבות שמועות אלו פרסם יוסף מסעוד את

קריאתו  .חודשים מעטים עברו ולקריאה זו לא היה הד .

על כך פרסם הסופר העברי ברוך בן יצחק מיטראני

( בני " ם )

' קריאה גדולה ' כדי לזרז את נדיבי

ישראל להענות לבקשת עולי תימן  .הוא אשר סבל מחסור נורא הזדהה עמם בכל נפשו  ,ועל כן

...

כתב :

אני הגבר ראה עני בשבט עברתו כמוהם  ,כי על כן נעור לבבי לחומלה עליהם  ,כי מצא מין

את מינו ונעור  . . .לכן אם נא תיטב הצעתי בעיניכם תיקרנה נא נפשות אחי האומללים

האלה . . .
החבצלת .

ושמתם עיניכם עליהם ועל משאלותיכם אלה אשר הודיעו לכבודכם בגליל
 . .י8

אף קריאתו של בני " ם לא הועילה  .כסף לבנות בתים על אדמת מוצא למען עולי תימן לא

נמצא .

הנדיב בנימין יחזקאל לא חזר בו ממתנתו בתקווה כי ימצא מקור כספי כלשהו לבניין הבתים  .החורף
של שנת תרמ " ד חלף והאביב הגיע ופתרון לא נמצא  .עורך ' החבצלת ' לא חדל מלחפש פתרונות
למצוקת הדיור שהלכה והחריפה  .דומה כי במסתרי לבו חש כי הצעת מוצא כפתרון אינה מציאותית ,

שכן לא יימצא סכום כסף מספיק ליישובן של שישים משפחות ( לדברי

80

החבצלת  ,יד ,

גיליין

1

( י " ד בתשרי

תרמ " ד ) ,

בני " ם  -שבעים ) .

עמ '  . 4 - 2על המודעה חתומים כל ראשי  -המשפחות  ,ובראשם יוסף

מסעוד  ,וכן יוסף נדאף ועמנואל נקאש מעולי תרמ " א  .בנימין יחזקאל ממשפחת יהודה מעולי בגדאד בירושלים  ,גיסו

של יהושע ילין וגואל אדמות מוצא  ,בה התיישב בשנת תר " ל לזמן  -מה  .עיין עליו  :גאון ( לעיל  ,הערה

. 281 - 280
81

החבצלת  ,יד  ,גיליון  ( 9כ " ט בכסליו

תרמ " ד ) ,

עמ ' סז  -סח  ,חתום בן  -ציון .

,)8

עמ

'

יהודה ניני

ואף  -על  -פי  -כן בסיון תרמ " ד העלה כמה הצעות פתרון למצוקת עולי תימן בירושלים  ,וביניהן
ההתיישבות במוצא .

82

הקריאה שהשמיעו עולי תימן  ,בני " ם והרי " ד פרומקין נשארה ללא מענה  .תכנית ההתיישבות
החקלאית במוצא נגנזה  ,אך תקוותם של עולי תימן שעבודת  -אדמה תימצא להם עדיין לא

דעכה .

אליעזר בן  -יהודה פרסם רשימה בשם ' בני תימן והרחבת הישוב '  ,ובה הציע שעולים יהודים יתיישבו
בערים ובכפרים שאין בהם

.

יהודים :

 . .אי אפשר להישוב להתכונן בלתי אם בהבחר לו בני אדם מסוגלים לכך  ,לאמר  :בני אדם

אשר מציאת פרנסתם לא תעמוד להם לשטן בדרך חפצם  . . .בני אדם הללו  ,מצאנום ! בני אדם

הללו בני תימן  .בני אדם הללו גם בהיותם בארצם ישבו בערים ובכפרים בין הערביים ומקור

פרנסתם מן הערבים . . .
על הטענה כי פרנסות אלו שאחזו בהן עולי תימן בארצם אין בהן כדי לספק פרנסה  ,השיב  . . . ' :אף
אנו נאמר לך  ,כי התימנים מסתפקים במועט מאוד  . ' . . .על הטענה כי יישוב כזה יחייב ארגון
קהילתי וכלי  -קודש

'  . . .כי מהם שוחטים מהם חזנים מהם מלמדי תינוקות וכולם בעלי

ענה :

מלאכה  . ' . . .על החשש כי לא יוכלו לשאת את לחץ התושבים הערבים השיב  . . . ' :אין לך מי
שמסוגל לשבת בין הגויים אלא בני אדם הללו  ,שמלומדים מביתם להיות סבלנים גדולים ולשאת יד

כל פגע עמל ותלאה  . . .מי לנו גדול מבעל

נסיון ? '

83

הצעתו זו של אליעזר בן  -יהודה לא נשאה חן בעיני עולי תימן  .הם באו ארצה משום שרצו לעבוד את
אדמתה ולהשתחרר מעול הלחץ המוסלמי  ,ולא לחזור אליו ולסבול מתגרת ידו  .עולי תימן הגיבו

במכתב גלוי לבן  -יהודה ודחו הצעתו זו ל ' הרחבת היישוב ' .

יהודה בן אהרן חוטר כתב באופן ברור וחד  -משמעי מה היתה תכלית עלייתם של יהודי תימן  .לאחר

שדחה את הצעתו של בן  -יהודה להתיישב ביישובים ערביים ולהמשיך באורח  -החיים שהורגלו לו

בתימן  ,כלומר להיות בעלי  -מלאכה המספקים את צרכיו של החקלאי הערבי  ,כתב  . . . ' :אבל מי יתן
וישמעו דבריו בכלל להושיבנו בהערים החרבות הנשמות למען נעבוד את אדמתן
מ נ ת

כ ן

ע ל י נ ו

כשם שהצעתו

מ א ר צ נ

1

.'. . .

84

העזובה  ,ה ן

ע ל

פנייתו של יהודה בן אהרן חוטר אף היא לא נשאה

פרי ,

של אליעזר בן  -יהודה נשארה הצעה על גבי הנייר

בלבד .

דומה כי בהיעדר ארגון ציבורי של ממש ובהיעדר אידיאולוגיה לאומית  -חלוצית מוצהרת כזו של
האגודות שנוסדו במזרח  -אירופה  ,אשר היה להן עורף ציבורי בארצות מוצאן  ,לא היה מי שיאזין

לתביעות עולי תימן להתיישבות חקלאית  .זאת ועוד אחרת  :דומה כי כבר בשנים הללו התחיל מסתמן

באופן ברור הקו המבדיל שבין אנשי היישוב הישן שעליו נחשבו עולי תימן  ,ובין היישוב החדש
שעליו נחשבו מייסדי המושבות החקלאיות  .אנשי היישוב הישן נחשבו לאוכלי חלוקה  ,החסרים את

82

החבצלת.

83

הצבי  ,ב  ,גיליון מב ( י " ס במנחם  -אב תרמ "

84

2ט

שם ,

יד  ,גיליון

27

( ח ' בסיון

גיליון מד ( ג ' באלול

תרמ " ד ) ,

תרמ " ב )  ,עמ '

עמ ' רט  -רי .
ו )  ,עמ '

קעח .

קמט .

ההדגשה

שלי .

עולי תימן בארץ  -ישראל בשנים תרמ " ב  -תרע " ד

הכישורים לפרוץ את מעגל אורח  -חייהם ולשנותם על  -ידי מהפכה של ממש שתבוא לכלל ביטוי

במשלח  -ידם .
מאמציהם של עולי תימן להתנחל כחקלאים על הקרקע נמשכו אף בתרמ " ח  .כארבעים משפחות
עולים  ,אשר הגיעו בראשית חודש ניסן תרמ " ח  ,באו ארצה  ,כדברי

בעל ' ההבצלת ' . . . ' ,

בחפץ אחד

באו לגור בירושלים ולהתפרנס מיגיע כפיהם '  .בראותם את התנאים הכלכליים השוררים בירושלים
פנו בקול  -קורא אל נדיבי עם ישראל  ,בצורת מכתב גלוי  ,שכותרתו ' תחנונים ידבר רש '  .במכתב גלוי

זה פרטו את גורמי עלייתם לארץ  -ישראל  ,ובפרט את אהבת ארץ  -ישראל  .כן הודיעו  ,כי בני -עירם
בתימן מתכוונים לעלות כאיש אחד

ארצה .

אולם בבואם ארצה נדהמו לראות כי בעלי  -מלאכה

שובתים ממלאכתם  ,וכי '  . . .בשפל ישבו אחינו אנשי עירנו בראש כל חוצות מהחשובים של עירנו

נודדים ללחם בדוחק ובצער  . ' . . .על כן עלה בדעתם להודיע לנדיבי העם כי ' . . .
ממת מרשעת

בחלקת

ארץ

להתפרנס

קול  -קורא זה  ' ,תחנתים ידבר רעף  ,נשאר ללא
נסיך ההתיישבות ברמה

ממנה

מיגיע

יעשו לנו חסד

כפינה

.

ו85

אף

מענה .

חבי  -וכמואל )

מרהחבצלת ' של חרש א " ר תרמ " ה אע למדא  ,כי קבעת עולט מתשן התארעה לשם התיישבות
חקלאית בסביבות ירושלים  .לקבוצה זו נמצא נדיב בעל קרקעות באיטר נבי  -סמואל  ,שהיה מוכן
לתת את אדמתו להתיישבות חקלאית  .מחוסר תקציב לעלייה על הקרקע נגנזה תכנית זו כשם שנגנזה
תכנית מוצא .
בשנת תרמ " ו נוסדה אגודה שנקראה ' ועד המושבה נחלת ישראל רמה '  .אגודה זו לא היתה של עולי

תימן  ,אלא של עולים מפולין  .מחמת מספרם הקטן של חבריה החליטו ראשי  -האגודה  ,ישראל ב " ר
יצחק רובין
לגייס

שסיין ( ! )

חברים .

86

ומענדל בהרי " ל מענדל

זאהן ( ! ) ,

לשלוח לאירופה את זכריה סטראבינסקי כדי

שלוש שנים חלפו מאז נוסדה האגודה עד שנשלח שליח לשדל חברים להצטרף

אליה  .משמע  ,האגודה בארץ לא הצליחה לאסוף די חברים כדי לעלות על הקרקע  .הרי " ד פרומקין ,
שהשתדל בכל כוחו לרכוש את אדמות נבי  -סמואל  ,הצליח בכך ואף רשמן בספרי  -האחוזה  .משלא
עלה בידי מיסדי האגודה משנת תרמ " ו לעלות על הקרקע  ,הציע פרומקין את הקרקע לעולים

מתימן .

לקצתם היה כסף כדי לרכוש חלקות לעצמם  ,ולאלה שלא היה בידם סייע פרומקין  .בשנת תרנ " ה עלו
שלוש  -עשרה משפחות מעולי תימן ונאחזו באדמת

נבי  -סמואל .

סיבת השהיה הארוכה בין רכישת הקרקע לעלייה עליה ברורה

מייסדי האגודה כי לא יעלה בידם ליישב את
למתיישבים היתה בת שש  -מאות

דונאם .

' רמה '  ,נמסרה

בעלי הקרקע

שש  -מאות פראנק לקניית בהמות  -עבודה  ,כלי  -עבודה

יח  ,גיליון

85

החבצלת ,

86

87

השווה  ,לעומת זאת  ,דברי רצהבי ,

4

לעולי תימן .

נתנו למתיישבים מעולי תימן

( לשעבר )

וזרעים .

החלקה שנמסרה

כן התחייבו לתמוך במשפחות

( ז ' באייר הרמ " ח )  ,עמ ' קפא  -קפג  .ההדגשה שלי .

החבצלת  ,יט  ,גיליון

23

היא .

87

רק משהיה ודאי בעיניהם של

( א ' ר " ח מרחשון תרמ " ט )  ,עמ '

כד .

' תימני ירושלים ועבודת האדמה '  ,ידע עם  ,יג

( תשכ " ח ) ,

עמ '

. 74
63

יהודה ניני

המתיישבים בשלוש  -עשרה מג ' ידות לשבוע  ,מג ' ידה

למשפחה .

88

בעזרת פלחים מקומיים זרעו כמאה

וחמישים דונם תבואה ונטעו כשבעת  -אלפים זמורות ענבים  ,שאותן קיבלו במתנה מן המושבה

ראשון  -לציון  .לדברי יהושע איזנשטט ( בית

מערה לגור בה בקרבת שדותיהם .

הלוי ) ,

עברו המתיישבים מן הכפר בית  -אקצא והכשירו

89

מסתבר מדבריו  ,כי המתיישבים נקלעו למצוקה כספית וכלכלית קשה  .את התלהבותו מן ההתיישבות
הזאת ביטא בעליל בכותבו  ' :לב מי לא ישמח על ת נ ו ע ת ישוב כזו היוצאת מ י ר ו ש ל י ם
ע צ מ ה והנעשית ע " י התימנים שחייהם מתאימים עם תנאי הארץ ושפת ערבית שפת אמם ועל
ישוב במקום הניוח ברמה . ' . . .

90

מסתבר כי מתיישבי ' רמה ' פנו לוועד  -הפועל של חובבי  -ציון

בבקשת עזרה  ,אך לא נענו  .זאת אנו למדים על דרך השלילה  ,שכן אין בידנו עדות מפורשת  .אף

מדבריו של איזנשטט ניתן ללמוד זאת  . . . ' :אולם עם זה לא נוכל להאשים את הועד הפועל אשר
לעת עתה מאן לקבל בקשת התימנים אשר שלחו לו המתיישבים . ' . . .

91

יש להניח  ,שהגורם המתווך

בין הוועד  -הפועל של חובבי  -ציון ומתיישבי ' רמה ' היה הרי " ד פרומקין  .סירובו של הוועד  -הפועל
לתמוך במתיישבי הרמה נבע מההתחייבויות העצומות והכבדות שהיו מוטלות עליו בגין ההתיישבות

במשמר  -הירדן  .לדברי איזנשטט  ,התקציב הראשוני והדחוף לשיקום ההתיישבות ב ' רמה ' היה צריך

להגיע לשישים וחמישה אלף פראנק  .סכום כזה לא היה בנמצא באותו זמן  .על  -אף מצבו הכספי
הקשה של הוועד  -הפועל ועל  -אף שאיזנשטט הצדיקו לפי שעה  ,הוא טען בתוקף ' כי חובה על כל
חו " צ לעזור להישוב ברמה ולסדרו באופן כזה אשר בכל שנה ישכללו כראוי שתים או שלש
משפחות . ' . . .

92

הצעתו של איזנשטט לא זכתה לתגובה  .בינתיים התחדדו היחסים בין מתיישבי הרמה מעולי תימן
והתושבים הערבים של נבי  -סמואל  .באחת השבתות  ,כשנעדרו המתיישבים מן המקום ונותרו בו רק
שני שומרים  ,גורשו הללו מן המקום על  -ידי הערבים  .בהתערברת השלטונות העות ' מאנים הוכרז

השטח כאדמת  -מריבה  .המתיישבים לא יכלו לחזור למקום  ,השדות הוברו  ,הכרמים שניטעו נעקרו
והמתיישבים נואשו מלשוב אל המקום  .כך נסתיימה פרשת הרמה ,

93

עוד כשלון של עולי תימן

להתנחל על האדמה כחקלאים העומדים ברשות עצמם .

ארגון ' שיבת ציון '

בשנת תרס " ד התארגנה קבוצה מעולי תימן בירושלים לשם קניית קרקע להתיישבות חקלאית  .עולי
תימן בירושלים סברו  ,כי תחילה עליהם לעזור לעצמם ורק לאחר  -מכן להסתייע בנדיבים  .דומה
שהלקח של נסיון ההתיישבות ברמה  ,שקדם בכעשר שנים  ,לא

88

' מכתבים מבית הלוי ' ( א ' בניסן אתתכ " ו לגלותנו תרנ " ה )  ,עמ ' 12

89

שם .

90

שם  ,עמ '  ( 12ההדגשות

91

שם .

92

שם .

93

רצהבי ( לעיל  ,הערה  , ) 87עמ '

614

במקור ) .

. 48

נלמד .

עולי תימן בארץ  -ישראל בשנים תרמ  -ב  -תרע -

מושב התימנים ' שיבת ציוך
לישי

אל  ,או כיון

על  -יד ראשון  -לציון  .באדיבותה של הקרן הקיימת

 , 1ציע1מים

הפעם קבע הארגון תקנון והדפיס ' שטרי אחריות '  ,ואף פרסם קונטרס קטן בשם ' שיבת

ציון ' ' .

9

בקונטרס זה פרסם את גורמי ההחלטה להתנחל על הקרקע  .מסתבר כי חלק מעולי תימן בירושלים
סבר ובדין  ' ,כי אין לנו תקוה טובה לאחרית צערינו ודחקנו ובמצבנו האיום  ,רק ע " י אם נעסוק

עתה . ' . . .

בעבודת האדמה  ,אשר לא קשה היא עלינו מעבודת פרך שאנחנו עוסקים בה

95

לבד

מתיקון מצבם הכלכלי על  -ידי עבודת  -אדמה  ,נתנו מייסדי הארגון דעתם גם לשיפור הדימוי האישי

והעדתי  ,הן בעיני עצמם והן בעיני בני עדות אחרות  .כך עולה לנו

'. . .

מדבריהם :

אף כי ראינו

שקצת מאחב " י [ מאחינו בני ישראל ] שאר קהילות חושבין אותנו כמעט ככלי אין חפץ בו  ,וכ " ש
[ וכל

שכן ]

להאמין כי יכולים אנחנו להשיג מטרה נכבדה זו . ' . . .

96

חברי הארגון התחייבו לקנות לא יותר ממניה אחת  ,אך לא פחות מרבע מניה  .כסף זה ביקשו

להשקיע במפעל כלכלי שישא רווחים  ,עד שתתאפשר רכישת קרקע .

מזכרונותיו של אברהם

אלנדאף  ,שהיה אחד ממייסדי האגודה  ,אנו למדים כי מלכתחילה לא היתה זו התארגנות של עולי
תימן בלבד  .היתמים ממש היו ' שני אשכנזים ואחד בוכרי '  ,אשר חיפשו שותפים

לעבודת  -האדמה .

תחילה ניסתה הקבוצה להתנחל בבקעת  -הירדן  ,באיזור יריחו  ,ואף נעשו נסיונות לרכוש קרקע

מזרחה לירדן  .משנכשלו נסיונות אלו  ,ניסו לקנות את אדמת הרטוב  ,שהיתה מיושבת על  -ידי עולים
מבולגריה  .אולם אלברט ענתבי סירב לסייע להם ברכישת

קרקע מיהודים .
האגודה  .לאט  -לאט

הרטוב  ,בטענה שאץ זה הולם לקנות

משנכשלה תכנית זו הושקע הכסף שנאסף בחנות לממכר מצרכי מזון לחברי

פרשו חברי האגודה מן הארגון ובסוף תרס " ו התפרק זה

כליל .

97

כך נכשלו נסיונות עולי תימן בירושלים להתנחל על הקרקע  .מוצא  ,רמה  ,בקעת  -הירדן והרטוב הם
ציוני  -דרך בנסיונות אלו  .אין ספק שהדם של כשלונות אלה הגיע לתימן  .ספק אם השפיעו הללו על
94

התקנון וצילום ' שטר האחריות ' וחלק מן הקונטרס פורסמו בידי

95

שם  ,עמ '

. 49 - 48

96

שם  ,עמ '

. 49

97

רצהבי ( לעיל  ,הערה

 , ) 73עמ '

רצהבי  ,שם  ,עמ ' . 50 - 49

. 179 - 178
65

יהודה ניני

הרצון לעלות לארץ  -ישראל  ,אולם אין להוציא מכלל אפשרות כי היה בהם אמנם כדי למתן את
העלייה .

ייסוד כפר השילוח

מזכרונותיו של יוסף בן סעדיה מצ ' מוני  ,מי שהיה מוכתר כפר השילוח ומראשוני עולי תרמ " ב  ,אנו
למדים כי כבר בסוף שנת

תרמ " ב  ,או בתחילת תרמ " ג  ,התיישבו עולים מתימן במערות בשיפולי

הר  -הזיתים  ,סמוך לכפר הערבי סילואן  .המתיישבים היו עולים מתימן  ,והיו רגילים לדור בכפרים

בעלי אוכלוסיה מעורבת יהודית  -מוסלמית  ,ובראשן משפחת

נהרי .

98

דומה היה להם כי היחסים בין

יהודים לערבים בארץ  -ישראל זהים מבחינת הביטחון הפיסי והמעמד המשפטי ליחסים שבין יהודים
למוסלמים בתימן  .לכן לא היססו להכשיר במקום זה מערות למגורים  .מתברר לנו כי מגוריהם
במערות  ,וכתוצאה מכך הסבל שנגרם להם הם שעוררו את הרי " ד פרומקין להשתדל לבנות בתים

לעולי תימן  ,שסבלו מחוסר קורת  -גג  .אישור נוסף לזכרונותיו של מצ ' מוני מוצאים אנו בדברי
פרומקין עצמו  ,כאשר נשלמה בניית הבתים הראשונים בכפר השילוח  ' :על הזוכים הפעם להכנס

.

בהבתים לא הטילה החברה ' 9גורל וינתנו על שלש שנים לאלה אשר ישבו עד כה במערות ובנקיקי

סייג

הסלעי החציים בהר
!0
ה ת י מ נ י ם  . .ו

ועל

מדת פנו עיי

ידם

התעוררה

לצאת

החברה

לעזרת

תימן אל פרומקק ולא אל הכלל הספרדי אלן נספחת ראינו

כי עו 4תימן חןתדלו בכל כוחם להיפרד מעל הכלל הספרדק והש אף נסיתות להסתפח אל קהל
המערביים  .יתר על כן  ,פרומקין עצמו מעיד כי מצבו של הכולל הספרדי

'. . .

ירד פלאים  ,כי

הוצאותיו רבו מאד בהסתפח לעניי עירנו מספר רב מגולי בולגאריען ורומעליען והכנסותיו
מעטו 0 ! . ' . . .י זאת ועוד אחרת  :פרומקין הבין  ,שאין עולי תימן ספרדים ואף לא אשכנזים והם
חטיבה לעצמם  . . . ' :ובאמת אין חובת החזקת התימנים מוטלת על הספרדים יותר מהאשכנזים כי
לא ספרדים ולא אשכנזים המה וקרוב החלל לשתי המקהלות

שוה ' .

102

קריאתו של הרי " ד פרומקין לא נשארה בחלל הריק  .הראשון שנענה לקריאתו היה בועז בן יהונתן

מזרחי03י שנדב חלקת  -אדמה בשיפולי הר  -הזיתים לבניית בתים לעולי

תימן ' .

10

אדמה נמצאה אולם

כסף לבניית הבתים לא היה  .שוב נרתם פרומקין להשלמת רעיונו והחל מגייס נדיבים שיתרמו

מכספם לבניית בתים  .בין הראשונים מנדיבי חוץ  -לארץ  ,ששוכנעו על  -ידי

פרומקין  ,היה קלמן

וולרייך מלונדון  .בביקורו בארץ בשנת תרמ " ד פגש באקראי בפרומקין  -וראויים דבריו

98

מצ ' מוני ( לעיל  ,הערה  , ) 7עמ ' . 22 - 21

99

הכוונה לחברת ' עזרת נידחים '  ,שפרומקין עמד בראשה והיא שנשאה בעול בניית הבתים .

 100החבצלת  ,טו  ,גיליון  ( 10ראש חודש טבת תרמ "
101

שם  ,יד  ,גיליון

102

שם .

 ( 27ח '

בסית

.

במקור .

רי .

בדבריו ' קרוב החלל ' התכוון לדין ' עגלה ערופה ' ורמז שאין ראשי הספוזים ולא ראשי האשכנזים יכולים לטעת

זו לא

שפכו את גום , . .

גאת ( לעל  ,הערה 8ג עמ '

103

 VSYעלל :
-

104

החבצלת  ,לעיל הערה . 101

66

תרמ " ד )  ,עמ '

ה) ,

עמ ' יא  ,בהערה  .ההדגשה אינה

שיצוטטו :

. 734

עולי תימן בארץ  -ישראל בטניס תרמ " ב  -תרע " ד

בבואי בשנה העברה ירושלימה והלכתי עם המתורגמן שלי אל מחוץ לעיר  ,פגשנו איש אחד

רץ בדרך  ,ואנשים שחורים אחריו  .שאלתי את המתורגמן . . .

ויגד לי כי האיש הוא בעל

פרומקין  ,והאנשים יהודי תימן המה  . . .וידבר על לבי ויעורר רוחי בדברים

' החבצלת ' ה '

נמרצים לצאת לישע אחינו האומללים האלה  . . .וכן עשיתי  . . .ות " ל חפצנו הצליח בידנו

לאסוף כסף ולבנות בתי מעון בירושלים בעד התימנים  .ומי היה המעורר לזה אם לא הח '
פרומקין בעל ' החבצלת '  . . .כי כמה יגיעות יגע וכמה טרחות טרח בעטו ובכל מאמצי כוחו

לאסוף כסף . . .

105

פרומקין טרח לפרסם בעיתונו ' החבצלת '  ,חזור ופרסם  ,את כתובתם של קלמן וולרייך בלונדון ושל
הרב ד " ר סאלוונדי בגרמניה  ,שהסכימו להיות מעכזי התרומות לכפר השילוח  .טרם נאסף סכום  -כסף
מספיק לבניית הבתים  ,החלו עולי תימן  ,גרי המערות בשכנות לסילואן  ,לחפור יסודות לבניין
בהתלהבות יתרה  ' ,כי ישר הוא לפניהם כי כל מי השילוח ישכן

. '. . .

166

התרומות לבניין הבתים החלו מגיעות לידי חברת ' עזרת נידחים '  .הרב שמואל ברוך סאנדערס תרם

שלושים פראנק  ,הרב סאלוונדי  -מאתיים ועשרים מארק  ,הרב יהודה האמבורגער  ,באמצעות ד " ר
הרצברג  -שלושים פראנק .
חמישה  -עשר .

107

יוסף ב ' נבון תרם שמונה  -עשר נפוליונים  ,ויוסף הלוי קוקיא -

168

ועד ' עזרת נידחים ' בראשותו של פרומקין החליט לגשת לבנייתם של ארבעה הבתים הראשונים .
169
האחד על  -שם וולרייך  ,השני על  -שם סאלוונדי  ,השלישי על  -שם נבון והרביעי על  -שם קוקיא .
מסיבות שנדון בהן להלן נבנו בשנת תרמ " ד שלושה בתים בלבד  .האחד על  -שם סאלוונדי  ,השני
על  -שם קוקיא והשלישי על  -שם נבון  110 .קרוב בעיני כי סכום  -הכסף בלונדון הועבר לבניית בתים
בשכונת ' משכנות '  ,ועל כן לא נקרא בית בכפר השילוח על  -שם וולרייך  .מכל מקום  ,בחג  -החנוכה
תרמ " ה נחנכו שלושה הבתים  ,נקבעו בהם לוחות  -שייש על שמות

הנדיבים  ,ובטקס חגיגי נקבעו

המזוזות בדלתות הבתים  .יש " א ברכה נשא לכבוד המאורע דרשה  ,שעניינה ' גדולה

צדקה '  ,ובאותו

מעמד נערכה התרמה להמשך בניית הבתים  .על ההתרמה ניצחו יוסף קוקיא ויוסף נבון  .יוסף נבון
תרם בעצמו שבעה נפוליונים לבניין ועוד שישים פראנק לקניית כלי  -בית  .להוציא תרומתו זו תרם

סכום לבניין בית נוסף  ,כולל קניית קרקע בשביל בניין זה .
מסאלוונדי  ,קוקיא ונבון  ,שכן שלושתם

מסתבר כי עיקר התרומות באו

זכו לברכה מיוחדת במעמד חנוכת

בשנת תרמ " ו עמדו בכפר השילוח שנים  -עשר בתים והוחל בבניין שמונה

 105מנתב
106

וולרייך לצדרבוים  ,עורך

החבצלת ,

יד  ,גיליון

 107שם  ,גיליון 35

(

ף

 ( 27ח '

במנ " א

בסיון

תרם " ד ) ,

תרמ " ד ) ,

108

שם  ,סו  ,גיליון א ( י " ד בתשרי

109

שם .
גיליון

' המליץ '  ,כה ,

( ראש חודש טבת תרמ "

110
111

שם  ,עמ ' עז .

112

שם  ,טז  ,גיליון  ( 6כ ' בחשון תרמ "

נוספים .

( כ " ד באלול תרמ " ה )  ,עמ '

112

. 1039

עמ ' רי .

.1

תרמ " ה )  ,עמ '

שם ,

10

עמ '

גיליון

64

הבתים 11 .י

בין התורמים

ה),

ו )  ,עמ '

ה.

עמ '

עד -עז .

סו .
67

יהודה ניני

סכום כסף לבניית בית  ,על כל ההוצאות הכרוכות בכך  ,היה אף קלונימוס זאב ויסוצקי  .זאת אנו

למדים מתוך מכתבו של זה לפינסקר  . . . ' :גם מסרתי להם את הסך מאה וחמישים רו " כ על בנין בית

קטן לאנשי תימן אצל הבתים אשר בנתה ליהודים האלה בירכתי הר הזיתים ' 3 .יי
על תלם עשרים וחמישה בתים  .בחודש סיון של אותה שנה ביקר בכפר השילוח פקיד הברון
שייד ותרם סכום  -כסף לחיזוק המקום  .י
דומה כי לשיא התפתחותו הגיע כפר השילוח בשנת תרנ " א  .עד שנה זו הצליחה חברת

בשנת תרמ " ח עמדו

אליהו

!4

' עזרת

נידחים ' לבנות שישים וחמישה בתים בכפר  ,וכן מוסדות ציבור  ,כגון בתי  -כנסת  ,תלמוד  -תורה
וכיוצא באלה  .מסתבר כי לא רק עולים מתימן יושבו בכפר השילוח  ,אף כי רוב תושביו היו עולי
תימן .

כפר השילוח עמד על תלו עד מאורעות תרצ " ו (  . ) 1936בפרוץ המאורעות נאלצו תושביו לפנות את
המקום ולא הורשו לשוב אליו .

1 !5

' משכנות ' התימנים בתוך שכונת ' משכנות ישראל '
כאשר החלה חברת ' עזרת נידחים '  ,בהשתדלותו של הרי " ד פרומקין  ,לאסוף תרומות לבניית כפר

השילוח חל פילוג בקרב עולי תימן בירושלים  .מהם שנטו אחר ראשי עולי תרמ " ב  ,יוסף בן שלמה
מסעוד ויחיא צארום  ,וקיבלו את תכניתו של פרומקין לבנות בתים בכפר
יהודה בן אהרן חוטר

הכהן  ,שלדעתו

השילוח  ,ומהם שנטו אחר

לא היה כפר השילוח כשר למגורים מפני ריחוקו מן העיר

ירושלים .
דבר זה אנו למדים מקונטרס ' עופר האילים ' שאינו מתוארך  ,ואשר אותו כתב יהודה חוטר לר '
סלימאן אלקארה האב " ד של קהילת צנעא .

! !6

י ' טובי  ,שפרסם חלק מקונטרס זה  ,ביקש להוכיח כי

הבתים אשר נבנו לעולי תימן בתוך שכונת ' משכנות ישראל ' הם השכונה הראשונה של יהודי תימן
בירושלים .

117

ואולם דבריו של טובי אינם מבוססים מטעמים אלה  ( :א ) אין ' משכנות ' שכונה של

עולי תימן בירושלים  ,אלא קבוצת  -בתים קטנה בתוך שכונת ' משכנות ישראל' אשר נוסדה בתרל "

( ב ) אין זה
השילוח

נכון  ,ונשתדל

בתרמ " ד ,

חג  -החנוכה

ה;

להוכיח זאת  ,שאותה קבוצת  -בתים שנבנתה קדמה  ,כדברי טובי  ,לייסוד כפר

אלא זמנה לאחר בניית הבתים הראשונים בכפר השילוח  ,כלומר לאחר

תרמ " ה .

תחילה נבחן את דברי המכתב לר ' סלימאן אלקארה וממנו נלמד את טיעוננו  .יהודה חוטר עצמו
מעיד כי הקרקע שנרכשה היא בתוך שכונת ' משכנות ישראל '  ,וכי בתוך שכונה זו חבנו שלוש  -עשרה

 ' ! 13קבוצת מכתבים שנשלחו לאנשי שם בענין ישוב ארץ ישראל '  ,מכתב סג  ,ורשה תרנ " ח  .קשה לדעת אם היתה זו
תרומתו האישית או שמא תרומה של חובבי  -ציון ברוסיה  .התיכה ' מסרתי ' מטה אותי לחשוב כי היתה זו תרומה של

חובבי  -ציון .
 1 ! 4החבצלת  ,יח  ,גיליון  ( 27ח ' בסיון תרמ "

ח),

עמ ' ! .

 115פרשת כפר השילוח עד שנת תרצ " ו נמצאת עמי בכתובים  ,על  -פי ארכיון יוסף בן סעדיה מצ ' מוני והארכית הציוני .
116

117

68

י ' טובי  ' ,משכנות  -השכונה הראשונה '  ,פרקים בתולדות הישוב היהודי בירושלים  ,א  ,מכתב א  ,עמ '
שם  ,עמ '

. 216 - 202

. 209 - 206

עולי תימן בארץ  -ישראל בשנים תרם  -ב  -תרע " ד

יחידות  -דיור בשביל עולי

תימן .

118

זאת ועוד  ,מדבריו עצמו מסתבר כי קרקע זו במשכנות  ,נרכשה

לאחר שכבר נבנו חמש יחידות  -דיור בכפר השילוח  . . . ' :ויבנו ה ' בתים והנה יושבים בהם ג ' לג '
בעלי בתים מעיר ארחב וב '

לר ' הנז ' ועתה התחילו לבנות עוד ח '

בנין זה הר " ר ישראל דוב בעל החבצלת הי " ו ' .

119

בתים ולא נגמרו  ,והמשתדל בעד

משמע  ,יהודה חוטר כתב את מכתבו לר' סלימאן

אלקארה  ,לאחר שהושלמו הבתים הראשונים בכפר השילוח  ,שפן הוא קובע מפורשות כי בבתים

אלו יושבים שלוש משפחות מעיר ארחב  ,והן אותן משפחות שגרו במערות שבצלע הר -הזיתים

ובגללן החל פרומקין בגיוס כספים לבניית כפר השילוח .

120

שתי יחידות  -הדיור הנוספות נבנו בהוביל

יוסף מסעוד ויחיא צארום  ,ראשי עולי תימן משנת תרמ " ב  .מכאן שאין אחיזה לדברי טובי  ,כי בתי

התימנים במשכנות נבנו קודם לבתי כפר השילוח  .שהרי בהמשך דבריו כתב יהודה חוטר  : :בימים
האלה התחילו לבנות במשכנות ישראל י " ג בתים . .

,'.

21ן

משמע לאחר בניית הבתים

בכפר השילוח .

תימוכין לסברתנו כי בתי התימנים במשכנות נבנו לאחר ייסוד כפר השילוח  ,מוצאים אנו בעיתכן
' הצבי '  ' :הועד שהפקידו אנשי לונדון בירושלים לעניני התימנים קנו בימים האלה כברת אדמה בתוך
מ ש כ נ ו ת

י ש ר א ל  . . .ועל המקום הזה יוכלו לבנות כשלשה עשר בית ' .

122

חנוכת הבתים

הראשונים בכפר השילוח היתה בחנוכה תרמ " ה  .הידיעה בעיתון ' הצבי ' היא מטבת תרמ " ה ומדברת

בלשון ' יוכלו לבנות כשלשה עשר בית '  ,היינו לשון ע ת י ד .

נראה לנו כי מהלך ייסוד הבתים

במשכנות ישראל התפתח כך  .יהודה חוטר  ,ועמו קבוצה גדולה של עולים מתימן  ,סירבו לקבל את
הדיור המוצע בכפר השילוח כפתרון מניח את הדעת  .לכן פנה יהודה חוטר בכתב אל יוסף נבון
וביקש פתרון אחר  .יוסף נבון נועץ בחיים יעקב וואלירו וביחיאל פינס  ,ואליהם הצטרף משה יצחק
גולדשמיד  .הללו קיבלו את טענתם של יהודה חוטר וקבוצתו ופנו אל מרדכי אדלר בלונדון  ,כדי
לגייס כספים לבניית הבתים במשכנות

ישראל .

173

קלמן וולרייך מלונדון השתדל לגייס כספים למען

בניית הבתים בכפר השילוח  ,ולשם כך פנה אל מרכוס ( מרדכי ) אדלר  ,בנו של הרב הראשי ליהדות

בריטניה .

124

בלונדון נוסד ועד לגיוס כספים אלה  .אולם לאחר פנייתו של יהודה חוטר לנבון  ,פינם

וחבריהם  ,פנו הללו ללונדון וביקשו לשנות את יעוד המגבית מכפר השילוח לבתים ב ' משכנות'  .וכן

נעשה  .לפיכך מסתברת הקושיה  ,מדוע לא נבנה בית בכפר השילוח על שם קלמן וולרייך כפי שתוכנן
תחילה  .שלוש  -עשרה יחידות  -הדיור הושלמו באלול תרמ " ה ,

125

ובשבט תרמ " ו פנה יהודה חוטר

במישרין לוועד שנתמנה בלונדון למען יהודי תימן  ,בבקשה להוסיף יחידות -דיור לעולי תימן

118

שם  ,עמ '

. 209
. 209 -208

119

שם  ,עמ '

120

החבצלת  ,סו ,

121

122

גיליון

10

( ראש חודש טבת

תרמ " ה ) ,

עמ ' עו  ,ובהערה

שם .

טובי ( לעיל  ,הערה  , ) 116עמ '  . 209טובי נדחק לומר כי הבתים הראשונים בכפר השילוח בנייתם לא עלתה יפה  ,ואיני
יודע על מה יתמוך יתרותיו  .והרי בעל האיגרת דבריו נאמנים משבעה עדים .
הצבי  ,א  ,גיליון טז ( כ " ט בטבת

. 209

123

טובי ( לעיל  ,הערה

124

עיין על כך  :המליץ  ,כה  ,גיליון

 , ) 116עמ '

תרמ " ה ) ,

עמ ' עא  .ההדגשה במקור .

64

( כ " ד באלול

 125הצבי  ,א  ,גיליון מה ( י " ס באלול תרמ " ה )  ,עמ '

תרמ " ה ) ,

עמ '

. 1039

קצ .
69

יהודה ניני

במשכנות  .זאת עולה ממכתבו אליהם מיום ד' כ " ח בשבט  ,שנת תתנו תרומ " ה  ,העולה לשנת

התרמ " ו .

126

תשובה למכתבו של יהודה חוטר לא נמצאה  .אך ברור שלא נבנו יחידות  -דיור נוספות בשכונת
משכנות ישראל מכספי הוועד בלונדון  ,ונותרו אפוא שלוש  -עשרה היחידות שנבנו במהלכה של שנת
תרמ " ה וראשית

תרמ " ו .

ייסוד שכונת נחלת  -צבי
מצוקת הדיור של עולי תימן לא נפתרה על  -ידי ייסוד כפר השילוח ובניית שלוש  -עשרה
יחידות  -הדיור במשכנות ישראל  .אלה הלמו רק חלק קטן של הצרכים בדיור לעולי תימן  .לעשרות
רבות של משפחות לא נמצא תיקון של ממש  ,והן הוסיפו לדור בשכירות ובתנאים קשים כשהן
צפויות לסילוק ממקום מגוריהם בחודש מ ו ח ר ם

.

יתר על כן  ,יהודי תימן לא היו מורגלים לדור

בשכירות  ,שכן בארץ מוצאם היה אף לעני שבהם בית  -דירה משל עצמו  .ואף שבית  -דירה זה יכול
שהיה עלוב ודל  ,מכל מקום שלו היה  .משראו כמה מעולי תימן שאין הקומץ משביע את הארי ,
התארגנה קבוצה בת כשלושים משפחות וייסדה לעצמה אגודה שתכליתה בניית שכונה

לעצמם .

בשנת תרמ " ח נוסדה אגודה זו  ,וחבריה הפקידו בידי ועד שהוקם למטרה זו מחסכונותיהם למען
רכישת קרקע ובניית בתים .

127

נהיר היה להם  ,שלא יעלה בידם לסיים תכניתם תוך זמן מועט  ,מחמת

חוסר באמצעים  .מעיתון ' הצבי ' שדיווח על כך אנו למדים  ,שקצתם של חברי האגודה עבדו

בבית  -הספר שבהנהלת נסים בכר ולפיכך פנו אליו שיסייע להם בהגשמת תכניתם  .נסים בכר התרשם

מהתארגנות זו  . . . ' ,וכראות האדון נסים בכר עד כמה כל איש מהם מתאמץ ועושה יתר בכפי כחו

ושומר לשלם את הסך הקצוב מדי שבוע בשבוע ויאמר לבוא לעזרתם מצדו ' .

128

בכר פנה אל הברון

הירש והשיג לשם קניית הקרקע ובניית הבתים הלוואה  ,שתוחזר מתשלומי חברי האגודה  .ואמנם
בשנת תרמ " ט נקנתה  ,בהשתדלותו של נסים בכר  ,חלקת אדמה בין שכונת מאה  -שערים ושכונת

בית  -ישראל והוחל בבניית הבתים .

179

אולם מסתבר שסכום ההלוואה והחסכונות לא הספיקו לבניית

שלושים יחידות  -הדיור  ,אלא לשבע  -עשרה יחידות  -דיור ובור מים  .כיוון שההלוואה ניתנה על  -ידי
הברון הירש נקראה השכונה על שמו ' נחלת  -צבי ' .

130

מתוך אגודה זו זכו שבעה  -עשר מחבריה ביחידת  -דיור  ,ואילו שאר השלושה  -עשר נותרו מצפים

להשלמת השכונה  .בשנת תרנ " ב יצאו בקול  -קורא לבקשת עזרה להשלמת השכונה  ,וזאת לאחר
שנסים בכר הודיעם כי הכסף אזל  ,ואין באפשרות הקבלן לסיים את

הבנייה :

ובקשנו מהשר הנ " ז [ ודאי הכוונה לנסים בכר ] לגמר הבנינים והשיב שאין בידו כסף  ,זולתי מה
שיתקבץ מכסף החברה אז הוא יבנה בתים  .ולכן על פי הדברים האלה לא יושלם תקון החברה
126

טובי ( לעיל  ,הערה  , ) 116עמ '  , 211ראש

127

הוספה

128

שם .

להצבי  ,גיליון בו

129

שם .

130

האור ( הוספה להצבי ) ,

מכתב ב .

( תרמ " ט ) .

ח  ,גיליון טז ( י " ד בשבט

תרנ " ב ) ,

עמ '

עב .

עולי תימן בארץ  -ישראל בשנים

תרמ " ב  -תרע " ד

כי אם אחר עשרים שנה  . . .אבל המתחיל במצוה אומרים לו גמור  ,וענינו תלויות לחסדי
השי " ת ועל רחמי הנדיב [ הוא הברון

הירש ]

המתחיל במצוה זאת . . .

130

לא עלה בידנו למצוא בכתובים אם הועילה קריאתם של חברי  -האגודה  .נחלת  -צבי היתה לשכונה של

יוצאי תימן בירושלים  ,והיא השכונה הראשונה של עולי תימן שנוסדה ביוזמת העולים עצמם .
אין ספק כי מצוקת הדיור בירושלים  ,קריאות העזרה לארצות אירופה למען ייסוד כפר השילוח ובתי
התימנים במשכנות ישראל וכן מכתבו של יהודה חוטר לר ' סלימאן אלקארה לצנעא  ,הכבידו על
המבקשים לעלות לארץ  -ישראל  .אלה שכבר היו מוכנים להניח לארץ גלותם ולעלות לארץ  -ישראל ,
יש שהרהור של ספק נכנס בלבם שמא אין השעה כשרה  ,שמא יגבר הסבל בארץ ויבואו לכלל
ירידה  .דומה כי אכן שמע מצוקת הדיור  ,כשהיא מלווה קשיי פרנסה  ,גרמו למיתונה של העלייה

מתימן .
עולי תימן ביפו ובמושבות יהודה  ,השומרוך והגליל
התיישבותם של עולי תימן ביפו החלה קודם לעלייתם של יהודי תימן בשנים תרמ " א  -תרמ " ב  .עוד

במפקד  ,שנערך לבקשת משה מונטיפיורי  ,מצוינים בין יהודי יפו יהודים יוצאי תימן  .אולם כאותם

שהתיישבו בירושלים ודאי נתמזגו בתוך כלל ישראל שבקהילת העיר וחדלו להיות קהילה לעצמם .
על  -פי המפקדים שערך זאב סמילנסקי נמצאו ביפו שניים מעולי תימן  ,שהתיישבו בה בין השנים

תרל " ה  -תר " ם .

אליהם נוספו חמישה  -עשר שעלו בין השנים תרמ " א  -תר " ן  ,מאה שלושים

פועל תימני בראשית המאה  .מתוך א ' טביב  ,שבי תימן  ,תל  -אביב תרצ " ב

יהודה ניני

ותשעה  -בין השנים תרנ " א  -תר " ס  ,ועוד ארבעים ושבעה  -בין השנים תרס " א  -תרס " ד .

בלא

131

ספק גדלה קהילת יהודי תימן ביפו עד לשנת תרע " ד  ,אלא שאין בידנו מספרים מוסמכים לציין את
מספר בני הקהילה .
בדומה לעולי תימן בירושלים  ,סבלו אף עולי תימן ביפו מחסרון פרנסה וממצוקת דיור  .וכשם שעולי

יפו .

תימן בירושלים ניסו להטיב את מצבם בכוחות עצמם ובסיועם של נדיבים  ,כן גם בני קהילת

אלא שלבני קהילת תימן ביפו היה לכאורה יתרון אחד על בני קהילת ירושלים  ,יתרון היותם קרובים
הן למוסדות היישוב של אז שמשכנם היה ביפו  ,והקירבה הפיסית למושבות ביהודה והשרון  ,קירבה
שאפשר היה להיעזר בה למציאת פרנסה בעבודה חקלאית .
בדומה לאגרות שהריצו בני קהילת ירושלים לקרוביהם ובני מקומם בתימן  ,עשו זאת אף בני קהילת

יפו  ,אלא שמרבית האגרות אבדה ולא נותרו מהן אלא בודדות בלבד  .איגרת מעניינת שתוכנה זירוז
לעלייה כתב סעיד לוי  ,שהגיע ארצה בשנת תרמ " ח  ,השתקע ביפו ומשנת תר " ן ועד תרע " ז שימש
מורה בתלמוד  -תורה ' תורת אור '  .האיגרת שנכתבה בט " ו בהנבט תרנ " ט מזרזת את יהודי תימן לעלות
לארץ  -ישראל :

הלא ידעתם אם לא שמעתם אשר בזמן הזה נתחדשה ארצינו ארץ הקדש לרגלי תנועת

הישוב .

כמעט לבשה צורה חדשה ונתחדשה  ,ונלוו אליה המון רב מהמון האורחים [ העולים  ,מלשון
אורחה ] מאחינו עולי

הגולה .

32ן

אולם בצד הזירוז לעלייה דומה כי כותב האיגרת מזרז את יהודי תימן לנהוג כבני גלויות אחרות
ולשלוח כסף לעזרת אחיהם בארץ  .רמז זה מובלע יפה אך ניתן ללומדו מן הכתוב  ' :ומעוררים
מכיריהם לתת ידים לאחיהם העמלים לבל ייעפו וייגעו  ,ויזכו למצות  ,שולחים כסף בהעדפה לאחיהם
בארץ ישראל  ,והם עושים כל הצורך ' .

133

זאת ועוד אחרת  .סעיד לוי  ,כותב האיגרת  ,כתב במפורש  ,שעיכוב העלייה לארץ  -ישראל אינו חל על
נתינים עות ' מאניים  ,וקרוב לוודאי שאף לא בגזירת הואלי של תימן אלא של מושל חוזיידה בלבד ,
שכן -
והכרוז יוצא במצות המלך ומטעם המלך  ,שכל החוסים תחת ממשלתו אין להם מניעה מליכנס
לארץ ישראל כלל ועיקר  .ואם יהיה מניעה בעיר אלחדידה אינה ממצות המלך  ,כי אם מאנשי
המקום בעבור להרבות עליהם כסף

131

חנם .

134

.

סמילנסקי  ' ,הישוב העברי ביפו '  ,העומר א  ,עמ ' . 108 - 51
רצהבי ,

132

י

133

שם .

134

שם  .ושהבי טעה במבוא למכתב כאשר כתב כי

. ) 29

' אגרות על עלית יהודי תימן לארץ ישראל לפני שבעים שנה '  ,במערכה  ( 147 ,תשל " ג )  ,עמ ' . 30
' הכותב מטעים שהכרוז יוצא בידיעת המלכות ואשורה

המלים ' הכרוז יוצא במצות המלך ומטעם המלך .

.

..

.

 ( ' .שם עמ '

 ' .אינן מלמדות כי סעיד לוי קיבל גושפנקא רשמית לחיבור

מכתבו  .הכותב הטעים שכרוז יצא מטעם המלכות המבהיר  ,שאיסור ההגירה לארץ  -ישראל אינו חל על נתינים
עות ' מאנים  ,אלא על בעלי נתינות

זרה .

עולי תימן בארץ  -ישראל בשנים תרמ  -ב  -תרע  -ד

מכתבו של סעיד לוי מעלה לפנינו אפשרות  ,שביפו החלה להתארגן מעין ועדה מבין עולי תימן אשר
תכוון את העולים מתימן ותדריכם וכן תספק למבקשים לעלות ארצה ידיעות מהימנות על אפשרויות

הקליטה בה  .בארכיון פרטי מצאתי מכתבים המאשרים הנחה זו  .המכתבים תאריכם בין השנים
תרס " ה  -תרס " ז  ,והם מלמדים כי ארגון מבין עולי תימן דאג לקליטה ראשונית של העולים  ,וכן עמד

בחליפת  -מכתבים עם יהודי תימן בקשר

לעלייה .

35ן

יהודי תימן ביפו נחשבו לקבצנים ופושטי  -יד בעיני רואיהם  ,דבר שאינו מתאשר מן המפקד
הסטאטיסטי  ,שערך זאב סמילנסקי בשנת תרס " ה .

136

בשנת תרס " ג הקימו עולי תימן שכונה לעצמם וקראו שמה ' מחנה יהודה '  .דרויאנוב כתב על כך בזו
הלשון :

בה בשנה [ תרס " ג ] נתוספה לישוב היהודי ביפו גם שכונה חדשה ' מחנה יהודה '  ,שרובה

תימנים  .בסבל רב וקשה מאד עלה להם לתימנים שיכונם

בארץ . . .

ושורה של פגעים רבים

היו להם השנים הראשונות לשבתם בארץ  .עוני ומחסור עד כדי דלות מנוולת  ,זיקה לחסדיהם
ורחמיהם של אחרים עד כדי המעטת הדמות  ,ויותר מכל הוגיעו אותם דירותיהם הרעועות

במרתפים ובסוכות ארעי  ,בהם חיו את חייהם הדלים ובהם חלו את חלייהם המדכאים  . . .אבל

לאט לאט מצאו את ידיהם ורגליהם להתפרנס מכמה מיני עבודות ומלאכות . . .

137

מצבם הקשה של עולי תימן ביפו הביא אותם לכלל התארגנות עצמית  .בשנת תרס " ג הקימו אגודה

בשם ' פעלת  -שכיר '  .בשנת ייסוד האגודה מנתה קהילת עולי תימן ביפו כשמונים משפחות  ,שהן

כשלוש  -מאות וחמישים נפש  .כשבעים וחמש משפחות התארגנו במסגרת אגודת ' פעלת  -שכיר' ,

שמטרתן . . . ' :

לעבוד במושבות

רחבי מושבותינו . ' . . .

138

יהודא [ ! ]

והגליל ולהמעיט את מספר הערביים הממלאים את כל

לפנינו התארגנות לשם כיבוש העבודה מידי הפועל הערבי קודם לפעולתן

של מפלגות הפועלים ' הפועל הצעיר ' ו ' פועלי ציון ' בתחום זה  .מטרות האגודה  ,כפי שהוגדרו על  -ידי
חבריה ,

היו  ( :א )

כיבוש העבודה  ,על  -ידי העברת חבריה ממלאכות ועבודות שכירות

לחקלאות :

( ב ) ביעור הקבצנות מקרב בני העדה ; ( ג ) ביטול המחיצות העדתיות ; ( ד) החייאת הדיבור העברי

והחדרתו כחובה על כל חבר באגודה .
על  -פי עדות חברי האגודה  ,הגורם והמדרבן אותם להתארגנות זו היה עיתון ' ההשקפה ' .

139

חברי

האגודה באו בקשרים עם מוסדות היישוב של אז  ' ,הוועד המרכזי של הכנסיה הישראלית ' וועדי
המושבות רחובות  ,ראשון  -לציון ופתח  -תקוה  .עשרים ושישה מחברי האגודה קיבלו עבודה במושבות
יהודה  ,אולם כיוון שלא עלה בידם להתחרות בפועל הערבי פוטרו תשעה  -עשר ושלושה חלו ונאלצו
לעזוב את העבודה .

140

מאמציהם להיקלט כפועלים במושבות לא עלו יפה  ' .הוועד המרכזי ' לא היה

.

 135לצערי לא הותר לי לעיין בארכית זה  ,שהועבר לידיים

סמילנסקי ( לעיל  ,הערה

המשך  :העומר ,

פרטיות .

ב.

136

ראה :

137

דרויאנוב  ,ספר תל  -אביב  ,תל  -אביב תרצ " ו  ,עמ ' . 52 - 51

138

י ' הצהבי  ' ,לקורותיה של אגודת העובדים התימנית " פעלת שכיר " '  ,שיבת ציון  ,ב  -ג

, ) 131

( תשי " ג ) ,

עמ '

. 405

. 407

139

שם  ,עמ '

140

שם  ,עמ ' . 409
73

יהודה ניני

באפשרותו לאכוף את איכרי המושבות לקבלם כפועלים  .איכרי המושבות עדיין לא עמדו על

סגולותיהם כפועלים חקלאים  ,ולא הניחו להם להתאקלם מעט  -מעט עד שיורגלו לעבודה  .גם לא
חדרה עדיין ללבם של האיכרים ההכרה בצורך בעבודה עברית  ,ולו כמנוף לקליטת עולים  .משלא
הצליחה האגודה לעמוד במטרות שהציבה לעצמה  ,ובייחוד בהפניית חבריה לעבודה חקלאית ,
התפרקה בשנת

תרס " ד .

141

על אף כשלונה של אגודת ' פעלת  -שכיר ' יש לציין לזכותה  ,כי רעיון העבודה העברית וכיבושה

מידיים זרות חדרו לתודעתה קודם שהתארגנו בארץ מפלגות הפועלים ה ' פועל הצעיר ' ו' פועלי ציון ' .
יתר על כן  ,נסיון זה שלא הצליח  ,מיקד בסופו של דבר את שימת  -לבם של פעילי מפלגת ' הפועל
הצעיר ' בעולים מתימן  ,והללו נרתמו לעזרתם ולהפנייתם לכיבוש העבודה במושבות .

מפלגות ' הפועל הצעיר ' ו ' פועלי ציון ' ועולי תימן
הראשונים שנרתמו לעסוק בעולים מתימן ולכוונם לעבודה חקלאית במושבות לאחר כשלונה של
אגודת ' פעלת  -שכיר '  ,היו אנשי מפלגת ' הפועל הצעיר '  .בוועידת המפלגה  ,בראשית שנת תרס " ח
( , ) 1908

נתקבלה החלטה -

להשפיע על ידי תעמולה על נותני העבודה שימלאו את מקום הפועלים הזרים ביהודי המזרח
בפרט וביהודים ילידי הארץ בכלל  ,באותה שעה הטילה הוועידה חובה על המרכז לנהל
תעמולה אנרגית בין יהודי המזרח . .

יש לשים לב לסיפא שבמובאה .

.

42ן

הדברים מכוונים לתעמולה לעלייה לארץ  -ישראל ולשם כיבוש

העבודה  .העמדה שנקטו מנהיגי מפלגות הפועלים כלפי העולים מתימן היתה דו  -ערכית  .מצד אחד
ראו בהם ברכה רבה כמסייעים לכיבוש העבודה ונתינתה בידיים עבריות  ,ומצד אחר היתה הסתייגות
מעולים אלו  ,שכן היו חסרים ההכנה האידיאולוגית והארגונית  ,שהיתה מצויה בקרב העולים

ממזרח  -אירופה בני עלייה

זו .

אף לכיבוש העבודה בידי העולים מתימן נתלוותה נעימה דו  -ערכית זו  .יש שראו פסול מוסרי
בשימוש בעולים מתימן כמכשיר בלבד בכיבוש העבודה  ,בלי שתוענק לו הכשרה אידיאולוגית
וחינוכית  .בשנת תרס " ח אמר בהרצאתו ' הח '

 . . .והמצב הרוחני אין צורך

א":

לומר  ,שהוא למטה

מבינוני  ,והאנשים האלה בודאי יכולים

להתחרות עם הערביים בצרכיהם הקטנים  .אבל אם יוכלו להתחרות בכוחותיהם  ,הנני ספקן
גדול ; ואם גם נניח  ,שיוכלו להתחרות בכוחותיהם  ,אצלי עוד שאלה גדולה א ם
ה ד ב ר  .אנחנו צריכים להשתדל להרים את מצבם הקולטורי  ,ל ה ט י ב
ולא

לעשותם

כלי  -זין

למטרתנו .

141

שם  ,עמ '

142

סמילנסקי  ' ,ברור דברים '  ,פרקי הפועל הצעיר  ,עמ '

143

 425והערה

' התימנים  ,קטע מנאום

143

. 47
הח ' א "  ,שם  ,עמ '

. 226

 . 225ההדגשות שלי .

רצ וי

א ת

לנ ו

ח י י הם ,

עולי תימן בארץ  -ישראל בשנים תרמ " ב  -תרע " ד

תימני עובד ביקב בראשון  -לציון

דברים אלה מבליטים את ההתלבטות המוסרית והערכית ביחסה של מפלגת ' הפועל הצעיר ' לעולים
מתימן  .אסור להשתמש בעולים כמכשיר להשגת כיבוש העבודה  ,בכך יש פגם מוסרי חברתי  ,אבל
אם ייעשה הדבר תוך הרמת מצבם הרוחני והתרבותי יהיה בכך

חיוב .

דבריו של ' הח ' א "  ,היו סנונית טרם זמנה  .מספרם של העולים מתימן במושבות היה קטן בשנת

תרס " ח ( . ) 1908

אולם משנתרבה מספרם בשנת תר " ע

( , ) 1910

ומשהחלו עולי תימן לחדור לענפים

השונים של העבודה החקלאית  -לעתים תוך כדי דחיקת רגלי החלוצים הצעירים  ,כששכרם נמוך

משכר החלוץ יוצא מזרח  -אירופה  -פרץ הוויכוח החוצה במלוא עוזו  .אף כאן אנו עדים ליחס

דו  -ערכי  .הראשון אשר פתח בוויכוח זה היה יוסף אהרונוביץ  ,מראשי ' הפועל הצעיר '  .דבריו נסבו

על השאלה המוסרית מחד גיסא והלאומית מעמדית  ,מאידך גימא  .וראוי לשים לב לדבריו  ,שכן הם
קדמו לשליחותו של יבניאלי  ,חבר מפלגת ' הפועל הצעיר '  ,לתימן לשם עידוד

העלייה :

 . . .ואם אנחנו מכוונים את פעולתנו לאותן העבודות  ,שעל פי מחירן הנמוך נשארו כולן בידי
הפועלים

הזרים  ,הרי אנו חוטאים בזה נגד התימנים  ,שאותם אנחנו לוקחים בתור חומר

להתגשמות האידיאל שלנו  ,כי יוצרים אנחנו לנו מתחרה שהוא מסוכן עוד יותר מן הקודם ; נגד

יהודה ניני

המתחרה הקודם [ היינו  ,הפועל הערבי ] נלחמנו במסירותו של הפועל העברי  ,באיכות עבודתו ,
בתועלת שהוא מביא למושבה בהווה ובכוח הרעיון הלאומי בעתיד  ,אולם במתחרה זה א י ן
רש ו ת ולא

ל נ ו

י כ ו ל ת להלחם  ,כי בו ישנם היתרונות שמנינו למעלה  ,ושהוא עושה

את קיומם של הצעירים הבאים מן החוץ לבלתי אפשרי כל עיקר

ח וטא ים

נגד

ה תימ נ י

...

באופן השני ה נ נ ו

כי אנחנו משאירים אותו במצבו השפל  ,בהתנונותו הגופנית

והרוחנית בכדי שיוכל להיות עבד זול ולהתחרות עם עבדים זולים כמוהו  ,אנחנו צריכים
להקדיש הרבה כוחות לזה  ,שהתימני יהפך ממחזיר על הפתחים לעובד  ,אבל שהעבודה תיתן לו

יותר מפיתות . .

44 .י

מדילמה זו שבין איכות לכמות לא נחלצו זמן רב מנהיגי שתי מפלגות הפועלים  ' ,הפועל הצעיר'
ויפועלי ציון '  .שנתיים לאחר מאמרו של יוסף אהרונוביץ נמצאו תומכים ומתנגדים
באסיפות הפועלים החקלאיים בגליל נזקקו לשאלה זו אליעזר יפה ויוסף

בעמדתו של אהרונוביץ  ,הן מן הבחינה הערכית והן מן הבחינה

בוסל .

לעמדתו .

הראשון תמך

המוסרית :

אם הספרדים יעבדו במושבות מה יצא לנו מזה ? במה מתבטא יתרונם לגבי דידנו על
בשמם

היהודי ?

הערבים ?

ובכלל כשאנו באים לכבוש את החיים אי  -אפשר לבחור לנו בעבודות היותר

טובות ולמזרחיים את העבודות היותר גרועות

...

145

כנגד עמדתו של יפה יצא יוסף בוסל  .מתוך ראייה מפוכחת של מצב העבודה במושבות סבר  ,כי

הפועל האשכנזי לא יוכל לכבוש את העבודה מחמת מניעים פסיכולוגיים  .נטייתו לעצמאות גורמת
לחוסר יציבותו במושבה  ,ובתנאים הקיימים יכול לעשות זאת רק הפועל היהודי בן המזרח  .על
האשמה  ,כאילו התומכים בעבודתו של הפועל היהודי בן המזרח במושבות רוצים ליצור שני סוגי
פועלים לשני סוגי עבודות ' מעולות ' ויפחותות ' ,

השיב :

'. . .

אין אנו חפצים להפטר מן העבודות

הקשות ולמסור אותן למזרחיים  .אנחנו רוצים לברוא ישוב יהודי ולא מעמד פועלים היותר אומלל
בעולם . ' . . .

146

אף במפלגת ' פועלי ציון ' נחלקו הדעות בשאלת היחס לעולים מתימן  ,ומאותם טעמים שנזקקו להם
אנשי ' הפועל הצעיר '  .את עמדת השוללים הביעה במלוא החריפות רחל

ינאית :

'. . .

העיקר לא רק

לדחוק את הערבים ולהחליפם ביהודים  ,אלא לבצר את מעמד הפועלים הקרקעים ולאפשר את
קימם והתפתחתם  .התימני אינו
כאן לפתנו העדפת האיכות האידיאולוגית  -פוליטית
בחריפות י ' זרובבל :

מרים

...
144
145

146
147

76

את

הפועל

אלא

מורידו

 . .י,

"

על הכמות ומבריבת הלאומה כמד עמדה זו יצא

לפני שנים אחדות התפעלנו כולם מביאת התימנים לארץ  -ישראל  .ועכשיו להפך  ,טוענים ,

אהרתיביץ  ( ' ,לבייר המצב ) חליף האשכנזים בתימנים '  ,הפועל הצעיד  ,ג ( כסלי

תו " ע )  ,גיליך  . 4ההדגשות

יפה  ' ,אסיפת הפיעלים החקלאיים בגליל '  ,האחדות  ,גיליון  ( 16שבט תרע " ב ) .
בוסל ' ,אסיפת הפועלים החקלאיים בגליל'  ,האחדות  ,שם  .ההדגשה שלי .
' דין וחשבון ממועצת המפלגה ט " ו  -י " ז תשרי

תרע " א  ,יפו '  ,האחדות  ,גיליון 2 - 1

( חשון

תרע " א ) .

שלי .

עולי תימן בארץ  -ישראל בשנים תרם  -ב  -תרע  -ד

כי יחד עם הפועל הערבי דוחים התימנים גם את הפועלים האשכנזים  ,וכמעט שמנהלים

תעמולה נגדם .

מקור הטעות מונח בזה  ,שרוצים לפתור דווקא את שאלת הפועל היהורג

ברוסיה או באיזה מקום אחר  .ומכיוון שהיסוד הזה אינו יכול  ,לעת עתה  ,לחדור לתוך המשק

החקלאי  ,הרי אין לדידם כל ערך לחדירתם של יהודים אחרים .

אים איבא

דהשקפת

עימת

העיקר

לפתור

את

השאלה

היהודית

ה ל א ו מ י ת ב כ ל ל לגבי דדה אץ הבדל בץ היסוד האשכנע והספרדק הלקר הוא לבתא

כאן חברה יהודית עומדת ברשות עצמה  ,אם התימנים יכולים להגשים את זה  -הרי מה
טוב . .

'.
8

1

מן הדברים שהבאנו לעיל ניתן לחוש בעליל את סבך הסתירות  ,שאליו נקלעו מנהיגי מפלגות

הפועלים בארץ ביחס לעליית יהודי תימן .

הנמקות אידיאולוגיות שכנגד עמדו מול הנמקות

אידיאולוגיות שבעד  .מוסר חברתי וסולידאריות מעמדית הועמדו במבחן המציאות

היום  -יומית .

אולם  ,כאמור  ,ככל שהוויכוח היה חריף ונוקב  ,המציאות האפורה והקשה שבמושבות וכן ההכרח
לעמוד באידיאל כיבוש העבודה מידי הפועל הערבי הם שהכתיבו  ,בסופו של חשבון  ,את זיקתן
החיובית של שתי

מפלגות  -הפועלים לעלייה מתימן .

דומה  ,שאין ביטוי נאמן יותר למציאות

האין  -מוצא בשאלת ' כיבוש העבודה ' מדברי תשובתו הפולמוסית של יוסף חיים ברנר ליוסף
אהרונוביץ  ,בדבר מצבה התרבותי

והיצרני ושאלת יחסה לעבודה העברית של המושבה

ראשון  -לציון :

...

אין גם ספק  ,שאילו היה בא " י המון יהודי כהמון הערביאים  ,מראשית ימי הישוב  ,המון

הנכון לעבוד בזול ויכול בזול בהתאם לצרכיו המעטים  ,כי אז לא היו אכרינו מזידים למסור את

העבודה לידי גוים ולהתעלם מאחיהם ובשרם .

עכשיו  ,שפועלים יהודים דומים לערביים

בזולותם ובהכשרתם לקושי ולעמל אינם כמעט בנמצא ( ומאין ימצאו ? פתרון לשאלה זו אין ! ) .
טבע הדברים מחייב  ,שהמצב הוא כמו שהוא ויהיה כמו שהוא 149 .
מצבם של עולי תימן במושבות החקלאיות

שאלת קליטתם של עולי תימן בארץ טעונה מחקר מיוחד החורג ממאמר זה  .אולם מן הדין להצביע
על העניינים שהיה בהם לעכב עלייה מתימן לארץ בשל

קשיי  -קליטה .

מצוקת הדיור

אחת הבעיות החמורות ביותר  ,אשר בפניהן ניצבו עולי תימן במושבות  ,היתה שאלת הדיור  .מצוקה
זו היתה חמורה בכל המושבות החקלאיות שאליהן נשלחו עולי תימן  ,באמצעות ' המשרד
הארצישראלי ' ובתיווכה של הוועדה לענייני התימנים שליד מפלגת ' הפועל

148

שם .

149

י " ח ברנר  ' ,למה רגזו '  ,כל כתבי י " ח ברנר  ,תל  -אביב תרצ " זנ  ,עמ ' . 214 - 213

הצעיר' .

יהודה ( יני

ראשוני העולים מתימן  ,אשר נשלחו למושבה רחובות  ,נתקבלו בה בסבר פנים יפות  ,והביקוש

לפועלים מעולי תימן היה גדול מן ההיצע  .אולם המכשול העיקרי לקליטתם במושבה היה הדיור .
אחד מפעילי ' הפועל הצעיר ' ברחובות דיווח בטבת תרס " ט (  , ) 1909כי ' אך שאלת המעונות עומדת
לשטן על דרכנו ואינה נותנת להרבות את מספרם  ,כי במצב הנוכחי קשה להם לחיות עם
משפחותיהם . .

. '.

לשכת  -הפועלים  ,שעסקה בפליטים של עולי תימן במושבות  ,פנתה אל ועד

המושבה רחובות וביקשה ממנו לדון בשאלה זו ולמצוא לה פיתרון  .ואמנם ועד המושבה התכנס לדון
בשאלה זו  ,אך פתרון לא נמצא  ,ולפי שעה '  . . .הסכים הועד לתת להם לעת עתה את האטליז החדש

ואת המרתף שמתחת לבית הועד  . . .עכשיו כשהתרבה מספרם גרים הם ב " הכנסת אורחים "
ובאורוות . ' . . .
גם

מעדותו

0

'

!

של

אחד

הפועלים

מראשוני

יוצאי

תימן

ברחובות

קבוצת  -המשפחות הראשונה  ,שהגיעה לרחובות ( סוף תרס " ט  -ראשית

מתקבלת
תר " ע ) ,

מסוככות בענפי  -עצים  .תנאים אלו היו נוחים בימי הקיץ  ,אולם עם בוא החורף

תמונה

דומה .

התגוררה בסוכות

הפכו לבלתי  -נסבלים .

הקור והגשם לא הניחו למשפחות העולים להמשיך ולגור בסוכות  .לכן פנו העולים אל איכרי
רחובות -
המושבה :

וצעקנו אצל בני

אין לנו איפה לחסות מהגשמים ומקור הלילה  . . .מיד אחד

האיכרים אשר צלצלה נאקת התימני באזניו  ,פתח את רפת הבקר שלו והכניס שם בתוכו איזה
שלש ארבע משפחות  ,להציל אותם מהקור המתנפל עליהם ומרעיד את כל עצמותם  .עד אשר
תמצא כל משפחה ומשפחה רפת בפני עצמה להתגולל שם בין רגלי הסוסים וצפעי הבקר ,
לקיים מה שנאמר  :וגר יהודי עם הסוס  ,והתימני עם השור ירבץ

..

 .רבש " ע ! כולנו יהודים ,

כולנו בני ישראל  ,בני איש אחד נחנו  .ומה נשתנו אלו מאלו  ,אלו שוכנים בבתים רצופים  ,ואלו
שוכנים בין צפיעי

הבקר ,

בין הזבובים  ,הפרעושים והפשפשים  ,ולא חסה עליהם עין . . .

151

מצב הדיור לא היה שונה אף במושבות אחרות כגון ראשון  -לציון  ,פתח  -תקוה  ,חדרה  ,זכרת  -יעקב
ועוד  .בסקירתו על מצב קליטתם של עולי תימן במושבות סיכם שפרינצק את שאלת הדיור במלים
אלו :

בשורה הראשונה עומדת צרת חוסר הדירות  -אין במושבה דירות פנויות ומוכנות מראש
בשביל המספר ההגון של הבאים  ,ובאין ברירה מוכרחים עפ " י רוב להכניס את האורחים

לרפתים ואורוות . . . .

152

נסיונות ' המשרד הארצישראלי ' לפתור את שאלת הדיור היו חלקיים מחמת קשיי תקציב  .מה

150

הפועל

הצעיר  ,גיליון

 ( 7טבת

תרס " ט ) .

 151מכתבו של דוד מדאר אל ' המשוד הארצישראלי ' ביפו  ,חול  -המועד סוכות תרע " ח  .נדפס לראשונה
הפועל הצעיר גיליון

 , 24 - 23תרפ " ט  ,חזר ונדפס :

ברחובות בעניין הדיור ראה גם  :א  .צ  .מ .
152

לעיל  ,הערה  , 142עמ '

. 241

בהשמטות :

אפיקים  ,תשרי תשל " ו  ,עמ '  . 15 - 14על תלונותיהם של עולי תימן

, 515 / 42124 , 515 / 250

א -ב

KKL 3 / 151 , KKL 3 / 150

עולי תימן בארץ  -ישראל בשנים תרמ  -ב  -תרע  -ד

שנעשה היה מעט מדי ודל מדי  ,ומצוקת הדיור נשארה בעינה  ,ואף החריפה לקראת מלחמת  -העולם
הראשונה .

153

היחש המשפיל מצד חלק מאיכרי המושבות

ראינו  ,שקליטתם של עולי תימן במושבות נועדה מלכתחילה לכבוש את העבודה מידי הפועל הערבי
ולהעבירו לידיים עבריות  .אלא שלא כל איכרי המושבות הבינו שעניין להם ביהודים כמותם  ,בבני

עמם  ,השונים מהם אך באורחות  -חייהם ובעגת  -לשונם  .היו מאיכרי המושבות שיחסם
ולעתים אף האכזרי  ,גרם צער רב לעולי

תימן .

המשפיל ,

אפשר שזו היתה הסיבה  ,שאחד מן היורדים

מארץ  -ישראל לתימן הגדיר את מצב עולי תימן בארץ במלים חריפות ובוטות  ' :אם פה בתימן גלות ,
הרי בארץ ישראל גלות בתוך גלות ; אם פה גלות אצל אומות העולם  ,הרי שם גלות אצל ישראל  .רע
מאד ! '

54ן

נקל לשער  ,כי מבחינה נפשית קשה היה על עולי תימן לעמוד ביחסם המשפיל והמעליב של איכרי
המושבות  .בשלווה יכלו לקבל את יחסם המשפיל של המוסלמים בתימן  ,שפן שם גלות והיהודים

בתימן נוכרים  ,אבל בארץ  -ישראל שונה המצב ; כאן ארץ  -הקודש  ,ואילו המשפילים הם יהודים
כמותם  .מאחר שהיחס המשפיל היה שווה מצד חלק מן האיכרים בכל המושבות ( פרט ליבנאל )  ,צתן

כאן את הדברים האופייניים ביותר והקיצוניים ביותר  ,שהיה בהם כדי להשפיע על הלך  -רוחם של

העולים מתימן .
כיוון שעולי תימן היו  ,עם בואם ארצה  ,בלתי מיומנים בעבודת האדמה  ,היו איכרים קצרי  -רוח אשר
טענו

' למה הבאתם הצרה הזאת עלינו

 . . .אכלנים

הבאתם עלינו  . ' . . .דבר זה אירע בראשון -לציון .

בהזדמנות אחרת  ,כאשר ניסו עולי תימן במושבה להתגונן מפני האלימות שנהגו בהם  ,טענו
האיכרים  ' :כמה כפויי טובה הם התימנים ; כל כך היטבנו עמהם והם מעיזים להרים ידם על אחד
האכרים

. '. . .

אחד מן הפועלים האשכנזים  ,שהיה עד למה שנעשה ונאמר ,

הפטיר :

'. . .

ככה

מדברים אכרי ראשון לציון  " .כפויי טובה " ! לו שמע המיטיב הגדול מפריס את הפרזה הזאת היו פניו
מתעקמים מאירוניה

.'. . .

5

'

1

סגנון הדיבור הגס היה נחלת רבים מאיכרי המושבות  ,והביטויים

' חמור בן חמור '  ' ,ערבי אחד'  ' ,פרא אדם ' היו

שכיחים .

! 56

ככלל אפשר לומר  ,כי היחסים בין עולי

תימן ואיכרי המושבות הלכו והתחדדו  ,ונעדרה הרגישות המספקת להבנת אורח  -החיים ולמניעים

שהביאו עולים אלו ארצה .
לבד מן הגסות והיחס המשפיל  ,היו אף מקרים קיצוניים של התעללות בפרטים מבין העולים .
ברחובות אירע שנשים תימניות לקטו זמורות גפנים לשם הסקה  .בעל  -הכרם היכה באכזריות את
הנשים  .הוא לא הסתפק בכך  ,אלא קשר אותן בחבל אל זנב חמורו וכשהוא רוכב עליו נכנס למושבה

 153על נסיונות לפתור שאלת

הדיור ראה  :א  .צ  .מ .

חריזמן  ,מחנה יהודה  ,תל  -אביב תרצ " א  ,עמ '
154

לעיל  ,הערה

, 142

עמ '

 155שם  ,עמ '  , 231ובהערה
156

שם  ,עמ '

3 , 150 / 1 - 5

. KKL

על מצוקת הדיור החמורה בפתח  -תקוה

ראה :

. 25 - 23

. 260
שם .

. 294
79

יהודה ניני

והנשים נגררות אחריו  ' .את ההתרגשות ודכוי הרוח שעורר המקרה הזה בקרב התימנים קשה

לתאר :

הם קבלו את הענין הזה לא כמקרה פרטי של גסות יוצאת מהכלל  ,כי אם כהבעת ההתיחסות הכללית
אל הצבור התימני ' .

157

מקרה רחובות  ,שכונה בימים ההם ' מקרה מקוב ' על שם המכה יונתן מקוב  ,נשנה בפתח  -תקוה  .עולה
מתימן  ,אשר הביאה אוכל לאחד הפועלים בפרדס  ,קוששה עצים בדרכה חזרה לביתה להסקת התנור .

המשגיח על הפרדס חיים קוסובסקי  . . . ' ,התחיל

להכות  ,סחב אותה לאורך הפרדס כשהוא מכה

אותה על ידיה וצלעותיה  ,היא התחננה לפניו בשארית כוחותיה שיחדל  ,אך הוא לא שם לב לתחנוניה

והוסיף להכותה ' .

58ן

בחדרה לא היה המצב

שונה :

המצב של התימנים העובדים  . . .הנהו קשה וחמור  . . .כל הזמן סבלו התימנים מיחס של
השפלה מצד פקידי א " נ [ ' אגודת נטעים ' ] והאכרים  ,אולם בזמן האחרון נעשה המצב עוד יותר

קשה  :הורעו מאד גם היחסים אליהם וגם מצבם החומרי . . .

159

במושבה זו אף אירע מקרה חמור  ,שבו הוכו פועלים תימנים בשנתם בידי שומרי  -המושבה  .מקרה זה
שגרר משפט פנימי במושבה  ,זעזע בעיוות הדין את ברל כצנלסון  ,אשר כתב לוועדת התימנים שליד
המשרד הארצישראלי מכתב שכינהו ' משפט צדק '  .במכתב זה גולל כצנלסון את פרשת המכות
ועיוות הדין  ,וסיים את מכתבו בזו

הלשון :

ודעו  :יש כאן לא רק ענין הצלת עשוק מי עושקו כי אם גם  ,ובעיקר אולי  ,גלילת החרפה של
חוסר כל משפט וצדק בצבור העברי  .נכבוש את פנינו בקרקע ונודה על האמת המכוערת
והצורבת  :יש בינינו שלא די להם בנצול החמרי הנורא שהם מנצלים את התימנים  ,והרי נעשים
נסיונות שונים לשעבד את גופם למכים  ,נפשם למעליבים  ,להתעמר בנשיהם ובנותיהם  ,והרע
הולך ומתגבר  .נשים מחסום בפני האינסטינקטים הפראיים והחטאיים של כובשי עבדים

שבתוך צבורנו ; אל נביא את התימנים למצב של הכרה  ,כי לית דין ולית דיין בתוך עדת ישראל

בא " י  ,כי רעות ומרות תהיינה תוצאות הכרה זו לכולנו  .גולו מעלינו את

החרפה .

160

עד כמה שיש בידנו ידיעות חרפת חדרה לא נגולה  .מקרים דומים של הכאת גברים ונשים מבין עולי
תימן אירעו אף במקומות אחרים  ,בזכרון  -יעקב

ובמלחמיה 61 .י

נחטא לאמת אם נצייר את תמונת קליטתם של עולי תימן במושבות באור זה בלבד  .עצם העובדה כי
פועלים אשכנזים הם אשר נתנו ביטוי שבכתב לעוולות שנעשו לעולי תימן  ,מעידה כי היו לא מעטים

157

הפועל

הצעיר  ,גילית

גיליון

 ( 15שבט

( סיון

תרע " ג ) .

תרע " ג ) .

158

שם ,

159

שם  ,גילית . 37

160

לעיל  ,הערה

 , 142עמ '  , 293 - 289המובאה מעמ '

161

עיין  ,למשל ,

שם  ,עמ '

80

34 - 33

. 272 - 266

. 293

עולי תימן בארץ  -ישראל בשנים תרמ  -ב  -תרע " ד

אשר התקוממו כנגד עוולות אלו וניסו לתקן את המעוות  .ידם היתה קצרה מלהיטיב את מצבם של
עולי

תימן  ,אולם דומה כי תחושת שותפות הגורל שחשו בה המוכים

סייעה בידם להתגבר על כאבם .

תחושת הארעיות
כיוון שהעולים מתימן נשלחו מלכתחילה לכבוש את העבודה מידי הפועל הערבי ולא להקים

יישובים של קבע  ,נקל לשער שהיו מקומות בהם נאלצו העולים להיות תושבים ארעיים  .הדברים
אמורים בעיקר ביישובי צפון הארץ  .מן המושבה מגדל סולקו התימנים  ,מפני שהפקיד הממונה על
המושבה טען שאינם מוכשרים לעבת -ה  .את מלחמיה נטשו התימנים משום שנפגעו מיחסם של
האיכרים במקום  ,ומכינרת נאלצו ללכת משום שאפסה עבודה

בשבילם .

162

תחושת ארעיות זו לא

הוסיפה להרגשת היציבות של העולים  ,ואף הגבירה את המרירות בלבם  .דומה כי מפעם לפעם חשו

את עצמם מיותרים .
אם במושבות צפון הארץ היתה תחושת הארעיות תופעת  -קבע  ,הרי שבמושבות השרון ויהודה נאחזו

עולי תימן  ,ועל אף הקשיים הוקמו בהן שכונות פועלים ליד המושבות  :נחליאל בחדרה ,
יהודה

בפתח  -תקוה ' ,

שערים ברחובותנ6י ושיבת ציון

6ן

בראשון  -לציון .

166

163

מחנה

את העבודה לא הצליחו

העולים מתימן לכבוש מידי הפועל הערבי  .מספרם במושבות היה קטן מדי כדי להגשים חלום

זה .

אולם עולי תימן הפכו את הפועל היהודי לתופעת  -קבע במושבות שביהודה ובשרון  ,והוכיחו כי על
אף הקשיים ניתן להיאחז כפועלים עברים

בארץ  -ישראל .
*

*

נסינו להראות כיצד  .מתוך תנאים מדיניים  ,כלכליים ודתיים החלה העלייה

מתימן .

החלומות

המשיחיים הנואשים במיטבם זכו להגשמה של ממש בידי העולים מתימן  .אף  -על  -פי שנכונו להם

קשיי הסתגלות רבים בארץ  ,נאחזו בה והפכו אט  -אט לחלק מנוף היישוב היהודי  .ודאי  ,אין לצייר
תמונה

אידילית ,

שכן קשיי  -הקליטה בארץ גרמו

לירידה  .אין

בידנו סטאטיסטיקה של מספר

היורדים  ,אולם מרישום שנערך על  -ידי יבנאלי מסתבר  ,כי בשנת תרע " ג

( ) 1913

משפחות לתימן  .הסיבות לירידה מן הארץ היו שתים  ( :א ) חוסר היקלטות בעבודה

חזרו שלושים
מתאימה ; ( ב )

געגועים אל אותו חלק של המשפחה שנשאר בתימן  .אולם ' על פי רוב היציאה מן הארץ בחשאי

ובהסתר דבר  ,זאת היא " חרפה " סוף סוף אומרים הם  .היוצאים בעצמם מרגישים כי " הארץ הקיאה
אותם "  ,שלא " זכו "  ,ולא

162

עיין  :שם  ,עמ '

163

תש " ג  ,עמ ' . 35 - 33
א  .צ  .מ 3 . 144 / ( - 13 .

284

בלי מלחמה פנימית מחליטים הם לשוב לגלותם ' .

167

בהערות  .פרשת כינרת תוארה בצורה ספרותית ; עיין על כך  :בלובשטיין  ,עלי תימן  ,תל  -אביב
KKL

 164שם KKL 3 . 147 / 1 ,
165

שם KKL 3 . 150 / 1 - 5 ,

166

שם ,

167

יבנאלי  ,אחרי העליה פרקי הפועל הצעיר ( לעיל  ,הערה  , ) 142עמ ' . 286

KKL 3 / 54 / 1 - 9

.

ו8

יהודה ניני

ספק בידנו אם המכתבים שנשלחו מן הארץ ובהם תיאורים על קשיי ההיקלטות  ,הידיעות שהגיעו

לתימן בדרך של עקיפין על מצבם הקשה של העולים בארץ ואפילו דברי היורדים עצמם  -היה בהם
כדי להפסיק את העלייה מתימן  .אפשר שידיעות אלו הביאו למיתון בקצב העלייה  ,אפשר שהכניסו
בלב העולים  -בכוח ' הרהור שני ' בטרם יעלו  ,אפשר שגרמו לדחיית זמן העלייה עד שתגענה ידיעות
טובות יותר  ,מרגיעות

יותר ;

אך להפסקת העלייה לא הביאו .

מלחמת  -העולם הראשונה  ,שפרצה בשנת

, 1914

היא שגרמה להפסקת העלייה מתימן לשש שנים

בקירוב  .אילו ( ואין מלה זו רלבאנטית למקצוע ההיסטוריה ) הוכשרו הכלים בארץ על  -ידי המוסדות
המיישבים והקולטים לקליטת עולי

תימן  ,דומני כי היינו עדים לחיזיון

מפליא .

יבנאלי  ,שנשלח

לתימן לעודד את העלייה משם  ,שממילא לא פסקה  ,הוציא פסק  -דין חמור על חוסר יכולתה של
התנועה הלאומית היהודית לגאול את יהודי תימן  ' :ההסטוריה הוציאה עלינו שטר -חוב

זה 30 - 20 :

אלף יהודים עומדים הכן לשוב לארץ ישראל  .עלינו לפרוע את שטר  -חובה זה  .ואם לאו  -פשטנו
את הרגל ' 68 .י דומה כי קצרה רוחם של העולים מתימן  ,ושל אותם

התנועה הלאומית היהודית היתה בראשית דרכה  .אמצעיה הכספיים

פעילים ממפלגות הפועלים .
היו דלים ומצומצמים  .אילו

נפתחו שערי הארץ לרווחה בפני העולים מתימן  ,בעידודה של התנועה הלאומית  ,היינו עדים בצד
החזיון המפליא של תנועת  -עלייה המונית גם לסבל  ,אכזבה ויאוש  ' .שר ההיסטוריה ' עשה חסד עם

תנועת העלייה מתימן  ,שהביאה ארצה טיפין  -טיפין  .בינתיים הוכשרו בארץ הכלים  ,ואף גובשו
ורוכזו האמצעים לחסל גולה זו עד תום

168

82

שם  ,עמ ' . 276

,

