מפקדי מונשיפיורי וחקר היהודים
באגן הים התיכון
מיכל בן יעקב

מבוא
בכל ניסיון להעריך את מספר היהודים שחיו בקהילות השונות באגן הים התיכון במאה הי״ט
ולהתחקות אחר התמורות החברתיות־הדמוגרפיות באזור ,נתקל החוקר בבעיה של מציאת
מקורות טובים לצורך מחקרו .שתי בעיות מרכזיות עולות במחקר דמוגרפי־היסטורי מעין
זה :האחת מיעוט המקורות ודלות הנתונים בהם ,והשנייה  -פענוח המונחים שבמקורות1.
גם אם צוינו במקורות מספרי האוכלוסין בארצות האסלאם ,הם מוגשים כהערכות בלבד,
וגם אם מצוינות קבוצות משנה כלשהן בקרב האוכלוסייה המתוארת ,אין במספרים כל מיון
באשר להרכבן .אין כל נתון שיש בו כדי לשפוך אור באשר לשאלות כגון מהו שיעור הנשים
לעומת הגברים באוכלוסייה ,מהו הרכב הגילים של הגברים ושל הנשים ,או מהו חלקה היחסי
של הקבוצה באוכלוסייה הכללית :כמו כן אין במקורות נתונים כדי להפרות דיון בתמורות
חברתיות־דמוגרפיות כגון גידול האוכלוסין או תהליכי הגירה .יתר על כן ,ההערכות של גודל
האוכלוסייה נרשמו בדרך כלל בקשר לערים נבחרות בלבד ,וכל ניסיון לעבד את המידע בעבור
מרחב שלם כרוך בקשיים ,שכן מקורות המידע השייכים לכל מקום ומקום במרחב הנחקר
קשים לעיבוד ,עקב היותם שונים ובלתי אחידים ,הן במועד רישומם והן באופיים.
במאמר זה ברצוני להציג מקור היסטורי אחד ,והוא סדרה של חמישה מפקדים שנערכו
במהלך המאה הי״ט בכל הקהילות היהודיות בארץ ישראל .אדון בבעיות מתודולוגיות שבעיבוד
הנתונים מתוכו ואציע דרכים להתמודד איתן במחקר העוסק בקבוצה אחת באוכלוסייה :היהודים
״המערביים״(יהודי צפון אפריקה) ,שהתיישבו בארץ ישראל .כמו כן אעמוד על האפשרויות
הטמונות במפקדים לסיוע בחקר תולדות היהודים הן בארץ ישראל הן בקהילותיהם בצפון
אפריקה ,יתרונותיהם ומגבלותיהם.

מפקדי אוכלוסין במאה הי״ט
בשל האופי האוטונומי של קהילות היהודים בצפון אפריקה ובארץ ישראל לא אספו השלטונות
המוסלמיים נתונים על היהודים באופן מסודר :גם באירופה לא נרשמו נתונים מפורטים על
היהודים מפי גורם ממשלתי או אחר מחוץ לקהילה .אמנם במשך כמה מאות שנים באנגליה,
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לדיון בקשר לחקר יהודי המזרח ראו :שמלץ ,בעיות מושגיות :דלה פרגולה ,הערות.
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בצרפת ובמדינות אחרות ,רשמו אנשי הכנסיות את הלידות(או ,לחלופין ,את הטבילות) ,את
הנישואין ואת הפטירות באופן די מסודר ושיטתי ,ולעתים אף הוסיפו פרטים נוספים על היחיד2,
אולם לא זו בלבד שבמסגרת רישומים אלו לא נפקדו היהודים באופן מסודר ,אלא שבמשך
הדורות היהודים בעצמם נמנעו מלהיפקד ,וזאת בשל החשש כי רישומם יביא להטלת מסים
נוספים ,לגיוס לעבודה או לצבא ,או לגירוש 3.עם זאת ,בתוך הקהילות היהודיות המסורתיות
עצמן אנו מוצאים רשימות מסוגים שונים :פנקסי מוהלים ,רשימות של עניים מקבלי צדקה,
ולחלופין ,של בעלי אמצעים משלמי המסים ,תורמים למטרות שונות ועוד .קריאה זהירה של
ספרות השאלות והתשובות ,של פנקסי קהילות ,ואף של ספרים ויומנים שהשאירו נוסעים
(יהודים ולא־יהודים) ,גם היא חושפת מידע דמוגרפי על היהודים .עם זאת ,כאמור לעיל,
במרבית הרשימות אין רציפות ,המידע הרשום חלקי בלבד ,והחוקר יכול לעשות בו רק
שימוש חלקי מכיוון שנרשמו קבוצות משנה בלבד ,וכן על פי רוב ,נרשמו השמות לבדם,
ללא נתונים אישיים נוספים .בעקבות זאת ,כדי להעריך את גודל הקהילות היהודיות ואת
מאפייניהן במקומות שונים ,נדרשת מלאכה מורכבת ,המשלבת מקורות רשומים ,השערות
והנחות באשר לנוהג החברתי ששלט בקהילה ,כגון גיל הנישואין ,או הרכב משק הבית .זאת
ועוד ,כדי לקבל תמונה קרובה ככל האפשר למציאות יש לצרף אל מאגר הנתונים את המידע
על תנאי התברואה ששררו בסביבת חייהם של היהודים ,על אסונות שהתרחשו בה ,ועל
השפעותיהם הדמוגרפיות של אירועים היסטוריים(כגון הגירה ומלחמה).

"המהפכה הסטטיסטית" וי הודי אגן הים ה תיכון
כל הנאמר לעיל חל על מצב הרישום במחצית הראשונה של המאה הי״ט ,אולם בעקבות
תמורות כלכליות ,פוליטיות וחברתיות באירופה במחצית השנייה של המאה השתנה המצב.
החל מאותם ימים התחוללה ״מהפכה סטטיסטית״ :אל תודעתם של צימרי ם שונים ,כגון
אנשי אקדמיה ,פוליטיקאים ועסקנים ציבוריים ,חדרה ההבנה כי בנתונים סטטיסטיים יש
כדי לשמש את ה״מדע של תיקון החברה״ ( ” the science of social reform“ (.4נתונים נאספו
ונוסחאות עובדו כדי להעריך את עושרה של המדינה ואת גודל האוכלוסייה בה מחד־גיסא,
ומאידךגיסא כדי לחזות מראש קשיים ולהכין תוכניות מתאימות כדי להתמודד עם הבעיות
שפקדו את החברה בבית בשל הגירות המוניות ,בשל תהליכי העיור ובעקבותיהם התפשטות
העוני .כך ,עם חדירתן של מעצמות אירופה לארצות אגן הים התיכון שאפו גורמים צבאיים,
ממשלתיים ,מיסיונריים ופילנתרופיים לאסוף נתונים על האוכלוסייה המקומית בכלל ,ועל
היהודים בפרט .החל ממחצית המאה הי״ט ,למשל ,נערכו מפקדים ממשלתיים באלג׳יריה,
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לתיאור של סוגי רשימות האוכלוסין שנרשמו לפני ביצועם של מפקדים מודרניים ראו :הולינגסוורת:
הנרי.
על התופעה הכללית ראו הולינגסוורת ,עמ׳  .35-33על התופעה אצל יהודי ירושלים ראו שמלץ ,התפתחות
האוכלוסיה ,עמ׳ .19-18
ראו איילר ,עמי .36-13
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ומאוחר יותר גם בתוניסיה .ובכל זאת ,בדרך כלל פורסם רק המספר הכולל של היהודים
בערים השונות ,ללא פירוט דמוגרפי5.
מלבד המפקדים הממשלתיים הללו עסקו ברישומי נתונים גם יהודים .התפשטותן של
מדינות אירופה אל מעבר לים הביאה בעקבותיה פעילות מוגברת של יהודי אירופה בקהילות
המזרח ,ונוסף על הפעילות המסורתית של יהודים לסייע בידי אחיהם באשר הם ,ונוסף על
התרומות המסורתיות שתרמו יהודי אירופה ליישוב היהודי בארץ הקודש ולמוסדותיו ,החלו
יהודים אלו להיערך לקראת פעולות סעד וחינוך מסוגים חדשים .רבים מהם היו מעורבים
בחברה הכללית באירופה וספגו רעיונות חדשים ותפיסות חברתיות על תיקון החברה ועל
כוחם של מספרים בתוכניות להיטיב את המצב .בהשראת רוחות חדשות אלו החלו נדבנים
יהודיים ,כגון משה מונטיפיורי וצבי הירש לעהרן ,ואגודות יהודיות חדשות ,כגון חברת ״כל
ישראל חברים״ הצרפתית ( )Alliance Israélite Universelleו״אגודת האחים ,,הבריטית
( ,)Angio-Jewish Associationלאסוף נתונים על בני הקהילות השונות ,לא רק כדי לחלק
נדבות וצדקה אלא כבסיס להכנת תוכניות חברתיות רחבות 6.במהלך המאה הי״ט נוסדו במגרב
ובארץ ישראל מוסדות דתיים ,פילנטרופיים ומדעיים ,נפתחו נציגויות של מעצמות אירופה
וארצות־הברית ,וכן ביקרו באזור תיירים .רבים מאלה ,יהודים ונוצרים ,העלו על הכתב את
התרשמויותיהם ,ביומנים ובדו״חות ,וכללו בהם אומדנים של מספרי האוכלוסין .לחלק מן
הכותבים היתה אמנם היכרות שטחית בלבד עם האזור ותושביו ,אולם אחרים פיתחו במשך
שנים מערכת קשרים ענפה עם התושבים המקומיים.
בארץ ישראל נערכו מפקדים וספירות של קבוצות אוכלוסין שונות מטעם הממשל
העות׳מאני 7,מטעם אנשי מדע וחוקרי ארץ ישראל 8,קונסולים זרים בארץ 9,וכן נציגי
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לסיכום הספירות השונות באלג׳יריה ,החל משנת ,1838ראו אייזנבט ,עמ׳ .14לדיון בנתונים אלה ,ואחרים,
ראו :נושי ,עמ׳  ;175-165בן־סימון דונאת ,עמ׳  .292-273על תוניסיה ,ראו :גאניאג׳ ,עמ׳  ;886-857טייב,
עמ׳  .104-85ראוי לציון מחקרה של אמלי גוטריץ׳ ,שבו חשפה את מפקד השלטונות שנערך במלאח של
מרקש בשנת  ,1890הכולל פירוט על כל יהודי שהתגורר שם  -ראו גוטריץ׳ ,עמ׳ .123-93
לנתונים על היהודים במרוקו בשנת  ,1860למשל ,ראו כהן ,נסיעה ,עמ׳  .701לריכוזי נתונים ממקורות
שונים ,ראו :לסקר ,ענ ;22-21 7שרטר ,עמ׳  203ומקומות נוספים; דשן ,עכ.31 7
על המפקדים העות׳מאנים במאה הי״ט ,ראו ,לדוגמה :מעוז ,עמ׳  ;95-94 ,82-81מקארתי ,עמ׳ .44-3
על מפקד  1905בארץ ישראל ראו :שמלץ ,מחקר דמוגרפי ,עמ׳  ;370-366ארנון ,עמ׳  .107-95בסיכומי
המפקדים העות׳מאנים בירושלים נחלקו היהודים שנפקדו שם לשלוש תת־קבוצות :אשכנזים ,ספרדים
ומוגרבים ,אך בדומה לרשימות הספרדים והמערביים במפקדי מונטיפיורי ,היו רשומים חלק מן המוגרבים
כספרדים וחלק כמוגרבים .רישומם של מתפקדים בתת־הקבוצה של המוגרבים לא חופף דווקא את
מקום לידתם במגרב ,אלא ככל הנראה את השתייכותם הארגונית־החברתית בעדה המערבית .עם זאת
יש להדגיש את ההסתייגויות לגבי מחקר המבוסס על מקור זה בעבור יהודים ,מאחר שלא נפקדו יהודים
לא־עות׳מאנים.
לתיאור הרשימות העיקריות ראו בן־אריה ,אוכלוסיית ארץ־ישראל.
בין המסמכים שבארכיונים של משרדי החוץ של בריטניה ושל צרפת יש שלושה סוגי רישום שאפשר לנצל
אותם למחקר על עליית היהודים המערביים לארץ :א  -אומדנים של כלל היהודים בכל עיר; ב  -רשימות
מדויקות ,שבא בהן המספר הכולל של בני חסות של אותה המדינה בכל עיר ,ולעתים אף רשימות שמיות
של בני חסות(אך מרבית רשימות אלה אינן רצופות וחלקיות);  - 3פנקסי רישום שוטף של בני חסות
אשר נעשה במשרדי הקונסוליות .במקור האחרון יש אוצר של מידע דמוגרפי על כל מתפקד(שם ,גיל,
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הקהילות היהודיות וראשיהן .עם זאת ,ממרבית הספירות האלה נשמר רק הרישום לפי עיר,
כפר או מחוז ,של כלל התושבים(לפי נפש ,בתים או גברים) ,בקבוצות עיקריות באוכלוסייה:
מסלמים ,נוצרים ויהודים(לעתים גם קבוצות משנה של אשכנזים וספרדים); אין ברשימות
פירוט על היהודים על פי עדות או על פי ארצות מוצא .לעומת זאת ,יהודים אחדים תושבי
הארץ טרחו לערוך ספירות מדויקות של בני היישוב .לקראת סוף המאה הי״ט ובראשית המאה
הכ׳ ערך אברהם משה לונץ ספירות אמינות .הוא אסף נתונים מדויקים ומעודכנים על מספר
היהודים ביישובים השונים ,אך על פי רוב לא מסר מידע דמוגרפי נוסף על המתפקדים ,ורק
בנוגע לירושלים מסר מידע על החלוקה לפי עדות ,0.בשנת  1905ערך זאב סמילנסקי מפקד
מסודר ומלא ביישוב היהודי ביפו בלבד ,ואת תוצאותיו פירסם בלוחות סטטיסטיים מפורטים".
עם זאת ,כאמור ,במרבית המקרים אין אפשרות לבודד את הקבוצה של היהודים המערבים
מתוך המספר הכללי של היהודים או של הספרדים ,כפי שאין אפשרות להבחין בין עולים
לבין ילידי הארץ ,וכן אין נתונים על גיליהם או על מקצועותיהם.
לעומת עורכי הרשימות החלקיות האלה והערכות האוכלוסין של אמצע המאה הי״ט יזם
משה מונטיפיורי ספירה מסודרת של כל יהודי ארץ ישראל ופרטים אישיים על כל אחד,2.
חמש פעמים במהלך המאה הי״ט ,בשנים תקצ״ט ( ,) 1839תר״ט ( ,) 1849תרט״ו ( ,) 1855תרכ״ו
( ) 1866ותרל״ה ( ,) 1875הוא יזם איסוף של נתונים ועריכתם בלוחות ,ובא בהם פירוט רב על
כל יחיד ועל כל משפחה בקהילות היהודיות בארץ ישראל ,3.ניתוח המפקדים מאפשר תיאור
מקיף ומעמיק לא רק של יהודי ארץ ישראל על פי קבוצות מוצאם ,על פי מועד עלייתם לארץ,
על פי מקומות מגוריהם ,על פי גיליהם ועל פי עיסוקיהם ועוד ,אלא מאפשר גם התחקות על
עקבותיהם של תהליכים דמוגרפיים שהתרחשו בקרב י הודי הגולה ,ועל מאפייניהם.

10
11
12

13

מקום לידה ,מצב משפחתי ,עיסוק ,ועוד) ,אך הרשימות מקוטעות ואין בהן רצף כרונולוגי .אפשר להיעזר
בהן למידע על יחידים ,אך קשה לנצלן לעיבוד תופעות של כלל הקבוצה.
לדוגמה :לונץ ,לוח א״י א(תרנ׳׳ו) ,עמי כה .בתשובה לביקורת על דיווחיו תיאר לונץ כיצד אסף ובדק את
מספרי האוכלוסין שפירסם  -ראו לונץ ,יסודי ספירותינו.
ראו סמילנסקי ,עמ׳  .108-6שם גם הסבר מפורט באשר לאופן ביצוע המפקד.
אני אסירת תודה לפרופ׳ עוזיאל שמלץ ד ל אשר סייע לי רבות במחקר זה ,העשיר אותי בנסיונו הרב,
ועודד אותי להעמיק במחקר על רשימות מונטיפיורי .שמלץ שקד שנים רבות על מפקדי ירושלים ,ומוקד
התעניינותו היה בתנועה הטבעית של האוכלוסייה (שיעורי ילודה ,תמותה ,ועוד) ולא בגלי העלייה
ובמקומות המוצא של העולים ,העשויים לשפוך אור גם על חיי היהודים בחוץ לארץ .על כן ,בעיבודיו
הסתפק שמלץ ,על פי רוב ,בחלוקת האוכלוסין לשתי חטיבות :אשכנזים וספרדים .בין מחקריו של שמלץ
ראו :קווים מיוחדים; בעיות מושגיות :אוכלוסיית ירושלים; מחקר דמוגרפי.
כמעט כל הטפסים המקוריים של מפקדי מונטיפיורי שרדו ,והם מופקדים בא״מ ,כ״י ,557-528וכן במיקרופילם
במתכ״י ,ס׳  ;6179-6151,35115אני מודה למר עזרא קהאן וגב׳ יעל אוקון ,משני הארכיונים ,על עזרתם
הנדיבה .המפקד הראשון עובד באופן חלקי בפרסום של יוסף מייזל(ראו מייזל) ופוענח בשלמותו על
ידי הדסה אסולין(ראו אסולין) .מידע על המפקד הרביעי(תרכ״ו ) 1866 ,מובא על ידי גאון ,מונטיפיורי.
מלבד הספירות בערי ארץ ישראל יזם מונטיפיורי רישומים של היהודים בצידון בשנים תקצ״ט (,)1839
תרט״ו ( ) 1845ותרכ״ו ( - ) 1866ראו א״מ /537,532,528מתכ״י  ;)6159,6154,35115באלכסנדריה
בשנת ת״ר ( - ) 1840א״מ /556מתכ״י  ;6178ובבירות בשנת תר׳׳ט ( - ) 1849א״מ /529מתכ״י .6151
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שער ל כ רי כ ת דפי ה מ פ ק ד הראשון ,תקצ״ט .ה מ קו ר :א” מ  ,528מתכ״י  ,035115צול ם ב ר שו ת ם
ה א די ב ה של ועד ק רן מונ טיפיורי ( )Montefiore Endowment Committeeו מ ר עז ר א ק א ה ן
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מפקדי מונטיפיורי  -מטרות ,מבנה הלוחות ודרפי רישומם
מטרות
במאה הי״ט היתה ארץ הקודש למוקד של התעניינות רבה של מעצמות אירופה ,שהשפיעה על
יהודי אירופה בפעילותם להיטיב את מצבם של היהודים בארץ ,הן בדרכים המסורתיות ,של
מתן תרומות ,הן בדרכים חדשות .במסגרת זו ,בעת מסעם השני של משה ויהודית מונטיפיורי
בארץ ישראל ,בשנת תקצ״ט ( ,)1839יזם מונטיפיורי רישום מסודר של כל בני היישוב ,במפקד
המודרני הראשון שנערך בקרב יהודי ארץ ישראל .מטרותיו המוצהרות בעריכת מפקדים
שיקפו את אלה שנשמעו בבית הנבחרים הבריטי ובעיתונות הלונדונית באותה העת :״כדי
לברר את סיבת עניים הרב ולהמציא תוכניות מתאימות כדי לבער אותו״ 14.אף על פי שמשה
מונטיפיורי ואשתו כתבו ביומניהם שורות אחדות בלבד על מטרות המפקדים ועל דרכי ביצועם,
מופיעים בהם תיאורים תמציתיים רבים על איסוף נתוני המפקדים ,על בדיקת הלוחות ,ועל
הדרישות לתיקונם ולהשלמתם 15.בעת ביקורו בכל עיר נהג מונטיפיורי לאסוף את הרשימות,
שהזמין בעוד מועד ,ולבדוק אותן .לעתים קרובות באותה עת ,ועל פי אותן הרשימות ,הוא
חילק כספים לנזקקים; ,6לפיכך ,יהודי ארץ ישראל ראו ברשימות אלו רישום מסורתי בעבור
החלוקה ,ולא אמצעי חדשני לשינוי פני החברה .עם זאת ,יש להדגיש כי לא רק עניים נפקדו,
אלא גם ״בינוניים״ ובעלי אמצעים .אף על פי כן ,ולמרות הצהרותיו של מונטיפיורי באשר
למטרות המפקדים ,לא נראה כי הרשימות נוצלו הלכה למעשה לצורכי תכנון מפעלי סיוע
לטווח רחוק.

מבנה הלוחות
המידע שמונטיפיורי ביקש נרשם בלו חות מסודרים ,המכונים במקור Statistical
 ,Accounts of the Holy Landובמהלך המאה הי״ט חזר מונטיפיורי וביקש את המידע
חמש פעמים ,בהפרש של עשר שנים בערך כל פעם .הלוחות היו ממוינים לפי הערים בארץ,
ובכל עיר שהיתה בה קהילה יהודית גדולה נרשמו רשימות נפרדות לאשכנזים ולספרדים17.

14
15

16
17

ראו מונטיפיורי ,יומנים ,ב ( 26בפברואר  ,) 1866עמ׳  . 172להשוואה בין המפקדים של מונטיפיורי לבין
המפקדים הבריטיים באותה תקופה ראו בן יעקב ,המפקד.
ראו :מונטיפיורי ,הערות ,עכ( 240 7צפת 24 ,במאי [ ,)]1839עמ׳ ( 254טבריה 30 ,במאי) ,ענ( 299 7חברון,
 15ביוני) ; מונטיפיורי ,ארבעים יום .לודוויג פרנקל וטיטום טובלר חוזרים על תיאורים כאלה  -ראו:
שמלץ ,התפתחות האוכלוסיה ,עמ׳  , 30הערה א׳; וראו :ספיר ,עכ ;22 7בן יעקב ,המפקד.
ראו :מונטיפיורי ,יומנים ,א (  4ביוני  ,) 1839עכ( 176 7צפת 24 ,במאי [ ,)]1839עמ׳  ;240אסולין ,עמ׳ טז.
באוסף מונטיפיורי חסרים מפקדים אחדים .אפשר לשער שהם נערכו אן לא שרדו ,וזאת על פי הנחות
אחדות :בצפת ,למשל ,נשמרו רשימות לאשכנזים לשנת תרל״ה ( ,) 1875אן לא נמצאו רשימות מקבילות
לספרדים .כמו כן ,לא נמצאו מפקדים בעבור חיפה בשנים תר״ט ותרכ״ו ,ואין סיבות סבירות שמנעו
את עריכתם בתקופה שהקהילה היהודית שם גדלה .באותן השנים נפקדו היהודים לא רק ביפו אלא גם
בקהילות הקטנות יותר ,כשפרעם וכפקיעין.
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בערים שהיתה בהן אוכלוסייה יהודית קטנה יחסית ,נרשמה רשימה מאוחדת אחת ,ואלו
היו בעיקר קהילות של ספרדים ,כגון בחיפה(פרט למפקד תרכ״ו ,)18ביפו ,בעכו ,בשפרעם,
בפקיעין ובשכם19.
במהלך השנים ,עם פיצולם הארגוני של האשכנזים בערי הקודש ל״כוללים״ השונים נ ע רן
לוח נפרד לכל כולל של אשכנזים ,אך לוח אחד לספרדים ,הכולל את כל בני העדות שאינן
אשכנזיות .רק בירושלים נערכו רשימות אחדות ,נפרדות לשתי קבוצות מתוך ק״ק הספרדים:
למערביים ולגורג׳ים 20.במפקדי תקצ״ט ותרל׳׳ה הופיעו המערביים בירושלים בלוחות של
כלל הספרדים ,אולם בשלושת המפקדים האחרים בירושלים ,בשנים תר״ט ,תרט״ו ותרכ״ו,
ישנם לוחות נפרדים; עם זאת קיימת חפיפה מסוימת ברישום המתפקדים בלוחות המערבים
ובלוחות הספרדים .שני המפקדים האחרונים נערכו לאחר פרישתם של המערביים מעדת
הספרדים בעיר והקמת ״ועד העדה המערבית״ בשנת תר״ך ( .)1860עם זאת ,בשנת תרכ״ו
התעלם החכם באשי ,ר׳ חיים נסים אבואלעפיא ,מהרשימות הנפרדות של המערביים,
ובמכתב שצירף לספירת הספרדים כתב כי ״פה [בלוחות הספרדים] נכללו כל נפשות המערבים
כי הם מעולם לא היו כולל לבדם וכולנו ספרדים אשר גורשנו מספרד ,ואפי׳נלו] באותם הימים
זה שבעה שנים שנפרדו היה מחמת חירום״ 21.קיומן של הרשימות הנפרדות למערביים מוסבר
בחלקו במאמציהם של המערבים להיות עצמאים ,החל משנות הארבעים ,וחלקו בהתעניינותו
של מונטיפיורי במצבם של המערביים בעיר ,והתערבותו למענם 22.הסברים אלה אמנם עונים
על השאלה מדוע נערכו רשימות נפרדות ,אך אינם מסבירים את חסרונן בשנת תרל״ה ,עת
פריחתה של פעילות ועד העדה המערבית .ייתכן שהיחסים בין העדות השתפרו ,ולא היה
למערבים עוד צורך להוכיח את כוחם ואת עצמאותם בפני מונטיפיורי; ייתכן שהיו סיבות
אחרות .לא מצאתי עדויות ישירות המצביעות על המניעים של יחידים לרישומם בלוח הנפרד
של המערבים ,או להפך ,לרישומם בלוח המשולב עם הספרדים.
הרישום בלוחות שמי ,ובכל לוח עשרה טורים ,לפי הסדר הבא :שם בעל המשפחה ,מקום
לידה ,גיל(״שני חייהם״) ,שנת עלייה או שנות שהות במקום (״עת בואם לאה״ק״) ,המצב
הכלכלי(״מהות כספם״) ,משלח יד או עיסוק(״מעשיהם ומלאכתם״) ,מצב משפחתי(״פנוי״

18
19

20

21
22

רשימה של שלוש משפחות אשכנזיות בחיפה בשנת תרכ׳׳ו ,וכן רשימה של שתי אלמנות ויתום אחד,
נמצאו כרוכות בין דפי מפקד הספרדים בטבריה מאותה השנה  -ראו א״מ / 529מתכ״י .6159
חסרים לנו מפקדים אחדים :בשנת תקצ״ט  -פקיעין :בשנת תר״ט  -היפה :בשנת תרכ״ו  -שפרעם ,עכו
וחיפה(ראו שתי ההערות הקודמות); בשנת תרל״ה  -שפרעם ,עכו ,פקיעין ו שכם(ולא ידוע אם נערך
מפקד בארבע עיירות האלה).
רשימה נפרדת ליהודי גורגייסתאן(גאורג׳יה ,גרוזיה) נרשמה במפקד ירושלים תרל״ה בלבד  -ראו א״מ
/ 555מתכ״י  .6177בירושלים התארגנה קהילה זו בוועד נפרד בשנת תרכ״ג ( - ) 1863ראו :שרעבי ,עמי
 ;36-34דרדאן ובן יעקב ,ענ.226-225 7
רשימות הספרדים ,ירושלים ,א׳׳מ /537מתכ׳׳י .6159
ראו ,למשל ,הערה ארוכה ליד שמו של ר׳ יעקב תורגימן ,רשימת המערבים ,א״מ /531מתכ״י  .6153על
׳פרשת תורג׳מן׳ ועל התערבותו של מונטיפיורי למענו ,ראו בן יעקב ,עלייתם והתיישבותם ,עמי .212-209
על יחסו של מונטיפיורי לעדה המערבית ,ראו גאון ,מונטיפיורי; בן יעקב ,עלייתם והתיישבותם ,עמ׳ ,212
ובמיוחד הערה  595שם.
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צילום של דף מתוך מפקד בני ישראל בטבריה ,לעיל עט׳  ,)12-11שם האשה ,מספר הילדים,
שמותיהם וגיליהם ,הערות שונות ו סן כל הנפשות(ראו איור מס׳  .)1לעתים פוצלו רשימות
המשפחות של הספרדים לשתי רשימות :״לוח שמות בני ישראל״ ו״לוח שמות החכמים
והרבנים״ ,במיוחד בקהילות הגדולות יותר של טבריה וצפת .לעתים קיימות גם רשימות
נפרדות ל״משוטטים בקרית חוצות״23.
בכל שורה נרשמה משפחה בהרכבה הבסיסי  -אב ,אם וילדים  -א ן לעתים נרשם
ההרכב של משקי בית :בני משפחה והנלווים עליה שהתגוררו איתה ,כגון הורים מבוגרים,
אחים צעירים או אחיינים .לרוב היה הסדר הפנימי של המתפקדים לפי סדר א׳־ב׳ של השם
הפרטי של המתפקד 24.כאשר הכינו הרושמים רשימה נפרדת לחכמים ,על פי רוב נרשמו
שמותיהם לפי מעמדם :הראשונים ,ז׳ טובי העיר(המצוינים כך) ,ולאחר מכן יתר החכמים
והלומדים .במפקדים אחדים נקבצו השמות בצורות שונות .קיימים ,למשל ,דפים שכמעט כל
המתפקדים בהם הם ילידי המגרב ,ולעומתם דפים שילידי המגרב אינם נזכרים בהם כלל.
נראה לי שבמקרים אלה נעשה הרישום על פי השתייכות המתפקדים לבתי כנסת ,שחלקם
היו מוסדות עדתיים .יוצאי דופן הם הלוחות מצפת ומטבריה משנת תר״ט ,ואלה התחלקו לפי
מועדי חלוקת הקצבאות :א  -״בכל שבוע ושבוע ובחגים ובמועדים״; ב  -״בחגים ובמועדים
ובחנוכה ובפורים וחיטי דפסחא״; ג  -״יחידי סגולה ...שאינם נהנים מקופת העניים זולת
כל הוצאות משא מלך ושרים שאנחנו פורעים בעדם״ 25.במפקד תרל״ה בירושלים מסודרת
רשימת הספרדים על פי חצרות מגורים ממוספרות26.
מלבד רשימות הגברים ,ראשי משק בית ,ובני ביתם ,נרשמו לוחות נפרדים לאלמנות בכל
קהילה ,וליתומים וליתומות  -הלוחות דומים מאוד ללוחות הגברים בצורתם (ראו איור
עט׳  .)25במפקדים שנערכו בשנים תרט״ו ,תרכ״ו ותרל״ה ,צורפו גם ארבעה טפסים מודפסים
לרישום של מוסדות :בתי כנסת ,בתי מדרש ,בתי ספר וחברות .בטפסים אלה טורים לפירוט
פעילות המוסדות ,נושאי התפקידים בהם ,ההוצאות וההכנסות שלהם ,וטורים להערות שונות.
בשנת תרכ״ו נשלח לכל קהילה טופס נוסף ,״לוח סדר עבודת האדמה בגבול עה״ק [פלוני]״ ,ובו
מקום לפרטים על מיקום השדות וגודלם ,מקורות המים לחקלאות ,סוגים של גידולי שדה ובעלי
חיים ,״מספר כלי המחרושת״ ,הוצאות והכנסות ,והערות נוספות 27.ככל הנראה ,מונטיפיורי
ביקש מידע זה כדי לקדם את תוכניותיו לפיתוח התיישבות חקלאית בארץ28.

23
24

25
26

27
28

ראו רשימות הספרדים ,צפת וטבריה ,תר״ט ,א״מ /529מתכ׳׳י .6151
וזאת למרות שרשום גם שם משפחה מוגדר ומוכר ,כגון דהאן ,אלקיים וכדומה ,או תוספת שנעשתה לשם
משפחה,כגון כהן ,הכהן או לוי .במקרים אחדים ניכר השימוש בכינוי ,כגון ״המערבי׳׳ או ״בן פלוני״ .קשיים
בקביעת שם המשפחה או היעדרו שכיחים יותר בפענוח שמות האלמנות והיתומות.
ראו א״מ / 529מתכ״י .6151
שם / 535שם  .6157באנגליה באותה התקופה היו שלושה שלבים מוגדרים בביצוע המפקדים ,והרישום
הראשוני נעשה על פי מיקום הבית  -ראו :ארמסטרונג ,עט׳  ;81-28גרבניק ,עט׳  . 202-190להשוואה
בין מפקדי מונטיפיורי לבין המפקדים שנערכו באנגליה באותה התקופה ראו בן יעקב ,המפקד.
ראו א״ט /537מתכ׳׳י .6159
ראו :קרק :ברטל ,תוכניות התיישבות.
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דרכי איסוף הנתונים ורישומם
לפני ביקוריו בקהילות היהודיות בארץ פנה מונטיפיורי אל ראשי הקהילות ,וביקש מהם להכין
רישום מפורט של כל יהודי הקהילה :גברים ,נשים ,ילדים ,אלמנות ויתומים; 29עם זאת ,לא היו
נהלים ברורים לרישום המידע .בשנת תקצ״ט נשלח טופס לדוגמה לכל קהילה ,כשמונה או
עשרה ימים לפני הביקור ,ואלה הועתקו על ידי סופרי הקהילות שגם מילאו אותם; 30גם בשנת
תר״ט הכין כל סופר את דפי המפקד .בגלל העדר הנהלים לראשי הקהילות ,קיים שוני מסוים
בין לוחות המפקדים ,הן בצורתם הן בהיעדר שיטתי של סוגי מידע מסוים 31.לרישום שלושת
המפקדים האחרונים(תרט״ו ,תרכ״ו ,תרל /,ה) נשלחו טפסים מודפסים לראשי הקהילות ,דבר
שהקל במידה רבה על אחידות הרישומים; הטפסים הודפסו באנגלית ובעברית ,ובמספר מספיק
לצרכיה של כל קהילה .בשנת תרל״ה ,טרם יציאתו למסע ,שלח מונטיפיורי את הטפסים32
לראשי הקהילות מרמסגייט ( ,)Ramsgateמקום מושבו באנגליה33.
סופרי הקהילה ופקידיה רשמו את פרטי המתפקדים כפי שמסר אותם המתפקד או
נציג הקהילה; 34אלו הכירו את בני קהילתם 35,דבר שאיפשר להם להשלים פרטים ,ולציין

29

30
31
32

33
34

35

ראו ״הערה גדולה לעיני כל מבקר״ שצירף החכם באשי של ירושלים ,הרב נסים חיים אבואלעפיא ,ללוחות
הספרדים בשנת תרט״ו ,א״מ / 530מתכ״י  6152להלן בעמ׳  ;23מונטיפיורי ,הערות ,עמ׳  ;249מונטיפיורי,
יומנים 26( 2 ,בפברואר  ,) 1866עמ׳ . 172
ראו מונטיפיורי ,יומנים 4( 1 ,ביוני  ,) 1839עמ׳  . 176טופס לדוגמה ,המודפס באנגלית בלבד ,צורף כנספח
למהדורה הראשונה של יומנה של יהודית מונטיפורי  -ראו מונטיפיורי ,הערות (.) 1844
במפקד צפת תר״ט ,למשל ,לא נרשמה שנת עלייה  -ראו א״מ / 529מתכ״י .6151
בין הטפסים שנשלחו לשנת תרל״ה היו גם טפסים שנשארו מהמפקד הקודם ובהם מודפסות המילים
״שנת תרכ״ו״ ,אן במרבית הדפים נכתב ביד התאריך ״תרל״ה״ ליד השנה המודפסת ,תרכ״ו .נוסף על
כך ,ניתן לזהות את הלוחות כאלה השייכים למפקד תרל״ה משום שכל מפקד נכרך בנפרד ,ככל הנראה
לפי סידורו של אליעזר הלוי ( ,)Louis Loeweמזכירו של מונטיפיורי.
ראו מעטפות שנושאות את חותמת הדואר ( r a m s g a t e ju 1875יוני או יולי?) ,שנשמרו יחד עם
המפקדים של חברון(א״מ / 533מתכ״י  ,)6155ושל הספרדים בירושלים(א״מ / 540מתכ״י .)6162
שמלץ העלה את האפשרות ש״רשימות החלוקה״ הן ששימשו בסיס להכנת המפקד ,ושהנתונים נאספו
מן הכוללים ,ולא מה שרשמו הפוקדים מפי המתפקדים(ראו שמלץ ,התפתחות האוכלוסיה ,עמ׳ ,)28-25
״ואין לראות בכך רק פגם״(עמ׳  .)28אפשר לתת חיזוק לטענתו של שמלץ מעיון בצורת הרישום של
מפקדי הספרדים בצפת ובטבריה בשנת תר״ט ,שם נרשמו לוחות נפרדים לאלה ש״לוקחים קופה מידי
שבת בשבתו״ ,לאלה ״שלוקחים בחגים ובמועדים״ ,ולאלה ״שאינם לוקחים אפילו בחגים ובמועדים״,
וכדומה  -ראו א״מ / 529מתכ״י  .6151אך לא נראה לי שהמפקדים נרשמו מתוך רשימות ״החלוקה״,
שהרי המידע המפורט הרשום בהן אינו מופיע בפנקסי ״החלוקה״  -עם זאת ,ייתכן שנעזרו בהן(ברשימות
החלוקה) כדי להשלים את הרישום באשר לתושבים שנעדרו מן העיר בעת המפקד.
אסולין(עמ׳ יח) טוענת ש״אי אפשר לדעת באיזו מידה הכירו את התושבים״ .טענתה צודקת באשר
למקרים מסוימים בשנת תקצ״ט ,אך במקרים רבים אפשר לזהות בבירור את הסופר כבן הקהילה .למשל,
הסופר ובן העדה המערבית בירושלים ,לוי יפלח ,רשם את הלוחות של בני עדתו בשנים תרט״ו ותרכ״ו
(א״מ / 537 , 531מתכ״י  ;)6159,6153ובטבריה ,בשנת תרט״ו ,חתום סופר הקהילה ״אני עבדכם הסופר
ק״ק הספרדים ה״י שבעה״ק טבריא ת״ו הצעיר שמואל אנהורי 0״ט [Samoei anauri [sic״  -ראו א״מ
/ 532מתכ״י .6154
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אפילו את אלה שנעדרו מהעיר באותה עת 36.בעת הרישום היתה נהוגה זהירות מרבית מפני
רישום כפול 37,מאחר שרשימות המפקדים שימשו את מונטיפיורי גם לחלוקת כספים .בשולי
המפקד נמצאות הערות כגון ״ בא מהע״ק [מעיר הקודש] צפת ת״ו נתבנה ותכונן] ב ת סיון מש,
[משנת]  . . .והוא לקח בצפת ואשתו ובניו הי״ו נהשם יחיהם וישמריהם] פעה״ק נפה עיר
הקודש] והוא אמר שלא לקח עבורם38/ ,
עם זאת ,ישנם אי־דיוקים מסוימים ושינויים בפרטים ממפקד למפקד ,וזאת בשל נהלים
בלתי ברורים במסירת המידע וברישומו; לא נראה לי שהדבר נעשה במכוון או מטעמים
אידאולוגיים 39.כמו כן ,כדי למסור רשימות מסודרות ,היו כנראה שלבי הכנה מוקדמים בעריכת
המפקדים 40,וכתוצאה מכך נפלו טעויות לא רק ברישום המידע אלא גם בעת העתקת הפרטים
לרשימות הסופיות ,על אף המאמצים של רושמי המפקדים לערוך אותם בשלמות ובדייקנות
(ראו להלן).
כאישור לפרטים הרשומים ,ראשי הקהילה או הסופר חתמו לעתים בעמוד האחרון של
המפקד ,והם עשו זאת בחרדת קודש .בשנת תרט״ו ,למשל ,רשמו סופר העדה המערבית
בירושלים וראש הקהילה ליד חתימותיהם את הדברים כדלהלן:
להיות אמת וצדק אין נעשו הלוחות האלו באמת ובאמונה כאשר צוה משה לכל ישראל
בלתי שום דופי חלילה ,ואם שגינו ה׳ הטוב יכפר בעדינו ,שגיאות מי יביך ובודאי שידונו
אותנו לכף זכות ,וה׳ ידין אותם לכף זכות ,ובשכר זאת אל חי חלקנו ,יחיש לגאלינו,

36

37
38

39

40

לדוגמה :״הוזק ברעש וכעת אינו בעה״ק״(טבריה תקצ״ט ,א״מ / 528מתכ״י  ;)35115״אשתו אינה בעיר״
(שפרעם תרט״ו ,א״מ /532מתכ״י  ;)6154״בשליחות״ או ״בקרית חוצות״(ירושלים תקצ״ט ,א״מ /528מתכ״י
 , 35115עמ׳ .)44 ,43
וזאת לעומת החשש מפני תת־רישום ,כפי שקיים במפקדים רבים בעולם  -ראו הולינגסוורת ,עב.33 7
ראו :חיפה תקצ״ט ,א״מ /528מתכ״י  ;35115אסולין ,עמ׳  . 197ראו גם רישום בעבור מאיר בן עזרא ברשימת
חיפה תרט״ו :״עכשו בא מצפת תוב״ב״  -א״מ / 531מתכ״י  .6153באופן כללי נוקט הולינגסוורת בעמדה
שיש לקבל את ספירת האוכלוסייה כביטוי של ספירה נמוכה ( ,)understatementאך מסייג את קביעתו אם
האנשים רואים תועלת בהימנותם ,אז ידאגו להיפקד .כך לדעתי היה המצב בארץ כשחשבו בני היישוב
היהודי כי הרישום במפקדים הוא מעין רישום לצורך החלוקה המסורתית של כספים .במחקרו על מפקדים
באמסטרדם בראשית המאה הי״ט מעלה גם נוסטלינג את האפשרות של רישום יתר של העניים ,בגלל
המניע של בקשת תמיכה כספית נוספת  -ראו נוסטלינג ,עמ׳  , 176-175ובמיוחד הערה  21שם.
מסקנה שהגיעה אליה אסולין(עכ 7יז) .בקרב חלק מן האשכנזים היו אמנם הסתייגויות הלכתיות
מעצם מניין הנפשות ,אך לא נמצאו עדויות להתנגדות כזו מצד הספרדים בכלל ,או מצד המערבים
בפרט .הסתייגויות האשכנזים ,ככל הנראה ,לא גררו אי־רישום של המתנגדים לכך באופן מעשי ,וזאת
בשל המצב הכלכלי הדחוק בארץ ובשל השימוש ברשימות למטרות של מתן צדקה  -ראו מכתב מאת
ראשי כולל הו״ד בירושלים ,תרל״ה ,א״מ / 539מתכ״י  .6161וראו גם חיימסון , 1 ,עמ׳ Young to( 4
 ;)Palmerston, Jerusalem, 25 May 1839, no. 6משרד החוץ הבריטי , 78/83 ,עמ׳ Finn to( 225-224
 ;)Palmerston, Jerusalem, 22 August 1849, no. 41מורגנשטרן ,עמ׳  45הערה  ;1אסולין ,עמ׳ יז.
דפי טיוטה נשמרו למפקד הראשון בלבד .מחברת נוספת נשמרה לספרדים בירושלים בשנת תר״ט,
ולכל אות יש עמוד או עמודים אחדים; בדפים אלה מסומנים המערביים ,והם הופיעו בטיוטה נוספת
שרשומים בה מערביים בלבד .עם זאת ,אין רשימה סופית נפרדת למערביים ,ושמותיהם שולבו ברשימת
הספרדים  -ראו א״מ / 529מתכ״י  .6151לא מצאתי דפי טיוטה למפקדים האחרים בירושלים או בערים
אחרות.
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ובימיכם ובימינו תושע יאודה וישראל ישכון לבטח׳ ועל דבר אמת וצדק כי לוחות הללו
מאות א /ועד אות ת׳ ,נעשו באמת וביושר ,חתמנו שמותנו פעה״ק ירושלם ת״ו ביום
ף ד ך [כ״ז] לח[ 7חודש] אדר המהודר ,ש׳נשנת] בכ״ל ל״ב ידרשוה״ו נהתרט״ו] לברי״ע
והכל שו״ב [שריר ובריר] וקיים.
[חתומים]

יצחק זעפראן ס״ט

לוי יפלח הסופר ס״ט41

אף כי ברשימות חסר מידע ,נראה שאלו שברשותנו שלמות בפני עצמן .למרות ההסתייגויות
באשר לפרטים מסוימים ולמרות מציאותן של טעויות אנוש ברישום של המפקדים ,אני מעריכה
שמפקדי מונטיפיורי עומדים יפה בכל אמות המידה של אמינות ואיכות של מפקדים :על פי
בדיקה קפדנית שערכתי בנתונים המופיעים במפקדים על ילידי צפון אפריקה ,ובהשוואתם
עם נתונים ממקורות שונים ,עולה כי טובה מידת חלותם ( )accountabilityשל נתוני מפקדי
מונטיפיורי גם על כלל התושבים היהודים לרבות מספרם ומאפייניהם 42.סיכומי המספרים
המוצגים במפקדים ,למשל ,תואמים לנתוני ״הפקידים והאמרכלים של אמסטרדם״(הפקוא״ם),
הנחשבים אף הם אמינים43.

בעיות מתודיות בשימוש מפקדי מונטיפיורי ובעיבודם
כאלפיים גברים ראשי משק בית ,ילידי צפון אפריקה ,נזכרים בחמשת המפקדים בערים השונות44.
פענוח הכתוב ,הבנת המונחים במפקדים ,והצורך למיין את הנתונים בקטגוריות אחידות לצורך
עיבודם ,מעלים מיגוון של בעיות מתודיות .כאמור לעיל ,לא היו הוראות מפורשות כיצד למלא
את הטפסים ,וכך נוצר מצב שכל מתפקד מסר את המידע הנדרש כראות עיניו ,וכל סופר רשם
41

42

43
44

א״מ /531מתכ״י  .6153ראו גם הצהרת הסופר ברשימת הספרדים בטבריה מי״ד בסיון תקצ״ט ,א״מ
/528מתכ״י  , 35115עמ׳  .29בשנת תרט״ו חתמו על הרשימה המשותפת לספרדים ולאשכנזים ביפו הסופר
הספרדי ״הצעיר יאודה בכמוה״תבן כבוד מורי הרב] מנחם הלוי הי״ו ,פו״מ דק״ק [פרנס ומנהיג דקהל
קודש] יפו ת״ו״ וגם ״משה יעקב בלאטנער אשכנזי״  -א״מ / 531מתכ״י  .6153ספי ר( ע מ׳  ) 22כותב כי
״הטפסים שמולאו ,נחתמו על ידי כל בית־אב וכן נבדקו ,אושרו ונחתמו על ידי ראש כל עדה״; לא מצאתי
חתימות כאלה ברשימות הספרדים באף מקום.
בעיות כגון אלה נידונו באריכות במחקרים הדנים בסוגיות בדמוגרפיה היסטורית ובשימוש במפקדים
בעולם ,ונקבעו אמות מידה לקביעת אמינותם  -ראו:הולינג  0וורת ,עמ׳  ;74-65הנרי; לאוטון; ריגלי,
חברה .שני מכוני מחקר עוסקים במחקר מהסוג הזה ,והם פרסמו לא מעט  -בצרפת L'institut National
( ,d'Etudes Démographiques (INEDובאנגליה Cambridge Group for the Study of History of
( Population and Social structureראו ריגלי ,קנה מידה) .אשר למהימנותם של מפקדי מונטיפיורי,
נוקט שמלץ(התפתחות האוכלוסיה ,עמ׳  ) 31-28ב״עמדה חיובית בעיקרה״ ,ומדגיש את שלמות חלותם
על כל התושבים היהודים.
ראו :מורגנשטרן ,עמ׳  ,27-26ובמיוחד הערות  ,2-1עמ׳  ; 47-45אסולין ,עכ 7כ.
המונח ״ראשי משק בית״ מתייחס לגברים הרשומים ברשימות ,בין אם נשואים ,אלמנים או ״פנויים״
(רווקים וגרושים) ,ואינו כולל גברים הרשומים כבני ביתם של ראשי משק בית אלה .בין הגברים שלא
נמנו כראשי משק בית הם חמים ,דודים ,אחיינים ,ואפילו בנים נשואים הרשומים כחלק ממשק הבית של
אבותיהם .לעיבוד הכללי כאן לא הופחתו שמות של ראשי משק בית שנזכרו במפקדים בשנים שונות.
האלמנות הרשומות בלוחות נפרדים טופלו בנפרד בשל הבעיות המיוחדות ברישומים אלה  -ראו דיון
להלן.
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את הנתונים על פי הבנתו .כדי לעבד את הנתונים באופן שיטתי וכדי לערוך השוואות בין
המפקדים ובין המקומות השונים ,נדרש בירור קפדני באשר להגדרת המונחים ותקפותם בנוגע
לכל מתפקד ומתפקד .בירורים אלו העלו שאלות חשובות ,הן במישור המתודולוגי הן בתכנים,
והיו לחלק מהותי של המחקר עצמו .התשובות לשאלות והמסקנות העולות מהן מאפשרות לא
רק עיבוד מהימן יותר של הנתונים ,אלא הן שופכות אור גם על מיגוון של נושאים חברתיים
ואידאולוגיים הנוגעים לחייהם של בני העדה המערבית ובני הקהילה הספרדית ,ליחסיהם
עם סביבתם התרבותית והפיזית ,וליחסיהם עם מונטיפיורי ומפעליו.
אפשר לחלק את הבעיות המתודיות לשתי קבוצות :הראשונה נובעת מטעויות טכניות,
שחלקן ניתן לאתר ,ומחוסר במידע ,שאפשר להשלימו לצורך הבנת הנושא אך לא לצורך
העיבוד הסטטיסטי; והשנייה  -מונחים החייבים בירור מעמיק באשר להגדרותיהם ,הן כדי
לנתח את הנתונים בצורה מהימנה הן כדי להבין את ההקשר התרבותי והחברתי שלבני העדה
המערבית ,כיחידים וכקבוצה.

איתור טעויות ומידע חסר
איתור טעויות
על אף המאמצים של סופרי הקהילות לבצע את הרישום בשלמות ובדייקנות ,נפלו טעויות
טכניות בעת רישום הפרטים והעתקתם .כתוצאה מכך קיימים שיבושים וסתירות בנתונים ,בין
שבמידע שנמסר על ידי המתפקד ובין שברישומו על ידי הסופר .בעיות אלו צפויות בכל מפקד,
והן שכיחות יותר במפקדים שנכתבו ביד ושהועתקו ,ובאלה שהוצגו בהם שאלות המאפשרות
תשובות חופשיות ,וזאת בניגוד לתשובות שנדרש בהן רק סימון של סמל מוסכם.
אפשר לגלות חלק מהשגיאות הטכניות בבדיקה הגיונית של הנתונים הרשומים ,וחלק אחר
אפשר לגלות בהשוואת המידע עם מקורות אחרים או עם מפקדים אחרים ,במידה שהמתפקד
האריך ימים ומופיע ביותר ממפקד אחד .בדיקה הגיונית חושפת טעות ,אך ללא מקור מי ד ע
נוסף אי־אפשר לתקנה .דוגמה לטעות כזאת היא רישומו של מכלוף סנג׳יר במפקד טברי ה
בשנת תקצ״ט .הוא רשום כיליד ווהראן(אורן) ,רווק ,כבן עשרים ואחת ,ושעלה בשנת ת ק ע״ ד
( 45.) 1814אך מחישוב פשוט של הפרש השנים בין שנת עלייתו לבין שנת המפקד עולה ש ה אי ש
עלה ארצה ארבע שנים לפני שנולד! ...כאשר נחשפות טעויות כאלה נדרשת בדיקה חוז ר ת
בפענוח הכתוב .לעתים אפשר ׳׳לתקן״ את הרישום בצורה סבירה על ידי ניחוש הגיוני וסביר
של החלפת האותיות והמספרים ,שבכתב יד יש ביניהם דמיון(כגון ,ר/כ או ד/ז) .ב מ ק רי ם
אחדים נמצאו עדויות ממקורות חיצוניים שאפשר להסתייע בהן לתיקון המידע  -עדויות אל ה
כוללות חתימות על מסמכים מתוארכים ,שמות חכמים ורשימות נזקקים בתכתובות קהילתית,
רשימות של בני חסות המופיעות בתכתובת קונסולרית ,ולעתים אף קטעי עיתונות.

45

ראו :א״מ / 528מתכ״י  ;35115אסולין ,עט׳ .41
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סתירה מסוג אחר היא רישום ״מולדתו״ של המתפקד .יפלח לוי ,סופר הקהילה בירושלים
וכותב המפקדים ,למשל ,רשום כיוצא מכנאס במפקדי ירושלים מהשנים תרט״ו ותרכ׳׳ו ,אך
במפקד שנת תרל״ה רשום כיוצא העיר רבאט ,מוצאו של מנהיג הקהילה ,ר׳ דוד בן שמעון,
שעלה ארצה עם משפחתו בשנת תרי״ד ( .)1854ייתכן שהשינוי נגרם מכיוון שמקום לידתו
רשום במפקד אחד ,ומקום מגוריו לפני עלייתו במפקד אחר :ייתכן גם שנפלה טעות בהעתקה
או שמניעים אישיים השפיעו על האיש בעת דיווחו.

מידע חסר
לעתים חסר מידע .חסרונם של נתונים מתגלה בשתי צורות :או שנתונים כלשהם ,כגון שנת
העלייה ,חסרים מן הרשימות באופן שיטתי אצל כלל המתפקדים ,או שבנתונים של יחיד
כלשהו חסר פרט .ברשימות הספרדים בירושלים ובצפת משנת תר״ט ומשנת תרכ״ו ,למשל,
חסר ציון שנת העלייה(״עת בואם לאה״ק״) לכל המתפקדים 46.בלוחות האלמנות ,היתומים
והיתומות ,שכיחה יותר התופעה של חסרון נתונים ,הן באופן שיטתי הן באופן פרטני .לעתים
ברשימות אלו המחסור במידע רב מן המידע הכתוב.
יצוין כי במהלך המחקר ,בעקבות ליקוט מידע שאינו בא דווקא מלוחות המפקדים ,נחשפה
גם מציאותם של אנשים ידועים ששמותיהם כלל לא הופיעו ברישום .במפקד תקצ״ט ,למשל ,לא
מצאנו את שמותיהם של שני רבנים מערביים בולטים בירושלים באותם הימים :ר׳ משה תורג׳מן
(נפטר בשנת תר״ט) ובנו ר׳ יעקב(נפטר בשנת תרל״ח) .שני הרבנים האלה ,ילידי תפילאלת
שבמרוקו ,התיישבו קודם בטבריה ,וככל הנראה באמצע שנות השלושים עלו לירושלים;47
ייתכן שהספרדים נמנעו מלרשום אותם במפקד בגלל יחסים קשים איתם .כעבור עשור,
במפקד תר״ט ,מופיע ר׳ יעקב תורג׳מן ברישום הנפרד של המערבים 48.במפקד תרט״ו יש
רמזים נוספים כאשר בהערות בשולי המפקדים כתוב כי ר׳ יעקב תורג׳מן ״כעת בחו״ל הלך
בשליחות ק״ק המערבים למערב הפנימי״ 49.שמות נוספים שבולטים בהיעדרם הם של הגביר יוסף
אמזלג(תקל״ח-תר״ה ,)1845-1778 :שחסר ממפקד הספרדים בירושלים בשנת תקצ״ט50,
ור׳ דוד בן שמעון(רבאט ,תרפ״ד  -ירושלים ,תר״ם) החסר ממפקד תרכ״ו ,אך מופיע במפקד
המערביים בשנת תרט״ו ,וברשימות הספרדים בשנת תרל״ה .ייתכן ששמותיהם הושמטו בטעות,
וייתכן שרושמים העדיפו לא לרשום אותם ברשימה שנראתה כרשימה של מקבלי צדקה5,.

46

47

48
49
50
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לדעת שמלץ(׳התפתחות האוכלוסיה׳ ,ענד  ,)26הסיבה להיעדר השיטתי הזה נעוצה בכך שנתונים אלה
לא היו חיוניים לרשימות החלוקה ,רשימות ששימשו להכנת המפקדים; אינני סבורה כך(ראו לעיל ,הערה
 .) 34לדעתי הסיבה נעוצה בהבנ ת הפוקד עצמו במטרת המפקד ,ובשיקול דעתו במילוי הטפסים.
לפרטים ביוגרפיים ולרמזים לאישיותו המיוחדת והמשונה ראו :ילוז ,עמ׳ ק :אלמאליח ,עמי ;204-200
גאון ,יהודי המזרח ,ב ,עמ־ ( 698אם כי נראה לי שיש בלבול מסוים אצל גאון בין שני רבנים בשם יעקב
תורג׳מן).
א״מ  / 529מ ת כ״י .6151
שם  / 531ש ם  ,6153עמי ד.
לביוגרפיה של יוסף אמזלג ראו גלס וקרק ,עמ׳ .81-46
ראו גם :בן יעקב ,עלייתם והתיישבותם ,עמ׳  ;195אסולין ,עמ׳ טז-יז :ברטל ,תוכניות התיישבות ,עמי .266
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הגדרת מונחים במפקדים ובירורם בנוגע ליהודים המערביים
כדי לנצל את שפע המידע שבמפקדים עלינו לברר את משמעות הרישומים ,הגדרת המונחים,
ומהות הקטגוריות לרישום .השאלות המרכזיות העולות במהלך המחקר קיימות בכל מפקד,
כגון מי התפקד ,כיצד לחשב את ספירת השנים(כפי שיוסבר להלן) ,פענוח שמות העיסוקים
ומקורות הפרנסה ,לפי אילו קני מידה אפשר למיינם לקבוצות וכיצד להגדיר כל קבוצה ,ועוד.
באנגליה ,כבר במאה הי״ט ,הכינו הרשויות נהלים מפורטים המסבירים באופן ברור את מהות
השאלות ,ומדריכים את הפוקדים ואת המתפקדים כיצד להשיב עליהן .אשר למפקדי מונטיפיורי,
בהם לא נמצאו הנחיות כאלה ,ולכן יש צורך לשאוב את התשובות מן המקור עצמו ,ולהניח
הנחות על פי רמזים שאפשר לאתר בו ועל פי מחקרים שבוצעו בקשר למפקדים במקומות
אחרים .כאן יצוין כי אמנם השאלות שנידונו בהמשך תקפות באשר לכלל היהודים שהתפקדו,
אך במאמר זה יתמקדו הבירורים והדוגמאות במתפקדים יוצאי צפון אפריקה בלבד.

המתפקדים
נפקדו כל בני הקהילה בפועל ,אם כראשי משפחות או בני ביתם ,ואם כאלמנות ,כיתומים
או כיתומות .לא מצאתי הערות המעידות על מתפקדים כעולי רגל או כנוסעים אחרים שלא
השתקעו השתקעות קבע בארץ ,אף כי היו כאלה בארץ .נמנו כל בני הקהילה ,אפילו בהיותם
מחוץ לעיר או מחוץ לארץ לזמן קצוב בלבד .בטור האחרון בטופס המפקד ,״הערות״ ,אפשר
למצוא ביטויים לכך ברישומים כגון ״אינו בעיר״ או ״אשתו אינה בעיר״ .חכמים אחדים שהו
בחוץ לארץ כשד״רים ,ועל חלקם ידוע לנו על פי הערות כגון ״למדן בשליחות״ או ״בשליחות
הכולל״ .לדוגמה ״הרב השד״ר ח״ר נחכם רבי] יצחק אסמג׳ה ה״י [ה׳ ישמרהו]״ 52.״שד״רים
לעצמם״ יצאו על מנת לקבץ כספים לפרנס את משפחתם .דוגמה לשד״ר לעצמו הם ״מע׳
[מאור עינינו] הרב משה ן׳ סמחון ומע׳[לת] הרב רפאל ארזי הכהן״ ,שניהם ילידי המערב ,אשר
רשומים במפקד טבריה בשנת תרט״ו ,בצירוף ההערה כי ״מרוב דוחקו הולך בשליחות״53.
לעתים נרשמו השד״רים בלוחות נפרדים  -לדוגמה ״ואלה שמות בעלי בתים המשוטטים
בחוצות להביא טרף לביתם ונשיהם ובניהם פה״ - 54אך לרוב אין ידיעות היכן נמצאו אותם

52

53

54

חכם זה נזכר ברשימת ״חכמי ורבני עי״ק טבריא״ בשנת תר״ט; היה כבן שלושים וחמש; יליד אורן ,שעלה
ארצה כילד בן שש  -א״מ / 529מתכ״י  .6151שד״ר זה לא נזכר אצל יערי וגם לא אצל עובדיה .מלבד
הרישום במפקד ידוע עליו מ תון המסורת המשפחתית שנשמרה  -על פי ראיון עם יצחק סמאג׳א ,טבריה,
 2באפריל . 1990
על ״שד״רים לעצמם״ ראו יערי ,עמ׳  ;180-179על ר׳ משה ך סמחון ,שם ,עמ׳  ;673על הרב רפאל ארזי
הכהן ,שם ,ענ ;655,649-648 7לרישומים במפקדים ראו א״מ / 532מתכ״י  .6154אפשר לזהות אחרים
שיצאו בשליחות הקהילה או בשליחות עצמם מתוך מאות כתבי שד״רות ,פנקסי השד״רים ,הסכמות
בספרים ,שאלות ותשובות שנכתבו בחוץ לארץ ,ועוד ,שנשמרו בארכיונים .כספרי עזר בעניין ולפרטים
ביוגרפיים על חלקם ראו :גאון ,יהודי המזרח ב; ילוז; יערי; עובדיה.
מ תון עשרה שמות הספרדים בלוח טבריה ,תר״ט ,ארבעה מהם יוצאי המערב  -ראו א״מ / 529מתכ״י
 .6151וראו גם רשימות צפת ,שם.
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אנשים או לאילו מטרות יצאו מן העיר .יש להניח שמרביתם יצאו כרוכלים וכבעלי מלאכה
נודדים כדי להביא פרנסה למשפחותיהם.
במאה הי״ט שררו בארץ תנאי מגורים קשים ,במיוחד בערי הקודש .במשך חודשי הקיץ
הארוכים הזדהמו בורות המים ,ואף התרוקנו ,איכות המזון היתה נמוכה ,הצפיפות בחצרות
היהודים עלתה ,ובעקבותיה ירדו תנאי הדיור והתנאים התברואתיים .התנאים הירודים בדיור,
בתברואה ובמזון ,והיעדר שירותי בריאות נאותים ,יחד עם העלייה התלולה במספר העולים
שהגיעו לערים אלה ,נתנו את אותותיהם במצב הקשה בקהילות היהודים בארץ ובשיעורי
תמותה גבוהים 55.אף על פי כן ישנם מתפקדים שהאריכו ימים ,ונפקדו בכמה מפקדים ,אך
במחקר הנוכחי לא נעשה ניסיון לאתר את כל אלה .ממפקד למפקד היו פרטי הזיהוי שונים
במעט לעתים ,מכיוון שנשים וגברים התחתנו בשנית ,ילדים גדלו ויצאו מבית הוריהם ולעתים
העתיקו את מגוריהם מעיר לעיר ,לפיכך מעיבודי נתונים המתבצעים על פי שנת המפקד מנוכה
השפעתם הסטטיסטית של מתפקדים שנזכרו במפקדים של שנים שונות .עם זאת נערכו בדיקות
קפדניות כדי לאתר רישומים כפולים של מתפקדים באותו מפקד .מבין ילידי צפון אפריקה
לא נמצא אף מקרה של רישום כפול ,מלבד אותם המערביים בירושלים שזוהו הן ברשימת
המערביים והן ברשימת הספרדים בשנים תר״ט , 1849/תרט״ו 1855/ותרכ״ו . 1866/למעשה
המתפקדים המערביים בירושלים מתחלקים לשלוש קבוצות :ילידי צפון אפריקה הרשומים
אך ורק בלוחות הספרדים ,אלה הרשומים אך ורק בלוחות המערביים ,ואלה הרשומים בשני
הלוחות .יותר ממחציתם של ילידי צפון אפריקה רשומים פעמיים ,אך בשיעור שונה ממפקד
למפקד.

הגדרת ה״מערבי״
בניסיון לדייק בהגדרת הקבוצה הנחקרת ,קבוצת היהודים המערבים ,נכללו המתפקדים
ילידי צפון אפריקה יחד עם בני הבית של כל אחד מהם ,אף שייתכן שחלקם היו ילידי הארץ
או ילידי ארצות אחרות  -אך כדי לחקור את כלל המערבים בארץ ברור שיש להוסיף על
ילידי המגרב עצמם ובני ביתם גם את המתפקדים ילידי הארץ ,שהם צאצאיהם של עולי
צפון אפריקה מדורות קודמים ,כי אלה המשיכו ברובם להשתייך לעדה המערבית .כרבע
מהגברים שבלוחות הספרדים בארץ היו ילידי הארץ ,אך קשה ,אם לא בלתי אפשרי ,לברר
את השתייכותו העדתית של כל יהודי יליד הארץ שברשימות ק״ק הספרדים .חישוב שיעור
המערבים בקרב הספרדים ילידי הארץ תלוי אפוא לא רק בבדיקת המפקד הנידון ,אלא גם
בידיעות על המערבים שעלו בתקופות קודמות ,בשיעורי התמותה והילודה בתקופות שונות,
בעזיבת העיר או בעזיבת הארץ ,ועוד .נוסף על כך ,יש לצרף אל הרשימות שיעור כלשהו
מתוך אלה שלא נרשם כל מידע על מוצאם.

55

ראו שמלץ ,קווים מיוחדים ,ענד  . 72-55לפירוט של כל אחד מן התחומים בירושלים ראו בךאריוז ,עיר,
עמ׳ . 116-105
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במחקר מקיף על המערבים ,או על קבוצות אתניות בכלל ,יש לכלול לא רק אלה שהוגדרו
כן על פי מקום לידתם או על פי מקום מוצאם הגאוגרפי ,אלא גם אנשים שהזדהו כמערבים
על פי השתייכותם למוסדות עדתיים או על פי הצהרותיהם או פעילותם .ההגדרות על פי
השתייכות או זיהוים עצמי תואמות גישות סוציולוגיות ואנתרופולוגיות ,שהקבוצה האתנית
מוגדרת בהן בקווים כלליים :קבוצת אנשים בעלי נורמות משותפות בהתנהגותם .יחד עם זאת,
ישנן הגדרות הכוללות את יחסיהם של בני הקבוצה לאוכלוסייה הכללית שבתוכה הם גרים
ושאיתה הם מכוננים קשרים מסוגים שונים 56.בדיון בזהותם של בני קבוצות מיעוט מדגיש דלה
פרגולה את סוגי ההשתייכות השונים ,ומבחין בין הקבוצה הגרעינית לבין שוליה 57.הג ד ר ה
רחבה ,שנכללים בה כל אלו שבחרו להצטרף לקבוצה ,אינה תלויה במידת המעורבות של
היחיד בחיי הקהילה .ההגדרה של זהות מערבית היא הגדרה שהתגבשה בארץ בקשר ליוצאי
הקהילות הרבות והשונות בצפון אפריקה ,והיא שימשה להם זהות קיבוצית לעומת הספרדים,
ילידי תורכיה והבלקנים ,דוברי לדינו .אף על פי כן ,מרחקים גאוגרפיים והבדלים תרבותיים
ניכרים הבדילו בין הקהילות במגרב לבין עצמן.
הגישות השונות להגדרת הקבוצה משתקפות במפקדים עצמם .מחד־גיסא נכללו המערבים
ברשימות הספרדים בצפת ובטבריה ,אף כי ילידי צפון אפריקה היוו קבוצה ניכרת באוכלוסייה
ויותר ממחצית הספרדים בערים האלה 58.מאידך־גיסא ,בירושלים היו זיהוים הקהילתי של
המערבים והשתייכותם העדתית מורכבים יותר ,וכרוכים ביסודות חברתיים ,פוליטיים
ודתיים ,ושם ,כאמור ,נוצרו רשימות נפרדות .לפיכך ,על פי הרשימות של ירושלים קשה
לקבוע השתייכות עדתית ,או לכמת אותה :לעתים היא מבוססת על מוצא גאוגרפי ,ולעתים
על זהות סובייקטיבית ,שאינה תלויה במוסדות העדה או בפעילות מוגדרת של המתפקד.
הגדרות השתייכות שלא על פי קנה מידה ברור או נוקשה אפשרו את הצטרפותם של יהודים
שונים לקבוצה העדתית ,את השתתפותם במניין מתפללים ייחודי ,או את התיישבותם באזורי
מגורים המוגדרים על פי עדה.

מוצא
אף כי הגדרת המושג ״מוצא״ או ״מולדת״ נחשבת אובייקטיבית יותר מאשר השתייכות עדתית,
גם היא בעייתית .האם נרשם מקום המגורים שהמתפקדים עלו ממנו לארץ ,התחנה העיקרית
שלהם בדרך ,או האם רשום מקום לידתם? 59אמנם בטופס המפקד רשומה הכותרת ״מולדתם״,
אך הדבר אינו ברור כלל .דוגמה בולטת לכך היא רישומה של העיר ווהראן(אורן) שבאלג׳יריה
כמולדתם של יהודים מערבים רבים .בגל העלייה שהנמשך משנת  1830עד שנת  1839היו
יוצאי אורן כחמישים ושמונה אחוז מכלל עולי המגרב .במשך השנים פחתו העולים מאורן,

56
57
58
59

להרחבת הדיון בהגדרות ראו :מוריס :כהן ,אתניות .על גישות שונות ועל ההשלכות המרחביות של
ההגדרות השונות ראו בואל ,עמ־ . 57
ראו :דלה פרגולה ,תהליכים ,עט׳  :93דלה פרגולה ,הגירה ,ענ.4 7
ראו בן יעקב ,עלייתם והתיישבותם ,סיכומי העיבודים בעמודים  155 , 123א.
לדיון חשוב בקשר ליהודי המזרח בכלל ,ולמערבים בפרט ,ראו שמלץ ,בעיות מושגיות.
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ובגלי העלייה בסוף שנות החמישים ובראשית
שנות השישים של המאה הי״ט הצטמצם מספרם
לאחד־עשר גברים יוצאי אורן בלבד ,מתוך 355
גברים שעלו באותן השנים מן המגרב (.)3%
בראשית שנות השבעים פסקה אורן מלהיות
מקור של עולים ארצה ,ועלו משם פחות מאחוז
אחד של העולים 60.מהצלבת מידע ממקורות
שונים עולה כי מרבית העולים היו ילידי מרוקו,
אך מסיבות פוליטיות של זכותם לחסות צרפתית
או מתוך הבנת השאלה של הפוקד כמכוונת
למקום שממנו הם עלו ארצה רשמו מערבים
רבים את אורן כעיר מולדתם61.
חוסר דיוק ברישום מידע בסעיף ״מולדתם״
נובע גם מחוסר ידיעותיו של הסופר הרושם.
ברשימות יפו ,למשל ,הכתובות בכתב יד אשכנזי,
י הו די ה מאורן ,אלגייריה ,ת חי ל ת ה מ א ה
הע שרים .ה ת מ ונ ה ב א די בו ת או ס ף הופמן,
א רכיון ה חוג לפול קלור ,ה אוני ב ר סי ט ה
העברית ,ירו שלים

וברשימות הספרדים בירושלים(וזאת לעומת
רשימות המערבים) ,כתוב ״מערב״ בלבד או
״מערב חיצון״ נאלג׳יריה ותוני 0יה]/״מערב
פנימי״ [מרוקו] ,ללא ציון העיר.

היום הקובע
בעיה ידועה בעריכת מפקדים היא קביעת ״היום הקובע״ ( )enumeration dateלמניין הנפשות
ומעמדן לצורך המפקד .כמו בנושאים אחרים הנוגעים לרישומים במפקדי מונטיפיורי ,גם
בעניין זה לא היו כל הנחיות ברורות .כאשר היו ימים ספורים בלבד כדי להכין את הרשימות
לא התעוררו בעיות מיוחדות ,אך דווקא בשלושת מפקדים המסודרים יותר ,אלה שנערכו
בתרט״ו ,תרכ״ו ותרל״ה ,התארך זמן רישום המתפקדים והתעוררו שאלות באשר להוספת
שמות חדשים של אלה שהצטרפו לקהילה לאחר הרישום של בני הקהילה הסתיים או לחילופין,
למחיקת נרשמים שנפטרו טרם מסירת הלוחות .חכמי ארץ ישראל היו מודעים לבעיה ,והוסיפו
שמותיהם של החדשים לרשימותיהם .התוספות של שמות ללוחות היו ברורות :הם נרשמו
בשולי הדפים ,ברישום מחוץ לסדר שנקבע ,או בכתב יד אחר .לעומת זאת לא נמצאו שמות
שנמחקו בשל תמותה או עקב עזיבה .ייתכן שהדבר נבע מחששותיהם של מנהיגי הקהילה
שמא מחיקת שמות עלולה לפגוע בסכומי התמיכה שציפו לקבל ממונטיפיורי .יחד עם זאת,

60
61

מתוך עיבוד המפקדים לשנים תקצ״ט ,תרכ׳׳ו ותרל״ה ,אם כי במפקד האחרון חסרים נתונים בקשר
לירושלים ולצפת .ראו בן יעקב ,עלייתם והתיישבותם ,לוחות על פי אזורי מוצא ,עמי 83א.
לדיון מורחב בנושא ראו בן יעקב ,עלייתם והתיישבותם ,עמ׳ .62-59
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הביעו ראשי הספרדים בירושלים את דאגתם לדיוק הפרטים ולמהימנותם ובשנת תרט״ו
צירפו הצהרה למפקדים:
הערה גדולה לעיני כל מבקר
 ...בהמשך שלש [!] חדשים אלו שעברו כבר באו אנשים רבים ונשים וטף מחדש לשכון
בעה׳׳ק ,ומהם כבר מתו כמה וכמה נפשות ,ומהם הלכו לקרית חוצות ויש שניתוספו
ונולדו להם בנים ובנות ...ע״כ נעל כן] אם ימצא איזה שינויים או איזה דברים עפ״י
בירורים שאינם כן או איזה שמות אנשים שאינן כתובים ,או שכתובים ואינן נמצאים
אל יתפלא ,כי הכל לפי העת והזמן62.
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נשים
אחד החסרונות העיקריים שבמפקדי מונטיפיורי הוא חסרונו של מידע על נשים בכלל ,ועל
נשים נשואות בפרט  -הנתונים המרביים נמסרו על הגברים ,נשואים ופנויים ,ועל נשותיהם
כלל לא נמסרו פרטים ,מלבד שמותיהן ,ובחלק מן הרשימות חסרים גם אלו .לא ידועים
גיליהן ,מועד עלייתן או עיסוקיהן .יתרה מזאת :מאחר ששיעורי התמותה היו גבוהים בארץ
ובצפון אפריקה ,נישואין חוזרים היו שכיחים ומתוך המידע שבמפקדים אין אפשרות להבחין
בין הנישואין הראשונים או השניים ,או אם ילדי המשפחה הרשומים במפקד הם של האישה
הרשומה או של הגבר הרשום ,או של שניהם .במפקדים מופיעים מקרים אחדים בלבד של
גברים שהיו נשואים לשתי נשים.
יש להניח שרוב הגברים התחתנו עם נשים בנות עדתם ,אם לא עם בנות עיר מוצאם ,לפחות
בעודם בחוץ לארץ .את ההשערה הזאת אפשר לבדוק ברשימה אחת בלבד ,זו של צפת משנת
תר״ט ,שרשומים בה פרטים על כל נפש בנפרד ,ולא על הגברים בלבד .ברשימה זו נרשמו
שמונים ושניים גברים נשואים ילידי המגרב .מהם שבעים וחמישה ( )91%היו נשואים לנשים
ילידות צפון אפריקה .מתוך שבעה הגברים האחרים ,חמישה נישאו לנשים ילידות הארץ
ועוד שניים בלבד נישאו לנשים ילידות ארצות אחרות .ברשימה זו היו גם שבע־עשרה נשים
ילידות המערב נשואות לגברים שלא היו ילידי המערב ,שנימ־עשר מהם ילידי הארץ ,וחמישה
ילידי ארצות אחרות .אפשר להניח שנישואין בין בני זוג מקהילות רחוקות זו מזו מעידים על
נישואין בארץ ,אך אין הוכחות לכך .כך למשל ,ההנחה באשר לגבר בשם כאמוס ,יליד ג׳רבה
שבתוניסיה ,שהיה נשוי לוידא ,ילידת מכנאס במרוקו63.
לעומת דלות המידע על הנשים הנשואות מצב הרישום לגבי האלמנות והיתומות טוב
יותר .מחד־גיסא ,ברישום האלמנות והיתומות קיים מידע על גיל ,על מוצא ,על עיסוקיהן ועל
בני ביתן; מאידך־גיסא ,רישום הפרטים בלוחות האלה לקוי בחסר ,הן באופן שיטתי הן באופן
פרטני ,ואצל אלמנות רבות חסר רישום המוצא ,הגיל והעיסוק .על אף המגבלות וההסתייגויות
האלה ,אפשר להסתייע במידע על הנשים כדי להצביע על מגמות כלליות באשר לנשים וחייהן
בארץ ובחוץ לארץ64.

שנת עלייה
שנת העלייה מחושבת לפי הטור ״עת בואם לאה״ק״ או ״זמן ביאתם לעה״ק״ ,אם כי שני
המושגים לא תמיד ברורים או זהים .האם משמעות ״אה״ק״ [ארץ הקודש] מתייחסת לכל
מקום בארץ ישראל ,או דווקא לאותה עיר בה התפקד? אין לדעת אם אדם עבר מעיר לעיר
בארץ ,אם השנה הרשומה מציינת את שנת עלייתו לארץ או את השנה שהעתיק את מגוריו
לעיר שנפקד בה .היו גם עולי רגל מהמערב ששהו בארץ לתקופה ולא התכוונו להשתקע
בה ,וחזרו לחוץ לארץ :חלקם עלו שוב לצמיתות .לא ידוע אם המילים ״עת בואם לאה״ק״
63
64

ראו רשימת צפת ,תר״ט ,עט׳ יג  -א״מ /529מתכ׳׳י  .6151לדיון חשוב ברישום נשים במפקדים באנגליה
במאה הי״ט ובעיסוקיהן ראו הכים.
ראו :בן יעקב ,עליית אלמנות :בן יעקב ,מקום.
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מציינות את שנת עלייתם בפועל או את שנת שהייתם הראשונה בארץ .כך למשל המקרה של
מימון עמיאל ,הנזכר לראשונה במפקד יפו משנת תרל״ה ,ושנת בואו מצוינת כשבע־עשרה
שנה קודם ,דהיינו  . 1858האיש אינו נזכר במפקד תרכ״ו ,לא ביפו ולא בירושלים ,המקום
שבו השתקע בסופו של דבר .ממקורות אחרים ידוע לנו שבשנות החמישים או השישים הוא
הגיע לארץ ,קנה קרקעות וחזר למרוקו כדי לארגן את עסקיו ולעלות עם משפחתו :את זאת
הוא עשה בשנת המפקד ,תרל״ה 65.על אף האפשרויות לאי־דיוקים ,לצורך העיבוד הסטטיסטי
נחשבת ׳׳עת בואם לאה״ק״/״לעה״ק״ כשנת עלייתו של המתפקד ארצה ,וזהה לזמן שהותו
בעיר שבה הוא נמנה.

מניין השנים(שנת העלייה והגיל)
המספרים והתאריכים הרשומים בעמודות שכותרתן היא עניין הגיל(״שני חייהם״/״שנים״)
ועניין שנת העלייה(״עת בואם לאה״ק״ או ״זמן ביאתם לעה״ק״) ,נקבעו ככל הנראה על פי
דברי המתפקד .יש מאלה הנראים מדויקים ,ויש הנראים כהערכות או שהם ״מעוגלים״.
ברישום הגיל יש העדפה למספרים המסתיימים בחמש או באפס ,תופעה המכונה ״הערמה
סטטיסטית״ ( statistical heaping(;66לדוגמה ,ישנם יותר מתפקדים בני שלושים וחמש או
ארבעים מאשר בני שלושים ושבע או ארבעים ושתיים .באשר לגיל הילדים ,שם מתעוררת
בעיה אחרת ברישומים :אמנם יש יותר מספרים ״מדויקים״ ,אך לעתים הגיל כלל לא נרשם,
ולעתים רשום בכלליות בלבד מספר הילדים שמעל או מתחת לגיל שלוש־עשרה(בר־מצוה),
בהתאם להבנתם של הפוקדים את כותרת המשנה של העמודה בחלק מטופסי המפקד :׳׳למעלה
מי״ב״ או ״למטה מי״ב״ .מלבד זאת בין הרישומים בלוחות השונים אין אחידות או זהות בין
הנתונים ,ולפיכך את הרכב הגילאים של הילדים אפשר רק לאמוד.
אשר לשנת העלייה ,מסתבר שאת ההערמה הסטטיסטית יש לחשב לפי שנת המפקד,
דהיינו מספר עגול מהשנה שהמפקד נערך בה .לכן ,השנה המועדפת משתנה בכל מפקד:
לדוגמה ,במפקד תרט׳׳ו ,השנים המועדפות הן  , 1845,1835וכדומה ,ולעומת זאת במפקד
תרכ״ו ,השנים המועדפות הן  , 1856,1846וכר .המגמות העולות מן המחקר ברורות למדי
ומהימנות ,גם אם בנתוניו של מתפקד כלשהו מתגלות סתירות כלשהן בין מפקד למפקד,
לדוגמה ברישום שנת העלייה.
בשל הנטייה לעגל את המספרים למכפלות של חמש או של עשר ,במרבית העיבודים
טיפלתי ביחידות של ״קבוצת גיל״ או ״קבוצות שנת עלייה״ ,ולא ביחידות זמן קצרות של שנה
אחת בלבד .עם זאת יצוין כי הטיפול הסטטיסטי בעניין הגיל היה שונה מזה של שנת העלייה.
לעניין הגיל השתמשתי בשיטה המבוססת על ההנחה שבדרך כלל אין חריגות במספר היילודים
בין שנים צמודות ,וכל שנתון ( )cohortדומה לסמוך אליו ברצף ,אלא אם כן קיימות עדויות

65
66

תכ תובת וחוזים שמורים באוסף הפרטי של משפחת עמיאל ,ירושלים :וראו תדהר ,ב ,עמ׳ .647-646
ראו :בקי ,עמי  :222-195שריוק ואחרים , 1 ,עט׳  .207-204אני מודה לפרופ׳ סרג׳ו דלה פרגולה על עצותיו
המועילות בעניין ,ועל עזרתו במהלך המחקר.
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ברורות להפרעות משמעותיות ,כגון מגפות ,אסונות טבע וכדומה .לעניין זה נעשו החישובים
על פי קבוצות גיל של כל חמש שנים .באשר לרישום שנת העלייה ,כאן אי־אפשר לנקוט
שיטה זו ,וזאת בשל השינויים הגדולים בממדי העלייה משנה לשנה ,מידע הידוע ממקורות
אחרים .משום כ ן בעניין זה היה חשוב לשמור על התנודות השנתיות ,ויחד עם זאת ״ליישר״
את הסטיות הנובעות מעיגול המספרים ברישום השנה .בעניין שנת העלייה ניצלתי את שיטת
״הממוצע הנע״ ( )moving averageבגורם של שלוש שנים בלבד ,וזאת מאחר שתקופת
המחקר קצרה יחסית.

תרומת מפקדי מונטיפיורי לחקר יהודי צפון אפריקה
במהלך המאה הי״ט הגיעו מהקהילות היהודיות בצפון אפריקה בכלל ,וממרוקו בפרט ,קרוב
ל־ 25,000עולים ,וייתכן שאף יותר 67.אף כי העולים לא היו מדגם מייצג של האוכלוסייה
היהודית בארצות צפון אפריקה ,וגם לא מדגם מייצג של היהודים בקהילות המסוימות שמהן
הם עלו 68,אפשר ללמוד ממפקדי מונטיפיורי על היהודים בצפון אפריקה ועל מאפייני הקהילות
שם .עיבוד הנתונים שופך אור על כיווני מחקר שנסתרו מעיני החוקר ,ויש בו כדי להפרות את
המחקר .הפירוט הרב על כל מתפקד ומתפקד במפקדי מונטיפיורי מאפשר להעמיק בסוגיות
דמוגרפיות וחברתיות שבמקורות אחרים רק נרמזו .עם זאת ,האתגר שבניצול המפקדים
לחקר היהודים בקהילות מוצאם ,גדול ומורכב יותר מאשר השימוש במפקדים לחקר יהודי
ארץ ישראל .בשל המצוקה והתנאים הקשים ששררו בארץ בתקופה הנידונה ,בשל שיעורי
התמותה הגדולים בה ומקורות הפרנסה המוגבלים ,קשה ללמוד מהמפקדים של היהודים
יוצאי צפון אפריקה בארץ על המצב הדמוגרפי של יהודי המגרב.
התחום העיקרי שהמפקדים תורמים בו לחקר יהודי צפון אפריקה הוא בהבנת המניעים
לעלייה של היהודים שיצאו מקהילותיהם ושעלו לארץ ישראל .העיבודים מצביעים ,למשל,
על מאפיינים חברתיים של העולים בעת עלייתם ושופכים אור לא רק על אפיוניהם הפרטניים
של היהודים שעלו ארצה ,אלא גם על אופי הקהילות במקומות מוצאם .עד כה הסתפקו
חוקרים בקביעה כי יהודי צפון אפריקה עלו ארצה מתוך זיקתם העמוקה לציון מחד־גיסא,
ומתוך בריחתם מלחצים פוליטיים ובטהוניים מאידךגיסא .הבחנת גלי העלייה והגדרתם לפי
מועד בואם של העולים ארצה ולפי מקומות מוצאם מאפשרות בדיקה של קביעה זו .ודאי
שהאידאולוגיה הבסיסית ,הגורם העיקרי שקבע את ארץ ישראל כיעדם של העולים ,היתה
הכרת החובה ותחושת הרצון לעלות לארץ הקודש ,ולקדם את פני הגאולה הקרבה ובאה.
עם זאת ,אין באידאולוגיה זו בלבד כדי להסביר את ההבדלים בעוצמת גלי העלייה השונים,
במועדיהם השונים ,או את ההבדלים בין גלי העלייה מבחינת אזורי המוצא של העולים .ולא
זו בלבד ,אלא שלמרות הזיקה הרגשית של יהודי המגרב לארץ ,למרות האידאולוגיה של

67
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ראו בן יעקב ,עלייתם והתיישבותם ,עט׳ . 312-307
לדיון ביהודים בירושלים ראו ברטל ,דמותה.
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אהבת ציון שהם היו חדורים בה ,ולמרות הגורמים הפוליטיים ,הבטחוניים והכלכליים שדחפו
את היהודים לצאת מן המגרב במאה הי״ט ,היה מספר העולים משם שולי ביחס לגודלן של
הקהילות במגרב.
עיבוד הנתונים שבמפקדים חושף מאפיינים דמוגרפיים ברורים באשר לעולים בעת עלייתם
ומאפשר הסקת מסקנות על המניעים לעלייה .על פי הרכב הגילים ,למשל ,אפשר להפריך את
הטענה כי עולי המגרב עלו ״על מנת למות בארץ הקודש ולהיקבר בה״ .בשנת  1856תיאר
רופא המיסיון בירושלים ,ד״ר מקגואן ,את המיגוון הרחב של עולים שהגיעו מצפון אפריקה:
״צעירים וזקנים ,עשירים ועניים ,קטנים וגדולים״ 6, .נתוני המפקדים מאשרים את תיאורו,
ועל פי עיבודם ניכר כי שיעור הזקנים מבין עולי המגרב לא היה גבוה .בעת עלייתם היו כמעט
רבע ( )23.2%מן הגברים יוצאי המגרב ,ילדים ונערים ,צעירים עד גיל חמש־עשרה; גילם של
מעל ממחצית העולים ( )57%נע מעשרים שנה עד ארבעים ותשע שנה לחייהם :פחות מרבע
( ) 19.9%מן הגברים עלו ארצה כשהיו מעל גיל חמישים ,ופחות מעשרה אחוז ( )8.6%מן
הגברים יוצאי צפון אפריקה היו מעל גיל שישים בעת עלייתם 70.הגיל הממוצע של הגברים
בעת עלייתם היה אפוא כעשרים ושבע שנים.
על פי המפקדים אפשר לקבל תמונה על היבטים אחדים של חיי היהודים בקהילותיהם
בצפון אפריקה שתרמו להחלטה לעלות ארצה  -להיבט זה של המחקר כבר רמזתי בדוגמה
של רישום העיר אורן כ״מקום מולדתם״ של רבים בקרב המערבים בארץ בשנות השלושים של
המאה הי״ט .הממצאים האלה הובילו לבדיקת ההרכב הדמוגרפי של היהודים באורן ולבירור
מהות התהפוכות שחלו בקהילה זו בעקבות הכיבוש הצרפתי בשנת  , 1830ועל הכיבוש כגורם
העיקרי לעלייה 7,,וזאת נוסף על בחינת היתרונות של קבלת חסות צרפתית בעבור יהודי ארץ
ישראל .מתוך בירורים אלה עולה כי לאחר כיבושה של אלג׳יריה בידי צרפת זרמו יהודים
רבים ממרוקו לאלג׳יריה ,ובמיוחד אל הערים הקרובות לגבול כגון אורן ותלמסן (,)Tiemeen
בתקווה שיזכו אף הם בהתגשמות ההבטחות של הסובלנות ,של החופש ,ושל האפשרויות
הכלכליות הנרחבות של השלטון החדש 72.כתוצאה מכך התאפיינה האוכלוסייה היהודית
באורן בראשית המאה הי״ט ,ואף אחריה ,בחוסר יציבות דמוגרפית ובניידות רבה 73.לפי
הנתונים שנרשמו על ידי משרד המלחמה הצרפתי ,למשל ,היו בעיר  2,876יהודים בשנת
 :1832בשנת  1838היו בה  5,637יהודים :בשנת  :3,192 - 1840בשנת  :4,500 - 1842בשנת
 :4,817 - 1846ובשנת 74.5,073 - 1851
69
70
71
72
73
74

ראו מקגואן ,עט׳ . 25
החישוב מבוסס על  1299מקרים ,כשני שלישים מכלל הגברים יוצאי המגרב בכל חמשת מפקדים ,אלה
שבעבורם היה רשום המידע הדרוש :מוצא ,גיל ושנת עלייה.
ראו במיוחד את קביעותיו של שוורצפוקס ,יהודי אלג׳יריה ,עמי  :350-333שוורצפוקס ,העלייה,
עמ׳ . 123-109
ראו :הארכיון היהודי  ,) 1843( 4עמי  :106-105נהון ,עמ׳  :18-17לספיי ,עט׳ . 113
ראו :נהון :אשכנזי :לספיי ,עט׳  :92-115שוורצפוקס ,שתי תעודות ,עט׳ רנב-רנד.
לסקירת המספרים ראו :משרד המלחמה הצרפתי , 1842 ,עט׳  :80אייזנבט ,עמי  :114לספיי ,עט׳  . 111בכל
השנים האלה היו היהודים המרכיב הגדול ביותר בעיר מבין קבוצות האוכלוסין השונות  -ראו הארכיון
היהודי  ,) 1843( 4עט׳ . 106-105
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תוך כדי התהוותה של הקהילה ,הסתמנו תהליכים מקבילים של תנועה בכיוונים הפוכים:
אל תוך הקהילה ומתוכה החוצה .נראה לי שרבים מיהודי מרוקו שהגיעו לאורן רשמו את
עיר הנמל הזאת כ״מולדתם״ במפקדי מונטיפיורי ,גם אם שהו בה לזמן קצר .אף כי התמורות
באלג׳יריה הביאו עימן שיפורים ניכרים בחייהם של היהודים ,בעקבותיהן גברו גם אי־ודאות
חברתית ,חוסר יציבות פוליטית ,ומצוקה כלכלית ,הן בתחום הכלל הן בתחום הפרט .כל
אלה חברו יחד והגבירו את שאיפותיהם האישיות של יהודים רבים להגשים את חלומותיהם
הרדומים ולעלות לארץ הקודש .יחד עם זאת ,התקוות לחופש ולשוויון נלוו אל העולים גם
בארץ ,ולשם כך נראה שהיו רבים בקרב אלה הרשומים כיוצאי אורן ,תלמסן או אלג׳יריה
שהיו למעשה יוצאי מרוקו  -כדי לזכות בחסות צרפתית בארץ .על פי מפקד תרט״ו ,למשל,
נולד הסופר ר׳ שמואל אנהורי ברבאט ,ועלה ארצה סמוך לשנת  ;1820לעומת זאת ,על פי
מפקד תקצ״ט מוצאו של אנהורי באורן ,והוא עלה ארצה סמוך לשנת  75.1833ייתכן שהשינוי
ברישום נעשה כדי לבסס את דרישתו לקבל חסות צרפתית .כעבור זמן הבחינו הקונסולים
הצרפתיים בירושלים ובדמשק בתופעה זו והטילו ספק במוצאם האלג׳יראי של חלק מן היהודים
שפנו אליהם .לא ברור אם ספקותיהם היו ביטוי לרגשות אנטי־יהודיים או שמא הם עדות כנה
לניצול החסות הצרפתית על ידי היהודים76.
גורם אחר העולה מן המחקר להימצאותי! של
אוכלוסייה יהודית ניידת בעיר אורן ,ובה יהודים
רבים ממרוקו ,היה העובדה שאורן היתה אחת
מארבע ערי הנמל המתפתחות של אלג׳יריה ,והנמל
הקרוב ביותר למרוקו .מאורן יצאו ספינות ליעדים
קרובים לארץ ישראל ששימשו תחנות מעבר ,כגון
מלטה ,אלכסנדריה ובירות 77:נוסף לכך ,עד שנות
החמישים של המאה עדיין פעלו שודדי הים בחופי
מרוקו הצפוניים ועל כן נראה לי שיהודי מרוקו
העדיפו את הנמלים שבאלג׳יריה78.

י הו די ם מ מו צ א מ רו ק אי באלגייריה ,ת ח י ל ת ה מ א ה
הע שרים .ב א די בו ת או ס ף הופמן ,א רכיון ה חוג
לפול קלור ,ה אוני ב ר סי ט ה ה ע ב רי ת בירו שלים

75
76
77

78

ראו :מפקד צידון ,תקצ׳׳ט ,-א״מ / 528מתכ״י  ;35115אסולין ,עמי  ;216מפקד טבריה ,תרט״ו  -א״מ
/ 532מתכ״י .6154
לדיון בנושא ראו :שוורצפוקס ,יהודי אלגייריה ,עט׳  ;349-333שוורצפוקס ,בין א״י למארוקו ,עט׳ ;98-93
שוורצפוקס ,העלייה ,עט׳ . 123-109
ראו טבלאות של כניסת ספינות ויציאתן בשנים שונות ,לפי השנתון של משרד המלחמה הצרפתי  -ראו
לדוגמה בכרך לשנת  , 1838עמ׳  , 185-184שרק אניה אחת יצאה מאורן לנמלי סוריה ,וארבעים וארבע
אניות לנמלים בריטיים אחרים בים התיכון(מלטה וגיברלטר).
ראו פנל.

מפקדי מונטיפיורי וחקר היהודים | 143

דוגמה נוספת שבירור המושג ״מולדתם״ שבמפקדים תורם לחקר יהודי המגרב בארצותיהם
היא ריבוי העולים מהעיר מכנאס שבמרכז מרוקו :כעשרים אחוז מילידי צפון אפריקה הרשומים
במפקדים (כ־ 367גברים ובני ביתם בחמשת המפקדים) .יוצאי מכנאס החלו לעלות ארצה
בשנות הארבעים ,ושיעורם גדל לשני שלישים ב ע רן מכלל העולים שהגיעו ארצה מהמגרב
בגל העלייה במחצית השנייה של שנות החמישים; 79לעומתם ,מהעיר פאס הסמוכה ,רשומים
כשבעים גברים בלבד ,יחד עם בני ביתם 80.התנאים הכלכליים והפוליטיים בשתי הערים היו
דומים ,וכן גודל האוכלוסייה היהודית בכל עיר ,ונראה שאפשר לזקוף את מספרם הגדול
של עולי מכנאס לארץ ,לפחות אופן חלקי ,לאווירה שיצרו חכמי הקהילה ,שעודדה עלייה,
ולתמיכה פעילה של הרבנים בעולים ,בפסקי ההלכה שלהם ובדרשותיהם 8,.בקהילה מכנאס
נוצרה קרקע פורייה הן לחיזוק הקשר עם ארץ ישראל הן לעלייה עצמה .בשונה משתי
הדוגמאות לעיל ,נמצא כי מתוניסיה ומטריפוליטניה כמעט שלא עלו יהודים במהלך המאה
הי״ט ,והדבר דורש עיון.
לאור המגמות שנחשפו בעיבוד הנתונים שבמפקדי מונטיפיורי ,אפשר לחדד שאלות נוספות
ולהעמיק בדיון באופי הקהילות ובבעיותיהן .מקורות רבים ,ובעקבותיהם גם מחקרים רבים,
מציינים את ריבוי האלמנות בערי הקודש ,ועיבוד המפקדים פורס את היקף התופעה :הודות
למשקלן הרב של האלמנות באוכלוסייה היו הנשים הרוב המכריע של היהודים המבוגרים
בירושלים ,בטבריה ובצפת :בקרב המערבים בערי הקודש היו כמעט פי שניים נשים מגברים,
מחציתן אלמנות ,שחלקן עלו כילדות או כנשים נשואות וחלקן עלו כאלמנות מבוגרות .שיעור
הזקנות שעלו ,למשל ,היה גבוה פי שניים מזה של הגברים :לפחות עשרים אחוז מהנשים
(הרשומות כאלמנות בעת המפקד) היו בנות למעלה משישים בעת עלייתן ,לעומת כעשרה
אחוז מהגברים הרשומים בקרב ״בני ישראל״ .גם בהתחשב בשיעורי התמותה הגבוהים בארץ,
ושיעורי תמותה גבוהים יותר של גברים מאשר של נשים ,עדיין ניכר שיעור הנשים שעלו לעת
זקנתן .הגיל הממוצע של הנשים בעת עלייתן(על פי אלה הרשומות כאלמנות בעת המפקד) היה
כשלושים ושתיים שנה(לעומת עשרים ושבע בעבור הגברים ששרדו ונפקדו) .עם זאת ,בשל
הליקויים ברישום הפרטים בחלק מן הלוחות אין להסיק מנתונים אלה מסקנות חד־משמעיות82.
יחד עם זאת ,הממצאים מובילים לבדיקה חוזרת של המקורות בנוגע לריבוי אלמנות בקהילות
במגרב ,ולנסיונות הקהילות ,המשפחות והאלמנות עצמן ,להתמודד עם מציאות זו83.

79
80
81

82
83

בארץ הם התרכזו בערי פנים שהיו מרכזים מסורתיים וערי הקודש ,בצפת ,ובמיוחד בטבריה ,שנודעה
כ״מכנאס הקטנה״  -ראו טולידאנו ,עמ׳ . 165
על מכנאם ,ראו לוי; על מבנה הקהילה היהודית בערים אלה ,ועל התחרות שנוצרה ביניהם ,ראו דשן.
בין הדוגמאות הרבות ראו :ר׳ פתחיה בירדוגו(מכנאס ,) 1820-1764 ,נפת צופים  ,אבן העזר ,סימן כה,
דף מא ע״א; ר׳ יעקב בירדוגו(מכנאס ,) 1843-1783 ,שופריה דיעקב ,ח״א ,אבן העזר ,סימן סא-סב,
דף נא ע״ב  -נב ע״ב .לדיון באלה ובאחרים ,ראו :בשן ,על יחסם ,עמ׳  ;46-35בשן ,מגבלות כלכליות,
עמ׳ .20-13
לדיון בנושא ,ראו בן יעקב ,עליית אלמנות.
ר׳ יוסף משאש מביא דוגמאות רבות של אלמנות מקהילת מכנאם שהחליטו לעלות ארצה ,חלקן עם
משפחות ילדיהן ,חלקן בגפן  -ראו משאש ,א ,עמ׳ . 15-11
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חקר הקהילות בצפון אפריקה כולל בתוכו גם את חקר יהודי המגרב שבתפוצותיו ,מחוץ
לגבולות אזורי המוצא המקוריים .מחד־גיסא ,היתה העלייה חלק מהניידות הגוברת של היהודים
בתוך המגרב ,ומחוץ לארצותיהם ,ותגובה אחת מני רבות לתמורות הפוליטיות והכלכליות
באזור ולתהליכי מודרניזציה שהיו ברובם תוצאה של חדירת מעצמות המערב אל ארצות
המזרח התיכון; מאידך־גיסא ,היתה העלייה ייחודית .הזיקה המסורתית של יהודי המגרב
לארץ ישראל ,ורצונם לחיות בה ,היא שהניעה אותה דווקא לארץ וליעד מסוים בתוך הארץ.
מפקדי מונטיפיורי פותחים צוהר למידע על קבוצות ייחודיות בתוך האוכלוסייה היהודית
בארץ ,שאפשר לבודד אותן ולחקור אותן .עיבוד הנתונים מחדד שאלות הקשורות להתיישבות
יהודים בארץ במאה הי״ט ,ובהן שאלות על התפרוסת המרחבית של יהודי צפון אפריקה,
וריכוזיהם של יוצאי קהילות מסוימות בערים השונות.
מן המחקר עולה ,לדוגמה ,כי בשנות השלושים והארבעים של המאה הי״ט התיישבו
מרבית יהודי צפון אפריקה בצפון הארץ ,בצפת ובטבריה ,ולא בירושלים .על פי מפקד
תקצ״ט התגוררו בצפת בלבד כמחציתם של כל יהודי צפון אפריקה שהיו בארץ ,בטבריה
התגוררו קרוב לעשרים אחוז ,ובירושלים כשנים־עשר אחוז בלבד .בשנות החמישים החלו
להגיע לירושלים מערבים במספרים גדולים יותר ,ככל הנראה בעקבות עלייתו של ר׳ דוד
בן שמעון בשנת תרי״ד ,ובעקבות הקמת המסגרת הארגונית של ועד העדה המערבית בשנת
תר״ך .על פי המפקד האחרון ,בשנת תרל״ה התיישבו בצפת ובטבריה ביחד קצת מעל חמישים
אחוז מהעולים המערבים ,ובירושלים התיישבו כמעט שליש מהם .מגמה זו נמשכה והתחזקה
גם לאחר מועד המפקד האחרון ,אך בעניין זה אין בידינו נתונים ברורים ומפורטים .בחיפה
וביפו היה מספר המערבים קטן יחסית ,אך ביחס לכלל היהודים בעיר ,כמעט כולם ספרדים,
הוא היה משמעותי .הגודל היחסי של אוכלוסיית המערבים הגיע לשיא בשנת תרט״ו (,)1855
כאשר הם היו כשישים אחוז מהאוכלוסייה היהודית בכל אחת מערי הנמל האלה .לאחר מכן
גדל מספרם הכללי של היהודים ילידי הארץ(חלקם צאצאי העולים המערבים) ,והחל משנות
השמונים הגיעו גם אשכנזים במספרים הולכים וגדלים ,וכך ,למרות עליית מספרם המוחלט
של המערבים ,חלקם היחסי באוכלוסיית היהודים ירד.
ממצאים אלה ואחרים מצביעים על תהליכים חברתיים בארץ כגון כוחו של הגיבוש החברתי
של יוצאי מכנאס במשיכת עולים מקהילה זו לטבריה ,וכן כוחו של מנהיג עדתי כר׳ דוד
בן שמעון למשוך עולים לירושלים ,על אף השליטה של יוצאי תורכיה והבלקנים במוסדות
העדה הספרדית בעיר .בחירת היעד בארץ קשורה גם היא במניעים של היהודים לעלות ארצה
וזיקתם לקברי הקדושים באתרים השונים .זאת אפשר לראות במשיכתם של עולים למרכז
הקבלה בצפת ולקבר ר׳ שמעון בר יוחאי במירון ולמקום קבורתו המסורתי של ר׳ מאיר בעל
הנס בטבריה .מספר המערבים בערי הנמל המתפתחות והתוססות של חיפה ויפו מצביע על
קבוצה אחרת של עולים ,אלה ששילבו את זיקתם המסורתית לציון יחד עם רצונם להמשיך
בחיי מעשה ולפרנס את עצמם בכבוד וברווח.
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על אף טעויות אנוש הצפויות ברישום הידני ,כפי שניכר במפקדי מונטיפיורי ,ולמרות אי־הדיוקים
בקשר לפרטים מסוימים ,אפשר להסתמך על הנתונים ועל המגמות המתקבלים מהם .העיבוד
המעמיק של כל חמשת המפקדים מאפשר לא רק ״צילום״ האוכלוסייה בחמישה מועדים שונים
אלא גם מעקב אחר התפתחויות ושינויים בחברה בארץ ובמגרב .הצורה האחידה של המפקדים
בערים השונות וברצף הזמן ,במשך ארבעים שנה כמעט ,מאפשרת השוואת הנתונים הן בזמן
הן במרחב הגאוגרפי .בשל רמת הפירוט הגבוהה אפשר לחקור קבוצות מובחנות ולעקוב אחר
שינויים בתוך הקטצה עצמה ואחר שינויים בה ביחס לקבוצות אחרות .בעקבות עי מ ד הנתונים
נוצרה תמונה מהימנה של עדת המערבים בארץ ,על מרכיביה השונים ,ותמונה עשירה יותר
של חיי היהודים במגרב .מבין המקורות ההיסטוריים שבידינו רק המפקדים האלה מאפשרים
חשיפת מגמות דמוגרפיות של יוצאי צפון אפריקה בארץ ,תיאור היקף אוכלוסיית העולים
וריכוזיהם של בני קהילות שונות במקומות השונים בארץ .כמו כן עיבוד הנתונים מרחיב
את הידע על תופעות חברתיות הן בארץ הן בקהילות בצפון אפריקה ,כגון ריבוי האלמנות,
ומצביע על צורכיהן המיוחדים .הבעיות הטכניות ברישום המפקדים אינן מפחיתות מערכם
של הנתונים בחקר תת־קבוצות באוכלוסייה84.
84

ראו אוהלין .לדעתי ,בהערכתה את המפקדים מעניקה אסולין משקל רב מדי לשגיאות כתיב ולטעויות
בפריטים ומנמיכה בשם כך את רמת האמינות של המפקדים  -ראו אסולין ,עט׳ טז-יה .יש לציין שהיא
פענחה את המפקד הראשון ובדקה את הרישומים שם ,אך לא עסקה בעיבוד סטטיסטי של החומר ,דבר
החושף את המגמות סטטיסטיות שבמפקדים ,הן בצורת הרישום והן בשגיאות שכיחות.
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