חקחילה ההפרדית בווכח
מרדכי ארבל
מוקדש לסבי זקני  ,החכם לאון ארואטי מווינה  ,וסבי נסים ארואטי שנפטרו בארץ

המבקר היום בעיר וינה והמתעניין בהיסטוריה היהודית שלה ישמע כי אכן היתה בעיר
קהילה יהודית  -ספרדית  .ברם  ,אף אם יחפש ביסודיות יתקשה למצוא זכר לקהילה זו .
אמנם עדיין ניתן למצוא מספר קברים שעליהם חרוטים שמות יהודיים ספרדיים מובהקים ,
entralfr edho
בחלקה היהודית בבית הקברות המרכזי בווינה
 . ( Z0גם בית הכנסת של
~
בשנת  . % 938לפיכך  ,את המידע
הקהילה  ,שהיה ברחוב צירקוס  ,נחרב בליל הבדולח

העיקרי על הקהילה ניתן לקבל מצאצאי הקהילה היהודית-ספרדית של וינה ( שעימם
נמנה גם אני ) המפוזרים כיום באירופה  ,בישראל ובמדינות אחרות בעולם .
הקהילה היהודית -ספרדית של וינה נוסדה על ידי קבוצה קטנה של יהודים  ,שנדדו
אחרי גירוש ספרד ופורטוגאל למספר ערים באירופה המערבית והגיעו גם לווינה  .כן

הגיעו לווינה יהודים שבאו למטרות מסחר או לימודים מהאימפריה העות' מאנית וממחוזות
שהיו כפופים לשלטון העות ' מאני  .בשנת
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לופים פרירה  ,בארון דיאגו דה אגילאר

) eiego d ' Ag ~ ilar

שהגיע מספרד  ,אברהם קמונדו

) ( Camondo

החליטה קבוצה זו  -בהנהגתם של משה
~ (Lopes Perejra , 13

מאיסטנבול  ,אהרון ניסן ונפתלי אשכנזי -

לייסד בווינה קהילה שתתפלל על פי ' מנהג ספרד ' בבית פרטי באזור המבצר של וינה .
ברבות הימים נודעה קהילה זו בשם ' קומונדיאד ישראלית איספניולה אין בינה '  ,ובגרמנית
' Gen] einde za Wjen

. 'rurkisch -~ sraelitischen

אחרי חתימת חוזה פזרוביץ )  , ( Vazarovitchבין קיסר אוסטריה קארל השישי והסולטאן

אחמד השלישי  ,בשנת  , 17 % 8גדלה קהילה זו באופן ניכר  .לפי חוזה זה ( סעיף

)%

רשאים

היו נתיניה של תורכיה ושל אוסטריה לעבור ללא הפרעה ממדינה אחת לחברתה .

ן

סעיף זה איפשר  ,לאחר תקופה ארוכה של מתח ומלחמות  ,לפתח בין שתי המדינות
קשרים יציבים של שלום  .גם תורכיה וגם אוסטריה היו מעוניינות לחזק ולפתח את
הקשרים שביניהן  ,ובמיוחד את קשרי המסחר שנרקמו  ,בעיקר על ידי יהודי תורכיה .
הסכם זה קיבל תוקף מחודש בחתה בלגרד מן

1

לפי חוזה פזרוביץ

( 21

ביוני

טמשואר ) , ( Temeshvar

) 1718

ה 18 -

בספטמבר

היה על התורכים לוותר לטובת אוסטריה על באנאט

2

בחוזה בלגרד

"

( עמ , ) 8

צפון סרביה וולאכיה  .תמורת זאת הוסכם על מספר צעדים שיבטיחו

שלום וסדר בין תורכיה ואוסטריה .
( ) 1739

1739

( סעיף . ) % 1

2

אולצה אוסטריה לסגת מצפון סרביה ומבלגרד .
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1

מרדכיארו

בעקבות ההסכם בין תורכיה ואוסטריה נוצר המצב המוזר  ,שבעוד שעל יהודי האימפריה

האוסטרית ( להוציא מעט יהודים עשירים ) נאסר לשהות בווינה  ,היתה השהייה בה מותרת
ליהודי תורכיה  .כתוצאה מכך פעמים לא מעטות נאלצו יהודי אוסטריה לנדוד לתורכיה

כדי לרכוש בדרכים שונות דרכונים תורכיים שיאפשרו להם לשהות בווינה  3 .היתר
השהייה בווינה הוגבל תחילה לשלושה חודשים בלבד ; מאוחר יותר האריכה מריה תרזה
את תקופת השהייה המותרת ליהודים בווינה לשישה חודשים  ,עם אפשרות להארכה
נוספת  .למעשה  ,שהו יהודי תורכיה תקופות ארוכות בווינה וכך הצטרפו לקהילת בני
מגורשי ספרד ופורטוגאל  ,שכבר חיו תקופה ארוכה יותר בווינה והיו בעלי רשיונות
שהייה שונים  .רק טבעי הוא שהורגש הצורך בהקמת קהילה מסודרת .

ב  .הבתוו שאגו דה אג ~ לאר
קורותיו של דיאגו דה אגילאר אפופות מסתורין  .אגדות רבות מהלכות על חייו לפני
הגיעו לווינה  ,בשנות העשרים של המאה הי " ח  .אחת מאגדות אלו נכללת בספרון שהוציאה

הקהילה היהודית  -ספרדית בשנת

3

גלבר  ,ספרדים  ,עמ ' . 359

, 1888

שנתיים אחרי ציון מאה וחמישים שנה לקיומה .

הקהילה הספרדיתבווינה

אדולף פון זמלינסקי

) ( Adolf von Zemlinsky

1
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כתב אגדה זו בגרמנית ואילו מיכאל

מנחם פאפו  ,שהיה אחד מפקידי הקהילה  ,כתב אותה בספרדית -יהודית  4 .תמצית הסיפור
היא

כדלהלן :

בשעת חצות  ,כשעדיין דלק אור בחדרו של האינקוויזיטור בארמון האינקוויזיציה
שבמדריד  ,התדפקה פלונית על דלת הארמון ואמרה לשוער שיש לה מידע סודי
לאינקוויזיטור  .לאחר מתת שוחד לשוער הצליחה האישה להיכנס לחדרו  ' .דנת

את בתי למוות ובאתי להתחנן על חייה '  ,אמרה לו  ' .היא לא היתה נוצריה אמיתית ' ,

ענה האינקוויזיטור  ' ,היא נהגה כיהודיה  .פסק הדין לשריפתה יבוצע מחר '  .משלא
הועילו הפצרותיה ותחינותיה  ,אמרה

,

"

אישה  ' :אתה פוגע בעצמך מכיוון שאני

אמך הנידונה לשריפה היא אחותך  .שמך אינו דיאגו אלא משה '  .מאחר
שהאינקוויזיטור סירב להאמין לה נתנה לו האישה סימנים להוכחת דבריה .
האינקוויזיטור ניסה לשווא להציל את אחותו  .ברם כשהגיעו פקידיו לארמון כדי
לדווח על פסק הדין  ,נוכחו לדעת כי האינקוויזיטור נעלם  ,הוא הפליג עם אמו
לאנגליה  .במנוסתו לקח עמו כפפה שנתנה לו הנסיכה מריה תרזה  ,כאשר יחד עם
אביה  ,הקיסר קארל  ,ביקרה בספרד והתארחה בביתו  .בביקורה אמרה לו מריה

תרזה  ' :כפפה זו תוחלף במתנה האמיתית שברצוני להעניק לך כשנתראה שוב ' .
ואכן  ,כשהגיע דיאגו לווינה קיבלה אותו מריה תרזה בארמונה  ,ואף דאגה לו
לרשיון שהייה בווינה  .מאוחר יותר היא מינתה אותו למנהל המונופול של הטבק
בקיסרותה  ,מינוי שהביא לו כבוד ועושר רב  .הוא שינה את שמו לשם הולדתו
משה לופים פרירה .
קשה לאמת או להפריך סיפור זה  .מכל מקום ברי הוא שיסודות אחדים בתוכו נראים
כסבירים  .משפחתו של דה אגילאר היתה אחת מאותן המשפחות שעברו מספרד
לפורטוגאל  ,ואביו  ,שחי כאנוס  ,היה מעורב בעסקי טבק בפורטוגאל  5 .עם הקמת
האינקוויזיציה בפורטוגאל  ,באמצע המאה הט " ז  ,והתגברות הרדיפות שרדפה את היהודים ,
חזרו מספר משפחות אנוסים לספרד  ,ששם קיוו לחיות בתנאי חיים נסבלים יותר  .יתכן
גם כי בני משפחתו של דיאגו  ,שרצו להציל את הילד הרך מן הכנסייה ( אשר נהגה

לחטוף ילדים יהודים אנוסים בפורטוגאל ) ולחסוך ממנו את תלאות הדרך וההסתגלות ,
השאירו אותו במנזר  .מאידך  ,אין זה הגיוני כי מריה תרזה  ,שנולדה בשנת

1 717

והיתה

ילדה בעת ביקורה בספרד  ,היתה מקורבת לאגילאר  .את רשיון השהייה הוא קיבל כנראה

מן הקיסר קארל החמישי  .מכל מקום כבר הוכח שלמרות נטיותיה האנטי -יהודיות רחשה
הקיסרית מריה תרזה אמון מיוחד לדיאגו דה אגילאר  .כך  ,למשל  ,באחד הדו " חות

4

פאפו  -זמלינסקי  ,היסטוריה  ,עמ '  , 4 - 2עותק הספרון ניתן לי על ידי החכם פרופ ' יצחק ירושלמי
מסינסינטי .

5

גלבר  ,ספרדים  ,עמ ' . 360

98

1

מרדכיארבל

המלכותיים היא כתבה  ' :הוא מעולם לא הציע דבר שאינו יכול לבצע  . . .אני חייבת לו

הרבה  ,ואין ביכולתי להשיב לו כגמולו ' .

6

ואמנם אגילאר מונה על ידי חצר הקיסרות

כממונה על המונופול הקיסרי של הטבק וניהל אותו משנת

את התקופה שבין השנים

לשש שנים  .בשנת

 1734ל738 -

 , ) 1תמורת תשלום שנתי של  , 400 , 000ן פלורינים

קיבל את התואר בארון ויועץ

1726

1723

עד שנת

( 1739

להוציא

מלכותי  .ד

ב ' אוסטריה יודאיקה ' מובאות גירסאות שונות במקצת של הסיפור  .אחת הגירסאות
מספרת  ,כי דה אגילאר הוזמן לווינה על ידי הקיסר קארל החמישי כדי לארגן את המסחר
בטבק  ,כיוון שלאביו ולו יצא שם של מומחים בנושא זה  .צוין גם כי למרות שניהל את
מונופול הטבק הממשלתי  ,לא מונה אגילאר למנהל כללי ולמפקח כללי  ,כיוון שבעל
תפקיד זה היה זכאי להיות חבר במועצת הארמון  ,ואילו הוא כיהודי לא היה זכאי

לכך ;

משום כך מונה רק לאמרכל של המונופול על הטבק  .יחד עם זאת  ,על אף מעמדו הרם ,
עושרו וקרבתו למלכות  ,חשש אגילאר כי יוסגר לספרד כבוגד בדת  .כשנראה לו שחששותיו
עומדים להתממש  ,הוא עזב את אוסטריה ועבר לאנגליה  .בשנת

1732

הצליח דיאגו דה

אגילאר לגייס סכום עתק של עשרה מיליון פלורינים  ,כדי להציל את הבנק של וינה
מפשיטת רגל  .הוא גם מימן בשלוש מאות אלף פלורין את בנייתו מחדש של ארמונה
המפואר של הקיסרית  ,ארמון

' שונברון ' ( תט

]

לתטאס. ) 5

כמנהל מונופול הטבק לא היתה באפשרותו של אגילאר להעסיק יהודים רבים  ,אך
כשמונה גם לנציג האוצר של ארצות השפלה ומדינות איטליה בווינה  ,העסיק יהודים
שהגיעו לווינה מספרד ומפורטוגאל  ,ואף הביא לצורך זה את גיסו ( בעל אחותו

אסתר ) ,

יצחק ישורון אלוורז  .מן הראוי להזכיר בהקשר זה  ,שחוקר יהדות אוסטריה ( ובעיקר
בתי הקברות היהודיים של

וינה ) ,

ד ' וכשסיין  ,גורס כי אברהם לופים דה פרירה שהגיע

מספרד היה אביו של דייגו  ,ומצבת הקבר בבית הקברות של וינה על שם שרה פרירה
היא מצבת אמו  .דבר זה מתאשר גם במסמכים של היסטוריוני קהילת וינה .

8

בספרון של פאפו וזמלינסקי על ההיסטוריה של הקהילה הספרדית בווינה נטען  ,כי

הודות להשפעתו ולקשריו המיוחדים הצליח דה אגילאר ( בסביבות שנת

) 1738

לקבל

כתב זכויות קיסרי המקנה ל ' קהילה התורכית ' בווינה זכות להתאסף לתפילה עצמאית .
לדברי הכותבים  ,המסמך היה חתום בחותם הקיסרות ואבד עם שאר המסמכים בשריפה

של מקום התפילה בשנת  " . 1824הוכחה לזכויות שניתנו לקהילה באותה תקופה הם זוג
רימוני הכסף שנשמר בבית הכנסת הגדול עד ' ליל הבדולח '  ,שעליהם חרוט ' משה לופים
פרירה

6

' 5498

( תצ " ח . ) 1738 ,

גלבר  ,קונטריביסיון  ,עמ '
יודאיקה , 12 ,

7

אוסטריה

8

אוסטריה יודאיקה , 12 ,

9

פאפו  -זמלינסקי  ,עמ ' . 8

118 - 117

עמ ' , 28 - 27
עמ ' ; 28

( בהערות ) .
ואנציקלופדיה יודאיקה  , 2 ,עמ ' . 479

וכעטיין  , 2 ,עמ ' . 313

הקהילה הספרדיתבווינה 1

ג  .קהילה טמשואר

99

Tenleshvary

~

לקהילה הספרדית של וינה היו יחסי אחווה עם הקהילה הספרדית הקטנה

בטמשואר .

לפי עדותם של פאפו וזמלינסקי  ,בשעת כיבושה של טמשואר מהתורכים בשנת

1745

על -ידי הנסיך אייזן מצאו כחמישים המשפחות היהודיות מקלט בבלגרד ובזמלין  .אייזן
השאיר בידי היהודים את הבחירה בין ישיבה בטמשואר תחת שלטון אוסטרי לבין נטישת
העיר  .בסופו של דבר בחרו היהודים להישאר בעיר  .בשנת

1750

קיבלו משפחות טימוט ,

דה לאון  ,רונאל ובן עטר ( שמוצאן מספרד ) ומשפחת אמיגה ( מאיסטנבול ) את אישורם
של השלטונות לבניית בית כנסת בכיכר אייזנטור  .לבית כנסת זה תרם אגילאר רימוני
כסף שנחרט עליהם משה לופים

פרירה 0 .י

לא פלא הוא אפוא שבערב יום הכיפורים נהגו

ספרדיי טמשואר להתפלל תפילה מיוחדת לזכרו של השר משה לופיס פרירה בארון
דה אגילאר .
אגילאר  ,שהכיר היטב את הרוחות המנשבות בארמון הקיסרית וחשש לגורלה של
קהילת וינה  ,ציווה שאם יועמדו יהודי קהילת וינה בפני גירוש  ,יועברו ספרי התורה
וכלי הכסף של הקהילה לטמשואר  .בקרבתה של טמשואר לגבול התורכי הוא ראה מעין
ערובה לבטחון נכסי הקהילה  .ואכן היהודים הספרדים באירופה  ,ובעיקר יוצאי האימפריה

העות ' מאנית  ,האמינו כי הסולטאן התורכי הוא המגן עליהם  .קבלתם של מגורשי ספרד ,
ומאוחר יותר של אנוסי פורטוגאל  ,בתורכיה  ,ופועלו של סולימן המפואר למען יהודי
אנקונה בשנת

% 555

חיזקו את אמונתם של היהודים הספרדים כי סולטאני תורכיה

יבואו לעזרתם בעת צרה .
פאפו וזמלינסקי מזכירים תכנית סודית שנרקמה בחצר מריה תרזה לגירוש יהודי
אוסטריה  .הם אף יודעים לספר כי כשהתגנבה השמועה לאוזני אגילאר  ,פנה באמצעות
קהילת טמשואר לסולטאן עבד אלחמיד הראשון
לדבריהם כתב הסולטאן לקיסרית מריה

( ) 1789 - 1774

בבקשת עזרה  .ואכן ,

תרזה :

אני חש כי הוד מלכותה מתכוונת לגרש את היהודים מתחום ממשלתך  ,לכן החלטתי
לבקש מהוד מלכותה שתשלח אותם אלי  .אני נכון לקבלם תחת שלטוני  ,היות
שהם עם חכם ובעל תבונה  .ליהודים שאין ביכולתם להגיע לארצי  ,תשולמנה
מהאוצר שלי ההוצאות  .יי
בספרון של פאפו חמלינסקי משמשות האמת ההיסטורית והאגדה בערבוביה  ,למרות
זאת יש לדעתי ללמוד  ,אף מסיפור זה  ,על אמונם של יהודי ספרד בווינה בהגנתו של
השלטון העות ' מאני ועל מקומה של טמשואר בקשר שבין וינה לקיסרות העות ' מאנית .

10

גלבר מעיד שראה בשנת

1934

את הרימונים בבית הכנסת הספרדי בטמשואר  ,ראה גלבר ,

קונטריביסיון  ,עמ ' . 119
11

פאפו  -זמלינסקי  ,עמ '  . 7מן הראוי לציין כי אין הם מציינים את מקורו ואת תאריכו של המכתב .

]

% 00
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יצוין עוד שההיסטוריון של יהודי תורכיה  ,אברהם גאלאנטה  ,מאשר סיפור זה ואף יודע
לספר כי מריה תרזה ביטלה את הגירוש בשל התערבות הסולטאן  .לדבריו  ,פנה אל

,

הסולטאן הבנקאי ברוך שעמד בקשרי מסחר עם אגילאר י
אגילאר לא הסתפק בפעילות למען יהודי אוסטריה ופעל בחצר האוסטרית גם למען
יהודי ארצות אחרות  .כך  ,בשנת

1742

הוא סייע ליהודי מורביה שנרדפו בשל תמיכתם

בפרוסיה  -הוא התבקש להפעיל את קשריו בפרלמנט ההולנדי ובבית המלוכה האנגלי ,
כדי לשכנע את מריה תרזה לבטל את הגזירה  .יי גם יהודי פראג שגורשו מעירם בשנת
1744

ביקשו את עזרתו  .הלחצים הרבים שהופעלו על מריה תרזה הרגיזוה עד כדי כך ,

שאסרה על כניסת יהודים לארמונה  ,ובכללם  ,כמובן  ,גם על דיאגו דה אגילאר ; פקודה
וו החלישה  ,מן הסתם  ,את מעמדו

בארמון 4 .י

בסופו של דבר חזרו היהודים לפראג בשנת

 , 1748ברם קשה להניח כי היה זה רק בגלל התערבותו  .בשנת

יהודי הולשאו

בשנת

1 752

) ~ ( Hollescha

1 745

פעל אגליאר למען

שבמורביה  ,שפקודת גירוש נגדם הוצאה כבר בשנת . 1 742

פעל למען קהילת מנטובה באיטליה  ,ובאותה שנה עצמה ארגן עזרה לקהילת

בלגרד שנפגעה מהשריפה הגדולה שם  .כן ראוי לציין שהוא הרבה לתרום ליישוב בארץ-
ישראל .

15

על אף עמדתו וקרבתו לחצר הקיסרות לא הרגיש אגילאר ביטחון בווינה  .ואמנם
פחדו כי יוסגר לספרד היה מוצדק  .ככלות הכל  ,ממשלת הקיסרות האוסטרית ביקשה
מהמבורג להעניש ולהחרים את רכושו של האנוס הפורטוגאלי טחיירה דה מטוס
( de Adatos

) Texeira

ופחזך ליהדות בהמבורג 6 .י בגידתו של אגילאר בקתוליות היתה עשויה אפוא

להיות סיבה מספקת  ,כדי שאוסטריה הקתולית תסגירו לאינקוויזיציה  .כשדרישת הסגרה
מממשלת ספרד אכן הגיעה  ,עזב דיאגו דה אגילאר את וינה ועבר ללונדון עם ארבעה

עשר ילדיו בשנת . 1757

7ן

לטענתם של פאפו וזמילנסקי עזב אגילאר את וינה לאחר

שאיבד את אמונו במריה תרזה  ,בעקבות הידיעות על כוונתה לגרש את יהודי אוסטריה .
לעומתם טוען גלבר  ,כי הוא עזב את וינה כשמונופול הטבק נלקח ממנו בשנות המלחמה

בין אוסטריה לצרפת ( . ) 1738 - 1734

12

גלנטה , 1 ,

עמ ' ; 140 - 139

שם  ,כרך  , 2עמ '  . 51הדברים הובאו

דצמבר . 1885
13

מבורך  ,עמ ' . 145

14

שם  ,עמ ' . 148

15

אנציקלופדיה יודאיקה  , 2 ,עמ ' . 479

16

אנציקלופדיה יודאיקה  , 15 ,עמ ' . 911

17

אנציקלופדיה יודאיקה קסטליאנה  , 1 ,עמ '

, 123

והירשלר .

מהעיתון , Lucero de Penitencia :
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1

ד  .מעמדה הישמי ש 5הקהילה הספירית
תולדות הקהילה הספרדית בווינה מעניינות במיוחד משום שעיר זו היתה מפגש בין

יהודי ספרד בדרום מזרח אירופה ויהודי ספרד במערב  .לצד יהודי פורטוגאל שהגיעו
לווינה מלונדון  ,המבורג או במישרין מספרד ופורטוגאל  ,ישבו בה גם יהודי האימפריה

העות ' מאנית  ,בין הקבוצות השונות לא היו מתחים  .קהילת וינה שימשה גם מעין גשר
בין היהודים הספרדים מאמסטרדם  ,המבורג  ,לונדון ואמריקה  ,לבין אלה שישבו
באיסטנבול  ,סראייבו  ,סלוניקי  ,קהילות איטליה  ,סופיה וארץ הקודש  .שפת הדיבור

המשותפת לכולם היתה ספרדית -יהודית  ,ומנהגיהם כמנהגי אבותינו בספרד ובפורטוגאל.
לקהילה לא היה מעמד רשמי ומוכר ולא ניתן לה כתב זכויות קיסרי  .ואכן  ,שהותם
של יהודים ותורכים בווינה היתה בעייתית מבחינתם של השלטונות  .נעשו נסיונות לבנות
עבורם מגורים מיוחדים בשכונות מרוחקות של וינה ; כן רצו השלטונות להפריד בין
היהודים הספרדים לבין היהודים הגרמנים שהחלו להסתנן לווינה והיו בעלי מעמד

שונה משל הספרדים שהיו בעלי זכויות ( בעקבות ההסכמים עם תורכיה )  .לבסוף נצטוו
לגור בבתים קרוב

ל~Lanstrasse -

המרוחקת  ' ,כדי להגן על החוק  ,מנהגי הנצרות ועל

יושרו והגינותו של הציבור '  .לא הורשה להם לבנות בית כנסת  ,והיה עליהם להתפלל
בבתים פרטיים שהוכשרו

לכך 8 .י

בשנת

% 77 %

המליצה ' מועצת המסחר '  ,שלחמה נגד

חופש המסחר ונגד הזיכיון לייבא סחורות מהמזרח  ,שניתן ליהודים הספרדים ושהתחרו

בסוחרים האוסטרים  ,כי ייאסר על היהודים לדור בקרב הנוצרים  .כן המליצו שהיהודים
יגורו ליד מחסני הסחורה שלהם  .המלצות אלה לא התקבלו  ' .י בשנת

% 778

מונתה ועדה

קיסרית שמתפקידה היה לפקח על הקהילה היהודית  .באותה שנה ,

ב 17 -

ביוני  ,פרסם

הממשל את התקנות המסדירות את חיי הקהילה הספרדית  .תקנות אלה  ,הידועות בגרמנית
כ ' -ח

"

1וחטע ' וליהודים הספרדים כ ' פונטוס '  ,נכתבו בגרמנית וביהודית  -ספרדית .

0ן

ה  .הפונטוס
א.

נקבע ונתאשר שהממונה על הגנת הדתות בממלכה ירשה ויאפשר לכל היהודים
הנמצאים בעיר וינה להחזיק ולקיים בית כנסת משלהם בצורה הוגנת ובמצב הראוי
להשביע רצון ולהניח את הדעת .

ב.

על פנקס ההכנסות וההוצאות להיות מוצג לראווה לכל הרוצה לעמוד על תכנו
ולעיין בפרטים הכלולים בו .

18

גלבר  ,קונטריביסיון ,

עמ ' 121

( הערות )  ,ממסמך משרד הפנים האוסטרי  , 1758 ,מס ' . 14

19

שם  ,עמ ' . 123 - 122

20

נוסח עברי ראה אצל גאון  ,קהילת היהודים  ,עמ ' . 128 - 127

102

ג.

1
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אחת בשנה ימסרו האחראים ומנהלי הקהילה עותק מדויק ממנו ליהודים למען
ידעו מהו מחזור ההכנסה וההוצאה על פרטיו .

ד.

על יהודי הקהילה לבחור או למנות איש נבון וחכם אוהב אמת ומקובל על הבריות
כנשיא ומנהיג אשר ישא באחריות בפני השלטונות .

ה.

כאשר יחולו חילופי גברי בהנהלת בית הכנסת יש להכין דין וחשבון מפורט שיימסר
על ידי הנשיא לממלא מקומו  .העתק מדויק מחומר זה יוגש לממונה על המחוז
לידיעתו ולתשומת לבו  .בדו " ח יצוינו כל פריטי הציוד וכלי הקודש בעלי הערך
הנמנים עם הקניין והנמצאים בתוך בית הכנסת למשמרת  ,אחד לאחד .

ו.

הנשיא או ממלא מקומו לא יורשה להוציא כספים  ,אפילו לצרכים הכרחיים ביותר
לפי שיקול דעתו בלבד  ,כי אם אך ורק לכלכלת עניינים שוטפים  ,בלי אישור והסכמה
של האסיפה הכללית  ,כי היא המוסמכת לכך .

ז.

מחובת הנשיא והגזבר להמציא ליהודי הקהילה סקירה קצרה בכתב  ,אחת לשישה
ירחים  ,אשר תכלול פרטים מקניית המצוות והתרומות לסוגיהן  ,וכן להשתדל ולטפל
בגביית כל המגיע מהם בשלמות .

ח.

מפאת ריבוים של עוברי אורח  ,שליחים  ,אורחים ועניים סתם  ,הפונים אל משרד
הקהילה בבקשת עזרה ותמיכה וצידה לדרך  ,וכן רבנים נכבדים הבאים לבקר
בעיר  ,מן הנמנע להעניק להם סכומי כסף קטנים או גדולים  ,בלי ידיעתם והסכמתם
של כל חברי ההנהלה .

ט.

מועדי התפילה יקבעו פעם בכל רבע שנה מראש לפי סדר הזמנים וזריחת החמה
ושקיעתה  ,וזאת ייעשה במכוון לתועלת ציבור המתפללים .

י.

החזן הנושא בתפקיד יצטרך לפתוח בכל יום את בית הכנסת לפחות חצי שעה
לפני זמן התפילה  ,בוקר וערב  ,חוק ולא יעבור  ,להכין כל הדרוש בהתאם לנהוג ,
ועליו להתחיל במועד שנקבע  ,בלי להתחשב במאחרים  ,אלא לעשות את שירותו
בדייקנות  ,בעקביות ובאחריות .

יא .

בסוף כל שבוע ימסור החזן לנשיא הקהילה את סכומי הכסף שנכנסו ממכירת
מצוות ונדבות למען יירשמו בספר  ,ויביאם בחשבון המחזור  .אם התרשל בעשותו
זאת  ,הוא מסכן את עמדתו ועלול לאבד את משרתו לתמיד .

יב .

הנהלת הקהילה תתחשב בנאמנותו של שליח הציבור ותעריך מסירותו ופעולתו
ומדי פעם תקבע את יחסה אליו ואל שכרו למען יהיה מרוצה וימלא שירותו באין
מפריע .

יג .

בכל יום ראשון בשבוע ישולם לחזן סך שלושה וחצי פלורינים  ,אך הנהלת הקהילה ,
בהעדר אמצעים בקופתה  ,תהא רשאית וזכאית ומוסמכת להפחית ממשכורתו הקבועה
או להעלותה בהדרגה כפי ראות עיניה  ,וכן לשחררו מתפקידו בהודעה מוקדמת
של חודש ימים .

יד .

חברי הנהלת הקהילה מצווים ומוזהרים שלא לעשות שום חובות לחשבון קופת

דעך  ,ירושלים  .טל '  -פקס '

Vienna . 6532598

69עק  .עמ '
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בית הכנסת על אחריותם הם  ,וזהו יסוד היסודות של ההבנה ההדדית למען ישרור

שלום במדינה .
וינה ,

%7

ביוני . 1778
חתומים  :באישור הוד מלכותו הקיסרי
Karl Ludvig Mayer
Franz Adarni

נוסח ביהודית  -ספרדית בשנת התק " מ

( ) 1780 - 5540

נחתם בשם כל היהודים על ידי

שלמה קפון וישראל ב ' חיים גבאי הזמן  ,משה מתתיהו רוסו  ,יוסף יעקב אשכנזי  ,אברהם
מנחם אליהו  ,גבריאל חיים אדוט  ,שלמה דוד עזריאל .
חותם המתורגמן הרשמי של התורכים .
ה ' פונטוס ' היו פתרון לבעיית היהודים הספרדים בווינה  ,שהעסיקה את השלטונות עם
גידול מספרם  .כשגדל גם מספר המשרתים התורכים שהיהודים הביאו עמם וסיכנו את
האופי הנוצרי של שכונות היוקרה בווינה  ,הועלו מחדש הצעות להקמת שכונה מיוחדת
ונפרדת ליהודים הספרדים

ולתורכים  .י2

סיבה חשובה נוספת למעורבותה של הקיסרית

בהנחיות ה ' פונטוס ' היתה הצטברות חובותיה של הקהילה לספקים השונים וצורך בפיקוח
מרוכז על חיי הקהילה הספרדית וארגונה  .הנשיא הראשון וממלא מקומו שנבחרו בעקבות

ה ' פונטוס '  ,היו סלומון קפון וישראל חיים .
ההסדר החדש הגדיל את מספר היהודים הספרדים

בווינה  ,שבינתיים הקימו לשכת

מסחר משלהם  .על אף כל אלה  ,השהות המותרת ליהודים הספרדים בווינה נשארה
מוגבלת בזמן ( אישורי השהות הוארכו אמנם לשנה אחת  ,עם אפשרות להארכה מדי

שנה )  .מטרת האישורים היתה לאפשר עסקות מסחריות ולא לאפשר ליהודים הספרדים
להקים בתי מסחר קבועים בווינה  .ואף על פי כן  ,כוחם המסחרי הלך וגבר  ,וקשריהם
המסחריים עם ארצות חוץ ובעיקר עם ארצות המזרח התיכון תרמו לשיפור מצבה הכלכלי
של אוסטריה  .לשכת המסחר של יהודי ספרד הקימה והפעילה בהצלחה מרכז מסחרי
משלה בנמל טריאסט  .כתוצאה מהצלחה זו אושרה

ב8 -

באפריל

% 796

תקנה קיסרית

המתירה ליהודי ספרד לקבל אזרחות אוסטרית .מ בעקבותיה הגיעו לווינה יהודים מתורכיה ,

סרביה  ,בולגריה  ,רומניה יוון וארץ-ישראל .
רשיונות שהייה אמנם ניתנו במשורה  ,אך בכל זאת ניתנו  .כך  ,למשל  ,בשנת

% 807

קיבל הצורף מיכאל כהן דה מילוה ' זכות ' לשהות בווינה תמורת תשלום שנתי של ארבע

21

גלבר  ,תולדות  ,עמ ' . 380

22

גלבר  ,ספרדים  ,עמ ' . 567

104

ו

מרדכיארבל

מאות פלורינים לשנה ; לאברהם קמונדו הוארכה השהות ( בשנת

במקום לשנה  ,ואילו ליצחק ארואטי אישרו השלטונות בשנת

% 815

) 1810

לשלוש שנים

שהייה קבועה בווינה .

בקשות דומות של יהודי אשכנו נדחו בדרך כלל  .כך אירע גם כשהקהילה הספרדית
ביקשה רשיון שהייה לאשכנזי מיכאל שטיינר  ,כדי שישמש שוחט וקצב  .כן נדחתה הבקשה
להעניק רשיון שהייה לשמעון שפיגל  ,ששימש כמנהל חשבונות אצל היהודים הספרדים ,
אף שבאותו בזמן ניתן רשיון כזה לשען דניאל

קמונדו 3 .י

כך  ,בשנת

18 % 8

נמצא כי בווינה

ישבו ישיבת קבע ארבעים וחמש משפחות ספרדיות  2 ' .תודעתם ובטחונם העצמי של
היהודים הספרדים גברו  ,והם ראו עצמם כקבוצה בעלת זכויות מיוחדות  .לא פלא הוא ,
שקבוצת סוחרים מהיהודים הספרדים ביקשה בשנת

% 790

שחרור ממיסי מלחמה  ,שהוטלו

על היהודים כעל כל תושבי אוסטריה בהוראת הקיסר ליאופולד  ,שקבע כי ' יהודים

תורכים החיים תחת הגנתה של אוסטריה ישלמו מסים ככל תושב אחר ' .
בית הכנסת הספרדי הראשון  ,ששכן ברחוב

Ober [1 onau

25

ליד תעלת נהר הדנובה

לא הוכר באופן רשמי  .בשנת  , % 824בשריפת בית הכנסת  ,נשרפו כל המסמכים והרשימות
של הקהילה שיכלו ללמדנו את תולדותיה בימיה הראשונים  ,ובית הכנסת עבר לאתרים
זמניים  .בשנת

נתן הקיסר פרנץ פרדיננד ליהודי ספרד את האישור הרשמי הדרוש

% 843

לבניית בית כנסת .

26

בשנת

1868

הסתיימה הבנייה של בית הכנסת

ב FUhrmangassF-

בלאופולדשטאד  ,אזור שישבו בו רבים מהספרדים  .היתה זו תקופה שבה נהנתה הקהילה
הספרדית בווינה מיוקרה ומעמד מכובד  ,לפיכך  ,למרות אופיה השמרני והתנגדותם
של ותיקיה שכרה הקהילה את שירותיהם של יהודה באואר
איזידור לוויט

) ( Isidor L weit

) ( Jehuda Bauer

כחזן ושל

כמנהל מקהלת בית הכנסת  .באואר והמקהלה ביצעו

~

את התפילות והפיוטים של יהודי ספרד בתזמור מודרני  .המקהלה זכתה לפרסום רב

בווינה  ,וקהל רב מכל שכבות האוכלוסייה פקד את בית הכנסת הספרדי ( המקהלה אף
השתתפה בביצועי האופרה הממלכתית של

עמ ' 367

וינה )  .י2

כיוון שבית הכנסת סבל ממגרעות

הערות .

23

שם ,

24
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 . Listeברישום מוצאים את השמות

כדלקמן  :אברהם

בן מנוח

מבלגרד  ,שלמה אלבלך  ,אברהם אלקלעי  ,אהרון בן דוד הספרדי  ,גרשון אלפסי  ,יעקב ישורון
אלברז מלונדון  ,יהודה עמר  ,אברהם אמיגו  ,חיים אסמוליבי  ,יצחק עשהאל  ,שמואל בעשה  ,אהרון
בכר לוי  ,ראובן בנימין  ,משה בנבנישטי  ,חיים קסואל  ,שמואל בנבנישטי  ,אברהם האלף  ,אברהם

קמונדו מאיסטנבול  ,לאיאר קונפינו  ,יצחק אליהו  ,נפתלי אשכנזי  ,חיים פרחי  ,יעקב פצ ' י  ,אהרון
הספרדי  ,משה בן ישראל הספרדי  ,יוסף יעקב חזי  ,דניאל בן יהודה הנריקז מאיזמיר  ,יעקב אברהם ,
יעקב בן שמואל דה ויש  ,משה יחיאל  ,יצחק לאזאר  ,שלמה שמיאל לטרי  ,אברהם ליאון יעקב מאים
מאדירנה  ,שמחה מאיו  ,ברוך מבורך  ,שלמה ניגרה  ,משה אברהם  ,משה יעקב  ,יעקב נחמיאס  ,אהרון
נסים  ,רפאל דוד רוסו  ,רפאל יעקב רוסו  ,שלמה שאלתיאל  ,שלמה טוביה מבלגרד  ,מתתיהו ונטורה ,
יעקב לגינה ויטה  .כל אלה נרשמו בשנים
25

3768

0 .א

1798 - 1738

.
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בגלבר  ,ספרדים ,

עמ ' . 366

26

הירשלר  ,עמ ' . 190

27

שם  ,שם .

הופיע

הקהילה הספרדיתבווינה

1

105

רבות מבחינה ארכיטקטונית  ,הוחלט להורסו ולבנות במקומו בית כנסת חדש  .בנייתו
הסתיימה בשנת

, 1887

ושם הרחוב שבו שכן שונה ל~ .Zirkusgasse -מעניין לציין כי

במסמך שהושם עם אבן הפינה ניתן להיווכח עד כמה היתה נאמנותם של יהודי ספרד
באוסטריה

חצויה :

 . . .תחת שלטונם של הוד מלכותם קיסר אוסטריה פרנץ יוזף הראשון וסולטאן
עבד אלחמיד ח ' אן  ,בזמן שהוד מעלתו סעדוללה פחה הוא שגריר כאן ואדוארדו
אגל ראש העיר וינה ומשה מתתיהו רוסו  ,יוסף יעקב אשכנזי  ,אברהם מנחם אליהו ,
גבריאל חיים אדוט ושלמה דוד עזריאל ראשי הקהילה  ,החלה בניית בית כנסת
זה  ,כדי להתפלל במנהג ספרד .

28

באשר למעמדם החוקי האישי של בני הקהילה עמדה בפניהם הברירה  -להיות אזרחים
תורכיים  ,דהיינו  ,זרים הנתונים להגנתה של השגרירות התורכית  ,או להיות אזרחים
אוסטריים  ,שעליהם חלים כל החוקים והתקנות של אוסטריה  .הקהילה האשכנזית ,
שבינתיים גדלה והתעצמה  ,היתה מעוניינת לזכות גם היא במעמד המיוחד של הקהילה
הספרדית  ,ולחצה על שלטונות אוסטריה שיכירו בנציגות יהודית אחת ויחידה  ,דהיינו ,
בקהילה האשכנזית הגדולה  ,שהקהילה הספרדית היא גוף בתוכה  .בעקבות פנייה זו
עמדו השלטונות על כך  ,שיהודי ספרד ירשמו את הלידות  ,הנישואין ומקרי המוות במשרדים
הממשלתיים האוסטריים ולא רק בקהילה ובשגרירות של תורכיה  .בסופו של דבר  ,ב -
3ן

במארס

, % 845

בהסכמת שגרירות תורכיה  ,חתמו ראשי הקהילה הספרדית  ,אהרון

דה מאיו וחיים כהן  ,על הסכמתם להיכלל במרשם התושבים האוסטרי  .למרות זאת ,
הקהילה הספרדית התמידה במאמציה לשמור על מעמדה המיוחד  .בקשתה לבניית בית
כנסת הועברה באמצעות שגריר תורכיה בעת ביקורו של שר החוץ התורכי רפעת פשה
בווינה  ,בשנת

, 1843

ואכן הרשיון ניתן על ידי מסרניך כדי ' לשוב ולהפגין את רצונה

הטוב של אוסטריה כלפי אזרחי תורכיה בארצה ' ' .
בשנת

% 868

2

קהילת היהודים הספרדיים  ,שמנתה כבר שמונים וחמש משפחות  ,ביקשה

באמצעות שגרירות תורכיה  ,שיכירו בה כקהילה דתית בעלת סמכויות לחינוך וגביית
תרומות  .הקהילה האשכנזית התנגדה לכך  .היא עמדה על זכותה לגבות מיסי קהילה גם
מהספרדים  .לטענתה הבדלי נוסח התפילה וההגייה בעברית אינם מצדיקים קיום קהילה
נפרדת  ,ועל היהודים להיות מיוצגים בקהילה אחת בלבד  ,דהיינו
ב2 % -

במארס

% 890

האשכנזית 0 .י

ואכן ,

קבע החוק האוסטרי כי רק קהילה אחת תייצג את היהודים האוסטריים ,

וכי ליהודי ספרד יינתן מעמד אוטונומי בתוך הקהילה המאוחדת  .משא ומתן מתמשך
החל בין שתי הקהילות על יישום האוטונומיה והבטחת הזכויות להתפלל לפי נוסח

28

פאפרזמלינסקי  ,עמ ' . 10
עמ ' . 373

29

גלבר  ,ספרדים ,

30

שם  ,עמ ' . 375 - 373

הקהילה הספרדית בווינה
ספרד  .ב % 9 -

באוקטובר

% 89 %

,

% 07

הוציא משרד החינוך והדתות תקנה שקבעה כי על קהילת

הספרדים להתאחד עם הקהילה האשכנזית  ,אלא אם כן היא תירשם כקהילה ' לא יהודית '  .יי
שגריר תורכיה הצטרף למאבקם של יהודי ספרד והצליח מספר פעמים לעכב את
ביצועה של ההחלטה  ,אך עם שחרור בולגריה ,

סרביה  ,בוסניה ויוון מעול התורכים ,

במשך המאה הי " ט  ,לא היו כל יהודי ספרד בווינה אזרחי תורכיה ומעמדם כקבוצה
תורכית מגובשת נחלש מאוד  .בשנת

% 909

נאלצה הקהילה הספרדית להיכנע  ,והפכה

לחלק מהקהילה האשכנזית של וינה ולבעלת מעמד אוטונומי מסוים ומוגבל  .מחאת
ממשלת תורכיה על המעמד החדש של הקהילה הספרדית נדחתה בידי שלטונות אוסטריה

בטענה שהמחאה התורכית איחרה  ,שכן ההסכם בין שתי הקהילות כבר נחתם ' .
2

ו  .ייסוד בית הכנסת הגדול וידידת הקהילה
בניית בית הכנסת הספרדי החדש והמפואר  ,שנחנך בשנת

, 1887

היתה בימי שיא כוחה

ופריחתה של הקהילה הספרדית  ,אך תקופה זו היא גם התקופה שבה הסתיים מעמדם
המיוחד של יהודי ספרד כקהילה נפרדת  ,דבר שגרם לעזיבתם את וינה  .בניית בית
הכנסת הוטלה על האדריכל האוסטרי המפורסם פון וידנפלד  .בית הכנסת נבנה בסגנון
מאורי  ,עם רצפת פסיפס  ,כסאות מעץ מגולף ופרוכת רקומה בחוטי זהב  .הקהילה אף
שלחה את ליאון ארואטי ללמוד בישיבה בטבריה  ,בתקווה שעם שובו יוכל לשמש

' חכם '

בבית הכנסת החדש  ,הפעם חכם יליד וינה  .נ '
התיאורים השונים מלמדים שבית הכנסת היה מפואר  .באולם הכניסה הוצבו תמונותיהם

של הקיסר פרנץ יוזף הראשון והסולטאן עבד אלחמיד השני ( יום הולדת הסולטאן נחוג

בתפילה מיוחדת בבית הכנסת )  .אחרי המלחמה העולמית הראשונה  ,כשאוסטריה ותורכיה
הפכו

לרפובליקות  ,הוחלפו התמונות בשתי מראות גדולות  .בית הכנסת הכיל בין שלוש

מאות לשש מאות מקומות לגברים ומקומות עמידה לעוד חמש מאות איש  .בעזרת הנשים

היו עד שלוש מאות וחמישים מקומות והתהודה בו היתה מצוינת  .באר מיוחדת נחפרה
בחצר לשם

ה ' תשליך '  ,ורחבה מיוחדת יועדה להקמת סוכה בחג הסוכות  .בבית הכנסת

היה עוגב גדול ממדים  ,אך כדי לשמור על אופיו האורתודוכסי של בית הכנסת הובטח

לתורמי העוגב כי הוא ישמש לחתונות בלבד וכי לא ייעשה בו שימוש בתפילה ובשבתות  " .י
בימי חול היה בבית הכנסת מניין יומי של תלמידי חכמים ומתפללים שקיבלו

תשלום ,

כדי להבטיח שבית הכנסת יהיה פעיל יום יום ( מנהג זה קיים עד היום בקהילות ספרדיות

ברחבי העולם )  .לקהל מתפללים

זה  ,שהיה מורכב ברובו מאנשים מבוגרים קראו ' גימלאי

31

שם  ,עמ ' . 384

32

שם  ,עמ ' . 383

33

סופר לי על ידי סבי נסים ארואטי .

34

הירשלר  ,עמ ' . 193 - 192

1

108

מרדכיארבל

בית הכנסת ' ולעתים ' הבטלנים '  .ההקפות ב ' שמחת תורה ' היו מפורסמות בכל העיר

בגלל התלבושת העות ' מאנית של השמשים  ,צבעוניות הקהל  ,יופיה של שירת הציבור

והמקהלה ' ,

3

ואנשים נהרו מכל רחבי וינה לחזות בהן .

בתקופה זו פעל נשיא הקהילה רב הפעלים מרכוס רוסו לאירגונם מחדש ולחיזוקם
של מוסדות הקהילה

שלהלן :

ביקור חולים  -טיפול בזקנים ונכים ; בהנהלת ישראל מתתיהו רוסו  ,יוסף יעקב אשכנזי ,
יעקב משה פינצי ויהודה ברוך .
קופת עניים  -בהנהלת מרכוס רוסו וישראל יהודה אדוט .

תלמוד תורה  -מורה ראשי  ,עמנואל גריאג ; תפילות  ,משה דוד אלקלעי ; גבאים  ,מרכוס
רוסו ואברהם מנחם אליהו .
הלבשה  -דאגה לספק לבוש נאות לילדים נצרכים בניהול אברהם משה פינצי  ,ישראל
יעקב ומנחם רוסו .
הכנסת אורחים  -דאגה לעוברי אורח נצרכים ושליחי ציבור ושד " רים ; מרכוס רוסו .

שיר כבוד  -תמיכה כספית לזמרי המקהלה הנזקקים  :מרכוס רוסו .

חברה קדישא ורחיצה  -דאגה לכבוד הנפטר  :יוסף יעקב אשכנזי  ,ישראל מתתיהו

רוסו ,

וישראל יהודה אדוט .

' בית מדרש

אליהו ' -

בניהול ישראל מתתיהו רוסו ויהודה ברוך  ( .בית מדרש זה הוקם

על ידי הנדיב היהודי ספרדי מבוקרשט מנחם אליהו ' ) .
6

גם בשנים הבאות המשיכה הקהילה האשכנזית

) Kultusgemeinde

ischeי1

]( Israeli

במאמציה לצמצם את סמכויות הספרדים  .הקהילה הספרדית נדרשה להעביר את כל
מיסיה לאשכנזים  ,ורק לספרדים הותר להצטרף לבית הכנסת שנקרא באופן רשמי ' בית
הכנסת

התורכי ' ) tempel

 . ( TUrkenיתר על

כן  ,רק הקהילה האשכנזית יכלה למנות רב

או חזן לספרדים  ,והדבר יצר משקעי איבה קשים והיקשה על הספרדים לתחזק את בית

הכנסת .
היו גם גורמים נוספים שעירערו את מעמדה של הקהילה הספרדית  :צעירי הקהילה
הספרדית שספגו את תרבות המערב מבית הכנסת נדדו לשכונות היוקרה של וינה ; את
מקומו של החזן המחדש באזאר תפס יצחק אלטרץ מסראייבו שעמד תחת לחץ זקני
היהודים ממוצא בלקני לחזור לניגונים הספרדיים המסורתיים  ,וכך נשתכחו העיבודים

המוסיקליים שאפיינו את תקופת באואר ולוויט ; ראש הקהילה והתומך הראשי שלה ,
מרכוס רוסו  ,ירד מנכסיו  .ה ' חכם ' הראשי ד " ר נסים עובדיה עבר בשנת

כדי לשמש שם כרב ספרדי  .לפי הרישומים היו בווינה בשנת
ספרדים מתוך

1 72 , 000

1920

1929

לפאריז

כחמש מאות יהודים

יהודים רשומים  ,ומספרם הלך וקטן  .רבים עזבו לפאריז  ,אחרים

נדדו לארצות הבלקן  ,שזכו לעצמאות  ,בעיקר לבולגריה וליוגוסלביה .

35

כפי שסופר לי על ידי סבי נסים ארואטי  ,ואמי לילי ורסנו דה ארוגנטי .

36

גאון  ,קהילת היהודים  ,עמ ' . 129 - 128

הקהילה הספרדיתבווינה

ז  .חיי

1

109

הדת והתרבות

וינה היתה מרכז התרבות של אירופה המרכזית והדרומית והאצילה מחשיבותה על
הקהילה הספרדית  ,כך שהשפעתה של זו הורגשה בקרב קהילות הספרדים שבאיטליה
ובגרמניה  .משה דוד גאון תיאר את ההתפתחות התרבותית של הקהילה הספרדית
של וינה

כדלהלן :

ייתכן לומר כי קהילת וינה היתה החלוץ האמיתי ההולך לפני המחנה בשטח
התרבותי  ,והגורמים לכך מובנים מאליהם  :חופש המחשבה והביטוי שמצא בה
מהלכים  ,ושימש מופת ואות גם לערים אחרות  .העיר וינה התברכה בעליזות החיים
ובה התפתחה באופן ספונטני עסקנות חינוכית שיטתית  ,דתית  ,ארגונית ותרבותית .
הובלטו נכונות ודריכות לפעולה  ,ראשי הקהילה ופרנסיה התמסרו לתרגום התפילות

בשפת לאדינו  ,לחיבור מחזורים סידורם ועוד ' .
7

ישראל בכ " ר חיים ,

8ג

שמוצאו מבלגרד  ,פירסם בעזרת יום  -טוב בכ " ר עזרא מהעיר

וידין שבבולגריה  ,בהוצאה הדורה  ,תרגום התנ " ך ללאדינו בשנת

% 814

בדפוס הולצינגר

שבווינה  .החכם ראובן ברוך תירגם את המחזורים לשלוש הרגלים ולימים הנוראים

בשנת  . 1860מיכאל פאפו כתב ספר דקדוק עברי וקטעים של תפילות שונות מתורגמות
ללאדינו ( הספר יצא במספר מהדורות ונכתב כנראה סמוך לפתיחת בית הכנסת הספרדי
הגדול  ,בשנת

; ) % 887

ספר בדקדוק העברי הודפס כספר לימוד בשנת

882ן

בחיבורו

של בן ציון משה אלקלעי .
בית דפוס שפעילותו ראויה לציון היה בית הדפוס של משה דוד אלקלעי  ,שעבר
מווינה לברטיסלבה  .בבית דפוס זה הודפסו גם ספרים וכתבי עת שרובם נכתבו

בווינה ;

כמו כן נערך שם הירחון של יהודי ספרד בווינה  ' ,כרמי ' .
ההוצאה הראשונה של ספר תפילות בשתי

שפות  ,עברית וספרדית  ,באותיות לטיניות ,

הודפסה בוונציה בשנת  . 1622ספר תפילות עברית -לאדינו ראשון מסוגו יצא לאור בשנת
% 865

.1

על ידי משפחת אלשיך בווינה  .הם

הדפיסו :

סליחות ( עם לאדינו ) על ידי יוסף אלשיך ואשתו רבקה  .הספר הוקדש ליצחק אלשיך
ויצחק יעקב אליהו  .הכנסות הספר נתרמו לגמילות חסדים .

.2

תפילת ' כל

פה ' -

ספר תפילות עם תרגום ללאדינו על ידי יעקב ויוסף אלשיך .

הספר הוקדש לאמם רוזה אלשיך כתודה על החינוך העברי שנתנה להם על אף היותה

אלמנה  " .נכתבו בתרגום מושלם ללאדינו של התפילות ' כמנהג קהילות קודש ספרדיות' .

37

שם  ,עמ ' . 23

38

ירושלמי  ,סליחות  ,עמ ' רוע  ,ושיר השירים  ,עמ ' . 389

59

שם  ,עמ ' ונע  -וווי .
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מרדכיארבל

1

וינה שימשה גם מרכן הוצאה לאור של עיתונים  ,ירחונים וספרים בלאדינו  ,שהופצו
ונקראו באיסטנבול  ,סופיה  ,שלוניקי  ,בלגרד  ,סראייבו וקהילות אחרות בסביבה .
הגדיל לעשות בעבודתו הספרותית והעיתונאית החשובה מר שם טוב סימו  ,שכתב

ביהודית -ספרדית  ,השפה המדוברת בקרב קהילות יוצאי ספרד  .הדו -שבועון ' איל קוריאו
די ויינה ' ( הדואר של וינה ) החל להופיע בשנת

% 860

ובו התפרסמו חדשות מהעולם

הכללי ועל העולם היהודי  ,ענייני ספרות  ,חכמה ומדע  .עיתונו השני ( משנת

) 1865

היה

' גוארטה די היסטוריה ' ( גן ההיסטוריה )  ,שבעקבותיו פורסם העיתון המצויר ' לה אילוסטרה

גוארטה די היסטוריה '  ,בשנת  . 1880בד בבד עם עיתוני סימו הופיעו גם עיתוניו של
יוסף קאלוו  ' ,איל

נסיונל ' ,

והשבועון ' איל פרוגרסו ' מלבד הירחון ' כרמי '  .בכתבי עת

אלה פעלו אף מבשרי הרעיון הציוני כדוגמת ר ' יהודה חי אלקלעי ויהודה ויואס .

40

יצוין

עוד  ,שלא כאשכנזים שה ' השכלה ' והרפורמה מצאו ביניהם מהלכים  ,דגלו הסופרים
הספרדיים בערכים המסורתיים תוך שהם שואפים להקנות להם צורה מודרנית  .י ' בראש
תנועה זו עמד העיתונאי שם טוב סימו .
בשנת

% 898

החלה לפעול באוניברסיטה של וינה האגודה ' אספרנסה ' ( תקווה ) שנוסדה

על ידי ד " ר יוסף שלום  ,והוציאה לאור את ' אל מונדו ספרדי ' ( העולם הספרדי )  .פעילותה
של האגודה התפשטה על פני ארצות הבלקן ובשנת

% 923

העבירה את מרכז פעולותיה

לסראייבו ( שם פעלה עד מלחמת העולם השנייה )  ' .אספרנסה ' פעלה כאגודה עצמאית ,
ובינה לבין אגודת הסטודנטים האשכנזים ' בר גיורא ' לא היה קשר .
האוניברסיטה בווינה היתה בית אולפנא לצעירים ספרדיים מקהילות הבלקן  .מבין
הבולטים שבהם  :הסופר המפורסם אברהם רוזנס  ,המכונה אבי " ר  ,מייסד הארגון ' חברת
יישוב ארץ  -ישראל ' שנוסדה בשנת

1864

בעיר רומה בבולגריה  ,ושהניחה את היסוד

להקמת המושבות הר טוב שבהרי ירושלים וחורן מעבר לירדן  ,בשנת  . 1895כן למדד
בווינה המוציא לאור הציוני דוד אלקלעי  ,ה ' חכם ' של בלגרד יצחק אלקלעי  ,שעמד

בראש הקהילות הספרדיות בארה " ב  ,נסים ארואטי וחיים פרחי  ,שיסדו בשנת

% 894

את

אגודת הסטודנטים ' השחר ' בסופיה  ,שהפכה להסתדרות ציוני בולגריה  ,ואליאס קנסי ,

חתן פרס נובל לספרות ( ן , ) % 99שתיאוריו את חיי וינה והמשפחות הספרדיות שבה
פותחים צוהר אל חיי היום יום
ה ' חכם ' ד " ר

42

נסים עובדיה  ,יליד אדירנה שבתורכיה  ,בוגר בית המדרש ' עזרא ' בירושלים ,

והחכם הספרדי בבית הכנסת בווינה יזמו את הקמתו של ' קונגרס ספרדי עולמי '  .היהודים
הספרדיים

בווינה  ,שראו את עצמם כמרכז ליהדות ספרד וכגשר בין הספרדים במערב

ובמזרח  ,קיוו ושאפו לשמש כמרכז ליהדות ספרד בעולם  .בקונגרס שהתכנס בשנת

% 911

הונחו יסודות לארגון המרכזי לציבור הספרדי בתפוצות ואף הובעה תמיכה בציונות .

40

גאון  ,קהילת היהודים  ,עמ ' . 129

41

שם  ,עמ ' . 128

42

סרוסי ,

עמ ' ; 147

קנחי  ,הלשון שניצלה  ,עמ ' . 113 - 93

הקהילה הספרדיתבווינה

ן

% 11

לראש התנועה נבחר הפעיל היהודי דניאל דה פיצ ' וטו ; כנם נוסף התקיים בשנת 925

%

43

( הפדרציה הספרדית העולמית כיום היא למעשה מעין המשך לארגון שהוקם ביוזמת
יהודי ספרד בווינה )  .יצוין עוד  ,שמנהיג הקהילה  ,משה גלימיר  ,וה ' חכם ' נסים עובדיה

יסדו בתחילת שנות העשרים של המאה הזו את אגודת התרבות ' אוניון אספניולה ' ( האיחוד
הספרדי )  ,שהיתה פעילה עד שנות השלושים של המאה .

ח  .הקופה השואה
עם עליית הנאצים לשלטון ואיחוד אוסטריה וגרמניה  ,היתה בווינה קהילה ספרדית
יהודית מדולדלת וקטנה עם בית כנסת מפואר שלעתים נלקח לשימושה של הקהילה
האשכנזית  .בית הכנסת נהרס כליל ב ' ליל

הבדולח ' ב % 0 -

בנובמבר  , 1938וכל כלי בית

הכנסת אבדו  ,ובהם כלי הכסף והרימונים שנתרמו על ידי הברון דה אגילאר .

44

כן נשרפו

התווים למנגינות שחוברו על ידי מנהל המקהלה המפורסמת של בית הכנסת  ,ד " ר לוויט .
רוב היהודים הספרדיים שלא היתה להם אזרחות זרה נאסרו והוגלו לדכאו .
כיום ימצא החוקר את עברה של הקהילה הספרדית של וינה רק מספר מועט של

שרידים  :קברים בבית הקברות של וינה ,

, Zentralfriedhof

ועליהם שמות

ספרדיים ;

פרוכת ש  ,הוקדשה לבית הכנסת בידי מנחם חיים אליהו ורעייתו גרסיה לרגל הולדת
נכדם

857ן '

ונמצאת כיום במוזיאון

הכנסת בשנת

1844

ישראל בירושלים ; '

ונמצאת היום במוזיאון היהודי של

4

ומגילת אסתר שנתרמה לבית

וינה ' .

4

בביקורי האחרון בווינה

נאמר לי כי נמצאת שם ישישה ממשפחת דה מאיו  ,מצאצאי הקהילה הספרדית  ,אך בשל
גילה המופלג נבצר ממני לבקרה .

ט  .הפזורה של 9הוד 9שפרד מוודה
יהודי ספרד יוצאי וינה אמנם התפזרו  ,אך חלק מצאצאיהם שומרים זיכרונות המשמרים
את העבר של משפחותיהם  .חלק גדול עשו חיל במקומותיהם החדשים  ,ואחרים נתפסו
בידם הארוכה של הנאצים .
משפחת קמונדו עברה לפרין  ,ושני האחים  ,אברהם ונסים  ,בנו ארמונות מפוארים
במרכז פאריז  .הם היו אספני רהיטים עתיקים ואמנות דקורטיבית  .בנו של נסים  ,משה ,

43

גאון  ,קהילת היהודים  ,עמ ' . 29

44

הירשלר  ,עמ ' . 195 - 192

45

מוזיאון ישראל  ,מס  ,אינוונטר 0 . 885 . 592 : 152 / 240א .

46

המוזיאון היהודי של וינה  ,מס ' אינונטר

Kat

יא

וו

5 . 55 .

חרוט עליה ' מגילה יפה  ,ככלי טהור ,

הובאה בית ה ' מיחידי סגולה פה בווינה יע " א צ " ו ונעשה בזמן גבאי הצדקה הגביר אהרון די מאיו

והגביר חיים גבריאל כהן  -שנת מרדכ " י יצ " א מלפנ " י המל " ך בלבו " ש מלכות ( . ' ) 1844 - 5604

1

112

מרדכיארבל

החליט לתרום את ארמונו על תכולתו למוזיאון לאמנות דקורטיבית של פאריז וקרא
למוזיאון על שם אביו  ,נסים  ,קאונט דה קמונדו

) de Camondo

ח! 551וא )  .במלחמת העולם

הראשונה ניספה בנו הטייס של משה  ,נסים  ,על כן הוחלט לקרוא למוזיאון על שם הסב
והנכד  .כיום ניצב המוזיאון במרכז פאריז  .בכניסה לבניין כתוב כי כל בני משפחת קמונדו
ניספו

בשואה  .י4

דיאגו דה אגילאר הספיק להיות פעיל בימי זקנתו בקהילה היהודית הספרדית-
הפורטוגאלית בלונדון  .בנו  ,אפרים לופים פרירה  ,הבארון השני דה אגילאר
 , ) 1802היה פעיל זמן מה בחיי הקהילה  .הבן השני  ,יוסף דה אגילאר ( נפטר בשנת

( - % 739
774

,) %

המיר את דתו לנצרות  ,ונעשה לאבי משפחה של אנשי צבא בריטיים  ,ביניהם גנרל סיר

ג ' ורג ' צ ' רלס  ,מפקד הגייסות הבריטיים במלחמת סין

לאורנס  ,שנפטר בשנת

19 % 2

( , ) % 842 - 1841

וגנרל סיר צ ' רלס

48 .

אבי משפחת אריה הענפה  ,אברהם אריה  ,הגיע לווינה מספרד  .מווינה עברו בני

משפחת אריה לבולגריה  ,והתבססו בעיר סמוקוב (  . ) 1 793חלקם נעשו לסוחרי גרעינים
וחיטה  ,מהגדולים שבחצי האי הבלקני  ,וחלקם לחלפנים ולבנקאים  .כיום משמש אחד
מבתי משפחת אריה בסמוקוב כמוזיאון לאמנות אתנוגראפית וריהוט דקורטיבי מקורי
של בולגריה  .ליד המוזיאון בולט בשממונו בניין בית כנסת שנבנה על ידי משפחת

אריה ,

יפה  ,גדול ומפואר  ,על רקע שאר בתי העיר  .צאצאי משפחת אריה חיים ברובם בארץ .
הידועים שבהם הם רפאל אריה ז " ל  ,זמר אופרה נודע  ,ויוסף אריה ז " ל  ,שפעל רבות

בשטח המוזיקה ובקול ישראל ' .

4

ליאון ארואטי  ,שיועד לשמש כ ' חכם ' של בית הכנסת בווינה  ,התיישב בעיר וידין

שבבולגריה  ,נפטר בירושלים בשנת  . 19 % 7בנו  ,נסים

ארואטי  ,שלמד רוקחות בווינה

ופירסם ספרי מחקר רבים בנושא  ,היה ממייסדי התנועה הציונית בבולגריה  ,והתוודע

להרצל  .הוא נפטר

בארץ  ,שבה נמצאים כל

בנו של אברהם רוזנס

( אבי " ר ) ,

צאצאיו ' .
0

סלומון רוזנס  ,היה מגדולי ההיסטוריונים של יהדות

האימפריה העות ' מאנית  ,וששת הכרכים שכתב  ' ,דברי ימי יהודי תוגרמא '  ,משמשים עד

היום כספרי יסוד להיסטוריה של היהודים באימפריה העות ' מאנית  .משפחתו וצאצאיו
עלו מבולגריה לארץ .
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קטלוג מוזיאון קמונדו ,
rien du lieutenant

עמ ' 3

" dimmension d ' un singulier .

 combat aת" disporation 0

~ avec Mme Leon
. 12 famille s ' est aneantie

'  '' AIISChwitzט

ד

 effet 1ת' Cette donation prend 0

! qu ' apres

 rialisחס temoinage quand

.

~
Nissim de Comondo 10 5 septembre
! 19

 tous les slens au campא Rainach

48

אנציקלופדיה עברית  ,א '  ,עמ ' . 405

49

בנבטה  ,עמ ' . 14 - 13

50

מרדכי ארבל  ,ידיעה אישית  ,נינו של החכם ליאון ארואטי מווינה ונכדו של נסים ארואטי .
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הקהילה הספרדיתבווינה

1

החכם ד " ר נסים עובדיה הצליח לברוח מצרפת לארה " ב עם כניסת הגרמנים בשנת

 שותפו להקמת.  ושם נפטר,  יורק- הוזמנה לרב הקהילה הספרדית בניו

% 941 - ב

. % 940

 שהיה נשיאה האחרון של הקהילה,  משה ( מוסקו ) גלימור, ה ' יוניון אספניולה ' בווינה
 הקונסול הפורטוגאלי,  ניצל מידי הנאצים בעזרת חסיד אומות העולם, הספרדית של וינה
 שהציל, ( Aristides
ת

de Souza Mendes )

 אריסטידס דה סוסה מנדם, בעיר בורדו שבצרפת

. אלפי יהודים על ידי מתן אשרות לפורטוגאל בניגוד למדיניות ממשלתו
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