דמויות

ירון פרידמן

ג'אק לוי אלעגלאתי,
מפרק הפצצות
משכונת היהודים
בקהיר1948 ,

בפרֹע פרעות בישראל בהתנדב עם ּבָרכו ה'
(שופטים ה ,ב)
שבעים שנה חלפו מאז שחוו יהודי קהיר את התקופה האפלה ביותר בהיסטוריה
המודרנית שלהם במצרים .אחרי מלחמת העולם השנייה גברו מעשי האיבה
והטרור נגד היהודים במצרים .הם הגיעו לשיאם בתקופת מלחמת העצמאות של
ישראל ,כאשר מצרים פתחה במלחמה נגדה .יהודי מצרים הפכו למטרה לנקמה
של קבוצות קיצוניות ,בראשן חברי 'האחים המוסלמים' ,תנועה אסלאמיסטית
*

ברצוני להודות למי שסייעו לי להשיג את המידע הנדיר המוצג
במאמר זה ,בראשם לגב' רוזה לוי ,בתו הבכורה של ג'אק לוי
ז"ל ,לגב' לבנה זמיר ,נשיאת 'התאחדות עולי מצרים בישראל'
ויושבת ראש ה'אגודה לידידות ישראל–מצרים' ,על עידודה,
לאנשי המועצה העליונה של היהדות הקראית שסייעו באיתור
עד מבני העדה ,ושאפשרו לי לעיין בביטאון העדה 'אלכלים',
לספרייה הלאומית בירושלים ולספריית אוניברסיטת חיפה,
שאפשרו לי גישה לעיתונות התקופה ,לעובדי ארכיון המדינה,
שאפשרו לי להשתמש במסמכים בני התקופה לצורך המחקר,
ולד"ר רות קמחי ,חוקרת יהדות מצרים ,שאיתרה במסמכי
משרד החוץ את המכתב המתאר פירוק פצצה בשכונת
היהודים .תודה מיוחדת למר יצחק רומנו ,ששלח לי את כתב־
היד של השיר שהקדיש לזכרו של ג'אק לוי.
פעמים ( 158תשע"ט) ,עמ' 157-139
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שקמה בשנת  ,1928ושראשיה שטפו את מוחם של מצרים רבים והסיתו נגד
היהודים ,שתיארו כבוגדים.
ספרים ומאמרים על ההיסטוריה של יהודי מצרים תיארו את הפיגועים נגד
יהודי קהיר באופן כללי בלי לפרט 1.יוצא מכלל זה מאמרו של יעקב מירון על
הפיצוץ בשכונת הקראים ,המבוסס על עדות בערבית מאת עזרא בן יוסף לוי,
שאיבד רבים מבני משפחתו בפיצוץ מטען שהניחו 'האחים המוסלמים' ב–19
(או ב– )20ביוני  2.1948הפיגוע בשכונת הקראים ,שבמקביל לו הונחה פצצה
בשכונת היהודים הרבניים ,אירע כשלושה חודשים לפני האירוע שבו מתמקד
מאמר זה  -הפיצוץ ב– 22בספטמבר בשכונת היהודים בקהיר.
שני הפיגועים הללו ,הראשון בשכונת היהודים הקראים והשני אצל
הרבניים ,הם הגדולים ביותר שהוצאו לפועל כנגד יהודי מצרים במהלך
מלחמת העצמאות .ייתכן שמלבד נקמה ביהודים על ניצחונות צה"ל רצו
'האחים המוסלמים' לסכסך בין הרבניים לקראים 3.רוב הדיווחים על הפיצוץ
בספטמבר ובראשם הדיווח בעיתון 'אלאהראם' ,אשר סיקר את האירוע באופן
המפורט ביותר ,הזכירו במפורש יהודי מחארת אליהוד (שכונת היהודים) בשם
ג'אק לוי (נכתב גם ג'ק/ז'ק ,בלועזית  ,Jack/Jacques Levyבערבית جاك ليفي),
שכונה בפי בני השכונה אל ַעג ַלאתִי (בערבית
العجالتي ,מוכר האופניים).
ّ
הכתבות ועדויות נוספות חושפות את פעילותו כמומחה לפירוק פצצות בשכונה
שבה התגורר.
על שרשרת הפיגועים נגד היהודים במצרים בקיץ  1948ידוע ממקורות
רבים ,אולם על הפצצות שנוטרלו ולא התפוצצו טרם נכתב בספרי ההיסטוריה
על יהדות מצרים באותה התקופה .מאמר זה עוסק בפעילותו הייחודית ויוצאת
הדופן של ג'אק לוי ( ,)1948-1915אשר הסתיימה במותו הטרגי באירוע ב–22
1
2
3

בת־יאור ,עמ'  ;124 -123לסקר ,עמ'  ;135אהרוני ,ישראל־
פלטייה וזמיר ,עמ'  ;41ביינין ,עמ' .69 -68
מירון ,עמ'  .156 -141לפי מקורות אחרים הפיצוץ אירע
למוחרת .ייתכן שמקור הטעות בשעה המוקדמת של הפיגוע.
מרזוק .לטענת מרזוק היהודים ידעו כי על ידי הנחת הפצצות
אצל הקראים ואחר כך אצל הרבניים רצו 'האחים המוסלמים'
ליצור את הרושם שמדובר בסכסוך פנימי בין היהודים .במאי
 1948נעצר מרזוק על ידי השלטונות ליד חארת אליהוד
בקהיר ,שבה התגורר .ראו טענה זו בעיתונות‘La deflagration :
du quartier Juif a-t-elle pour mobile la vengeance?’, La

 .Bourse égyptiènne, 24 Septembre 1948, p. 3בביטאון הקראים
הוכחשה טענה זו ונאמר כי העיתון שפרסם את הטענה
הסתמך על עדות שקר ,וכי 'אין בינינו ובין אחינו הרבניים אלא
אהבה' .ראו :אלכלים  1( 82ביולי  ,)1948עמ' .7
140
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ג'אק לוי במדי הצבא הבריטי לצד אשתו ויקטוריה ובתו הבכורה רוזה ,החובשת את
כומתתו ,קהיר  ,1943באדיבות רוזה לוי ,בתו של ג'אק לוי
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141

בספטמבר  .1948מלבד העיתונות נשען המאמר על מספר עדויות ,והחשובה
שבהן עדותה של רוזה לוי ,בתו של ג'אק לוי ,שהייתה בת עשר בעת שאירע
הפיצוץ ,ושכיום היא בת שמונים וחיה בנהרייה.
קהילת יהודי מצרים  -תחילת הסוף
בשנות הארבעים היו במצרים כ– 75,000יהודים ורובם חיו בקהיר ובאלכסנדריה.
הם זכו לשוויון לפני החוק ולחופש דת ,והשתלבו בחיי התרבות ,הכלכלה
והפוליטיקה .חלק גדול מהאוכלוסייה היהודית האמידה היה מורכב ממהגרים
ממדינות זרות ,והם היו כמעט מחצית מהקהילה .רוב התושבים בשכונת
היהודים ,כ– 10,000איש ,היו עניים והשתייכו לקהילה הוותיקה; יהודים
אלה דיברו בעיקר ערבית ,בעוד יהודים אמידים בשכונה ומחוצה לה דיברו
גם צרפתית ,איטלקית ,אנגלית ושפות נוספות .רוב היהודים במצרים למדו
בבתי הספר היהודיים צרפתית כשפה מערבית עיקרית .עד שנת  1948לא
התאפיינה החברה המצרית בשנאה מיוחדת ליהודים 4.האיבה שהתפתחה
ושהגיעה לשיאה בשנות הארבעים הופנתה באופן כללי לזרים .תנועת
'האחים המוסלמים' ניצלה את מצוקתם של מוסלמים צעירים רבים שסבלו
מאבטלה ומעוני בערים הגדולות על מנת לגייסם לטובת הארגון ,שדגל
בחזרה אל שורשי האסלאם' .האחים המוסלמים' האשימו את התושבים הזרים
והיהודים במצבם הכלכלי הירוד של אותם מוסלמים צעירים ובסיוע לגורמים
חיצוניים  -בעיקר למעצמות המערב ובראשן בריטניה  -לשלוט במצרים.
גם תנועות לאומיות חילוניות שקידמו רעיונות פן–ערביים הפנו את שנאתן
אל מה שכינו האימפריאליזם המערבי ואל האוכלוסייה הזרה ובני המיעוטים.
עוד לפני שפרצה המלחמה בין ישראל למצרים ,איימו תנועות אסלאמיות
ולאומניות כאחד על תושבים זרים ,על היהודים ועל נוצרים קופטים (הקהילה
הנוצרית הגדולה במצרים) גם יחד.
במהלך מלחמת העולם השנייה אומנם לא השתתף הצבא המצרי במלחמה
נגד הנאצים ,אולם סייע לה ברמה הלוגיסטית ,הכלכלית–חומרית והמורלית.
עמדתה הניטרלית של מצרים נבעה מהקושי לתמוך בבריטניה ,שנתפסה ככוח
קולוניאלי זר .הסיוע הלא–צבאי זכה לתמיכת הפרלמנט ורוב הציבור ,כפי
שהבהיר מחקרו של ישראל גרשוני 5.עם זאת קבוצות מיעוט לאומניות ודתיות
קיצוניות קיוו כי צבאות מדינות הציר גרמניה ואיטליה בראשות ארווין רומל
4
5

142

לסקר ,עמ'  ;143 -142שמיר ,עמ' .34
גרשוני ,א ,עמ' .127 -42 ,24
ירון פרידמן  /מפרק הפצצות משכונת היהודים בקהיר

'ישחררו' את מצרים מעול הכיבוש הבריטי 6.תקוות אלה נגוזו בעקבות ניצחון
הבריטים באלעלמיין בקיץ  .1942ב– 2בנובמבר  ,1945יום הצהרת בלפור,
התמלאו רחובות קהיר בפורעים ,רובם מ'האחים המוסלמים' ו'מִצר אלפתאת'
(המצרים הצעירים) ,והם תקפו כל מי שנחשד כזר ,שדדו חנויות שהיו בבעלות
יהודים ,והשחיתו בתי כנסת וגם כנסיות 7.הדיון באו"ם בשנת  1947על תוכנית
החלוקה של ארץ ישראל גרר איום מפורש של מצרים על אוכלוסייתה היהודית.
פינוי צבא בריטניה במצרים לתעלת סואץ בלבד בישר את ראשיתה של תקופה
חדשה .ב– 24בנובמבר  1947הזהיר נציג מצרים באו"ם מֻחמד חֻסין הַיכל פאשא
כי אם יוחלט בסופו של דבר על החלוקה לא תוכל מדינתו להשתלט על ההמון
ולהגן על היהודים 8.במאי  1948הוכרז במצרים על חוקי חירום ,שהעניקו
לממשלה כוח רב ,וצבא מצרים ,לצד צבאות ירדן ,סוריה ,לבנון ועיראק ,פלש
לארץ–ישראל .ממשלת מצרים קבעה כי רוב התושבים היהודים אינם אזרחי
מצרים 9,למשטרה ניתנה סמכות מלאה לעצור יהודים בחשד לפעילות ציונית,
ויהודים רבים נעצרו ונחקרו בעינויים .הממשלה נקטה נגד היהודים גם צעדים
כלכליים ,שכללו החרמת רכוש ובתים ,והיהודים אולצו לשלם כספים רבים
10
למימון 'המלחמה למען פלסטין'.
שרשרת הפיגועים נגד היהודים במצרים החלה ביוני  ,1948לאחר ההפוגה
הראשונה במלחמה .ב– 20ביוני הונחו לראשונה פצצות בחארת אליהוד הרבניים
בקהיר ואצל שכניהם הקראים; שלושים וארבעה יהודים מתו משני פיצוצים,
ושישים נפצעו .העיתונות האשימה את היהודים בפיגועים ,והמשטרה עצרה
יהודים שהיו חשודים לכאורה במעשה 11.ב– 15ביולי ,אחרי שמטוס ישראלי
הפציץ את קהיר ,הפנה ההמון את זעמו כלפי היהודים ותקף גם כל אדם שנראה
זר; במהומות אלה נרצחו שלושה מרבני הקהילה היהודית .ב– 19ביולי הונחה
פצצה ליד שתי חנויות' ,סיקורל' ו'אורקו' ,שהיו בבעלות יהודית; מספר לא
 6לסקר ,עמ' .78 -77
 7שם ,עמ' .93 -84
 8שם ,עמ' .126 -125
 9שמיר ,עמ' .60 -59
 10גישתו של ראש הממשלה פהמי נוקראשי הייתה שיהודי
מצרים חשודים בנטייה ציונית ,ומפלגת ה'וַ פד' ראתה בהם
גיס חמישי ,מה שמסביר את גל המעצרים נגדם בראשית
המלחמה .רוב העצורים היהודים נכלאו באבו קיר .ראו :קרמר,
היהודים ,עמ'  .215 -214 ,212 -211לסקר פרסם רשימה ארוכה
של בתי עסק יהודים שעוקלו במאי  .1948ראו :לסקר ,עמ'
 .128 -127על התנאים במעצר ראו :שם ,עמ' .141 -136
 11לסקר ,עמ' .13
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ידוע של זרים נהרגו ונפצעו .ב– 28ביולי הונחה פצצה בקומה הראשונה של
בניין 'דאוד עדס' במרכז קהיר ,והפעם לא היו נפגעים .שוב האשימה העיתונות
את היהודים ,והמשטרה עצרה יהודי שנחשד במעשה .ב– 1באוגוסט פוצצו
שתי חנויות גדולות שהיו בבעלות יהודים' ,גטגנו' ו'בנציון' ,ועשרים ושמונה
יהודים נפצעו .לאחר תקופת רגיעה הגיע הפיגוע הגדול ב– 22בספטמבר בחארת
אליהוד באזור מוסכי ,אירוע שבו עוסק מאמר זה; תשעה עשר יהודים נהרגו,
ושישים ושניים נפצעו .כרגיל העלה עיתון 'אלאהראם' השערה שהיהודים
אשמים ,והמשטרה עצרה חמישים יהודים לחקירה .פצצה נוספת הונחה חודש
לאחר מכן באותו האזור ,וכתוצאה מכך נהרגו תשעה עשר יהודים ,ונפצעו
ארבעים ושבעה .ב– 11בנובמבר אירע הפיגוע האחרון ,פיצוץ משרד עורכי
עיתונים שמנהלם היה יהודי .אחד העיתונים הללו היה 'לה בורס אג'יפסיין' (La
 ,)Bourse égyptiènneאשר דיווח כחודש וחצי קודם לכן על מותו של ג'אק
לוי אלעגלאתי .הממשלה לא השקיעה מאמצים בהצלת היהודים באותו קיץ;
סיום הפרעות והפיגועים היה תוצאה של צעדיה נגד 'האחים המוסלמים' ,אשר
12
איימו על המשטר עד כדי רציחתו של ראש הממשלה ,ללא קשר ליהודים.
מושיע יחיד
בעקבות מלחמת העצמאות הפכה חארת אליהוד בקהיר לגיהינום עלי אדמות.
היהודים חיו באימה מתמדת בצל הפיגועים והפרעות .הממשלה ליבתה את
ההמון והסיתה נגד היהודים ,וצעדיה נגד המפגעים מ'האחים המוסלמים' היו
מוגבלים 13.המשטרה המצרית לא טרחה להעמיד לדין את האשמים ונתנה
 12סקירה זו מבוססת על דו"ח שהכין חוקר יהודי בשם זיגפריד
לנדסהוט ,ששהה במצרים כשנה וחצי אחרי האירועים; הדו"ח
הוגש בשנת  1950למועצה היהודית־אמריקנית ולאגודה
היהודית־בריטית .ראו :לנדסהוט ,עמ'  .41 -27ראו גם :ביינין,
עמ'  .69 -68הנתונים מופיעים גם בסקירות על מצב היהודים
במצרים בקיץ  ,1948ארכיון המדינה ,חצ־ .2563/10על שינוי
האווירה הסובלנית במצרים ,המשבר הכלכלי והיחס ליהודים
בעקבות גל הלאומנות במצרים ,התמיכה הגוברת בעניין
הפלסטיני והשמועות על התקרבות הצבא הגרמני בצפון
אפריקה ,ראו :קרמר ,הציונות ,עמ'  ;125 -119לסקר ,עמ' ,77
 .136 -133 ,84 -83על חלקם המרכזי של 'האחים המוסלמים'
בפיגועים בקיץ  ,1948חיסול מנהיגם חסן אלבנא ואיסור
פעילותם בעקבות רצח ראש הממשלה נוקראשי ראו :מיטשל,
עמ' .64 -63
 13קרמר ,היהודים ,עמ'  .215 -214במאמר שפורסם ארבעה ימים
144
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להמון להתפרע 14.מספר יהודים צעירים התארגנו לשמור על השכונה בשעות
הלילה והצליחו לאסוף מעט נשק לשם כך 15.בינואר  1948מצאה המשטרה בהר
מַֻקטַם שליד קהיר מאגר של  165פצצות והתברר שפעילי 'האחים המוסלמים'
התאמנו שם בנשק 16.הפצצות שהניחו 'האחים המוסלמים' היו בעלות עוצמה
רבה ,ומקורן כנראה בשאריות ממלחמת העולם השנייה ,שהסתיימה אך כשלוש
שנים לפני כן ,ובתחמושת שהייתה מיועדת למלחמה נגד ישראל .כאשר התגלו
הפצצות בזמן ,היה ליהודים בחארת אליהוד אדם אחד לפנות אליו  -ג'אק לוי,
בעל חנות האופניים 'אלעגלאתי' 17,שהייתה ממוקמת בכניסה לשכונה .לוי,
בשנות השלושים לחייו ,היה היחיד שהיה מסוגל לפרק את הפצצות ,פעולה

14

15

16
17

אחרי הפיגוע קשר המחבר בין הפיגועים לתנועת 'האחים
המוסלמים' בראשות חסן אלבנא .במאמר הועלו טענות נגד
המשטר המצרי ,המסית נגד היהודים ובכך מעודד את הפגיעה
בהם .ראו :ז'ק לביא' ,דודו של פארוק בין המסיתים לפרעות',
מעריב 26 ,בספטמבר  ,1948עמ'  .3עם זאת לפי רוב המקורות
פעלה הממשלה המצרית באותה תקופה נגד כוחם המתגבר
והמאיים של 'האחים המוסלמים' .ראו לדוגמה בביוגרפיה של
ראש הממשלה :שאמל־באז'ה ,עמ'  .231 -199לתלונות של
'האחים המוסלמים' על דיכוי מצד המשטרה בתקופה זו ראו
לדוגמה :עבד אלחלים ,א ,עמ' .496 -485 ,443 -437
בביטאון הקראים התלונן הכותב כי המשטרה מצאה
שהפיגועים הגדולים ב־ 20ביוני היו 'עבירה קטנה' (בערבית
جنحة) .ראו :אלכלים  1( 84באוגוסט  ,)1948עמ'  .8שמאס סיפר
בזיכרונותיו מחארת אליהוד כי בבוקר ה־ 20ביוני הגיע ככתב
הביטאון הקראי 'אלכלים' לסקר את הפיגועים ונתקל בקצין
משטרה בשם עבד אלחמיד ממחלקת אלג'מאליה .הוא תיאר
בחיוב את הקצין ,שהזהיר אותו כי אנשי 'האחים המוסלמים',
שעברו שטיפת מוח ,מתכוונים לרצוח יהודים .הקצין אף
גילה לשמאס בסתר כי יש הסכם בין 'האחים המוסלמים'
לממשלה ולפיו הם לא יפגינו נגד המלך ,והמשטרה תעלים
עין מהפיגועים נגד היהודים .ראו :שמאס ,עמ'  .75 -69לתיאור
השמירה שארגנו צעירי השכונה והחשש ממהומות אחרי
דרשת יום השישי במסגדים ראו :שם ,עמ' .85 -83
ראו סקירה שנכתבה כחודש אחרי סיום גל הפיגועים :יצחק
בן־יעקב' ,עמידת הגבורה של יהודי קהיר' ,דבר 5 ,בנובמבר
 ,1948עמ' .4
מיטשל ,עמ' .61
זמיר העידה ששמעה לפני שנים מפי בעלה ,עזרא בלבל (זמיר)
ז"ל ,שהכיר אישית את לוי ,שהוא היה מתקן לילדי השכונה
את האופניים והם אהבו אותו מאוד .ראו זמיר .כך העידה גם
כהן ,ששמעה על לוי מאימה ז'אן ז"ל.
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מסוכנת ביותר ,שמבצעים כיום חבלני משטרה .את הידע בחומרי נפץ בפרט
וההנדסה הצבאית בכלל רכש לוי כאשר שירת בצבא הבריטי 18.רק מעטים
מקרב יהודי מצרים שירתו בצבא הבריטי; 19רוב המתנדבים היהודים לצבא באו
מארץ–ישראל המנדטורית .לוי לחם בצפון אפריקה ובעקבות פציעה שהה כמה
20
חודשים בתל אלכביר ,מצפון לקהיר.
הוא היה בנם של במבה ומשה לוי .אימו הייתה אישה אמידה ,והיה בבעלותה
בית מלון בפורט סעיד; אחותה הייתה הבעלים של מסעדת 'מַלּוּכה' הידועה
בשכונה .לאחר המלחמה ניהל לוי חנות אופניים ,שנמכרו בה גם אופנועים,
וכן היו בבעלותו מספר מוניות .לדברי בתו הוא פעל בחשאיות להגן על יהודי
הרובע ולעיתים התחזה לשם כך למוסלמי 21.בבדיקה שנערכה במשרד הביטחון
ובארכיון תולדות ה'הגנה' לא נמצא קשר בין פעילותו של לוי למסגרת ציונית
22
כלשהי ,ועל כן נראה כי הוא פעל באופן עצמאי וביוזמה אישית.
בשני הפיגועים הגדולים ,ב– 20ביוני וב– 22בספטמבר ,פעלו אנשי
'האחים המוסלמים' באותה השיטה .הם הובילו בתלת–אופן פצצות כבדות,
שעליהן הייתה מונחת תיבה ובה חומרי נפץ .בין חומרי הנפץ הוזכרו דינמיט
וג'ליגנייט ,ג'לטין מתפוצץ שהיה בשימוש הצבא הבריטי עד  .1943כל אלה
18

19

20
21

22
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לפי הסמלים שעל כומתותיו ניתן להעריך כי לוי שירת
במלחמת העולם השנייה בחיל ההנדסה של הצבא הבריטי
(ראו תמונה).
התגייסותו של לוי למלחמה נגד הנאצים הייתה יוצאת דופן
באווירה שרווחה בסביבתו .רוב החיילים היהודים במצרים
באו מארץ־ישראל המנדטורית .כאשר התקרבו כוחות
גרמניה הנאצית למצרים החלה בריחה של יהודים משם.
החייל היהודי יוסף בנקובר כתב ביומנו ביוני ' :1942הבחורים
מקהיר מספרים על בהלה גדולה בעיר [ ]...רבים מיהודי קהיר
אצים למכור רכוש  -בתים ומטלטלים .וארצנו ,ארץ־ישראל,
השוקטת עד עכשיו ,מה יהא עליה?' .ובהמשך' :ברחובות
קהיר כבר הודבקו כרוזים באיטלקית ובצרפתית" :יחי
מוסוליני  -מוות ליהודים!"' .ראו :בנקובר ,עמ' .233 ,225
לוי.
שם .לדבריה ,היה על חזהו קעקוע 'אללה אכבר' ,והוא הכיר
ִ
למ ַא ִדן (האחראי לקריאה
את התפילה המוסלמית והתחזה ֻ
לתפילה מצריח המסגד) ,מה שאולי מרמז כי עקב אחרי חברי
תנועת 'האחים המוסלמים' הקנאית ,שהייתה האחראית
להנחת הפצצות .לפי זיכרונה של רוזה ,אביה ניצל את היותו
חייל בריטי על מנת להבריח נשק לארץ־ישראל.
מכתב מאביחיל ברק ממשרד הביטחון ,היחידה לפניות הציבור,
פצ  9 ,2177/ 2/ביוני  ;2005מכתבו של נרי אראלי ,מנהל הארכיון
לתולדות ה'הגנה' ,מכתב  11 ,1753בפברואר .2002
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ג'אק (למעלה במרכז ,חובש כומתה) ,משמאלו אשתו ויקטוריה ולפניה בתם רוזה ,עם בני משפחתה
של ויקטוריה בתל אביב ,באדיבות רוזה לוי

תקריב מתוך התצלום המשפחתי שבו מופיע ג'אק
לוי במדי הצבא הבריטי .על הכומתה סמל חיל
ההנדסה ( .)Royal Engineersלוי שירת כחבלן
( )Sapperבחיל זה ביחידה שלחמה בצפון אפריקה
במלחמת העולם
פעמים ( 158תשע"ט)
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היו מחוברים למנגנון השהיה ,והפעילים הניחו את העגלות ,הפעילו את
23
המנגנון והסתלקו.
רוזה מולכו ,שאימה מתה באחד הפיגועים ,סיפרה על פיצוצים שהצליחו
לסכל בעזרתו של 'יהודי חסון בשם ג'אק אל–עגלאתי ,שידע לפרק מטעני
חבלה .הוא נקרא בפי כל "ג'אק אל–עגלאתי" כי היה מתקן אופניים לכל
הצעירים בשכונה' 24.במכתב ששלח יהודי ממצרים למשרד המיעוטים מופיע
תיעוד מצמרר של אחד המקרים מחודש יולי' :שתי פצצות ושלישית טורפדו
קרקעי שעמדו לפוצץ את כל הרובע ,שהיו אמורות להתפוצץ על ידי מנגנון
השהיה ,פורקו  3דקות לפני זמן הפיצוץ על ידי יהודי מהשכונה ששירת בצבא
25
הבריטי'.
בריאיון שקיימתי עם מזכיר בית הדין הקראי ברמלה חכם אברהם סלים
גבר (כיום בן שמונים ושתיים) הוא סיפר כי הוא זוכר היטב את לוי כמי שפירק
פצצות בשכונת היהודים הרבניים הסמוכה אך לא זכר פירוק אצל הקראים
בפיגוע הגדול הראשון ב– 20ביוני 26.עם זאת לפי עדותה של רוזה לוי אביה
27
נקרא פעם לפרק פצצה שהוטמנה ברובע הקראים הסמוך.
הפיגוע הענק השני אירע כאמור ב– 22בספטמבר .באותו היום ראתה
יהודייה מהשכונה קופסה חשודה על תלת–אופן שעלה ממנה עשן .היא ואדם
נוסף שהיה לידה קראו ללוי לבוא מהר .כאשר בדק לוי את הקופסה ,ראה כי
היא מכילה מספר פצצות והבין כי הפעם הגיע מאוחר מדי .הוא קרא לסובבים
להתרחק ,ויהודים הפצירו בו שיימלט .אולם לוי נותר במקומו וניסה לנטרל
לפחות פצצה אחת ,כדי להקטין את מספר הנפגעים .לוי הקריב את חייו -
פיצוץ אדיר החריד את השכונה .כאמור תשעה עשר יהודים נהרגו ,שישים
28
ושניים נפצעו ,ושני בניינים קרסו.
23

24

25
26
27

28
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לתיאור הפיגוע אצל הרבניים ומייד אחר כך אצל הקראים
בבוקר ה־ 20ביוני בשעה  4:30ראו :אלכלים  1( 82ביולי
 ,)1948עמ'  .2וראו את תיאור תלת־האופן ועליו הפצצות
בשני האירועים הללו :שמאס ,עמ' .68 ,55
מולכו ,עמ'  .16לפי עדותה אימהֶ ,א ֶמה מזרחי ,סייעה אף היא
להצלת יהודים  -היא הרחיקה אנשים מהפצצות שהיו על
תלת־האופן ב־ 22בספטמבר.
ראו מכתב ששלח יהודי מצרי שעזב את קהיר ב־ 7בספטמבר
T.S.K.P. :1948
גבר.
לוי .אין בידי הוכחות נוספות לפירוק פצצות אצל הקראים,
ואין לדעת אם הקריאה ללוי אכן הייתה בבוקר הפיגוע אצלם
ב־ 20ביוני.
'פיצוץ עז בשכונת היהודים' (انفجار شديد في حارة اليهود),
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התיאור המפורט ביותר של הפיגוע שבו נהרג ג'אק לוי כאשר פירק פצצה .התיאור נדפס יום לאחר
הפיצוץ ,אלאהראם 23 ,בספטמבר  ,1948עמ' 5
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כששמעה זאת בתו הבכורה רוזה הייתה השעה בערך שתיים וחצי בצוהריים,
והיא מיהרה למלא אחר ההוראות שהשאיר אביה למקרה שיתרחש אסון :היא
רצה הביתה והשליכה למזבלה קופסה שהיו בה אקדחו האישי ,ניירות של
המשפחה ומסמכים שעלולים היו לקשור אותו לפעילות ציונית .לאחר מכן
קראו לה אנשי המשטרה לזהות את גופת אביה ,שהייתה מוטלת ערומה ומכוסה
בעיתונים .יהודי ביקש ממנה שתביא סדין על מנת לכסות את הגופה בצורה
מכובדת .רוזה זיהתה את גופתו של אביה בוודאות .היא זוכרת את הערבים
צוהלים ומהללים את המפגעים ואת סבתה במבה ,אמו של ג'אק ,מתחננת לפני
29
אנשי המשטרה שיתנו לה לראות את בנה ,אך לשווא.
יהודים מצרים שהעלו את זיכרונותיהם על הכתב הזכירו את האירוע .כך
לדוגמה סיפר משה מקמל:
ביום בהיר בקיץ של  1948חזרתי מהעבודה מוקדם כדי לנוח ,כי הייתה לי
שמירה באותו הלילה' .האחים המוסלמים' הביאו תלת-אופן ושמו באמצעו
קרש .מעליו היו סוכריות וסיגריות .מתחתיו הניחו חומרי חבלה ,וגררו
אותו אל הרחוב ,ואדם שהיה בצבא הבריטי ניסה לפרק את מטען החבלה -
אך לא הספיק .הפיצוץ גרם להרס רב ,למותם של יותר מעשרים איש
ולפצועים רבים [ ]...אחרי כשעה הגיעה המשטרה ושוב האשימו אותנו,
30
היהודים ,בפיצוץ!
אלאהראם  23בספטמבר  ,1948עמ' ' ;5אירוע הפיצוץ העז
בשכונת היהודים' (حادث االنفجار الشديد في حارة اليهود) ,שם24 ,
בספטמבר  ,1948עמ'  .6דיווח כללי ללא אזכור של לוי ראו:
Jewish Telegraphic Agency, 23 September 1948, p. 6; New York
;Times, 23 September 1948; Le Monde, 24 septembre 1948
 .The Palestine Post, 24 September 1948דיווחים על הפיגוע
שנזכר בהם לוי מוכר האופניים ראו‘Apres l’explosion du :
quartier Juif’, La Bourse égyptiènne, 23 septembre 1948, p.
3; ‘La Deflaglation du quartier Juif a-t-elle pour mobile la
vengeance?’, ibid., 24 septembre 1948, p. 3; ‘L’Explosion de
Haret El-Yahoud a fait 18 morts et 70 blesse’, Le Journal
' ;d’Égypte 24 septembre 1948, p. 6מספר הקרבנות בקהיר

עלה ל־ ,'80מעריב 24 ,בספטמבר  ,1948עמ' ' ;1ראדיו
רמאללה יודע לספר כי יהודים רבים נאסרו בקאהיר' ,הצופה,
 25בספטמבר  ,1949עמ'  .1לפי עדותה של מולכו ,אף אימה
קראה ללוי ,בשל מומחיותו בפירוק מטעני חבלה .ראו :מולכו,
עמ' .16
 29לוי.
 30אהרוני ,עמ'  .166 -164ראו גם :שמאס ,עמ'  .68לדברי שמאס
תלת־האופן היה מכוסה ממתקים וגלידות.
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רפאל מורנו הוסיף פרטים חשובים על האירוע ועל פירוק פצצות שהוטמנו
לפניו:
הערבים המשיכו בפעולות האלימות שלהם ,שמו אצלנו  4-3פצצות
שפורקו בזמן ולא גרמו נזק [ ]...הערבים ידעו שאנחנו עושים תורנויות
שמירה .שלחו אחד עם עגלת יד עם עוגות והוא קרא :מי רוצה עוגות
טובות? השומרים לא חשבו על דבר רע ולא פתחו את מכסה העגלה.
בתוך העגלה היה טי–אן–טי אולי  60-50ק"ג .הוא הגיע ליד הבית שלנו,
חילק כמה עוגות לילדים ואמר להם לשים לב לעגלה כי הוא רוצה ללכת
לשירותים .הדליק את הפתיל והלך .הילדים נשארו ליד העגלה ופתאום
היה פיצוץ .מסכנים הילדים ,כולם  15-10הועפו .כל הבתים ניזוקו ואולי
31
 50-40איש מצאו את מותם ,והיו גם הרבה פצועים.

תחנות הרדיו שדיווחו לאחר כמה ימים על הפיגוע הזכירו במפורש את שמו
של ג'אק לוי .בישראל דיווחו העיתונים 'הצופה' ו'מעריב' על מותו בפיגועים
32
בקהיר ,על בסיס דיווחים ברדיו רמאללה וברדיו קהיר.
חיים שנהרסו
לוי חי בשכונת היהודים עם ארבעת ילדיו .כחצי שנה לפני שנהרג נפטרה
אשתו ויקטוריה ,בגיל עשרים ותשע ,ממחלת לב 33.לוי ,שהיה עסוק מאוד
בעבודתו בחנות ובפעילותו החשאית  -שעליה העידה בתו  -חיפש אישה
שתשגיח על ילדיו .בתוך זמן קצר הוא נשא אישה בשם אסתר ,שהייתה ככל
הנראה אחותו של אלברט שלום עזרא ,שעדותו על הפיצוץ צוטטה בעיתון
'אלאהראם' .לוי נהרג בהיותו בן שלושים ושלוש ,ובעקבות מותו נטשה אסתר
 31מורנו ,עמ'  .102מורנו הצביע על 'האחים המוסלמים'
כאחראים לפיגוע.
' 32מספר הקורבנות בקהיר עלה ל־ ,'80מעריב 24 ,בספטמבר
 ,1948עמ' ' ;1ראדיו רמאללה יודע לספר כי יהודים רבים
נאסרו בקהיר' ,הצופה 25 ,בספטמבר  ,1948עמ' .1
 33לוי שהה מספר שנים לפני מלחמת העולם השנייה בארץ־
ישראל ,ושם הכיר את אשתו ויקטוריה ,בחנותם של הוריה,
שעלו מתימן ,בתל אביב .בשנת  1938נולדה בתם הבכורה
רוזה בירושלים ,ובאותה שנה שב לוי עם משפחתו הטרייה
למצרים והם התגוררו בחארת אליהוד .לוי.
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את הילדים ,והם חולקו בין אחד מבני המשפחה לבין מאמצים יהודים .רוזה
הבכורה וויקי נמסרו לסעד ,אחיו הבכור של ג'אק ,שחי באלכסנדריה בעוני
ובדוחק עם אשתו וארבעת ילדיו .שני האחים האחרים ,ירדנה ומשה ,נמסרו
למאמצים יהודים אמידים .הוריה של ירדנה אימצו אותה לאחר שאושפזה
תקופת מה בבית החולים בשל מחלה ,ועלו עימה לישראל .הוריו המאמצים של
משה עזבו במפתיע את מצרים בשנת  1952לצרפת ,ומאז ועד היום לא הצליחו
האחיות לאתר את האח הקטן משה ( 34.)Moïseבשנת  ,1956כאשר הייתה
רוזה הבכורה נשואה ,עלתה לישראל עם בעלה אלברט ז"ל ואחותה ויקי .כיום
שתיהן מתגוררות בנהריה .בנותיו של לוי הקימו משפחות בישראל ויש להן
ילדים ונכדים .רבים מהיהודים ששרדו בקיץ הדמים של  1948בחארת אליהוד
בקהיר חייבים את חייהם ללוי .צאצאיהם חיים כיום בינינו .הפיצוץ שהרג את
לוי ממשיך להדהד עד היום  -הוא מסמל את סופה של קהילה עתיקת יומין.
לא רק חייהם של בני משפחת לוי נהרסו .בעקבות גל הרדיפות של קיץ
35
 1948עזבו את מצרים  -בעיקר בשנים  - 1951-1949כ– 20,000יהודים.
הסופר והעיתונאי הקראי מוריס שמאס כתב בספרו הביוגרפי על חארת אליהוד
כי '"האחים המוסלמים" הרגו עשרות ילדים ומבוגרים חפים מפשע והרסו
את בתיהם ,בכך יצרו בקרב צעירי השכונה אווירה אוהדת עוד יותר לישראל
ועודדו רבים מהם להגר אליה ,כאשר הם נושאים עימם תרבות ,ידע וניסיון
כלכלי אותם צברו במהלך חייהם במצרים' 36.אחרי תקופת רגיעה יחסית החל
הגל הגדול השני של רדיפת יהודי מצרים ,בעקבות עלייתו של גמאל עבד
אלנאצר והמלחמה נגד ישראל בשנת  .1956כ– 25,000יהודים גורשו ,ומאות
נאסרו באשמת בגידה 37.רוב היהודים שנותרו עזבו עד שנות השישים .כיום
נותרו במצרים רק זקנות יהודיות אחדות 38.לאחר יותר מאלפיים שנה יהדות
מצרים איננה עוד.
חשבון נפש?
אחרי רצח ראש ממשלת מצרים מחמוד פהמי אלנ ֻקראשי בדצמבר ,1948
האשימה העיתונות המצרית בפעם הראשונה את חברי 'האחים המוסלמים'

34
35
36
37
38
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לסקר ,עמ' .145 -144
שמאס ,עמ' .68
דואר ,עמ'  ;137 -133לסקר ,עמ' .194 -164
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בפשע נגד הקהילה היהודית 39.לאחרונה שוב הופיעה האשמה זו בתקשורת
המצרית ,על רקע עליית 'האחים המוסלמים' לשלטון בבחירות  - 2012מאז
ההפיכה של הגנרל עבד אלפתאח אלסיסי נגד שלטון 'האחים המוסלמים'
בקיץ  40 2013ניכרת במצרים מגמה להתקיף את תנועת 'האחים המוסלמים'
על פשעיה בעבר ,ובהם הפגיעה בקהילה היהודית ,שתרמה תרומה משמעותית
לתרבות של מצרים .בשנת  2015שודרה בטלוויזיה במצרים הסדרה 'חארת
אליהוד' ,שהציגה את היהודים באור חיובי יחסית וכחלק מהעם המצרי -
אם כי עדיין הייתה עוינת למדינת ישראל  -ו'האחים המוסלמים' הוצגו בה
41
כטרוריסטים שביצעו פיגועים.

‘La confrérie criminelle: Sensationnelles révélations sur les 39
Frères Musulmans’, La voix de l’Orient, 27 juillet 1949, p. 5
 40ירון פרידמן' ,מהפכת חצי העם' 4 ,Ynet ,ביולי https://( 2013
 .)www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4400665,00.htmlביקורת

בעיתונות המצרית על כך שהיהודים עזבו בגלל פיגועי
'האחים המוסלמים' ראו לדוגמה‘ :إخوان كاذبون  :يهود مصر
هاجروها بعد تفجيرات االخوان لمنشآتهم وليس كما يقول العريان’,
أصوات مصر 29 ,בדצמבר http://aswatmasr.com/news/( 2012
Amany Maged, ‘Back to Egypt?’, ;)news.aspx?id=78074
Al-Ahram Weekly, 3–9 January 2013 (http://weekly.ahram.org.
)eg/News/824.aspx

 41לתלונה של אנשי 'האחים המוסלמים' על כך שהסדרה
מציגה אותם באופן שלילי ואת היהודים כקורבנות ראו :יאסר
עוקבי' ,היהודים באים :הסדרות החדשות שמשגעות את
העולם הערבי' ,מעריב 23 ,ביוני http://www.maariv.( 2015
 ;)co.il/news/world/Article-483726ראו גם :איל שגיא־ביזאוי,
'סדרת הרמדאן שמציגה רומן בין יהודייה למוסלמי מסעירה
את מצרים' ,הארץ 2 ,ביולי https://www.haaretz.co.il/ ( 2015
.)gallery/relevant/.premium-1.2673127
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לוי! ג'אק לוי! צעיר נלהב
שהקריב עצמו כדי להציל את סביבתו
האם גן עדן רחב דיו
על מנת להכיל את נשמתך ההרואית?
מלאכים ,השתחוו ,אנשים כרעו ברך!
נשמתו של לוי הגיבור הגדול עוברת לידכם.
זיכרונך יישאר ביננו ,יהיה אשר יהיה מעשנו.
בקהיר בחודש ספטמבר בשנת ארבעים ושמונה
האנשים במנוחת הצהרים ,השמש במרום
רכוב על תלת–אופן ,עצר עלוב נפש
ליד חנוונית חייכנית וטובת מזג
שלוש פצצות עמדו להתפוצץ
בשכונת היהודים היכן שהניחם
ואחר כך הסתלק מהמקום רוכב האופניים השפל והנתעב
(מיותר לציין שנעלמו עקבותיו)
האישה (החנוונית) הסתכלה סקרנית
על תלת–האופן שהשאיר לידה העלוב
(הכוונה לאחד מפשוטי העם ,אנשי "האחים המוסלמים")
ואז התקרבה למכונה הממולכדת
ואז ,להפתעתה ,ראתה עשן מיתמר
תוך רגעים ספורים הזעיקה את לוי
המכונאי אשר ,מלווה בשכניו
מהר לבדוק את הפצצות המסוכנות
הבין שהסביבה תהיה בית קברות!
"לפנות" קרא" ,נשים ,ילדים
וגם גברים ,אל תאבדו זמן!"
ואז בקור רוח ניגש למלאכה.
איזו מלאכה ,הוי לוי הגדול? איזו מלאכה ,נשמה אצילית?

הוא רצה לפרק את מכונת ההרס
אולם זמנו קצר היה מכדי להשיג את מבוקשו
הוא ידע כי להישאר פרושו מוות בטוח
אך המחשבה לברוח הייתה רחוקה ממנו
ובשעה שאנשים נסו מעין המוות
לוי ,ללא היסוס ,נצמד לגורלו
הוא התעלם מתחנוני חבריו
לא הסיט ראשו אליהם
מלאך האלוהים (מלאך המוות) כבר היה לצדו
כדי להרחיקו מהעולם ומאכזריותו
לוי רצה לנטרל לפחות פצצה אחת
להפחית קורבנות ,למתן את האסון
להציל את חבריו ,את אשתו ,את ילדיו,
ולהוריד את עצמו מספר החיים
לפתע ומעל רעש ההמון הצועק
טלטל קול (פיצוץ) גדול רב עוצמה
את הפינה הזו ,רובע היהודים ,את אנשיה החפים מפשע
מאוחר יותר ,בין הנספים ,הפצועים הנאנקים
לא מצאו את גופתו של ג'אק לוי
אולם נשמתו בעוזבה את בני האנוש ,הוכיחה
שלב יכול להגשים את אשר לא מצליחות הידיים
ולב נדיב זה ,נקי מאנוכיות
קיבל את המוות הזה ,כה מלא בגבורה.
גם אם יקומו מושיעים נוספים לעמנו
לעד זיכרונך יהיה בקרבנו ,ג'אק לוי הגדול!

פואמה תיעודית על ג'אק לוי שחיבר יצחק רומנו מהרצליה ,מיוצאי מצרים .רומנו היה חבר ב'שומר
הצעיר' וחיבר את הפואמה באלכסנדריה בגיל שמונה עשרה בנובמבר  ,1948זמן קצר לאחר הפיגוע.
הטקסט מביא פרטים רבים מתוך האירוע ב– 22בספטמבר .ראו המקור בצרפתית בעמוד הבא ,מתוך:
רומנו ,עמ'  .56תודתי נתונה למר יצחק רומנו שקרא את התרגום ותיקן כדי לשמור על רוח המקור.
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