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המוהל מאיר המבורגר וצפוּנות פנקסו :להיסטוריה
החברתית של קהילת יפו
בשער המאמר :דף
מפנקסו של המוהל
מאיר המבורגר
(צילום :עמוס שיפמן)

מימין :כלי מוהל,
מוזאון העיר גטינגן,
גרמניה

חיים אליהו יוסף
המבורגר (מימין)
ומאיר המבורגר
(משמאל)

בגנזי ביתה של מינה שיפמן ,נכדתו של מאיר המבורגר ,נשמר שנים רבות פנקס גדל מידות ,שבו
רשם הסב את שמות נימוליו ופרטים על אודות משפחותיהם ,מקצועותיהם ,עיסוקיהם ומקומות
מגוריהם .בחלקו השני של הפנקס רשם המבורגר את חשבונותיו כבנקאי וכסוכן הדואר האוסטרי
ביפו .הפנקס המיוחד הזה הוא מקור ייחודי ובעל ערך להכרת חיי היישוב היהודי בארץ־ישראל בכלל
וביפו ובשכונותיה בפרט ,משבט תרכ"ז עד טבת תרע"ד (.)1913–1867
סביב אישיותו של מאיר המבורגר רב המעללים נרקמו סיפורים ומעשיות ,והם עברו במשפחה
מפה לאוזן ומדור לדור וכונסו בספרו של חיים המבורגר ,אחיינו של מאיר' ,ספר שלֹשה עולמות'1,
ומקצתם יובאו במאמר זה .לאחר סקירת תולדות חייו של מאיר
המבורגר ופועלו ,יתואר כאן הפנקס ויידון תוכנו .מאמר זה לא
היה בא לעולם אלמלא עמוס שיפמן ,נינו של מאיר המבורגר,
המחזיק ברשותו את הפנקס המשוקם ,שטרח עמי (יוסף לנג)
שעות ארוכות בפענוח כתב ידו המיוחד של המבורגר.
טקס ברית המילה ,שמקיימים יהודים בכל רחבי העולם זה
אלפי שנים ,הוא הביטוי הבסיסי והראשוני המקובל להצטרפותו
של הפרט היהודי לקולקטיב הלאומי .המילה היא מצווה
המוטלת על האב כחלק מחובותיו כלפי בנו ,אך מכיוון שהיא
דורשת מומחיות ,ידע וניסיון ,נוצר מקצוע המוהל ,שהוא שליחו של האב למול את בנו .מקצוע זה
נמנה עם המלאכות הנחשבות מעשה אומן 2,ובשל אופייה המיוחד של המילה ,נוסף לעבודתו של
המוהל נופך דתי־תרבותי.
ממקורות אחדים בתלמוד משתמע שהמוהל היה רופא במקצועו ,אך זו לא הייתה חובה ,ומכל
מקום ב'שולחן ערוך' נפסק ש'הכל כשרים למול' 3.לדברי הרופא ואיש ההלכה אברהם שטיינברג,
ד"ר יוסף לנג נפטר זמן קצר לאחר שהגיש את המאמר לפרסום .מערכת 'קתדרה' ומשפחת לנג פנו אל ד"ר רעות גרין
בבקשה להכין את המאמר לדפוס ,והיא נענתה ברוב אדיבותה .המערכת ובני המשפחה מודים לה על כך .תודתנו גם
לפרופ' מרגלית שילה ,שליוותה את הכנת המאמר לדפוס.
1

2
3

ח' המבורגר ,ספר שלשה עולמות ,א–ג ,ירושלים תרצ"ט–תש"ח (הכרך הראשון נדפס בשנת  ,1938והרישום בספרייה
הלאומית בירושלים  ,1939שגוי) .הספר יצא לאור שוב בדפוס צילום בכרך אחד בשנת תשמ"ט ( .)1989וראו גם :ב'
ריבלין ,הרב משה סגל נאוועמעסטע המבורגר :סיפור חייו על פי הספר 'שלוש עולמות' מאת נכדו הר"ר חיים המבורגר
ז"ל ערוך ומנוסח מחדש עם הוספות ,ירושלים תשמ"ח .בספר זה נדפסו תצלומים ,תעודות ומסמכים שלא הובאו
בחיבורו המקיף של חיים המבורגר.
נ' רובין ,ראשית החיים :טקסי לידה ,מילה ופדיון הבן במקורות חז"ל ,תל־אביב  ,1995עמ' .89
שולחן ערוך ,יורה דעה ,סי' רסד ,א.
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מיעוט הסיבוכים המתועדים במעשה המילה מאפשר לקבוע כי מאז ומתמיד קיבלו המוהלים את
הכשרתם המקצועית וההלכתית בצורה טובה .עם זאת על פי רוב הייתה הכשרתם לא ממוסדת,
והספרות ההלכתית משופעת באזהרות למוהלים שלא יתרשלו בתפקידם ,ושילמדו את מקצועם
בצורה הטובה ביותר4.
המוהל הוא אדם שומר מצוות ,הבקי בהיבטים הרפואיים של המילה .פעמים רבות הוא אינו גובה
שכר ,שכן הוא רואה בעבודתו קיום מצווה שלא על מנת לקבל פרס .בתלמוד מסופר שנהוג היה
לעודד גדולים בתורה ללמוד למול ,ואם לא למדו זאת ,הם עברו לגור במקום שהיה בו מוהל .לאורך
כל הדורות העסיקו רוב הקהילות מוהל מיומן ,כמו שהעסיקו שוחט מוסמך שיספק בשר כשר 5.מאז
שנת  ,1700ואולי אף קודם לכן ,נהג המוהל לנהל רישום של הבנים שמל .הוא ציין את שם הילד,
שם אביו ,תאריך המילה ומקומה ולפעמים גם את שם הסנדק .מאחר שמלאכת המילה הייתה לא פעם
מיומנות שעברה מאב לבן ,היו מקרים שרישומים אלה נשמרו במשפחה אחת דורות אחדים ,וכך הגיעו
אלינו רישומים מדויקים של הבנים שנולדו באזור מסוים 6.פנקסי מוהלים מתקופות שונות ומארצות
שונות מצויים בספרייה הלאומית ובארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי בירושלים .פנקסים כאלו
הם מקור מידע חשוב ומהימן על חיי היהודים בקהילות שונות; ניתן להפיק מהם מידע על מספר
ילדים שנולדו בשנה מסוימת ובעיר מסוימת ,על היקף עבודתו של המוהל ,על המקומות שבהם
מל ועוד .בפנקסים אחדים הוסיף המוהל את מקצועו של האב ואת העדה של המשפחה .גם חוקרי
שורשים ואילנות יחסים מוצאים בפנקסי מוהלים מקור מידע רב ערך7.
גם מוהלים בארץ־ישראל מדורי דורות ניהלו פנקסים כאלו ,ובמקורות שונים יש מידע על פנקסי
מוהלים מהמאות התשע־עשרה והעשרים שנשתמרו בארץ .יעקב יהושע הזכיר בספרו על ירושלים
בראשית המאה העשרים כמה מוהלים שפעלו בירושלים ,וביניהם הרב אליעזר מזרחי ,שהשאיר אחריו
פנקס שציין בו את שמות הנימולים 8.בספריית הרמב"ם שבבית אריאלה בתל־אביב מצוי עותק של
פנקסו של המוהל נחום ויינשטיין ,המוהל הראשון של שכונת אחוזת־בית .ויינשטיין מל עד שנות
החמישים של המאה העשרים ,ובפנקסו רשומים יותר מ־ 22,000שמות (עד ראש השנה של שנת תר"ץ
[ ]1929מופיעים בפנקס  6,331נימולים) 9.בארכיון לתולדות פתח־תקווה נמצא פנקסו של המוהל
בנימין קליר ,שעלה לארץ בשנת  ,1908ושהיה המוהל של המושבה .הוא מל משנת  1912עד ,1940
ובפנקסו מופיעים שמות של  1,566נימולים10.
 4א' שטיינברג ,ברית מילה :היבטים הלכתיים ורפואיים ,ירושלים תשל"ז ,עמ' .12
 5מ' קליין ,עת ללדת :מנהגים ומסורות בעדות ישראל ,תרגמה א' תמרי ,תל־אביב  ,2001עמ' .163
 6שם ,עמ' .164–163
 7כך למשל בזכות פנקסו של המוהל ר' בנימין וואלף טעבין נתברר לאחרונה ,לאחר מחלוקת ארוכת שנים במחקר ,כי
ר' עקיבא איגר ,רב ופוסק הלכה ,מגדולי דורו במאה השמונה־עשרה ,שהיה רב בעיר פוזנא ,נולד בשנת  .1761ראו:
א' ברוך' ,נחשף :תאריך ומקום הלידה של רבי עקיבא איגר' ,ערוץ  5 ,7בנובמבר http://www.inn.co.il/News/ ,2014
News.aspx/286716
 8י' יהושע ,ילדות בירושלים הישנה ,ד ,ירושלים  ,1971עמ' .84
מודה לרב אבישי אלבוים ,מנהל ספריית הרמב"ם ,על המידע.
 9אני ָ
מודה לעמוס שיפמן על המידע.
 10אני ָ
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יוסף לנג ורעות גרין

מאיר המבורגר

משה יהודה סגל
המבורגר ,אביו של
מאיר המבורגר

מאיר המבורגר היה בנם של חיה מלכה ,בת אברהם אריה קונדשדט מפרסבורג — 11היא
ברטיסלווה ,בירת סלובקיה דהיום — ומשה יהודה סגל ,בן אברהם אריה המבורגר ,שנודע
בכינויו משה נובומסטה; 12השם משה נוסף לשמו כדי להתהדר ברבו משה סופר (שרייבר),
החת"ם סופר ( ,)1839–1762שבבית מדרשו למד כעשרים שנה ,ונובו מסטו ()Nove mesto
היא עיר מולדתו ,בדרום סלובקיה של ימינו13.
מאיר נולד כנראה בי"ז בתשרי תקצ"ט ( 6באוקטובר  14,)1838בן בכור להוריו 15,בעיר
פרסבורג .עם לידתו בירך החת"ם סופר את אביו ואיחל לו' :ברכת מזל טוב ,כשם שהכניסו
לברית כן יכנִ סהו לתורה ולחופה ומע"ט [מעשים טובים] בירושלים עה"ק [עיר הקודש] אמן'16.
מאיר גדל בבית חרדי ובבחרותו למד בישיבה של הכתב סופר (אברהם שמואל בנימין סופר
[ ,]1872–1815בנו של החת"ם סופר) בפרסבורג ואצל הרב יואל אונגר מרכניץ בעיר פאקש
( )Paksבמחוז טולנה ,במרכז הונגריה על גדת הדנובה17.
על מעלותיו ומידותיו של מאיר העיד רבו אונגר במכתביו שנשמרו במשפחה .כך במכתב
משנת תרט"ז ( )1855כתב הרב המלצה בזה הלשון' :הבחור המופלא ומופלג בתורה ויראה זך הרעיון
11

12

13
14

15

16
17

נפטרה בד' באדר תרכ"א ( 14בפברואר  ,)1861בת חמישים ושלוש במותה .על מצבתה בהר הזיתים נכתב' :פ"נ [פה
נטמנה] האשה הכשרה הצנועה מ'[רת] חיילה בת מלכה אשת הר' משה סגל נאוועמעסטא מפרעשבורג ברצונה הטוב
עזבה ארץ מולדתה ,וזכתה ובאה לירושלים עיה"ק [עיר הקודש] עם בעלה ובניה ה"י [השם ירחמם] נו"נ [נפטרה ונטמנה]
ד' אדר תרכ"א תנצב"ה' .על פי :מ' סירוטה ,בנתיבות לב :מחייו של מחנך :פרקי חיים ,דברי הספד ,חידו"ת ,שרשים,
ירושלים תש"ס ,עמ' רמה; לפרסום חלקי ראו :י' גליס ,מדמויות ירושלים ,ירושלים תשכ"ב ,עמ' קכג.
משה נובומסטה (י"ד באדר תקס"א [ 27בפברואר  — ]1801ט' בכסלו תרמ"ח [ 25בנובמבר  .)]1887ברישומי החברה
קדישא בירושלים (תצלום שמור בידי עמוס שיפמן) נכתב' :הרב הג'[און] המפורסם זקן ושבע ימים בן פ"ז שנים
כמו"ה [כבוד מורנו הרב] משה יהודא בה"ר [בן הרב ר'] יוסף [ישראל וינטל הורוביץ] סג"ל מנאוועמעסטע הוא הי'[ה]
מתלמידיו של הרה"ג [הרב הגאון] הצ'[דיק] חתם סופר זצלה"ה [זכר צדיק לחיי העולם הבא] [ ]...בן הרה"ג ר' אלי' יעקב
מדרוביאן ,ג' כסלו תרמ"ח' .ראו המספד עליו' :ירושלם' ,חבצלת ,ט' בכסלו תרמ"ח ( 25בנובמבר  ,)1887עמ'  ;1וכן:
ד' בוימגארטען' ,אזיען :הצופה פני ירושלים' ,המגיד ,ז' בטבת תרמ"ח ( 22בדצמבר  ,)1887עמ'  .390וראו :סירוטה
(שם) ,עמ' רמא; גליס (שם) ,עמ' קטו–קכג .ושם על צוואתו ,שבה גזר על ילדיו שלא יצאו לחו"ל בשום אופן .ראו :ח"פ
פלויט ,ליקוטי חבר בן חיים ,יא ,סיגט תרנ"ג ,עמ' קיט–קכ.
שמה של העיר בהונגרית ,Vagujhely :ובגרמנית ,Neustadt :כלומר עיר חדשה .החת"ם סופר נהג לכנות את תלמידיו
בשמות המקומות שמהם באו.
כך על פי פנקסו של אברהם יצחק יפין ,חתנו של המבורגר ,השמור בידי עמוס שיפמן ,ובו רישומי לידות ופטירות
במשפחתו של המבורגר .בפנקסי הקהילה השמורים בארכיון בברטיסלווה נרשם במס'  258שמאיר שנולד בכ' בתשרי,
 22באוקטובר  .1838אולם כ' בתשרי תקצ"ט חל ב־ 9באוקטובר  .1838התצלום בידי עמוס שיפמן .ראו גם :המבורגר
(לעיל ,הערה  ,)1א ,עמ' יא ,ושם צוין תאריך לידתו :תשרי תקצ"ז.
אחיו ואחיותיו :אהרן (נולד אב תקצ"ח) ,נתן צבי (נטע הירש ,סיוון תר"ה) ,פנחס (תמוז תר"ז) ,ינטל (ניסן תר"ט),
אברהם אריה (אב תרי"ג) ובריינדל רייכל (כסלו תרט"ו) .ראו :המבורגר (שם) ,עמ' נב .פנחס היה חלפן כספים יחד
עם פייבל כהנוב ,וכן מוהל מומחה שמל בעזה ובשכם ,ושהעמיד תלמידים ,וכן נודע כבורר הדסים .ראו :ד' תדהר,
אנציקלופדיה לחלוצי הישוב ובוניו ,ד ,ירושלים  ,1971–1947עמ' .1320–1319
המבורגר (שם) ,עמ' לא .נעתק אצל :ש' הכהן וינגרטן ,החתם־סופר ותלמידיו :יחסם לארץ־ישראל ,ירושלים תש"ה ,עמ'
 ,102–101הערה  .3ושם נכתב שהבן נולד בשנת תקצ"א.
הרב אונגר ( )1885–1800היה תלמידם של החת"ם סופר ומרדכי בענט ,נתמנה לראש ישיבת פאקש בתר"ג (.)1843
מחבר ספר תשובת ריב"א ,א–ב ,פאקש תרמ"ט–תרפ"ד.
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מכתב המלצה על
מאיר המבורגר,
מאת ר' יואל
אונגר מפאקש,
 12באוקטובר 1855

ונקי השכל כבוד ה' מאיר נ"י [נרו יאיר] אשר כבר שימש רבנים גדולים [ ]...גם בבית מדרשי שימש
תפלה שיהיה
תהלה לה' תלמודו [ ]...ואני ִ
ושקד על דלתותיו יום יום ועלה ונתגדל מעלה מעלה כי ִ
ה' למשען לו ויחזק בידו על התורה ועל העבודה כל הימים [ ]...ובכל אשר יפנה ישכיל וישמחו בו
הוריו ומוריו' וכו'18.
משה נובומסטה החליט לעלות לארץ־ישראל ,בהשפעת רבו החת"ם סופר ,ועל פי מצוותו גזר על
ילדיו שלא לעזוב את הארץ בשום תנאי 19.בשנת תרט"ו ( )1855פנה נובומסטה אל מיודעיו הרבנים,
והללו ציידו אותו לא רק במכתבי תמיכה ,המלצה ועידוד ,אלא דאגו לסייע לו גם בכסף .במכתב
 18אונגר אל משה המבורגר ,ראש חודש מרחשוון תרט"ז ( 12באוקטובר  .)1855תצלום המקור ראו :ריבלין (לעיל ,הערה
 ,)1עמ'  ;6המבורגר (לעיל ,הערה  ,)1א ,עמ' מד–מה.
 19הצוואה מצויה בספרו של המבורגר (שם) ,עמ' לה .צאצאי מאיר המבורגר ירדו בכל זאת לאלכסנדריה ולבירות.
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שמסר לו הכתב סופר קרא לתמוך בעלייתו לארץ־ישראל ובתוך כך שיבח את 'בנו הגדול תלמידי
המופלג חו"ש [חכם ושלם] ר' מאיר שי'[חיה]' 20.גם אל הרב אונגר פנה המבורגר ,והרב נענה לו
במכתב עידוד 21.ערב צאתם לארץ־ישראל הפקיד הרב אונגר בידי מאיר מכתב אל אביו וזו לשונו:
'בנו ותלמידי הבחור המופלג חו"ש כבוד ה' מאיר נ"י [ ]...כי התחייבו אנשי עירנו לתת לו מדי שנה
בשנה קרוב לסך מ"ם זהו'[בים] כ"מ [כבוד מעלתו] ואולי ימצא גם בשארי מקומות הסמוכים לנו אשר
יתנדבו לבבם להסתפח למסייעים'22.
ההחלטה לעלות לארץ־ישראל נועדה קודם כול למנוע את גיוסו של מאיר לצבא ,שמא יאונה לו
רע ומחשש שבצבא לא יוכל לשמור את מצוות התורה כפי שהיה מורגל ויצא חלילה לתרבות רעה,
כלומר ארץ־ישראל הייתה מפלט מן הצבא ומקלט מפני ההשכלה .עם זאת עוד קודם לעלייה הוצא
בתחבולות שונות אישור מרופא שהוא אינו כשיר לשירות צבאי .סיבה נוספת לעלייה לארץ הייתה
מחאה חריפה של נובומסטה על מינויו של ראש קהל מודרני לקהילה בפרסבורג ולפתיחת בית ספר
מעורב של בנות ובנים23.
רבנים ומקורבים ניסו להניא את נובומסטה מלעלות לארץ־ישראל פן יסכן את משפחתו הגדולה,
שמנתה תשע נפשות .אך הוא היה בטוח שה' ישמרהו בדרכו ,ושעלייתו לארץ הקודש תביא ברכה
לו ולבני ביתו .משנוכח הכתב סופר שדעתו נחרצת ,עשו מקורביו מגבית למענו ,והוא עצמו עבר בין
קהילות ישראל לאסוף כספים ,וקיבל התחייבויות לתשלום  80פלורין לשנה ( 1,000זהובים) ,ואף
שלחו אתו סכום כסף להוצאות הדרך ולמימון התקופה הראשונה בחייו בארץ הקודש.
במסעו לאיסוף כספים התארח נובומסטה בווינה בביתו של לודוויג אוגוסט פרנקל (,)1894–1810
ששב זמן קצר קודם לכן משליחותו בירושלים ,ושיסד שם את בית הספר 'למל' (תמוז תרט"ז [,)]1856
וביקש גם ממנו כתב המלצה או תמיכה ,אך זה ניסה למנוע את נסיעתו .פרנקל תיאר את הפגישה
כדלקמן' :איש בפני שיבה ,אלי נִ גש ,כמ"ר [כבוד מעלת ר'] משה האמבורגער מוואג־ניישטאדט 24הנהו
כבן ששים שנה ,עם אשתו ושבעת בניו!' .פרנקל כבר הגיע להכרה ברורה לאמור' :ותהי זאת לחוק
ולא יעבור :כי לא יהין איש מהיום והלאה ללכת ירושלימה ,מבלעדי הביאו עדות נאמנה על אחוזה
[ ]...או כי עושה מלאכה ,או עובד אדמה הנהו' .הוא ביטל כלאחר יד את הבטחות ידידיו של נובומסטה
בדבר תמיכה כספית בסך  1,000פלורין לשנה והזהירו' :בלכתך ירושלימה למצוא שם קבר הנך מרשיע
לעשות בתומת רוחך .הנך משליך בזאת משפחה ,עם דור נולד יבוא ליוֵ ן צרה ,ולפחת עוני בשר ורוח',
והציע לו להשאיר את שלושת בניו הגדולים למען ילמדו מלאכה בטרם יעלו לארץ הקדוש25.
20
21
22
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הכתב סופר אל משה המבורגר ,תרט"ו .ראו :המבורגר (שם) ,עמ' לב; ריבלין (לעיל ,הערה  ,)1עמ' .5
אונגר אל המבורגר (לעיל ,הערה .)18
אונגר אל משה המבורגר ,ה' בניסן תרי"ז ( 30במרס  .)1857ראו :ריבלין (לעיל ,הערה  ,)1עמ'  .8המכתב לא פורסם
בספרו של המבורגר.
המבורגר (לעיל ,הערה  ,)1א ,עמ' יג–יד.
ראו לעיל ,הערה .13
ל"א פראנקל ,ירושלימה! ספר המסע לארצות יון ,אזיא הקטנה ,סיריען ולאדמת הקודש ,תרגם מ' שטרן ,ירושלים 1999
(וינה  ,)1860עמ'  .263–262הדברים צוטטו במלואם אצל המבורגר (לעיל ,הערה  ,)1א ,עמ' לג–לד; ריבלין (לעיל,
הערה  ,)1עמ' .10–9
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אזהרתו של פרנקל ,כדברי ידידיו האחרים ,לא הסיטו את נובומסטה מן הנתיב שהתווה למשפחתו,
ורבים בפרסבורג נאספו להיפרד ממנו ומבני ביתו .מטרייסט הפליגה המשפחה באנייה ליפו ,ובמסעה
בלב ים אירשו לאהרן ,אחי מאיר ,צעירה בשם קיילא ,בת דוד שפר ,דיין מן העיר פרוינקירכן
שבהונגריה26.
המשפחה ירדה בנמל יפו בצהרי יום שישי ,י"ז באב תרי"ז ( 7באוגוסט  27,)1857ועשתה את
השבת ביפו בבית המלון של משה יעקב (קופל) בלטנר ואשתו רוזה (ריינא רייזל) 28.בבית המלון
 26אחת משבע קהילות יהודיות בבורגנלנד ( — )Burgenlandכיום באוסטריה — שנספו בשואה .ראו :מ' גולדשטיין ,מאמר
שבע קהילות :יד ושם לקהלות הקדושות אייזנשטט ,מטרשדורף ,צעהלים ,קויברסדורף ,לקנבך ,פרוינקירכן ,קיצעה,
תל־אביב תשט"ו.
 27במכתב אל מו"ל הלבנון משנת תרל"ז ציין המבורגר שהוא כבר ח"י שנים ביפו .לפי חשבון זה הוא עלה לארץ־ישראל
בשנת  ,1859ולא היא .ראו' :מכתבי סופרים ,יפו עה"ק ת"ו [תיבנה ותיכונן] ה' לסדר ואזכור את בריתי בתרל"ז לפ"ג',
הלבנון ,כ"א באדר תרל"ז ( 6במרס  ,)1877עמ' .238
 28בלטנר עלה בשנת  1847מקושיצה ,סלובקיה .המשפחה הייתה רשומה ב'כולל גליציה' ('חיבת ירושלים') בירושלים.
במקצועו היה שען ושימש מתורגמן .נספה בחולירע בשנת  .1865ראו :י' ברטל' ,לראשית הקהילה האשכנזית ביפו
במאה הי"ט' ,שלם ,ג (תשמ"א) ,עמ'  ;361–351מ' אליאב ,בחסות ממלכת אוסטריה :מבחר תעודות מארכיון הקונסוליה
האוסטרית בירושלים  ,1917–1849ירושלים תשמ"ו ,עמ'  ,143תעודה  .48תצלום מצבתו ראו :ח' רם ,היישוב היהודי
ביפו בעת החדשה :מקהילה ספרדית למרכז ציוני ,ירושלים תשנ"ו ,עמ' פב .התיאור כולו מבוסס על המבורגר (לעיל,
הערה  ,)1א ,עמ' טו–טז; ש' שבא ,הו עיר הו אם ,תל־אביב תשל"ז ,עמ'  .69–66בית המלון הראשון ביפו נפתח בשנות
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הזה ,Hotel Britanic ,המלון היהודי הראשון שהוקם ביפו ,התאכסנו למן שנות החמישים של המאה
התשע־עשרה אורחים רמי מעלה ,ובהם משה מונטיפיורי 29.פרנקל דיווח שפגש ביפו את פלאטנער
(בלטנר)' ,יהודי יליד קאשויא [קושיצה [ ]Koschauבסלובקיה] ,אשר הנהו עושה כלי מודיעי ִעתות
[שען] ,מצאתי מלון נחמד ונעים בטהרו ושלשה נוסעים אשכנזים עמי'30.
המסורת המשפחתית מתארת את המפגש עם יפו כקשה ומבטיח .הואיל וחנויות העיר כבר נסגרו
ולא היה אפשר היה לקנות אוכל כשר ,נאלצו בני המשפחה להסתפק במעט שסיפק להם בלטנר.
לבלטנר אמנם היו עופות ,אבל כדי לאכלם היו זקוקים לשוחט ,ומאיר ,שהוסמך לשחוט ,מיהר
להראות את כוחו בכך ,ובזכותו אכלו כולם מנת בשר כשרה בליל שבת31.
בעת שהייתם במלון נערכה היכרות בין המשפחות ,ובמהלך אותה השבת השתדכה חיה בת קופל
בלטנר למאיר המבורגר 32.לאחר צאת השבת המשיכה המשפחה בדרכה לירושלים כמתוכנן ,אך מאיר
נשאר בבית בלטנר ביפו כדי לשהות במחיצת ארוסתו ,שהייתה בת שלוש־עשרה או ארבע־עשרה.
בתום כחודש ימים ,ביום ראשון ,י"ז באלול תרי"ז ( 6בספטמבר  ,)1857נישאו מאיר וחיה .נראה שהיו
אלה הנישואים הראשונים בין שתי משפחות אשכנזיות ביפו בעת החדשה.
משפחת המבורגר תקעה יתד בירושלים .אבי המשפחה משה יהודה סגל־נובומסטה היה ממייסדי
'כולל אונגרין' ('שומרי החומות') ופעיל מרכזי בו שנים רבות .בניו נתן צבי (נטע הירש) 33ופנחס
פתחו בנק ,היו ממונים על הדואר האוסטרי ושלחו ידיהם בעסקים שונים34.
מאיר בחר לחיות ביפו ולהקים בה את ביתו .רק לאחר תשע שנות נישואים הצליחה רעייתו
הצעירה להרות; היילודים הראשונים נפטרו בגיל צעיר ,אך ארבע בנות הגיעו לבגרות35.
המבורגר התפלל תחילה עם הספרדים ביפו ,וכמנהג המקום חבש תרבוש מרוקני גדול ,ונהג להניח
שני זוגות תפילין ,של רש"י ושל רבנו תם ,כמנהג הספרדים .כשגדלה הקהילה האשכנזית ביפו יסד

29
30
31
32
33

34
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החמישים של המאה התשע־עשרה ונוהל בעזרת בניו רוברט (ראובן) והרמן .על פי :ר' קרק ,יפו :צמיחתה של עיר
 ,1917–1799ירושלים  ,2003עמ' .257
'מגדל הלבנון צופה פני ירושלים' ,הלבנון ,כ"ז בניסן תרכ"ו ( 12באפריל  ,)1866עמ' .114
פראנקל (לעיל ,הערה  ,)25עמ' .149
הרב אונגר רמז במכתבו שלמד שחיטה .ראו :אונגר אל המבורגר (לעיל ,הערה .)18
על מצבתה ביפו נחקק' :פ"נ האשה אח [אשת חיל] חי'[ה] בת רייזא אשת מאיר המבורגר נונ [נפטרה ונקברה] בשט
[בשיבה טובה] עש"ק [ערב שבת קודש] ט"ז שבט תרע"ג [ 24בינואר  .']1913תצלום המצבה שמור בידי עמוס שיפמן.
ברישום החברה קדישא נכתב בי"א בשבט תרע"ב ( 30בינואר ' :)1912נפטר הזקן הישיש מזקני אה"ק [ארץ הקודש]
והי'[ה] כל ימיו אחד מהסוחרים הגדולים שבירושלם בתור הבאנקירר [הבנקאי] היותר גדול שבין האשכנזים ובסוף ימיו
ירד ונעשה עני מדוכה ועשה במלאכה בתור פועל [מגיה בדפוס] אצל אחרים עד כמה שהשיג וסבל יסורי ענות ,והי'
מהמוהלים היותר גדולים שבירושלים ,והי' סוכן הח"ק [החברה קדישא] וגבאי הרבה שנים וגם ראש דגל ורוחף הר"ר נתן
צבי שהי' נקרא ר' נטע הירש בה"ר משה המבורגר מנאוועמעסטא מונח אצל אביו' .תצלום הרישום שמור בידי עמוס
שיפמן.
'הבנק האשכנזי של "האחים המבורגר"' ,ש' זכריה ,ירושלים הבלתי נודעת :פרקים בתולדות הישוב היהודי בעיר
העתיקה בדורות האחרונים ,בעריכת ח' הוברמן ,בית־אל  ,1998עמ' .293–283
'בן מת בקטנותו ובת שמתה בנערותה' .ראו :המבורגר (לעיל ,הערה  ,)1א ,עמ' מב .ובעמ' מז שם צוין שנפטר בן.
בפנקס הנימולים נרשם באדר תרל"ח' :אברהם יוסף (בני) ז"ל' (עמ'  ,2מס'  .)5יהודית נישאה לאשר זליגמן (עובד במלון
רוזנפלד בביירות); רחל נישאה לאברהם יצחק ליאון (חייט); דבורה נישאה לחיים רובוביץ (רוקח בן רוקח); ורבקה
נישאה לאברהם יצחק יפה/יפין (מורה) ,והם הורי מינה שיפמן .ראו :המבורגר (שם) ,עמ' מח.
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חיים שמואל שמרלינג בשנת תר"ל ( )1870את בית הכנסת הראשון של האשכנזים בעיר' ,בית הכנסת
של היהודים הרומנים' בעיר העתיקה 36,והמבורגר החל להתפלל בו .למן שנות התשעים כבר פעלו
ביפו בתי כנסת של אשכנזים בבית יחיאל מיכל פינס 37,בבית בצלאל הכהן לפין 38ובבית שמרלינג,
ובית המדרש בבית המבורג 39,ובני העדות האחרות התפצלו בין בתי הכנסת של חיים אמזלג ,יעקב
מאיר מטלון ,המערבים ,שלמה ארוימי ,בכור ברובו ,אהרן שלוּ ש ואהרן מויאל ,בתי כנסת שרובם היו
בבתיהם של אישים אלה.
המבורגר השתלב עד מהרה בחיי העיר יפו; תחילה התגורר בשכונה שרובה ערבים בעיר העתיקה
ואחר כך שכר לו בית משלו .למעשה היו אלה שני בתים גדולים בחצר אחת .בקומה העליונה התגוררה
משפחת המבורגר ,ולמטה בחצר הייתה דירה גדולה שפעל בה בית מדרש לתושבי העיר העתיקה.
בשבתות אחר הצהריים נהג המבורגר לדרוש על פרשת השבוע ,ואשתו כיבדה את השומעים בשתייה
ובדברי מתיקה.
המבורגר הוכר עד מהרה כשוחט ובודק (שו"ב) של יפו .הוא גם השתלב בעסקי הבנקאות כסוכן
יפואי של אחיו הבנקאי בירושלים 40,וכן ניהל את סניף הדואר האוסטרי ביפו וטיפל בדברי הדואר
שהגיעו אליו בספינת קיטור מאלכסנדריה .משרדו שכן בבית הסוכן
ועמיל המכס שמרלינג בנמל יפו .מאוחר יותר טיפל גם בדברי הדואר
הרוסי שהגיעו מדי שבוע באנייה מאודסה ,ושחולקו לכל רחבי ארץ־
ישראל 41.פקיד בשכר כתב שובר לכל צרור מכתבים ,ואת השוברים
הללו היה המבורגר מעביר לאחיו בירושלים ,נטע הירש המבורגר.
ממנו עברו השוברים לידי שמעון מונזון ,והוא עבר בבתים והחתים את
מקבלי המכתבים .השוברים החתומים חזרו להמבורגר ביפו ,והוא
הוסיף את חתימתו ושחרר את דברי הדואר מהסוכן הרוסי .מיפו הופצו המכתבים על ידי נאמני
ההמבורגרים42.
36
37

38

39
40
41
42

שמרלינג (חברון  — 1826יפו  )1894היה עמיל מכס ,סוחר טבק ועסקן ציבור ,מייסד העדה האשכנזית ביפו .ראו :תדהר
(לעיל ,הערה  ,)15א ,עמ' .100–99
פינס (רוז'ינוי ,רוסיה  — 1843ירושלים  )1913עלה בשנת  ,1877והיה בא כוח קרן 'מזכרת משה מונטיפיורי' .תמך
במושבות פתח־תקווה ,גדרה ועוד ,והיה חבר ה'ועד האודסאי' ביפו ( .)1892–1890לאחר פיטוריו מתפקיד מזכיר הוועד
הפועל של 'חובבי ציון' ביפו שב לירושלים בשנת  1893והיה מדוברי 'היישוב הישן'.
לפין (גרודנו  — 1856ירושלים  )1939עלה בשנת  1863עם משפחתו האמידה והתיישב בירושלים .היה סוחר בעורות
והנהיג תעבורת עגלות בין ירושלים ליפו .היה פעיל ב'עזרת נדחים' וממייסדי התלמוד תורה 'ראש פינה' .בשנת
 1890עבר ליפו ,עסק שם בעסקי כספים וסחורות ,ובד בבד המשיך בעסקנות ציבורית בבית החולים 'שער ציון' ותרם
למוסדות תורניים (ת"ת 'שערי תורה' וישיבת לומז'ה בפתח־תקווה) ולמוסדות צדקה וחסד.
על בית המדרש של המבורג (לא המבורגר) ראו' :יפו ,חשבון הכנסה והוצאה מאת ועד המנהל קהל עדת ב"י [בני יפו]
בעיה"ק יפו ת"ו' ,חבצלת ,י"ט באייר תרנ"א ( 27במאי  ,)1891עמ'  ;249המבורגר (לעיל ,הערה  ,)1א ,עמ' מב.
על הבנק הפרטי של משפחת המבורגר ביפו ראו :א' ילין ,לצאצאי :זכרונותי ,א ,ירושלים תשל"ט (ירושלים תרצ"ח–
תש"א) ,עמ' .34
משרד הדואר הרוסי נפתח ב־ 5בספטמבר  .1901ראו :אליאב (לעיל ,הערה  ,)28עמ'  ,296–295תעודה  .130על מושבו
של המבורגר בבית סוכנות האניות בשוק הנמל ראו :קרק (לעיל ,הערה  ,)28עמ' .193
ע' זרטל' ,כזאת היתה הפוסטה' ,דבר 27 ,בינואר  ,1967עמ' .25
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המבורגר ניצל לעתים את משרתו כדי להעביר מסמכים ומידע שהיהודים רצו להעלים מעיני
השלטונות הטורקיים .משנודע לשלטונות על כך ,הוחלט לארוב לו באחד הימים בהגיעו לירושלים.
אך המבורגר ,ששמע על המארב המתוכנן ,מסר את המכתב לנוסע ממכריו ,וכשנעצר לא נמצא בכליו
דבר ,והמכתב הגיע ליעדו43.

עסקנות ציבורית
את עבודתו הציבורית של המבורגר ניתן לסווג לכמה תחומים .הוא היה פעיל ביצירת קשרים עם
הקונסול האוסטרי ,היה פעיל בוועדי ארגונים שונים (ארגוני רווחה וארגוני הנהגה) ,וקיים קשר עם
המושבות החדשות ,שנוסדו החל משנת .1878
ב־ 30ביולי  1866היה המבורגר בין החותמים על מכתב הבקשה מטעם קהילות ירושלים ויפו אל
הקונסול האוסטרי בירושלים ,לאופולד ולכר פון מולטהיים 44,שימנה את גיסו ראובן (רוברט) בלטנר,
לנציג הקונסולרי (סגן קונסול) של אוסטריה ביפו ,לאחר שנדחה בשל יהדותו ובגלל מעורבותו
בעסקים מפוקפקים 45.לימים היה ראובן בלטנר מרוכשי אדמות השכונה נווה־צדק ( )1887ושטר
המקנה נרשם על שמו ,וכן היה שותף בטחנת הקמח בלוד46.
המבורגר חתום על מכתב תודה שנשלח אל מיניסטריון החוץ המלכותי בווינה ב־ 10במרס ,1867
לאחר שהותר ליהודי אירופה האשכנזים לשחוט ולהפעיל אטליזים משלהם ,בתמורה להתחייבות
העדה האשכנזית לשלם פיצוי כספי לספרדים על אבדן הכנסה 47.היתר זה היה רלוונטי בעיקר ליהודי
ירושלים האשכנזים ,שניהלו מאבק ממושך ביהודים הספרדים בעיר על הזכות לשחיטה נפרדת48.
ביפו לא עורר עניין השחיטה מחלוקות וסכסוכים ,בוודאי לא כמו אלו שהתעוררו בירושלים .חוקרת
העיר יפו חנה רם הסבירה כי היה זה בעיקר בשל אישיותו המיוחדת של רב הקהילה ומנהיגה ,ר'
יהודה הלוי ,שידע למצוא פשרה גם בעניין השחיטה49.
המבורגר חתום גם על מכתב תלונה על יוסף קריגר שנשלח ב־ 5באפריל  1878אל הקונסוליה
האוסטרו־הונגרית בירושלים ,בשל התערבותו בסכסוך בין ר' אליהו מאני לר' רחמים יוסף פראנקו
43
44
45
46

47
48
49

על סדרי הדואר ראו :המבורגר (לעיל ,הערה  ,)1א ,עמ' פה–פח .נעתק בספרו של א' יערי ,זכרונות ארץ־ישראל ,א,
ירושלים תש"ז ,עמ' .243–239
מולטהיים ( )1911–1823כיהן כקונסול בשנים  .1867–1864ראו :מ' אליאב' ,רשימת קונסולים בירושלים בשלהי
השלטון העות'מאני' ,קתדרה( 28 ,תמוז תשמ"ג) ,עמ' .174
בקשת הקהילות בירושלים 30 ,ביולי  .1866לדברי אליאב אף שבמקור כתוב משה ,הכוונה למאיר ,אולם משה ,ולא
מאיר בנו ,הוא שנולד בנוישטט .ראו :אליאב (לעיל ,הערה  ,)28עמ'  ,144–143תעודה  ,48הערה .4
אליאב (שם) ,עמ'  ,144–142תעודה  .48האחים בלטנר :ראובן ,צבי ,שרגא־פייבל ודוד .ראו :שם ,הערה  .6וראו גם:
'דברי ימי השבוע' ,הצבי ,ז' בניסן תרמ"ז ( 1באפריל  ,)1887עמ' ' ;2באה"ק' ,המליץ ,ז' באייר תרמ"ז ( 1במאי ,)1887
עמ' ( 2נעתק מ'הצבי') .ראובן נפטר בי"ח בתמוז תרמ"ט ( 17ביולי  .)1889תצלום מצבתו ראו :רם (לעיל ,הערה ,)28
עמ' פב .וכן ראו :פ' גרייבסקי ,אבני זכרון ,ח :יפו ,ירושלים תרצ"א ,עמ' 5ב ,ושם נרשם י"ט בתמוז תרמ"ט.
אליאב (שם) ,עמ'  ,148–147תעודה .50
על כך ראו :מ' אליאב' ,יחסים בין־עדתיים בישוב היהודי בארץ ישראל במאה הי"ט' ,פעמים( 11 ,תשמ"ב),
עמ' 130־.129
רם (לעיל ,הערה  ,)28עמ' .50
קתדרה
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המוהל מאיר המבורגר וצפוּנות פנקסו :להיסטוריה החברתית של קהילת יפו

על משרת החכם באשי בחברון 50.הוא אף הוסיף את שמו ('דוור בדואר האוסטרי') לבקשה לאישור
תקנות אגודת 'קהילת יעקב' ,האגודה של 'כולל אונגרין' להתיישבות יהודית ליד ירושלים ,שנמסרה
ב־ 15במאי  1906לאדוארד אוטו ,יועץ ומיופה כוח בשגרירות קושטא 51.תפקידו של המבורגר כמנהל
סניף הדואר האוסטרי ביפו בוודאי תרם לקשריו עם הקונסול האוסטרי.
המבורגר מילא תפקידים קהילתיים ציבוריים רבים .למשל הוא שימש שנים רבות כמזכיר העדה
הספרדית ביפו ,והיה חבר ועד החברה 'עזרת ישראל' למן ייסודה ביולי  ,1886בראשותם של ד"ר
 50אליאב (לעיל ,הערה  ,)28תעודה  ,60עמ'  .166–165קריגר ( )1904–1838עלה בשנת  ,1863בשנת  1868יסד בירושלים
המנהל העות'מאני של מוחמד ראוף פאשא .על פי השערה
בית ספר מטעם כי"ח ,שימש מתורגמן ,ולבסוף היה מזכיר ִ
אחת היה אחיו מאב של קופל בלטנר ,ובנו אברהם נשא לאישה את שרה בת קופל בלטנר .ראו :פ' גרייבסקי ,זכרון
לחובבים ראשונים ,א ,ירושלים תשנ"ב ,עמ'  ;344המבורגר (לעיל ,הערה  ,)1א ,עמ' טז–יז .באב תרל"ג ( )1873מל
המבורגר את נסים חנוך בנו של קריגר (פנקס הנימולים ,עמ'  ,4מס' .)52
 51אליאב (שם) ,עמ'  ,319–317תעודה  .143השוו :המבורגר (לעיל ,הערה  ,)1ב ,עמ' קט; המחבר ,שהיה אחד החברים
בוועד האגודה ,ציין שם שהדבר היה בשנת  ,1894אך לדעת אליאב זו טעות .ראו :אליאב (שם) ,עמ'  ,310–308תעודה
 .139על ניסיונות ההתיישבות של בני 'היישוב הישן' מחוץ לירושלים ראו :ח' פלס' ,יחסם של בני היישוב הישן
להתיישבות בארץ ישראל במאה הי"ט' ,ציון ,מא (תשל"ו) ,עמ' .162–148
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מנחם (מרק) שטיין ,שהובא מחברון ,והמזכיר אלעזר רוקח 52.החברה הזו קיבלה עליה לסייע בכל
הסידורים המנהליים לעולים הבאים ארצה ולעוזבים אותה .כמו כן הפעילה החברה אכסניה לפרקי
זמן קצרים לבאים ארצה ולשבים לארצותיהם ,ופעלה נמרצות להקמת בית חולים .המבורגר קיבל עליו
להכין עם מאיר (פלפל אפטייקער) אלכמיסטר את כל הדרוש לבית החולים 53,ושניהם היו אחראים
שנים רבות ל'מחלקת ביקור חולים ועל הסדרים הטובים והנכונים בבית הזה' ,שכונה 'משכנות ידועי
חולי' 54.בפרסום תקנות החברה ב'הצבי' דווח על שכירת חצר ובניין בן תשעה חדרים ,מהם שלושה
להכנסת אורחים ,חדר תפילה ,חדר למשגיח ושני חדרים לבית חולים בהשגחת ד"ר שטיין 55.המבורגר
ובני משפחתו תרמו מכספם לחברה ,והוא עצמו אסף תרומות עבורה מאחרים ביפו ומחוצה לה 56.ד"ר
אהרן מאיר מזי"א ,שעבד עם ד"ר שטיין בבית החולים ,היה הרופא האחראי לקבוצת עולים שבאו
מבסרביה 57,אך כשעזבה הקבוצה את יפו ,נסגר בית החולים ,ובית המרקחת של אלכמיסטר הועבר
לראשון־לציון .בעקבות זאת התאחדו נדיבי יפו ושכרו את שירותיו של מזי"א לזמן ידוע 58.המבורגר
היה חבר גם בחברת 'ביקור חולים ביפו' ,שנוסדה בשלהי תרמ"ט ( ,)1889בעקבות התפרצות קדחת ֶדנגי.
המבורגר נמנה עם מקימי השכונה נווה־צדק ,השכונה היהודית הראשונה מחוץ ליפו ,והיה ממחברי
'ספר תקנות מושב נוה־צדק תרמ"ז אשר יסדה חברת עזרת ישראל' ואחד מן החתומים עליו 59.הוא
52

53

54

55
56

57

58
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שטיין (ביאליסטוק  — 1855ירושלים  )1916למד רפואה בגרמניה והצטרף אל חברי ביל"ו .היה רופא בראשון־לציון
ארבע שנים ,אחר כך פעל ביפו ,ובשנת  1886והשתתף בייסוד 'עזרת ישראל' .עבד בחברון ושב ליפו בשנת  .1890היה
מיוזמי 'שער ציון' .בשנת  1900שימש כרופא גם בפתח־תקווה .רוקח (ירושלים  — 1854גליציה  )1914היה פובליציסט,
מו"ל עיתונים ועסקן ,תחילה בצפת ואחר כך בחו"ל .היה מזכירו של ק"ז ויסוצקי ( .)1885יסד עם אחיו שמעון את
'עזרת ישראל' .פרסם מאמרים עוינים כלפי הברון ונודע כאיש ריב ומדון.
אלכמיסטר (לבוב  — 1854תל־אביב  )1932היה רוקח ,עלה לארץ בשנת  1876והתיישב בירושלים ,ואחר כך הקים ביפו
בית מרקחת .בשנת  1889עבר לראשון־לציון כעוזר לד"ר מזי"א ,ובשנת  1901חזר ליפו ,הקים בה בתי מרקחת ושימש
בתפקידים ציבוריים .ראו :א' מיכלין' ,שושלת הרוקחים לבית אלכמיסטר־אלינהורן' ,הנ"ל ,מעשי רוקחים :פרקים
בתולדות הרוקחות בארץ ישראל ,תל־אביב תש"ס ,עמ' .145–144
על ייסוד החברה ,תקנותיה והסדריה ראו' :חברת "עזרת ישראל" בעיה"ק יפו ת"ו' ,חבצלת ,כ"ט בסיוון תרמ"ו ( 2ביולי
 ,)1886עמ'  ;313–311פרוטוקולים א–ב ,מכ"ד וכ"ה בסיוון תרמ"ו ,ובהם על בחירתו של המבורגר ,ראו' :עזרת ישראל',
שם ,ו' בתמוז תרמ"ו ( 9ביולי  ,)1886עמ'  ,321–319וראו על ביקורו של א"א הרכבי במקום[ :א' רוקח]' ,עזרת ישראל',
שם ,י"ג בתמוז תרמ"ו ( 16ביולי  ,)1886עמ' .326
'יפו יום ג' כ"ו בסיון תרמ"ו ,מכתב להעורך' ,הצבי ,כ"ט בסיוון תרמ"ו ( 2ביולי .)1886
'חשבון מעשה חברת "עזרת ישראל" ,פרטי כל ט' (בעה"ק יפו ת"ו)' ,הוספה לחבצלת ,ז' במרחשוון תרמ"ז ( 5בנובמבר
 ,)1886עמ' ' ;20–17אזיען ,חברת "עזרת ישראל" ספר שלישי של פרטי כל' ,המגיד ,י"ז בסיוון — ח' בתמוז תרמ"ז (–9
 30ביוני  ,)1887ושם חתימות חברי הוועד ובהם המבורגר על הדו"ח; 'וזה חשבון הכנסה והוצאה מר"ח אלול תרמ"ט עד
ר"ח שבט תר"ן' ,חבצלת ,ג' בשבט תר"ן ( 24בינואר  ,)1890עמ'  ,108–107וחתומים שם המבורגר ,חיים יהושע גולדברג
וליב ברקוף .וראו :מיכלין (לעיל ,הערה  ,)53עמ' .67–66
מזי"א (בלרוס  — 1858ירושלים  )1930היה מהנדס ורופא ,ובשנת  1889נשלח לשמש כרופא הפקידות בראשון־לציון.
שנים אחדות היה רופא ב'שער ציון' ביפו ורופא במושבות יהודה ,והיה לפרדסן אמיד .משנת  1902היה בירושלים.
המנחים לרפואה ולמדעי הטבע ,רומי־אנגלי־
החזיק ספרייה גדולה והשתתף בדיונים בלשניים .ראו :א"מ מזי"א ,ספר ֻ
עברי ,בעריכת ש' טשרניחובסקי ,ירושלים תרצ"ד.
'בקור חולים בעדת ישורון בעה"ק יפו ת"ו' ,חבצלת ,ג' בשבט תר"ן ( 24בינואר  ,)1890עמ'  .107ב'הצבי' דווח על
פתיחת בית חולים משותף לספרדים ,מערבים ואשכנזים ועל הבטחתו של מזי"א לבקר בו חינם .ראו' :ברוכים הבאים',
הצבי ,כ"ח בחשוון תר"ן ( 25בנובמבר  ,)1889עמ' .1
נווה־צדק ( )1887מיסודה של חברת 'עזרת ישראל' .ראו 80' :שנה להקמת נוה־צדק ונוה־שלום :חגיגות ואירועים לציון
התאריך ייערכו בשתי השכונות' ,דבר 8 ,במרס  ,1967עמ' .5
קתדרה
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המוהל מאיר המבורגר וצפוּנות פנקסו :להיסטוריה החברתית של קהילת יפו

שימש כחבר מרכזי בוועד השכונה יחד עם שמעון רוקח 60,אלעזר רוקח ,ראובן בלטנר ,ד"ר שטיין
וישראל פרקלווארט61.
בהיותו חבר מרכזי בעדה האשכנזית חתם המבורגר עם פינס ,שמרלינג ושלוש 62בז' בניסן תר"ן
( 28במרס  )1890על קול קורא למושבות רחובות וראשון־לציון מטעם הוועד לראשי עדת ישראל
ביפו ובו בקשה להושיט לוועד עזרה כספית כדי שיוכל להמשיך לתת לחם עוני גם לבני המושבות
הפונים אליו 63.המבורגר נטל חלק גם בפרסום קול קורא של הוועד לעם היהודי באב תר"ן ()1890
לקום לעזרת עדת יפו ולתמוך בה 'למען תמצא די אונים לבצע אשר החלה' בעזרה לקיומה ובעזרה
לבאים בשעריה 64.מעשים אלו מלמדים כי תושבי העיר ובראשם חברי הוועד תמכו במושבות וביקשו
לפעול לטובת היישוב היהודי כולו ,ולא להצטמצם בד' אמותיה של קהילת יפו65.
בקיץ תרנ"א ( )1891שכרו פינס וש' רוקח בית רחב ידיים ,פתחו בו בית חולים שנקרא 'שער ציון',
וערכו חוזה עם ד"ר שטיין שיבקר בו מדי יום 66.בפנייה אל הציבור בארץ ובחו"ל הודו חברי הוועד
על תרומות שנתקבלו מהנדיב אברהם גרינברג ,מהוועד 'למען ציון' ,מהרב ד"ר עזריאל הילדסהיימר
ומחיים גדליה 67.הכותבים עמדו על הקושי החוקי להיעזר בכספי 'חובבי ציון' ,במיוחד נוכח המצוקה
שגברה עם בואם של הפליטים מרוסיה ,וקראו לנדבנים לפתוח את כיסם68.
בגל העלייה הראשון לארץ־ישראל ,בשנים תרמ"א–תרמ"ב ( ,)1882–1881הגיעו ליפו כ־5,000
נפש ,והיא שימשה להם מקלט זמני לקראת צאתם לערים ולמושבות ,ובשנים תר"ן–תרנ"א (–1890
 )1891הציף את יפו עוד גל עולים גדול 69.היישוב היהודי ביפו ,שער הכניסה לארץ־ישראל ,מנה
60
61

62
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64
65

66
67
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רוקח (ירושלים  — 1863וינה  )1922הגיע ליפו בשנת  1884כמנהל התחנה לגביית מס דרכים .יסד עם אחיו אלעזר את
אגודת 'בני ציון' לסיוע לנזקקים ,והיה ממקימי חברת 'פרדס' ( .)1903לימים היה ראש קהילת יהודי יפו.
המידע על פרקלווארט ,שנודע בכינוייו ישראל זייגרמכר וישראל גבאי ,מועט .הוא שלט בערבית ובטורקית ושימש
מתורגמן ,נפטר ונטמן בפתח־תקווה .ראו :י' רוקח ,ימים ראשונים וניחוח הדרים :סיפורו של בן נוה צדק ,בעריכת ג'
גרא ,תל־אביב תש"ס ,עמ' .69–68
שלוש (אלג'יר  — 1840תל־אביב  )1920היה צורף וחלפן והפך לבעלים של אדמות נווה־צדק ,נווה־שלום ,מחנה־יהודה,
מחנה־יוסף ושכונת אהרן (כרם התימנים) .ביתו ברחוב שלוש  32שימש בית כנסת.
רם (לעיל ,הערה  ,)28עמ' כד.
בין החותמים המבורגר ,פינס ,שמרלינג וש' רוקח .ראו :רם (שם) ,עמ' .105
למשל א' רוקח ,מראשי החברה ,ויהושע אייזנשטדט תמכו במופגן במורדים בראשון־לציון בשנת תרמ"ז ,ורוקח אף
העביר להם חלק מהכספים שיועדו לבניית שכונת נווה־צדק .ראו :ר' קרק' ,עלייתה של יפו כמרכז היישוב החדש —
היבטים חברתיים ותרבותיים' ,מ' אליאב (עורך) ,ספר העלייה הראשונה ,א ,ירושלים תשמ"ב ,עמ' .301
א"ה [א' האניג]' ,יפו' ,חבצלת ,י"ז באב תרנ"א ( 21באוגוסט  ,)1891עמ'  ;335מיכלין (לעיל ,הערה  ,)53עמ' .67–66
גרינברג ( )1906–1861היה סוחר ובעל אחוזות ברוסיה ,ונתמנה למחליפו של יהודה ליב פינסקר ב'ועד האודסאי'.
הילדסהיימר (הלברשטט  — 1820ברלין  )1899היה מראשי יהדות גרמניה הנאו־אורתודוקסית ותמך ביישוב ארץ־
ישראל .גדליה (אלנהורן ,אוקראינה  — 1849תל־אביב  )1942היה עסקן ציבור וציוני נלהב וקרוב משפחה של
מונטיפיורי .הוא עלה בשנת  ,1864התיישב בחברון ,ואחר כך השתקע ביפו .ראו :תדהר (לעיל ,הערה  ,)15יח ,עמ'
.5449–5448
'מהועד לראשי עדת ישראל ביפו' ,הצבי ,ח' באלול תרנ"א ( 11בספטמבר  ,)1891עמ' קעח .בהערה התנצל העורך על
האיחור בפרסום .על הפנייה חתומים שמרלינג ,המבורגר ,יוסף מויאל ,פינס ,שלוש ,נסים הכהן ,יוסף בן־משה וש' רוקח.
י' בעלקינד ,די ערשטע שריט פון ישוב ארץ ישראל ,א ,ניו־יורק  ,1917עמ'  .29על עליית תר"ן–תרנ"א ראו :ש' טולדנו,
'עליית תר"ן–תרנ"א ( )1891–1890ומקומה בהתפתחות היישוב היהודי בארץ ישראל' ,עבודת דוקטור ,אוניברסיטת
חיפה.1999 ,
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יוסף לנג ורעות גרין

כ־ 250משפחות ,ולהן חמישה־עשר בתי מדרשות משפחתיים; לאשכנזים היה תלמוד תורה אחד
לשלושים וחמישה ילדים ,ולספרדים היו תלמוד תורה ובו חמישים ילדים ובית ספר מעורב (של
משפחת בלקינד) לשלושים ושניים בנים ועשר בנות70.
עליית תר"ן–תרנ"א מרוסיה הגדילה את שיעורה של העדה האשכנזית ליותר ממחצית
הקהילה 71 ,ופינס וחבריו ביפו ניצלו זאת וייסדו ועד לעדה האשכנזית ,שינהל את כל
ענייניה 72.בכ"ט בסיוון תר"ן ( 17ביוני  )1890נערכה אספה כללית ראשונה של אנשי
העדה האשכנזית ביפו ,כנראה ביָ זמת פינס ,המבורגר ולפין ,לבחירת ועד נפרד לעדה.
בבחירות חשאיות נבחרו שבעה טובי העיר ,יעקב גולדמן נבחר לסופר העדה ,ולנשיא
לעדת האשכנזים נתמנה הרב נפתלי הרץ הלוי ,מינוי ירושלמי מובהק 73.על הוועד
הוטל לגייס משאבים להקמת מוסדות הדת החסרים (בית כנסת ,בית מדרש) ובעיקר
לדאוג למוסד ביקור חולים 74.המבורגר נבחר לאחד מטובי העיר ונתמנה לחבר בחברת
ביקור חולים75.
חברי הוועד הקיים ,הספרדי ,שנפגעו מהפילוג ,הציעו להקים ועד משותף ,שישמר את
חותמת ועד
ההבדלים בין 'היישוב הישן' הירושלמי לבין היישוב ביפו ואת עקרון הפרנסה מיגיע כפיים ,ושיקיים
הקהילה היהודית
77
76
את ישיבותיו בעברית .הרב הירושלמי יעקב מאיר קיבל עליו את המשימה ,ובט' באדר ב' תרנ"א
ביפו ,שנות
התשעים של המאה ( )1891הוא הצליח להקים ועד מאוחד לאשכנזים ולספרדים ,ועם חבריו נמנה גם המבורגר 78.היה
התשע־עשרה
זה מהלך יוצא דופן בתולדות 'היישוב החדש' ,והוא זכה לפרסום ולעידוד במיוחד ממשכילי 'היישוב
החדש' בני חוגו של אליעזר בן־יהודה .בשלב הראשון כיהנו בוועד שבעה אשכנזים — ובהם כאמור
המבורגר — וארבעה ספרדים ,מבלי שפוטרו הסופר והשמשים שמינה הוועד האשכנזי שנה קודם לכן.
הוחלט שבעתיד ייבחרו חברי הוועד לפי שיעורן של העדות באוכלוסייה ,והובעה ציפייה שיום יבוא
וגם השחיטה תהיה משותפת .בינתיים נתמנה הרב נפתלי הרץ הלוי לנשיא העדה המאוחדת ,לרב,
70
71
72
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ר"י חיים מפראג (רי"ח טוב)' ,משא יפו ת"ו' ,חבצלת ,כ"ו באייר תר"ן ( 16במאי  ,)1890עמ' .281–280
א' דרויאנוב (עורך) ,ספר תל־אביב ,א ,תל־אביב תרצ"ו ,עמ' .33
על המאבק סביב ההגמוניה על ועד הקהילה ראו :מ' אלקיים ,יפו — נוה־צדק :ראשיתה של תל־אביב :תולדות היישוב
היהודי ביפו מראשית המאה ה־ ,19תל־אביב תשנ"א ,עמ' .219–205
הלוי (ויידנבוים ,ביאליסטוק  — 1852ירושלים  )1902עלה לארץ בשנת  ,1884התיישב בירושלים וכעבור שנתיים נשלח
לעמוד בראש הקהילה האשכנזית ביפו בתמיכת הרבנים סלנט ויהודה ליב משה דיסקין .ראו :תדהר (לעיל ,הערה ,)15
א ,עמ'  .103–102פינס פרסם כרוז המבשר על דבר הוועד .ראו :אלקיים (שם) ,עמ'  ,253הערה .286
אלקיים (שם) ,עמ'  206והערה  ,285ושם הפניה לספר הפרוטוקולים של ועד הקהילה היהודית ביפו ,מס'  ,1כ"ט בסיוון
תר"ן.
י' גאלדמאן' ,יפו :מכתב אל מו"ל חבצלת' ,חבצלת ,י"ג בתמוז תר"ן ( 1ביולי  ,)1890עמ'  ;276–274רם (לעיל ,הערה
 ,)28עמ' .105
אלקיים (לעיל ,הערה  ,)72עמ' .209
הרב מאיר (ירושלים  — 1856ירושלים  )1939שימש כשד"ר לקהילות שונות ,היה חבר בוועד העדה הספרדית בירושלים
משנת  ,1888חכם באשי בסלוניקי ( )1919–1907ולבסוף נבחר בתרפ"א ( )1921לראשון לציון.
ראו מכתבם של ראשי העדה הזמנית המאוחדת אל ועד העדה הספרדית בירושלים בראשות רפאל מאיר פניז'ל' :יפו
ת"ו י"ג לחדש אד"ש שנת תרנ"א' ,הוספה להאור ,י"ד באדר ב' תרנ"א ( 24במרס  ,)1891עמ' צט .על המכתב חתומים
המבורגר ,פינס ,שמרלינג ,לפין ,ש' רוקח ,שלוש ,הכהן ,שלמה ארוימי ,בן־משה וצורפה חתימת הרב נ"ה הלוי.
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המוהל מאיר המבורגר וצפוּנות פנקסו :להיסטוריה החברתית של קהילת יפו
בעברית79.

לאב בית דין ולמורה .כמו כן הובטח שדיוני הוועד יתקיימו
שבוע לאחר מכן פורסמה בעיתונות הודעה רשמית 'מאת בית ועד
לראשי עדת ישראל ביפו' ,ונכתב בה' :התבשרנו כי התאחדו יחד עדת
האשכנזים ועדת הספרדים' .על ההודעה חתומים חיים שמרלינג ,מאיר
המבורגר ,י"מ פינס ,בצלאל הכהן לפין ,שמעון רוקח ,אהרן שלוש ,נסים
הכהן ,שלמה ארוימי ,יוסף ר' משה ו'חתימה שלא ידענו לקרוא' ,והכוונה
לאברהם יהושע דנדיקוב80.
בן־יהודה הקדיש למהלך האיחוד מקום רב בעיתוניו ,מפני שבירושלים
לא הצליחו להגיע לאחדות דעים ,וכוונתו הייתה להפעיל לחץ על הרב
מאיר וחבריו להשלים את איחוד העדות בירושלים ,כדי שגם בעיר זו לא
יוכלו עוד הגויים להבחין בין 'יהודי' ל'שכנז' 81.בן־יהודה חשף בעיתונו
שהרב מאיר פנה בעניין זה לרב שמואל סלנט ,ושזה הסכים לתמוך
ביָ זמה ,אך היא לא יצאה אל הפועל82.
מן הראוי לציין את השיהוי שנקט העיתון 'חבצלת' בדווחו רק
בתחילת ניסן תרנ"א על איחוד העדות ביפו לקהילה אחת 'עדת בני
יפו' ,כמעט חודש לאחר האירוע 83.כחודש לאחר הדיווח הראשון פרסם
'חבצלת' את חשבונה השנתי של הקהילה כאילו פעלה זה אחד־עשר
חודשים .על החשבון הזה — הכנסות והוצאות — חתומים חברי הוועד
הזמני ובהם המבורגר 84.באותו הגיליון פורסמו תודות לרב מאיר ומכתבי
תמיכה מאת הרב סלנט ,חיים אהרן ולירו ורפאל מאיר פניז'ל .בסיוון
תרנ"א דיווח 'חבצלת' על חגיגה במלאות אחד־עשר חודשים לקיום
הוועד ביפו 85.העיתון פרסם עוד שכבר בז' בתשרי תרנ"א ( 21בספטמבר
 )1890נועדו חברי ועד העיר יפו ,פינס ,ש' רוקח ,שמרלינג ,המבורגר
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הודעה המצטטת מכתב על
אודות איחוד הקהילות הספרדית
והאשכנזית ביפו .מאיר המבורגר
בין החתומים על המכתב
('הצבי' 24 ,במרס  ,1891עמ' )5

שם.
הוספה להאור ,כ"ד [צ"ל :כ"ה] באדר ב' תרנ"א ( 4באפריל  ,)1891עמ' ק .דנדיקוב
(קייב  — 1864רחובות  )1892היה יהודי אמיד ,עלה בשנת  1887והתיישב ביפו.
כעבור זמן קצר רכש נחלה באדמות דוראן (רחובות) אך נפטר זמן מה אחר כך.
'ירושלים ,ר"ח ניסן' ,הוספה להאור ,ב' בניסן תרנ"א ( 10באפריל  ,)1891עמ' קד.
ח"א ולירו' ,תלגרם להאור' ,הוספה להאור ,ט' בניסן תרנ"א ( 17באפריל  ,)1891עמ' קח.
'גוי אחד בארץ' ,חבצלת ,ב' בניסן תרנ"א ( 10באפריל  ,)1891עמ' .208–207
'יפו ,חשבון הכנסה והוצאה מאת ועד מנהל קהל עדת ב"י בעיה"ק יפו ת"ו' ,חבצלת,
כ"ו באייר תרנ"א ( 3ביוני  ,)1891עמ' .258–256
ע' בן־הראש' ,יפו ,י"ח בסיון' ,חבצלת ,ד' בסיוון תרנ"א ( 10ביוני  ,)1891עמ' .263
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ויעקב הרצנשטיין ,עם חברי ה'ועד האודסאי' ביפו כדי למצוא דרכים לעזור לאורחים הבאים לעיר
'יגעים ברעה' ,ושברוח זו פנו גם אל הרב הילדסהיימר86.
משנת תר"ן גדל בהתמדה שיעורם של האשכנזים באוכלוסיית יפו ,ובמפקד שנערך בשנת תרס"ה
( )1905בקרב האוכלוסייה היהודית בעיר ,שמנתה כ־ 5,000נפש ,היו האשכנזים כ־ 57אחוז ,ואילו
הספרדים ,המערבים ,התימנים והמזרחים היו יחד כ־ 43אחוז87.
בזכות פעילותו הציבורית היה להמבורגר מגע עם מגזרים רבים; רבים הכירו אותו ואת יכולותיו,
את מסירותו ומקצועיותו ,ויש להניח שהדבר הגדיל את הביקוש לשירותיו כמוהל.

הכתב מיפו
המבורגר שימש כתב עיתונות מקומי ביפו בשנים תרכ"ו–תרכ"ח ( )1868–1866ותרל"ח–תרל"ט
( .)1879–1878הוא פרסם בעיתונים 'הלבנון' ו'המגיד' ידיעות על מצבם של יהודי יפו ,אך גם דן
בסוגיות מגוונות ,מקצתן היו חשובות ביותר לעתיד היישוב 88.על רוב מאמריו חתם' :כה דברי אהובו
הכותב בפקודת קהל יפו הק'[טן] מאיר המבורגר שו"ב' ,ועל כמה ממאמריו חתם בשם ירנ"ן89.
באחד ממכתביו הגלויים למו"ל 'הלבנון' יחיאל ברי"ל ציין המבורגר בשמחה את דבר נדבתם של
הרב נתן אדלר ומשה מונטיפיורי 50 ,ליס"ט ,לעניי יפו .הוא דחק בבריל לפרסם את דבר נדבנותם
של השניים ,לתאר את מצבם הקשה של יהודי יפו ולהוסיף 'מילי דרחמי' משלו לכל נדיבי ישראל
שיושיטו ידם לנצרכי העיר .בתגובתו תיאר המו"ל את דבר השמועה שהופצה בעולם כשניסו
ירושלמים אחדים להתיישב בשכם ,לאמור' :יש חרם קדום מקדמונים שלא יתישבו אחב"י באה"ק
[אחינו בני ישראל בארץ הקודש]' אלא בארבע ערי הקודש :ירושלים ,חברון ,טבריה וצפת ,והמחזיק
במי שאינם מתגוררים בערים הללו 'כמחזיק בידי עוברי עברה' .לדעת בריל לו חיו רבני ירושלים
מתקני אותה התקנה בימינו ,היו מבטלים אותה מעיקרה ,ומשום כך יש לעודד עתה התיישבות יהודים
בערים שכם ,לוד ורמלה וכמובן ביפו90.
בתשרי תרכ"ז ( )1866בישר המבורגר לקוראי 'הלבנון' על מינויו של גיסו ראובן בלטנר לקונסול
דנמרק ,ודיווח ש'בחוף יפו והסביבה ,הפחה עשה לו כבוד גדול [ ]...אמרו הבריות בראותם את בלאטנר
(איש יהודי) רוכב על סוס בראש חוצות ולפניו ילך כבוד וגדולה [ ]...הנה זה משיח אלהי ישראל .יזכנו
ה' ותחזינה עינינו בשוב ה' את שבות ציון וה' ילך לפניהם'91.
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מ"צ ז־קי' ,יפו' ,חבצלת ,י"ג בסיוון תרנ"א ( 19ביוני  ,)1891עמ' .270
ז' סמילנסקי' ,הישוב העברי ביפו (ע"פ רשימות סטטיסטיות)' ,העומר ,א (אדר תרס"ז) ,עמ'  .22 ,19על אופן עריכת
המפקד ראו :נ' גוברין ,העומר :תנופתו של כתב־עת ואחריתו ,ירושלים תש"ם ,עמ'  .106–102על מספרי האוכלוסייה
והחלוקה העדתית ראו גם :קרק (לעיל ,הערה  ,)65עמ' .300–299
על הפסקת הדיווח בין תרכ"ח לתרל"ז כתב' :ולא עליתי אל ההר הטוב [הלבנון] כי נוצרו בעדי טרדותי העמוסות על
שכמי בעבודת הקאמיסיאן והעקספעדיטיאן כי יפו חוף אניות סוחר' (מכתבי סופרים [לעיל ,הערה .)]27
ר' יזרעאל' ,לביקורת ההיסטוריוגרפיה של שנותיה הראשונות של פתח־תקוה' ,קתדרה( 9 ,תשרי תשל"ט) ,עמ' 101
והערה .25
'יפו ת"ו טו"ב שבט תרכ"ו' ,הלבנון ,י"ד באדר תרכ"ו ( 1במרס  ,)1866עמ' .68–67
'יפו ,בין כסא לעשור משנת תרכ"ז לפ"ק' ,הלבנון ,כ"ו בתשרי תרכ"ז ( 5באוקטובר  ,)1866עמ' .293–292
קתדרה
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המוהל מאיר המבורגר וצפוּנות פנקסו :להיסטוריה החברתית של קהילת יפו

מכלל רשימותיו ודיווחיו מן הראוי לדון בשתי רשימות המשקפות את עמדותיו הייחודיות באשר
ליישוב ארץ־ישראל .במכתב שכתב המבורגר למו"ל 'המגיד' בסיוון תרכ"ז ( ,)1867בעקבות ידיעה
שפורסמה בעיתונים על כישלונה של המושבה האמריקנית ביפו ועל מותם של בני המושבה מרעב,
הוא הרעיף מילים חמות על אנשי המושבה —  156נפשות שעלו באוגוסט  — 1866ועל יחסם החיובי
אל יהודי העיר 92.לדבריו יהודים הרוצים לעלות לארץ־ישראל ,חוזרים בהם בעקבות דברי הבלע על
מצבה של המושבה .באותם ימים ,כך דיווח ,הזדמן ליפו זליג (עזריאל) הויזדורף מירושלים וביקש
ממנו להשיג מכתב הכחשה רשמי של נשיא הקולוניה הזו 93.לדבריו המלעיז הוא יהודי מומר בשם
לוונטל .ואכן צבי בלטנר ,גיסו של המבורגר ,פנה אל ג'ורג' ג'ונס אדמס ,נשיא הקהילה האמריקנית94,
וזה כתב מיד מכתב הכחשה באנגלית (מאי  )1867והחתים עליו כעד את הקונסול הפרוסי
ד"ר גאורג רוזן 95.המכתב נשלח אל הרב צבי קלישר,
מראשי ה'חברה ליישוב ארץ־ישראל'' 96.ואני',
הוסיף המבורגר' ,העתקתי את המכתב לשפת קדשנו
ומבקש לתת לו פרסום' .מכתבו של אדמס מסתיים
במילים אלה' :פה ִא ִ ּוינו למושב לנו ופה חפצים אנחנו
ומק ִ ּוים אנחנו לשמוע קול השופר ביום שתבֹא
לחיות ַ
התשובה לכל ישראל ובית יהודא ישכון לבטח וחטאת
יהודא יִ ָּמחה ויִ ָּכרת לעד אמן'97.
כחודש ימים לאחר מכן פרסם 'המגיד' מכתב
ששלח יבי"ז הלוי מפ...ז (מפוניבז') אל מתתיהו
שטרשון מווילנה 98,ובו שאל על האפשרות להתיישב
בארץ־ישראל סמוך למושבה האמריקנית ביפו .הכותב
ביקש מידע על שטח האדמה ואיכותה ,על היבולים ,על המגורים (אוהלים או בתי אבן) ,על אורחות
החיים ועוד שאלות באשר לאמצעי ייצור חקלאיים .עורך 'המגיד' פרסם את המכתב וציין בסופו:
'סופרנו הנכבד ביפו יה'[יה] מטובו להשיב נכונה על השאלות האלה'99.
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המושבה האמריקנית ביפו נוסדה בשנת  1866על ידי חברי כת 'כנסיית המשיח' ,כת קטנה אשר חבריה שאפו לבוא
אל הארץ הקדושה ,לחיות בה ולהכשיר את הדרך למלכות שמים .ראו :ז' וילנאי ,תל־אביב‑יפו ,ירושלים תשכ"ה,
עמ' .229–223
הויזדורף ( )1905‑1826היה מראשי 'כולל הולנד ודויטשלאנד' (הו"ד) ,שד"ר ואיש ציבור .עלה בשנת .1847
אדמס ( )1880–1811היה כוהן דת שייסד עם מאמיניו את המושבה האמריקנית מחוץ ליפו בשנת  1866וחי בה עד
עזיבתו ביוני .1868
הקונסול הפרוסי רוזן כיהן בשנים  .1867–1852ראו :אליאב (לעיל ,הערה  ,)44עמ' .166
קלישר ( )1874–1795היה ממבשרי הציונות .רוב שנותיו היה רב ודיין בטהורן שבצפון פולין .נמנה עם יוזמי הקמת
ה'חברה ליישוב ארץ־ישראל' בפרנקפורט.
'אזיען ,יפו סיון תרכ"ז' ,המגיד ,כ"ג בסיוון תרכ"ז ( 26ביוני  ,)1867עמ' .199–198
שטראשון ( )1885–1817היה משכיל יהודי ואיש ציבור מרכזי בווילנה .פעל למען שחרור הקנטוניסטים והיה בקשרים
עם מנהיגים יהודיים רבים .ספרייתו נודעה ברחבי העולם היהודי.
'רוסלאנד' ,המגיד ,כ"ח בתמוז תרכ"ז ( 31ביולי  ,)1867עמ' .235
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כעבור זמן לא רב שלח המבורגר אל עורך 'המגיד' אליעזר ליפמן זילברמן את תשובותיו של אדמס
על השאלות של היהודי מפוניבז' .התשובות נכתבו באנגלית והופנו אל המבורגר' ,ראש לחברת
ותכונן ציון
שת ָּבנה ִ
היהודים ביפו' ,והוא דאג לתרגמן לעברית .בסיום מכתבו כתב אדמס' :בא הזמן ִ
עה"ק ובמהרה יבֹא משיח צדקנו [ּ ]...בֹאו אחי בני־ישראל ,כי הגיעה השעה ,שישובו היהודים לאדמת
אבותיהם' וכו' .המכתב נכתב ב־ 23באוגוסט  ,1867וכידוע עזבו המתיישבים האמריקנים את יפו עד
סוף  ,1868ובמקום מושבתם הוקמה מושבה טמפלרית של איכרים מווירטמברג ,והם ישבו במקום עד
שגירשו אותם הבריטים בימי מלחמת העולם השנייה.
המבורגר הוסיף על דברי אדמס מידע חיוני משלו על מחירן של בהמות עבודה ועצות טובות,
ובסיום כתב כי מי שחפץ 'למלא אמתחתו כסף ולמצוא תענוגי עוה"ז [העולם הזה] ולא לרצות אבני־
קֹדש — ,לאיש כזה יותר טוב ,שיכבד וישב בביתו בחו"ל' ,כי ארץ־ישראל 'נקנית עתה ביסורים קשים
שחבתו לאה"ק תרוממהו על כל המניעות ,ומדמה בנפשו כי אם אפילו ימות
ובעבודה קשה [ ]...רק זה ִ
כדאי לו הדבר והזכות להיות נקבר באדמת הקודש ,לאדם כזה כל מר מתוק וכל רע טוב ולזה הקב"ה
עוזר ותומך להפיק חפצו [ ]...ועל כן אלו האנשים שבדעתם לבֹא הנה לתכלית החיות נפשם מיגיע
כפיהם ולא לשום פניה אחרת ,הם יצליחו בע"ה [בעזרת השם]'100.
לא חלפו ימים רבים ומשה זאקס דיווח ב'המגיד' שאנשי הקולוניה האמריקנית עזבו את יפו' ,וכל
יגיעותיהם להבל וריק' .לדבריו הם באו ליפו עם נכסים רבים ובעלי חיים אך איבדו את רוב רכושם.
אז 'קם גבור חיל אדם גדול בענקים' ולווה עבורם כספים שלא היה בכוחם להחזירם 101.זאקס ,שהיה
חסיד מובהק של יישוב ארץ־ישראל 102,כתב כמה חודשים קודם לכן' :אין לנו שום תקוה אם לא
נעבוד עבודה בשדה חרפה היא לנו ,אם רואים אנחנו כי ממדינה הרחוקה אמעריקא באו נוצרים
וישכנו בעה"ק יפו בתוך גנים ופרדסים וכל שוקי ירושלים מעוטרים בתפוחי אדמה [ ]...של הקאלאניע
אמעריקיס'103.
תגובתו של המבורגר השתהתה לא מעט ,אך לבסוף כתב באדר תרכ"ח (מרס  )1868כי 'מה שכתב
ר' משה זאקס מירושלים אודות הקולוניסטים מאמעריקא שכבר הותרה אגודתם ושבו לארצם הוא
שקר מוחלט!' .הוא הודה כי אמנם היו משפחות שעזבו ,אך במקומן באו אחרות והצליחו .לדבריו יש
גם מבני עמנו שמתאמצים להטיל מורא על הרוצים לעלות לארץ־ישראל ,ומוטב שיאמינו למי שחי
ביפו ולא למי שמדווח מירושלים104.
' 100אזיען :יפו ת"ו כ"ב מנחם תרכ"ז לפ"ק' ,המגיד ,כ"ה באלול תרכ"ז ( 25בספטמבר  ,)1867עמ'  .300–299על הפרשה
ראו גם :ש"ל ציטרון ,תולדות חבת־ציון ,א ,אודסה תרע"ד ,עמ' .65–62
 101מ' זאקס' ,אזיען־ירושלם' ,המגיד ,כ"ח בכסלו תרכ"ח ( 25בדצמבר  ,)1867עמ'  .395זאקס ( )1870–1800היה מראשוני
עולי גרמניה לארץ־ישראל .פעל למען יישוב ארץ־ישראל ולמען 'בתי מחסה' בירושלים ,וכן היה פעיל מרכזי ב'כולל
הולנד ודויטשלאנד' .ראו :מ' אליאב ,אהבת ציון ואנשי הו"ד :יהודי גרמניה וישוב ארץ־ישראל ,תל־אביב תשל"א ,עמ'
.225–215
' 102אזיען ,ירושלים ת"ו פ' עקב שנת תברך' ,המגיד ,כ"ב באלול תרכ"ח ( 9בספטמבר  ,)1868עמ' .284
 103מ' זאקס' ,אזיען ירושלים ת"ו תמוז' ,המגיד ,י"ג באב תרכ"ז ( 14באוגוסט  ,)1867עמ'  .252הוא תהה מה נעשה
בירושלים בכספו של מונטיפיורי ,וקרא ליהודים לרכוש אדמות בארץ־ישראל ולא לבנות בה בתים בעת הזאת.
 104מ' המבורגר' ,אזיען־יפו שבט תרכ"ח' ,המגיד ,כ"ד באדר תרכ"ח ( 18במרס  ,)1868עמ' [.]4
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כעשר שנים לאחר פרסום מאמרו זה שב המבורגר לעסוק בסוגיית יישוב ארץ־ישראל ,והפעם
בכינונה של המושבה פתח־תקווה .מתוכן מאמריו ,שפורסמו בשם העט ירנ"ן ,ניכר שהיה מצוי
היטב בכל מהלכיהם של מייסדי המושבה ואוהדיהם ,ומשום כך
המאמרים הם מקור רב ערך לתולדותיה של פתח־תקווה105.
שישים ואחת שנים חי המבורגר ביפו חיים עשירי מעש .ב'ספר
שלשה עולמות' ציין המחבר שלעת זקנתו סבל המבורגר מעוני
וממחסור ונזקק לתמיכת הערבים ,אך לא מצאנו לכך אישור בשום
מקור אחר 106.בשנת תרע"ג ( )1913שלח המבורגר גלויה אל
חתנו המורה אברהם יפה בעקרון ובה כתב' :אודיעך כי שבעה"ר
[בעוונותינו הרבים] זוגתי חמותך חי'[ה] חולנית הרבה מיום ג'
העבר ונלאו המרפאים למצֹא לה איזה רפואה [ ]...השי"ת שישלח
רפואה שלמה במהרה' 107.אך התפילות לא הועילו ובט"ז בשבט
תרע"ג ( 24בינואר  ,)1924מתה עליו רעייתו ,ובעקבות זאת החליט
לעלות לירושלים ולחיות בקרבת בני משפחתו .הוא התגורר בבית
בתו דבורה רוּבוביץ' עד יום מותו ,ונקבר בחלקת המשפחה בהר
הזיתים בירושלים .ברישום החברה קדישא ירושלים נכתב' :מאיר
בר' יהודא משה הלוי המבורגר ,ט"ז מנ"א [מנחם־אב] תרפ"א [20
באוגוסט  ,']1921ועל מצבתו (המחודשת) נרשם' :פ"נ [פה נטמן]
יקירנו הר"ר [הרב ר'] מאיר ב"ר [בן ר'] משה המבורגר צדיק ומוהל
אומן נלב"ע [נלקח לבית עולמו] ט"ז מנ"א תרפ"א'108.
קברו של מאיר המבורגר
(צילום :עמוס שיפמן)

סיפורי מילה
ככל הנראה היה המבורגר המוהל הראשון שהתגורר ביפו .על פי עדותו של יעקב ויינשטיין ,בנם
של נחום ואטיל ביילה ויינשטיין ,ממייסדי אחוזת־בית ,אביו ,שהיה מוהל ,למד את מלאכת המילה
מהמבורגר ,שהיה המוהל הראשון ביפו109.
 105כך לדוגמה תיאר את ההחלטה של מייסדי פתח־תקווה לצאת מירושלים ולהתיישב בשטח שקנו' ,כר נרחב בהמישור
הגדול הנקרא בל"ע באצא מהלך ג' שעות בצפונית מזרחית של עירנו יפו' .ראו :ירנ"ן' ,ישוב ארץ ישראל' ,הלבנון ,כ"ג
באייר תרל"ט ( 16במאי  ,)1879עמ' .1
 106המבורגר (לעיל ,הערה  ,)1א ,עמ' מב .בעותק השמור בידי עמוס שיפמן כתבה יד נעלמה' :כל הקטע הזה איננו נכון,
מעולם לא סבל מחסור ולא קיבל מתנות'.
 107המבורגר ביפו אל יפה בעקרון ,ערב שבת פרשת בשלח תרע"ג .הגלויה ברשות עמוס שיפמן.
 108המבורגר כתב בטעות שנפטר בתרע"ה .ראו :המבורגר (לעיל ,הערה  ,)1א ,עמ' מב .השוו :תדהר (לעיל ,הערה  ,)15ב,
עמ'  ,735–734ולדבריו נפטר בי"ז באב תרפ"א ( 21באוגוסט .)1921
 109לדברי יעקב ויינשטיין אביו היה המוהל היחיד ביפו משנת  ,1899ומשנת  1904עבר לעסוק במילה בלבד .ברור כי
זו טעות ,שכן המבורגר מל עד שנת  .1913נחום ויינשטיין ,כמו המבורגר ,מל גם ילדים מוסלמים .ראו :מ' נאור וע'
לוינסון' ,מי היו  66מייסדי תל אביב' ,מ' נאור (עורך) ,תל אביב בראשיתה ,1934–1909 ,ירושלים תשמ"ד ,עמ' .16

קתדרה

90

יוסף לנג ורעות גרין

טקס ברית מילה.
משמאל :המוהל
מאיר המבורגר

(באדיבות עמוס שיפמן)

המבורגר קיים את מצוות המילה שנים רבות .תחילה כמוהל של יפו ושכונותיה נווה־צדק ,נווה־
שלום ומחנה־יוסף ( ,)1904ועם הזמן גם במושבות הסמוכות ועד יישובים מרוחקים כשכם ,ירושלים
וחברון 110.הוא נענה כמעט לכל מי שהזמין אותו לקיים את מצוות המילה ברחבי הארץ .הוא מל
לראשונה בשבט תרכ"ז ( ,)1867והנימול היה בן המשפחה ,יעקב דוד בן ראובן בלטנר 111.הוא המשיך
למול את בני משפחתו ,ולמשל בניסן תרכ"ח ( )1868מל את בן אחיו ר' נטע הרש 112,וכן את ילדי
'כולל אונגרין' בירושלים ,שאביו היה ממייסדיו ומעסקניו המרכזיים 113.כיוון שהיה בתחילה מוהל
יחיד ביפו ,הוא מל גם את בניהם של פשוטי העם ,שהיו הרוב בקרב תושבי העיר היהודים ,ובהם בעלי
מלאכה ,בעל עגלה ,מוכרי חלב ,נגרים ומלמדים.
המבורגר מל גם ילדים ערבים לבקשת הוריהם ,ובדרך כלל ראה ברכה במלאכתו .מוהל יהודי שמל
ילדים ערבים לא היה תופעה יוצאת דופן באותה התקופה ,וגם המוהל ר' אליעזר מזרחי מירושלים מל
ילדים ערבים 114.ניתן להשוות את פעילות המוהלים היהודים בקרב האוכלוסייה הערבית לפעילות
המיילדות היהודיות — למשל מיילדות יהודיות בירושלים העניקו שירותי מיילדות גם ליולדות
מוסלמיות ונוצריות 115.רופאת הנשים אלכסנדרה בלקינד ,שפעלה בארץ החל משנת  ,1906תיעדה
 110על טקסי ברית מילה במושבות ראו :ר' גרין' ,לידת ילדים והענקת שמות כביטויים להגשמת הלאומיות בתקופת
העלייה הראשונה והשנייה ( ,')1914–1882קתדרה( 153 ,תשרי תשע"ה) ,עמ' .78–57
 111פנקס הנימולים ,עמ' .1
 112השוו :המבורגר (לעיל ,הערה  ,)1א ,עמ' מג–מד .וראו למשל' :משה בן גיסי ראובן בלאטנר'' ,יעקב בן קאפל בלאטנר',
'חנוך בן גיסי'' ,גדליהו חי' בן ראובן' (עמ' .)1
 113ראו למשל' :אריה ליב בן ר' טובי' גאלדבערג ,כ"ט בטבת' (עמ'  ,37מס' .)1234
 114יהושע (לעיל ,הערה  ,)8עמ' .84
 115צ' שחורי־רובין"' ,וייטב אלהים למילדת" :מיילדות עבריות בארץ ישראל בשלהי התקופה העותמאנית' ,מסכת ,ח
(תשס"ט) ,עמ' .56
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במשך שש שנים בפנקסה את החולות שבאו למרפאתה ואת מחלותיהן ,ומתיעוד זה עולה שרובן היו
מוסלמיות ילידות הארץ 116.לדעתה של בלקינד נבע הדבר מהמסורת האסלאמית ,שאסרה על אישה
מוסלמית להיבדק אצל גבר .אולם מדבריה עולה גם שהמיילדות הערביות היו לא מקצועיות ,ולא פעם
פגעו ביולדות וגרמו להן נזקים 117.ייתכן שזו הסיבה גם לבחירתן של משפחות ערביות במוהלים יהודים.
סביב פעילותו של המבורגר בקרב האוכלוסייה הערבית נרקמו סיפורים ואגדות .מסורת העוברת
מדור לדור במשפחה מספרת שהוא הוזמן למול את בנו של אחיו נתן צבי ,אברהם אריה ,שנולד
בירושלים באחד הימים בחנוכה תרל"ה ( 118.)1875המבורגר שכר חמור ויצא לדרך לירושלים .הרכיבה
ארכה זמן רב ואף הייתה מסוכנת מאוד ,מפני ששודדים ורוצחים ארבו לעוברי אורח .באזור לטרון פגש
המבורגר רוכב שהיה לבוש בבגדי ערבי ,והלה ביקש ממנו להצטרף אליו כי טובים השניים מן האחד.
בלית בררה נענה המבורגר לבקשה ,ותוך כדי רכיבתם סיפר לו הערבי כי הוא בדרכו לביתו באחד
הכפרים הסמוכים לירושלים .בהגיעם לעיר הייתה כבר שעת לילה מאוחרת ,והערבי ביקש להישאר
ללון בבית אחיו של המבורגר .המבורגר סירב תחילה ,אך לאחר תחנונים מרובים הכניס את הערבי
למחסן ונעל את הדלת אחריו .עם בוקר קם כדי לשחרר את הערבי ,אולם זה כבר לא היה במחסן ולא
הותיר אחריו כל סימן .המבורגר פנה אל הרב שמואל סלנט לשאול לדעתו על כך ,והרב השיבו כי היה
זה כנראה אליהו הנביא ,שנשלח ללוותו בדרכו ולהגן עליו כדי שיגיע לירושלים בזמן וללא כל פגע119.
באותן שנים נפוץ סיפור על ערבי נכבד ביפו ,בעליה של חנות מזון ומיני מתיקה ,שביקש מהמבורגר
למול את בנו ,מפני שעד אז נפטרו כל בניו ,ואילו אצל היהודים כל התינוקות נותרו בחיים ,והוא
האמין שמילה בידי יהודי תציל את בנו .המבורגר מל את הילד ,והוא אכן זכה להאריך ימים .מאז
כל אימת שהיה המבורגר עובר ליד חנותו היה האב מכבד אותו במאכלים ודברי מתיקה והיה משנן
באוזני בנו שהמבורגר הוא זה שמל אותו ,ומשום כך הוא חב לו את חייו ,והבן הקפיד אף הוא לכבד
את המבורגר עד שזה עזב את העיר120.
בעיתוני הזמן הופיעו מדי פעם ידיעות על אודות מעשיו של המבורגר .כך למשל פורסם שהזוג
יהודית ואליהו זאב לוין־אפשטיין מרחובות ערכו ברית לבנם הימן בתשעה באב ,ואת תמורת הסעודה,
שלא נערכה בשל הצום ,תרמו למוהל המומחה מיפו מאיר המבורגר שבא למול את בנם121.
בשנת תרנ"ו ( )1896מל המבורגר את בנו של יצחק יהודה כהן ברמלה ,שהיה בה אז יישוב
יהודי צנוע ,אך הנימול נפגע מידיו ,והד"ר מזי"א הוזעק מראשון־לציון להושיט לו עזרה רפואית122.
 116שם ,עמ' .67
 117שם.
 118על פי פנקס הנימולים נערך טקס ברית המילה בטבת תרל"ה (עמ'  ,68מס' .)4
 119המבורגר (לעיל ,הערה  ,)1א ,עמ' מג–מד.
 120סיפור כמעט זהה יוחס לחיים אמזלג ,לימים קונסול בריטניה ביפו ,שמל ילד ערבי .ראו' :יפו' ,הלבנון ,כ"ה באייר
תרכ"ג ( 14במאי  ,)1863עמ' .18
 121ראו מודעה בעניין זה :הצבי ,י"ט באב תרנ"ה ( 9באוגוסט  ,)1895עמ' .4
 122בפנקס הנימולים רשומים באותה השנה שניים' :בן יצחק כהן בראמלע' (חשוון תרנ"ו ,עמ'  ,18מס'  ,)425ו'בן יצחק כהן
בראמלע' (סיוון תרנ"ו ,עמ'  ,19מס'  ,)458ונדמה שהכוונה לשני .ראו גם' :בן שיע כהן בראמלע' (אדר תרנ"ו ,עמ' ,19
מס'  .)443ובשבט תרנ"ה נימול בנו של 'משה המאשעניסט' (עמ'  ,12מס' .)375
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בעקבות האירוע פרסם האב מודעה בעיתון 'הצבי' ובה הודה לד"ר מזי"א 123.האירוע החריג הזה
והמודעה ב'הצבי' עוררו את אחד ממקורבי המבורגר ,ששמר על עילום שמו ,למהר ולנקות את שמו
של המוהל האהוד ,והוא בחר לעשות זאת ב'חבצלת' ,עיתון שמרני ויריב ל'הצבי' .לדבריו הכותב
מרמלה פגע בכבודו של אדם נכבד ונשוא פנים ,ובלשונו:
הכל מכירים ויודעים את הר"ר ר' מאיר האמבורגער אשר זה שנים רבות הוא המוהל היחיד והמיוחד ביפו
והמושבות ויותר שהוא חכם ומוהל מומחה אשר לא רבים כמוהו ,כי אמן מצוין הוא מאד והוא זריז ומהיר
במלאכתו עד כי אין העין מספיקה להבדיל בין המילה והפריעה ומעולם לא קרה על ידו כל אסון ושום דבר
רע 124 .הוא מסור בכל לבו למלאכת הקודש אשר בידו ואין כל דבר אשר יניאהו מעשותה באמונה וממש []...
גם הקור והשלג לא יעצרוהו .בכל ברית מילה הוא עושה מעשה לטובת הת"ת [התלמוד תורה] בעירנו יפו 125
[ ]...ואם אמנם כי לרגלי אי זהירות הבלתי תלוי'[ה] בו ,נדחה ידו מעט ,ונגע נגיעה קלה בסכין בעור הכיס,
אבל לא עשה כל פצע מסוכן126 .

דברי הסנגוריה הללו מעידים על כישוריו המיוחדים של מי שעסק במילה :מהירות ,מקצועיות,
מסירות .זאת ועוד ,מצוין בקטע זה כי המבורגר היה המוהל היחיד ביפו ובמושבות .בכך לא תם המסע
לטיהורו של המבורגר .באותו הגיליון פרסם 'הירושלמי' פיליטון ששם ללעג ולקלס את מאשימי
המבורגר ברשלנות:
והנני לפתוח פיך ,הגידה נא לי ידידי האמנם קרה מקרה כי המוהל שלנו במולו א' הילדים בעירך חתך
הגיד וגם הכיס עד כי הילד הי'[ה] בסכנה כמסופר בכ"ע [כתב־עת] ההוא שאין עורו מחזיק את בשרו? גוזמא
קתני! [ ]...ומומחה הוא באופן שאין למעלה ממנו ומעולם לא שמענו כי יוציא מת"י [מתחת ידיו] מילה
שאינה מתוקנה ,ועל איש כזה העומד הכן תמיד ללכת לכל ברית מילה שיקראוהו בין בעיר ובין בהמושבות
בה ָ ּקראו בלי כל תשלום גמול ,ואם קרה לו איזו מקרה הרעיש ע"ז [על זה] עולמות ,חוצפה
תומ"י [תכף ומיד] ִ
היא127 .

ולסיום ,מסורת משפחתית על מילה של ילד אשכנזי של אחד מחשובי העיר מספרת שכאשר בא
המבורגר ,שמל את הילד בבוקר ,לסעודה שנערכה לעת ערב ,לא נמצא מקום ישיבה פנוי עבורו .אמר
לו יחזקאל סוכובולסקי (דנין)' :אם רבי מאיר יאמר לנו על אתר מלתא דבדיחותא נעשה לו מקום'.
אמר להם' :כי כל שולחנות מלאו קי עד בלי מקום' ,שכן שמותיהם של עולי רוסיה הסתיימו ב'קי' —
סוכובולסקי ,גרזובסקי ,סמילנסקי וכדומה.

 123י"י כהן מרמלה' ,הכרת תודה' ,הצבי ,ח' בתמוז תרנ"ו ( 19ביוני  ,)1896עמ' .4
 124מצוות המילה כוללת שלושה שלבים :מילה — חיתוך; פריעה — קילוף שכבת העור שבין העטרה לערלה; מציצה —
למניעת סתימת מעבר הדם .ראו :י' אטינגר' ,בין רפואה להלכה :הקרב על מציצת הדם' ,הארץ :חדשות 10 ,באוגוסט
 ,2012עמ' .11
 125המבורגר תרם לתלמוד תורה בהזדמנויות שונות .ראו למשל על תרומה שלו בסך  5פרוטות :א' בן־טובים' ,תקון טעות',
חבצלת ,כ"ה באייר תרנ"ו ( 8במאי  ,)1896עמ' .7
 126איש מתוך ובשם הקהל ,יפו' ,יפו' ,חבצלת ,כ"ב בתמוז תרנ"ו ( 4ביולי  ,)1896עמ' .295
 127הירושלמי' ,על שפת הים' ,שם ,עמ' .301
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אודות הפנקס
כותבי תולדותיו של המבורגר ובני משפחתו ידעו על קיומו של פנקס הנימולים שניהל שנים רבות.
היו שראו את הפנקס בעיניהם ,או לפחות ידעו לציין שמספר הנימולים בו עולה ל־ .1,570חיים
המבורגר ציטט ב'ספר שלֹשה עולמות' מקרים מיוחדים מן הפנקס ,וכותבים אחרים הסתפקו בציון
מספר הנימולים שקראו בספרו128.
לעתים מזומנות לא ידע המבורגר את שמו של הנימול ,או שנשתכח ממנו השם כאשר רשם את
פרטי האירוע (בן הדירקטור ב'מקווה־ישראל' ,עמ'  ,12מס'  ,)179ולעתים נשמטו שמות הורי הנימול
('בן מינדל'' ,בן איש תימני'' ,בן אחיו של'' ,בן בת ר' בצלאל' ,עמ' ' ,12בן מיסטער נעגיו' [יוסף נייגו],
מנהל 'מקווה־ישראל' ,עמ'  ,14מס'  .)257הוא
מל גם גרי צדק ,ובמקרים אחדים ,ציין חיים
המבורגר ,הוא כתב נוסח כגון 'בתרנ"ב מלתי
ילד שלא נודע מי אביו וקראתי שמו כידור
[סימן למי שאינו מיוחס] והיה ספק ממזר'129.
אמנם לא נמצאה ראיה בפנקס למועד מילה
זו ,אולם בסיוון תרנ"ז ציין המבורגר בפנקסו:
'כידור בשפיטאל [בבית החולים]' (עמ'  ,16מס'
 ,)531ובסיוון תרס"א רשם' :כידור אצל יעקב
אסיו' (עמ'  ,24מס' .)864
המבורגר נהג לציין את עיסוקיהם של הורי
היילודים ,אך כיוון שלא הקפיד ברישומיו,
נשמטו בעלי מלאכה כגון רודד פחים ,חרשי
ברזל ,סתתי אבנים וזגגים130.
הפנקס ,שמידותיו  15×36ס"מ ,כרוך
בכריכת קרטון קשה בצבע שחור .עמודי
הפנקס משובצים ככל פנקס רגיל לניהול
חשבונות .הפנקס מחולק לשניים :בחלקו
הראשון ארבעים עמודים ,הכוללים 1,570
שמות נימולים ,כשבפועל נרשמו  1,577נימולים ועוד  52ששמם לא נרשם .בחלקו השני של הפנקס,
מעמ'  41ועד סופו ,ארבעים וארבעה עמודים — רישומים כספיים ,הכוללים פירוט הלוואות שנתן הבנק
של המשפחה ופירוט הוצאות .סך הכול מונה הפנקס שמונים ושמונה עמודים .בראשי העמודים נרשמו
מספריהם ,ופלוני רשם בעיפרון את מספרי העמודים גם בתחתית העמודים .המבורגר ָּכתב ְּכתב רהוט
 128תדהר (לעיל ,הערה  ,)15ב ,עמ'  ;735–734שבא (לעיל ,הערה .)28
 129המבורגר (לעיל ,הערה  ,)1א ,עמ' מב–מג .על פי תלמוד בבלי ,יומא פג ע"ב.
 130השוו למשל' :חשבון הכנסה והוצאה' (לעיל ,הערה .)39

דף מפנקסו של
המבורגר

(צילום :עמוס שיפמן)

קתדרה

94

יוסף לנג ורעות גרין

חופשי (קורסיווי) בלתי מוקפד ,בעט דיו ורק לעתים נדירות בעיפרון 131.שני דפיו הראשונים של הפנקס
חלקים .במאמר זה נעסוק רק בחלק הראשון של הפנקס ,הרלוונטי לנושא המאמר.

רשימת הנימולים
בדף הראשון (החלק) רשם המבורגר בדיו 'פנקס מחשבון שביני ובין אחי ר' נטע הרש וכן מאחי ר' פנחס
בירושלים [ ]...מפ'[רשת] כי תבוא  10לחֹדש החמישי תרנ"ח–ט לפ"ק' .בדף השני (החלק) נכתב' :משה
יוסף בן יצחק חזאן [?]' .ובעמוד השני של דף זה רשם המבורגר את מועדי לידת בני המשפחה:
נכדי משה יעקב בן בתי דבורה ת'[חיה] נולד [ ]...בפסח [ ]...תרס"ז לפק [לפרט קטן] ביום  6של פסח; נכדתי
ריבה [ ]...נולדה שנת תרס"ד בחוה"מ של פסח; נכדתי טויבע [ ]...בת בתי דבורה ת' [ ]...ז' אייר תרס"ח לפק;
בתי רבקה חי'[ה] נולדה בשנת תרמ"ב; נולד לגיסי ר' ראובן בלאטנר בת [ ]...ונקרא שמה אלעגרא לפי חשבון
הנוצרים שנת  1885ובישראל שלנו [?] בשנת תרמ"ה לפ"ק; שמואל ישראל בן יהודית [אשת אשר זליגמן עובד
במלון רוזנפלד בביירות] נולד תר"ע לפ"ק  7כסלו .באלכסנדריא פנחס בן [רחל ואברהם יצחק ליאון חייט
באלכסנדריה] בן ציון בן נכדי לאה אשת [( ]...עמ'  ,36מס' .)1393

הפנקס מחולק לעמודות :בעמודה הראשונה מימין נרשם מספר סודר ,ובעמודות הבאות — השנה,
החודש .שם הנימול ,שם אביו או אמו ,לעתים מקום ברית המילה ,העדה ,משלח יד של האב וסימנים
מזהים שונים .המבורגר לא הקפיד על מילוי כל הפרטים ,ולעתים לא רשם דבר מלבד עצם קיום
הברית132.
הדף הראשון לרישום הנימולים (עמ'  )2–1צר משום מה משאר עמודי הפנקס ( 12.5ס"מ).
בעמודו הראשון רשומים ארבעים שמות (מס'  ,)40–1והנימול הראשון הוא כאמור בן המשפחה יעקב
דוד בן ראובן בלטנר ,שנימול בשבט תרכ"ז .גם בעמוד השני של דף זה רשומים ארבעים נימולים
(מס'  .)40–1בכותרת העמוד הזה כתב המבורגר' :נשכחים לרשום' .עמ'  3הוא המשכו של עמ' ,2
ובשניהם חמישים ושניים נימולים שנשכחו.
דומה שהפנקס הזה נועד מלכתחילה לשמש את המבורגר לענייניו הכספיים .אך בעמודו הראשון
כתב' :העתק מהפנקס שמות הילדים שזכיתי למול אותם'; בעמ'  ,3לאחר שם נימול מס'  ,52נרשמו
שמות נימולים מהשנים תרמ"ב–תרנ"ד; ולצד שמות הנימולים בטבת תרנ"ח (מס' )6–2 ,415–410
רשם' :מפנקס הישן' ,והוסיף שני שמות מהשנים תרמ"ט ותרנ"ד .על פי עדותו ברי אפוא שהוא ניהל
פנקס נימולים אחר ,ושזה שבידינו הוא העתק מן הפנקס המקורי ,שכנראה אינו בנמצא.
למרות המספוּ ר הרץ התבלבלו להמבורגר חודשי שנת תרל"ח :במס'  2–1כלל לא צוינו החודשים,
במס'  3נרשם חשוון  ,28אחריו כסלו  ,17אדר  24עד מס'  9בחודש אב ,אחריו החודשים שבט ,אדר
א' וסיוון ,וממס'  ,18בחודש כסלו ,מתחיל הרישום לשנת תרל"ט.
בכותרת עמ'  3נרשם' :נשכחים לרשום ושייכים לנאמר [נוּ מר ,מספר]  .'77באותו עמוד ,אחרי מס'
 ,52נרשמו המספר  440ושמות ארבעה נימולים מן השנים תרמ"ה–תר"ן .מס'  53הוא חיים איסר,
 131ראו למשל :עמ'  ,36מס' .1200–1199 ,1193–1191 ,1187
' 132נכד ר' שעפסל שוחט' (עמ'  ,12מס' ' ;)380בן אשה אחת בשפיטאל' (עמ'  ,13מס' .)432
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בנו של ליבר דננברג ,שנימול באייר תרמ"ח 133.במס'  54נרשמו שני נימולים ,וממס'  55עד מס' 57
רשומים ילדים שנימולו לאחר שנת תרמ"א ,שנת הרישום.
באותו עמוד לאחר מס'  57רשומה קבוצה של שמונה ילדים ש'נשכח לרשום מפנקס הישן' (בשנים
תרנ"ב–תרנ"ד) ,ומספריהם הסודרים  ,416 ,415 ,413 ,411 ,410 ,412 ,508והאחרון ,נתן בן נחמיה,
שנימול בסיוון תרנ"ד ,ללא מספר.
עמ'  4מתחיל כקודמו במס'  41מחודש שבט אך ללא ציון השנה תרל"ב ,ובמס'  44נרשמו חודש
תשרי והשנה תרל"ג .נראה שמעמוד זה מתחיל הרישום על פי מספרים סודרים ועוקבים .אולם בכך
לא נסתיימו שכחת הרישום והרישומים הבעייתיים .למשל בעמ'  8במס'  213נכתב' :בפנקס הישן
נאמר [מס']  :138בן אהרן מאטאלאן שוחט תרנ"ד' .בעמ'  12הרישום מתחיל במס'  361ומסתיים
במס'  ,380אך מימין למספרים הסודרים הללו נרשמו המספרים  .300–281המשך העמוד רגיל והוא
מסתיים במס'  .400בעמ'  17לצד השורה ראשונה ,מס'  ,561נרשם 'נשכח  20בשבט תרנ"ב :שמעון
בן משה בן יעקב אבולי סקעפי' .בעמ'  30אחרי מס'  1112נמשכת הרשימה ממס'  ,1164ובהערה
בשול השמאלי נכתב' :נשכח לרשום  52ילדים ונרשמו לבדם בנאמר [נומר]  2/3ע"כ [על כן?] יעלה
הסכום' .אך השמות הללו לא נרשמו ,אף שנמנו במספור הסודר .מעמ' ( 32תשרי תרס"ו) נוסף
בספרות ,וסידור העמודים מכאן ואילך הוא כאמור לעיל .בעמ'
לרישום השוטף גם היום בחודש ְ
 ,36הקרוע בחלקו הימני העליון ,נשתבשו כנראה המספרים הסודרים :בשורה הרביעית והחמישית
מופיעות הספרות  ,139ורק משורה  6המספר  1376כנדרש ,ובהמשך נשמר הסדר .בסוף עמ'  38נוסף
שמו של הנימול נסים בן חתן אברהם אסוּ ר ללא מספר (צ"ל  .)1491ובראש עמ'  31נוסף המספר 1072
ונכתב' :מעמעלע בת משה שטיינבערג' ,ללא כל הסבר.

פרישה ארצית
המבורגר הגיע כאמור ליישובים רבים בארץ־ישראל ומחוצה לה — מבירות בלבנון ,חיפה ,יבנאל
ושכם שבצפון ועד עזה ואלכסנדריה שבדרום .בנסיעותיו המרובות על גבי חמור ,בכרכרות ,בעגלות
ואולי גם ברכבת ,פקד את רוב מושבות יהודה שנוסדו למן שנות השמונים של המאה התשע־עשרה134.
המבורגר מל ילדים רבים בפתח־תקווה (אבשלום גיסין ,אליעזר ראב ,ברוך סלומון בן אהרן ליב
מכנס ,בן דינוביץ' ,בן שמואל ליפשיץ ועוד) ,ברחובות (בן אהרן אייזנברג ,בן לוין־אפשטיין ועוד)
ובעקרון (בן המורה יפה/יפין ,בן שקולניק ,בן רודאווסקי ועוד) ,ולעתים מל ילדים בבית החולים
ביפו .הוא הגיע גם אל יהודים ביישובים מעורבים :לוד (מרדכי מדליה) ,רמלה וחברון135.
 133שמו מופיע פעם נוספת' :נשכח בן אחד לר' ליבר דאנענבערג ונרשם למעלה נאמר ( '3עמ'  ,35מס' .)1338
 134בשנת  1889התמנה יעקב מרדכי זינגר לרב המושבה ראשון־לציון .הוא שימש במשרה זו ארבעים שנה והיה גם המוהל
של המושבה ,וייתכן שזו הסיבה למיעוט הנימולים מראשון־לציון בפנקסו של המבורגר .ראו :תדהר (לעיל ,הערה ,)15
ב ,עמ'  .598–597במושבה גדרה ערך את הבריתות השוחט ובודק של המושבה ,ולעתים הזמינו מוהל מיפו (ככל הנראה
המבורגר) .ראו :נ' אריה' ,דימויים וזיכרונות בתקשורת בין־דורית בגדרה הביל"ויית' ,עבודת מוסמך ,האוניברסיטה
העברית בירושלים ,תשמ"ו ,עמ' .127–126
' 135בן פרידמן' (עמ'  ,10מס' ' ,)95בן משה ספרדי' (עמ'  ,16מס' ' ,)321אבשלום גיסין' (אלול תרנ"ד ,עמ'  ,16מס' ,)346
'ברוך בן מרדכי סלומון פ"ת'' ,דוד בן ישראל צבי'' ,יצחק אייזיק חיים קאסאווסקי מפ"ת' (עמ'  ,22מס' ' ,)590–588בן
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טבלה א :נימולים בפרישׂ ה גאוגרפית
מספר נימולים

מקום
נווה־צדק

82

נווה־שלום

75

פתח־תקווה

31

'מקווה־ישראל'

20

ירושלים

15

רמלה

7

עקרון — מזכרת־בתיה

7

חיפה

5

יפו136

3

לוד

2

אלכסנדריה

2

ראשון־לציון

2

מחנה־יוסף

1

שכם

1

צפת

1

חברון

1

נס־ציונה

1

מי ומי בנימולים
המבורגר לא הבחין כלל בין משפחות עניות לעשירות ,בין אישים רמי מעלה לנימולים שלא נודע
מי אביהם או בין יהודים למוסלמים .מבין המשפחות הידועות ביפו וסביבותיה שהוא מל את בניהן
ניתן לציין את משפחות שלוש (עמ'  ;62נכדו של אהרן ,אדר תרנ"ו ,עמ'  ,14מס'  ,)445רוקח (יצחק
ברוך דינעוויטץ' (עמ'  ,25מס' ' ,)719אליעזר בן יהודה ראב' (תשרי תר"ס ,עמ'  ,26מס' ' ,)731בן אהרן ליב מכניס'
(חשוון תר"ס ,עמ'  ,26מס' ' ,)735משה אליהו בן שמואל ליפשיץ' (עמ'  ,30מס' .)904
 136מובן שמספר הנימולים מיפו היה גדול בהרבה .יש להניח שברוב המקרים שבהם לא ציין המבורגר את שם המקום ,היה
מדובר במשפחה מיפו.
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בן שמעון רוקח ,עמ'  ,16מס' ' ;344בן ס'[ניור] שמעון רוקח [ישראל]' ,טבת תרנ"ז ,עמ'  ,15מס' ,)491
ד"ר שטיין ,משה בצלאל טודרוסביץ' (תדהר) ,זליג רבינוביץ' ,אליעזר קמיניץ ,הלל יפה ,יוסף נייגו,
אברהם בן וולף זאב הרצברג (עמ'  )22 ,10 ,2ועוד .בירושלים מל המבורגר את נסים חנוך בנו של
יוסף קריגר (עמ'  ,9מס'  ,)52יד ימינו של מוחמד ראוף פאשא.
כאמור המבורגר מל לעתים ילדים מבלי שרשם את שמותיהם או את שמות הוריהם ,למשל' :בן
אחד בעקרון' (טבת תרנ"ה ,עמ'  ,12מס' ' ,)368בן אחד' (כסלו תרס"א ,עמ'  ,23מס' ' ,)830יתום'
(כסלו תרס"א ,עמ'  ,23מס'  ,)834פעמיים בנים של 'גר צדק' (שבט תרס"ג ,עמ'  ,32מס' –987
 .)988האשכנזים ,שלא כמו הספרדים ,לא נשאו תמיד שמות משפחה ,ולכן רשם המבורגר לעתים
רק כינויים ,כגון 'שוסטער רוסישער' (סנדלר רוסי ,ט' בשבט תרס"ז ,עמ'  ,34מס' ' ,)1318בן אברהם
רומענישיר' (הרומני ,תרנ"א ,עמ'  ,5מס'  .)108לעתים הסתפק בשם המשפחה כיוון שהכול ידעו במי
המדובר ,למשל' :אייזנברג מרחובות' (אלול תרנ"ז ,עמ'  ,16מס' .)554

התיוג העדתי
המבורגר לא מנע את טובו כאמור מכל הפונים אליו ,ללא שיוך עדתי ,אולם במקרים רבים ציין לעצמו
את מוצאו העדתי של הנימול (ספרדי ,גורג'י ,תימני ,מוגרבי ,אשכנזי ועוד) ,וכן ציין במפורש את ילדי
חסידות חב"ד137.

טבלה ב :חלוקה לעדות
עדה

מספר נימולים

ספרדים

41

תימנים

40

מערבים

32

אשכנזים

14

חב"ד

9

מוגרבים

7

פרנסות ומשלחי יד
רישום עיסוקיהם של הורי היילודים בפנקסו של המבורגר מאפשר להעריך את מצבן הכלכלי
והחברתי של משפחות הנימולים לאורך שנים רבות .אין להשוות את רישומיו למפקדי מונטיפיורי
' 137בן שטאלער חב"ד' (עמ'  ,21מס' ' ,)547יחזקאל יהודה בן משה חב"ד' (עמ'  ,30מס' ' ,)916ברוך בן יעקב חב"ד' (עמ'
 ,32מס' ' ,)966שלמה בן אלכסנדר חב"ד' (עמ'  ,35מס' .)1111
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משנת  1855ומשנת  138,1866מפני שבמפקדים אלו נרשמו אנשים חסרי תעסוקה ,ואילו מפנקסו של
המבורגר עולה הרושם שלמרבית האבות היה עיסוק או מקצוע כלשהו שאפשר להם להתפרנס ,אמנם
בדרך כלל במידה מועטה 139.בעבר מקובל היה להבליט את העובדה שעם הגידול באוכלוסיית יפו,
לאחר שהשתקעו בה יהודים מירושלים ,חברון ,שכם וחיפה וכן עולים חדשים — תהליך שהגדיל
כאמור את שיעורם של האשכנזים באוכלוסייה היהודית בעיר — היא הפכה לעיר מסחר מרכזית,
ואניות אוסטריות ,רוסיות ואחרות היו עוגנות בנמלה פעמיים בשבוע ויותר .ואולם בדיווח מערב
העלייה הראשונה מתקבל הרושם שדווקא יהודי המגרב ,יוצאי מרוקו ,תוניסיה ואלג'יריה ,היו רוב
העשירים ביפו ,ואילו מצבן של כעשרים משפחות אשכנזיות שהתפרנסו מסוכנויות מסחריות היה
יציב פחות140.

טבלה ג :מקצועות ומשלחי יד של אבות הנימולים
מספר בעלי המקצוע

מקצוע
רוקחים (אפטעקער)

20

מלמדים

18

קצבים

13

אופים

12

סנדלרים

10

חייטים

8

סופרים

7

נגרים

5

משגיחים

4

כורכי ספרים

3

רופאים (דאקטאר)

3

מנהלים (דירעקטאר)

2

 138מ' בן־יעקב' ,מפקדי מונטיפיורי וחקר היהודים במזרח התיכון' ,פעמים( 107 ,אביב תשס"ו) ,עמ' .149–117
 139השוו :סמילנסקי (לעיל ,הערה  ,)87עמ'  .108–51שם טבלאות על פי העיסוקים ,כגון בחרושת עץ ובניין (עמ' ,)51
בחרושת ברזל וכלי מתכת (עמ'  ,)58 ,57בהספקת צורכי מזון (עמ'  .)63המפקד משנת תרס"ה ,והוא כולל חלוקה
לעדות כדלקמן :אשכנזים ,ספרדים ,מערבים ,תימנים ומזרחים.
' 140יפו' ,חבצלת ,י"ח בחשוון תרמ"ב ( 10בנובמבר  ,)1881עמ'  .37על יהודי מגרב ביפו ראו :מ' בן־יעקב' ,עלייתם
והתיישבותם של היהודים המערביים (יהודי צפון אפריקה) בארץ ישראל במאה הי"ט' ,עבודת דוקטור ,האוניברסיטה
העברית בירושלים ,תשס"א ,עמ' .275–259
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בעלי מקצוע יהודים ביפו ,ראשית המאה העשרים.
מימין :חלפן כספים; משמאל :סנדלר
(אוסף שולטן ,ארכיון התצלומים ,יד בן־צבי)

מקצוע

מספר בעלי המקצוע

משחיז

1

שמש

1

תופר קיטלים (קיטעל מאכער)

1

מנהל בית ספר

1

סופר סת"ם

1

יוצק או מוזג (עושה ציגיסן)

1

מוכרי בשר

8

מוכרי חלב

5

מוכר קמח

1

מוכר מכונות

1

מוכר לחם

1

מוכר סחלב

1

מוכר עצים

1
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מספר הנימולים
ברבע מאה ,בשנים תרכ"ז–תר"ן ( ,)1890–1867מל המבורגר יילודים מעטים ,עד עשרה בשנה .אך
משנת תרנ"א ( ,)1890/1בעקבות העלייה הגדולה מרוסיה ,הגיע מספרם לשבעים ושמונה ,והשיא
היה בתרנ"ט ( — )1898/9תשעים וחמישה נימולים 141.יש לציין שבשנים תרל"ו–תר"ן ()1890–1876
אין רישום סדיר אלא שמות של בודדים שנשתכח רישומם .החל מתרס"ט ( )1908/9הלך ופחת
מספר הנימולים :בשנה זו מל המבורג ארבעים וחמישה יילודים ,בתרע"א ( )1910/1מל שלושים
ושמונה ,בתרע"ב ( )1911/2שלושה־עשר ,ובתרע"ד ( )1913/4שישה בלבד .ניתן להסביר ירידה
זו בעובדה שבשנת תרנ"ט ( )1899החל לפעול באזור המוהל נחום ויינשטיין; הוא מל בהתחלה
ביפו ובהמשך גם באחוזת־בית ובסביבה .ומשנת תרע"ב ( )1912מל ילדים מהאזור גם בנימין קליר
מפתח־תקווה.
בשנים תרכ"ז–תרל"ה ( )1875–1867ניכר רוב ספרדי (כולל תימנים) בין הנימולים שמל המבורגר,
ומשנת תרנ"א ( )1891הלך וגדל במידה רבה מספרם של האשכנזים 142.כאמור המבורגר לא הקפיד
ברישומיו ,ועשרות רבות של נימולים נותרו עלומי שם או חסרי זהות של ממש .אין ללמוד מרישומיו
על המצב בארץ־ישראל בכללותו ,שהרי מספר הנימולים בשנים הללו עלה על מספרם בפנקס ,ולצד
המבורגר פעלו מוהלים נוספים .אולם פנקסו בכל זאת משקף מציאות חיים ביפו ובשכונותיה וגם
מעבר להן.

 141חסר רישום לשנת תרל"ז .השנים תרל"ג–תרל"ו שובצו אחרי שנת תרמ"א .השנים תרמ"ב–תר"ן אינן מופיעות כסדרן,
ורק אחד־עשר ילדים נימולו בהן (שישה אשכנזים) .ראו עמ'  3לאחר מס'  52ושם גם ילדים משנים שהתנהל בהן רישום
(תרל"א ,תרנ"ג ותרנ"ד).
 142אנו מניחים שבקרב הנימולים שלא הצלחנו לזהות את מוצאם נשמר היחס בין יוצאי אירופה לבין יוצאי ארצות האסלאם.
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