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הדמוגרפיה של הקהילה
האשכנזית בצפת:
מפקדי מונטיפיורי
בשנת תר"ט ()1849

הדמוגרפיה של הקהילה האשכנזית בצפת:
מפקדי מונטיפיורי בשנת תר"ט ()1849
רקע
בשער המאמר:
המאוזולאום
הממלוכי והרובע
היהודי בצפת בציור
של הצייר האנגלי
הרי ֶפן 1880 ,לערך

משה מונטיפיורי
1885‑1784

(אוסף בריאן מכבה;
צילום :אסף אילן)

בשנים  1875‑1827ערך השר משה מונטיפיורי שבעה מסעות לארץ־ישראל .במהלך חמישה מהם,
בשנים תקצ"ט ( ,)1839תר"ט ( ,)1849תרט"ו ( ,)1855תרכ"ו ( )1866ותרל"ה ( ,)1875התקיימו
מפקדים של האוכלוסייה היהודית בארץ .על פי מתודולוגיית מפקדי האוכלוסין שהתפתחה באירופה
באותה תקופה ,אסף מונטיפיורי מידע רב על המתפקדים — השתייכותם לעדה או לכולל,
מצבם המשפחתי ,גילם ,מוצאם ,שנת עלייתם ארצה ,מקורות פרנסתם ומצבם הכלכלי.
בסיס הנתונים שהתקבל הוא מקור רב ערך למחקר היסטורי על היישוב היהודי
בארץ במאה התשע־עשרה .הדסה אסולין ומיכל בן־יעקב כבר תיארו את כתבי־
היד של המפקדים ואת מתכונת הדיווח בהם וכן סקרו את אופן איסוף המידע
ורישומו ,השמטות ,מידע חסר וטעויות1.
חשיבותם של מפקדי מונטיפיורי להכרת הדמוגרפיה של יהודי ארץ־
ישראל במאה התשע־עשרה הודגשה במחקרים רבים 2.תכלית המפקדים
הייתה בעיקרה פילנתרופית ,ועם זאת מתוך השוואה למקורות מידע אחרים
התברר כי בדרך כלל הם היו מדויקים למדי 3.בשל תכיפותם ורמת מהימנותם
הגבוהות הם כלי מחקרי חשוב במיוחד במקרים שבהם חלו שינויים משמעותיים
באוכלוסייה בפרק זמן קצר .מדובר בפרט בעיר צפת ,אשר ירדה מגדולתה בתוך
תקופה קצרה במאה התשע־עשרה ,והייתה ממרכז רוחני וכלכלי ליהודים האשכנזים
בארץ־ישראל לעיר שולית בחשיבותה שישבו בה פחות משליש האשכנזים בארץ4.
תודתי נתונה לקרן מונטיפיורי ,לונדון ,בראשות לוסיאן גבאי ,על שאפשרה לי לחקור ולצלם את כתב־היד של מפקד
מונטיפיורי משנת תר"ט ומסמכים נוספים בגנזך קרן מונטיפיורי בלונדון .וכן נתונה תודתי למטילדה טג'ר ,בילי שטיין
ורוז פלדמן ,שניהלו את מיזם המחשוב וההעלאה למרשתת (אינטרנט) של כתבי־היד של מפקד מונטיפיורי מטעם
העמותה הישראלית לחקר שורשי המשפחה ,על שאפשרו לי גישה לכתב־היד.
1
2
3
4

ה' אסולין' ,מבוא' ,מפקד יהודי ארץ־ישראל (תקצ"ט —  ,)1839ירושלים תשמ"ז; מ' בן־יעקב' ,מפקדי מונטיפיורי וחקר
היהודים באגן הים התיכון' ,פעמים( 107 ,תשס"ו) ,עמ'  .149‑117בן־יעקב הביאה דוגמאות בעיקר מקרב יוצאי צפון
אפריקה ,אך כוחן יפה בדרך כלל גם לעדות האחרות.
אסולין (שם); בן־יעקב (שם) .לסקירת המחקרים שנעשו על המפקדים ,כולל להשוואה למפקדי האוכלוסין באנגליה
של אותם ימים ,ראוM. Ben Ya‘akov, ‘The Montefiore Census: The First Modern Census of Jews in Eretz-Israel’, :
S. Della Pergola & J. Even (eds.), Papers in Jewish Demography 1997, Jerusalem 2001, pp. 79–87
א' מורגנשטרן' ,יהודי צפת  :1839‑1800אומדנים ונתונים' ,קתדרה( 49 ,תשרי תשמ"ט) ,עמ'  ;165בן־יעקב (לעיל,
הערה  ,)1עמ' .129
נ' קרלינסקי' ,החברה החסידית של צפת במחצית השנייה של המאה הי"ט כחברת מהגרים' ,מחקרי ירושלים במחשבת
ישראל ,טו (תשנ"ט) ,עמ' .155
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בקיץ בשנת תר"ט ,1849 ,ביקר מונטיפיורי בפעם השלישית בארץ־ישראל 5,ובמסגרת ביקור זה
התקיים המפקד השני .במחקר הנוכחי אעסוק במפקד זה ,אשר עד כה לא נבחן לעומקו ,ואתמקד
בקהילת האשכנזים בצפת.
במחצית הראשונה של המאה התשע־עשרה חלו שינויים ניכרים באוכלוסייה האשכנזית בצפת.
השיפור בדרכי התחבורה והתקשורת בין אירופה לארץ־ישראל ומניעים כלכליים ומשיחיים הביאו
לעלייה גדולה ממזרח אירופה .לעומת זאת רעש האדמה והמגפות שניחתו על יהודי צפת מידי הטבע
ואירועי האונס והביזה בימי מרידות הפלאחים והדרוזים הביאו לתמותה רבה ולנטישת העיר ,בעיקר
מצד הקהילה הפרושית .חוקרים כבר עסקו בגודל האוכלוסייה היהודית בצפת ובהרכבה בשנים
5

לתיאור המסע ראו :ש' ספיר' ,שלושת מסעותיו הראשונים של משה מונטיפיורי לארץ־ישראל' ,י' בן־אריה ,י' בן־ארצי
וח' גורן (עורכים) ,מחקרים בגיאוגרפיה היסטורית־יישובית של ארץ ישראל ,א ,ירושלים תשמ"ח ,עמ'  ;33‑15למקומו
של מסע זה בהיסטוריוגרפיה של מונטיפיורי ראו :י' ברטל' ,שתי איגרות מיהודי הגליל לסיר משה מונטיפיורי בענייני
חקלאות — תר"ט ( ,')1849קתדרה( 2 ,חשוון תשל"ז) ,עמ' .152‑141
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 1839‑1800על רקע זה 6.כיום מקובלת ההערכה ,המבוססת בעיקר על מפקד מונטיפיורי משנת
תקצ"ט ,שמספר האשכנזים בעיר באותה שנה היה כ־ 600נפש ,ירידה ניכרת לעומת מספרם עשרים
שנה קודם לכן .בהתבסס על מפקד זה נחקרו מאפיינים דמוגרפיים נוספים — הרכב האוכלוסייה,
עדותיה ,גילם של התושבים ,מוצאם והמצב המשפחתי7.
בשנת  1841הצליחו העות'מאנים בסיוע מעצמות אירופה להביס את שליט מצרים מֻ חמד עלי,
ובעקבות זאת פרׂשו הקונסולים ,נציגי המעצמות ,את חסותם על חלק ניכר מן התושבים הלא־
מוסלמים בארץ־ישראל ,יהודים כנוצרים ,וכך שופרו מעמדם המשפטי וביטחונם האישי .שיפור זה
הביא לגידול בהיקף המסחר ולריבוי עולי הרגל לארץ ,ובשל כך נפתחו קווי ספנות סדירים מאירופה,
ואתם גברה זמינות המידע ,והנסיעה והעברת כספים מאירופה ארצה היו לנוחות ובטוחות מבעבר.
ִ
באותה עת חלה התדרדרות במעמדם החוקי ובמצבם הכלכלי של היהודים במזרח אירופה .גזרות
הצאר הרוסי ניקולאי הראשון משנת  1844הביאו לביטול השלטון העצמאי של הקהילות היהודיות,
'הקהל' ,וחייבו השכלה מטעם .יתר על כן ,צו הגיוס משנת  1827ותופעת החטופים לצבא יצרו סכנה
מוחשית של התבוללות .עם החמרת מצבם התקשו יהודי רוסיה לקיים במקומות מושבם את אורח
חייהם הדתי האורתודוקסי .לא רק ברחבי האימפריה הרוסית חשו היהודים מאוימים — נסיכויות
הדנובה ,שהיו נתונות להשפעת רוסיה ,אימצו את מדיניותה כלפי היהודים ,וגם באימפריה האוסטרו־
הונגרית הצרו את צעדי היהודים באמצעות גזרות כלכליות 8.במקביל חוּו חלקים מן העולם היהודי
התעוררות משיחית בקרב חסידים ומתנגדים (למשל ,ציפיות לשנת הת"ר9.)1840 ,
אירועים אלו ,שהשתלבו בהם כוחות משיכה ארצה ,כוחות דחייה ממזרח אירופה ושיפור תנאי
העלייה ,הביאו להתגברות גלי העלייה של אשכנזים ממזרח אירופה לארץ־ישראל ובכלל זה לצפת10.
במאה התשע־עשרה הייתה צפת מרכז היישוב החסידי בארץ ,וקהילת החסידים הייתה הרוב
המכריע בקרב האשכנזים בעיר .בקהילה זוהו מאפיינים דמוגרפיים של אוכלוסיית מהגרים ,בהתבסס
על מפקדי מונטיפיורי שנערכו בשנים תרט"ו ותרל"ה11.
המחקרים על אוכלוסיית צפת התעלמו ממפקד תר"ט ,אם משום שקיומו של מפקד באותה שנה לא
היה ידוע לרבים מאלה שעסקו בהתפתחות היישוב היהודי בצפת 12,אם בגלל הדעה הרווחת שמפקד
 6ש' ליבר' ,התפתחותה של האוכלוסייה היהודית בצפת  ,'1839‑1800קתדרה( 46 ,טבת תשמ"ח) ,עמ' ;44‑13
מורגנשטרן (לעיל ,הערה  ,)3עמ' .172‑161
 7י' מייזל' ,רשימת יהודי צפת וסביבותיה משנת תרצ"ט' ,י' בן־צבי ומ' בניהו (עורכים) ,ספר צפת :מחקרים ומקורות על
קהילת צפת מן המאה השש־עשרה עד המאה התשע־עשרה ,א ,ירושלים תשכ"ב ,עמ' תכט.
 8צ' קובץ' ,העלייה ממזרח אירופה לארץ ישראל באמצע המאה הי"ט' ,קתדרה( 9 ,תשרי תשל"ט) ,עמ' .196‑194
 9א' מורגנשטרן ,משיחיות ויישוב ארץ ישראל במחצית הראשונה של המאה הי"ט ,ירושלים תשמ"ח.
 10לסקירה הנשענת על מקורות יהודיים ונוצריים על התגברות העלייה ראו :קובץ (לעיל ,הערה  ,)8עמ' .198‑194
 11קרלינסקי (לעיל ,הערה  ,)4עמ' .151
 12קובץ כתב' :המפקד השני [ההדגשה שלי] נערך בעת בקורו הרביעי [ ]...בשנת תרט"ו' (קובץ [לעיל ,הערה  ,]8עמ' .)193
שור ,אשר סקר את נתוני גודל האוכלוסייה בצפת ,הביא באשר לשנת תר"ט רק את נתוני המשלחת ממלטה ,ראו :נ'
שור ,תולדות צפת ,תל־אביב תשמ"ג ,עמ'  .205קרלינסקי כתב על מפקד תרט"ו כי הוא 'המפקד היחיד [ההדגשה שלי]
שניתנו בו גם גילאי הנשים' (קרלינסקי [לעיל ,הערה  ,]4עמ'  ,)163וברור מכאן שהוא וקודמיו לא הכירו את מפקד
תר"ט .לעומתם בן־יעקב הייתה מודעת לקיומו של מפקד תר"ט בצפת אולם היא התייחסה אליו בהקשר עולי צפון
אפריקה בלבד .ראו :בן־יעקב (לעיל ,הערה  ,)1עמ'  ,127הערה .31
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זה לוקה באי דיוקים רבים ולכן מוטב להתעלם ממנו .במקום נתוני מפקד הוצגו במחקר הערכות
שונות של מספר היהודים בצפת באמצע המאה התשע־עשרה ,הערכות אשר התבססו על רשמי מסע
של אורחים לרגע או על דיווחי הקונסולים .בשל היעדר נתוני מפקד ראוי לשמו היה טווח ההערכות
של גודל האוכלוסייה היהודית בצפת באותה תקופה בין  400לכ־ 5,000נפש ,כמחציתם אשכנזים13.
על פי מפקד תר"ט נמנו בצפת  839ספרדים ,ועל פי הערכה היו היהודים כשליש מכלל אוכלוסיית
העיר.
במפקד שיזם מונטיפיורי בשנת תרט"ו נמנו בצפת קרוב ל־ 1,300אשכנזים ,רובם ככולם חסידים.
לפנינו אם כן גידול ניכר לעומת מפקד תקצ"ט ,שנמנו בו בעיר כאמור כ־ 600יהודים אשכנזים ,וזאת
אף שעל פי מקורות רבים באמצע שנות החמישים של המאה התשע־עשרה עדיין לא השתקמה צפת
מחורבותיה 14.חשוב לבסס את הנתון הזה כדי לאשש את מגמות התפתחות הקהילה האשכנזית בעיר
באמצע המאה התשע־עשרה.
במחקר הנוכחי אתמקד במפקד מונטיפיורי של האוכלוסייה האשכנזית בצפת בשנת תר"ט ואדרש
לשתי סוגיות עיקריות :מה ניתן ללמוד ממנו על מפקדי מונטיפיורי ככלל ,ומהם ממצאי המפקד
באשר לדמוגרפיה של הקהילה בצפת וכיצד הם מתיישבים עם הידוע לנו ממחקרים אחרים.

תיאור כתב־היד
במסגרת מיזם להעלאת המידע הגנאלוגי הטמון במפקדי מונטיפיורי למרשתת (אינטרנט) נסרקו
מחדש בשנים האחרונות כתבי־היד המקוריים של המפקדים 15.כתבי־יד אלה הם חלק מאוסף קרן
מונטיפיורי ,הנמצא כיום בגנזך קרן מונטיפיורי בלונדון .כתב־היד של מפקד תר"ט מאוגד בכרך 529
של האוסף.
הסריקה העלתה ממצאים שטרם נחשפו באשר למפקד האוכלוסייה האשכנזית בצפת בשנת תר"ט.
עיון ראשוני בכתב־היד חושף כי הוא נכתב בידי שני סופרים .המבנה הצורני ,צורת הכתיב ,הסגנון
ומבנה הדפים בשני החלקים שונים לחלוטין ושוללים את האפשרות שהיה למפקד הזה סופר יחיד.

כ"י אשכלות
כתב־היד האחד נכתב בידי משה אשכלות .הסופר ,הידוע גם בשם משה חר"ג (כנראה ראשי תיבות
חתן ר' גבריאל) 16,היה סופר כולל החסידים 17.כתב־יד זה (להלן מפקד אשכלות) כתוב בכתב מרובע
13
14
15
16
17

שור (שם) ,עמ' .202‑200
שם ,עמ' .200
המיזם משותף לקרן מונטיפיורי בלונדון ,שכתבי־היד של המפקדים הם בבעלותה ,ולעמותה הישראלית לחקר שורשי
המשפחה .במסגרת המיזם הועתקו הנתונים מתצלומי כתבי־היד לקובצי אקסל ,תורגמו מעברית לאנגלית ,ושולבו
במנוע חיפוש אינטרנטי דו־לשוני שכתובתו www.montefiorecensuses.org/search
על פי מפקד תקצ"ט הוא היה בעלה של נכדתו של גבריאל אשכלות.
כנראה זהו משה חרג ,שהיה לימים מראשי הקהילה ועמד במוקד סכסוכים אישיים .ראו :למשל מ"מ איילבום ,ארץ
הצבי ,ירושלים תשמ"ב (וינה תרמ"ג) ,עמ' .164‑155 ,127
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המצטיין בגרפיקה נאה ככתב של סופר
סת"ם .סגנון הכתיבה תמציתי ומאופק
וממעט בשבחים לרבנים ולכלי קודש
אחרים (איור  .)1במפקדים האחרים הנחו
אנשי מונטיפיורי את הפוקדים ונתנו להם
לוחות למילוי ,אך לא ידוע על מתכונת
שנקבעה למפקד תר"ט .סופר המפקד,
בעצה אחת עם ראשי הקהילה ,הפעיל את
שיקול דעתו באשר למתכונת ,בהתבסס
על לקחי מפקד תקצ"ט.
עמוד הפתיחה כותרתו:
זה ספר תולדות אדם למספר שמות
בני ישראל לבית אבותם
מתושבי עי"ק [עיר הקודש] צפת
תובב"א [תיבנה ותיכונן במהרה בימינו
אמן] " [הגרשיים משמשים כפסיק]
איש על מחנימו " ואיש על מקומו "
מסודר על פי א"ב כראוי

איור  :1מפקד
אשכלות ,חלק
מכולל החסידים,
צפת תר"ט

(באדיבות קרן מונטיפיורי,
לונדון)

בהמשך מופיע שיר הלל לשר מונטיפיורי
ולאחריו העיד הסופר על עצמו.
בעמוד הראשון פורטו שמות הרבנים
ומתחתם תלמידי החכמים .עמוד זה
מחולק לשלושה טורים ,ובראש כל טור נכתב שמו של אחד משלושת הרבנים ראשי הקהילה :הרב
משה דוד אשכנזי מטאלטשיב ,ששימש אב בית דין של הקהילה ורב בית הכנסת הגדול על שם האר"י,
הרב יעקב בעריש מראמין ,שהיה רב העיר ראמין ובצפת שימש רב בית מדרש ,והרב שמואל העליר,
ששימש רב בית המדרש הגדול על שם האר"י .תחת שמו של כל רב רשומים  24תלמידי חכמים.
נתוני המפקד עצמו כתובים מהעמוד השני ואילך .כל אחד מעמודי המפקד מחולק לשני טורים,
למעט העמוד האחרון (עזרת הנשים) ,המחולק לשלושה .אין כותרות בראשי הטורים ,והם אינם
מחולקים חלוקת משנה .בכל טור פורטו המתפקדים במתכונת אחידה' :ר' ֵ[ׁשם] מ [מקום מוצאו]
" ז'[וגתו] ֵ[ׁשם] " בנו/בתו ֵ[ׁשם]' וכו' .לאחר בני המשפחה הנמנים עם בית האב נרשמו מתפקדים
אחרים שהיו סמוכים על שולחנה של המשפחה — הורים שהתאלמנו ,נכדים ,יתומים וכו' — ללא ציון
הקשר המשפחתי או קשר אחר .לפעמים נלווה לשם ראש בית האב תיאור עיסוקו ,כגון שו"ב (שוחט
ובודק) ,חזן או אופה ,ציון ייחוסו ,כגון נכד הבעש"ט ,גיסו של אדמו"ר ,בר"ל ,או פרט מזהה אחר ,אם
קתדרה
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היה חשש לבלבול עם אדם אחר ,למשל
ר' דוד חדש מסא"ג להבדיל מר' דוד
מסא"ג ,ר' אברהם זקן מיאס להבדיל
מר' אברהם מיאס.
לא תמיד נשמרה מתכונת הדיווח
האחידה; במקרים רבים לא נרשם מקום
המוצא ,לרוב משום שהמתפקד זוהה
היטב באמצעות פרט אחר ,לדוגמה
ר' משה סופר ,ר' מאיר נכד רז"ל והרב
ר' שמואל העליר.
מעל שמו של כל מתפקד ,לרבות
הנשים ,נרשם גילו באותיות בכתב רש"י.
גילם של  9מתפקדים ,בעיקר מאלה
שהוסיפו הרבנים (ראו להלן) ,לא צוין.
מעל שמות מסוימים מופיע סימן
הסגול כבטעמי המקרא (ראו באיור ;)2
משמעות סימן זה איננה ברורה מתוך
כתב־יד זה ,וראו להלן.
בשולי הטורים נוסף בדרך כלל
תיאור מצבו הכלכלי או עיסוקו של
ראש בית האב .תיאורים אלה מיינו את
בתי האב לקטגוריות :מיוחס ,בן תורה,
למדן ,בינוני ,סוחר ,אומן ,טוחן ,מוכר
יין וכיוצא באלה .לעתים נמצא תיאור משולב של שתי קטגוריות ,למשל בן תורה סוחר ,ממונה ובן
תורה .נכתב גם סג"ן (סגי נהור) .הכתוב בשולי הטורים הוא בכתב רש"י ,להבדילו מהכתב המרובע
שבתוך הטורים.
האוכלוסייה חולקה בכתב־יד זה לכולל אשכנזים (חסידים) ,לכולל פרושים ולעזרת נשים (אלמנות
ויתומים הסמוכים על שולחנן) ,שיוחסה לכולל האשכנזים 18.כולל האשכנזים הוא הגדול ביותר;
המיון בתוכו הוא מיון אלף־ביתי על פי השמות הפרטיים של ראשי המשפחות ,מיון המופרע על ידי
הצמדת קרובי משפחה .לדוגמה אברהם השמש ומשפחתו מופיעים באות אל"ף ,ומיד לאחריו מופיע
 18ההפרדה של אשכלות בין אשכנזים לבין פרושים מרמזת על זלזול בבני הקהילה הפרושית ,אשר הוצאו בכך מגדר
אשכנזים .גם במפקד תרט"ו יש זהות במינוח בין אשכנזים לחסידים :חלק מדפי אותו מפקד כותרתם 'לוחות דק"ק
אשכנזים' ,ויתרתם כותרתם 'לוחות דק"ק אשכנזים כולל ווהלין אוסטרייך' .למעשה אין נפקא מינא ביניהם — בלוחות
רשומים רק בני העדה החסידית ,מהטעם הפשוט שלא הייתה כל עדה אשכנזית אחרת ,ואין כל משמעות לכותרת
השונה .הערתו של קרלינסקי בעניין זה רק מוסיפה לאי הבהירות .ראו :קרלינסקי (לעיל ,הערה  ,)4עמ' .160
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איור  :2מפקד
אשכלות ,עם
רישומים בכתב ידו
של מונטיפיורי,
צפת תר"ט

(באדיבות קרן מונטיפיורי,
לונדון)
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בנו הנשוי יוסף עם משפחתו .המיון האלף־ביתי איננו מילוני מלא; קיימת הקפדה על סדר האות
הראשונה אך לא יותר מכך .המתפקדים רשומים בהתאם לכינוייהם בשפת היום יום .למשל אדם
בשם יצחק שכינויו איצק מופיע כאיצק ,באות אל"ף .בכולל הפרושים אין רשימה של יתומים ושל
אלמנות.
שלא כבמפקד תקצ"ט ,אין בכתב־היד נתונים על מועד עלייתם של המתפקדים לארץ או על מצבם
החומרי; אולם נכתבו שמותיהן וגילן של הנשים .רק לגבי חלק מהמתפקדים צוינו פרטים בכתב־יד
אשכולות על משלח ידם או על מקום מוצאם.
ליד כל בית אב נרשם באנגלית מספר הגברים ,הנשים ,הילדים והילדות בו ,וכן צוין מספר העיוורים
והיתומים .מתוך השוואה מדוקדקת לכתב ידו של מונטיפיורי ,נראה שהוא עצמו רשם פרטים אלה.
מסתבר שבעת חלוקת המענקים הכספיים לתושבים השלים מידע על אודות המתפקדים אשר לא
הופיע במפקד ,ואשר נודעה לו חשיבות לצורכי פילנתרופיה .דוגמה לכך היא רישום העיוורים —
כיוון שעיוורים זכו לתמיכה כספית גדולה יותר אסף מונטיפיורי מידע על אודותם ורשם אותו במעמד
חלוקת הכסף 19.ראוי לציין כי היו מי שליד שמם לא נמצא רישום באנגלית — משום שוויתרו מרצונם
על התמיכה הכספית (משפחת הסוכן הקונסולרי משה פינצי ,הקאסיר ישראל מסטנוב וזוגתו ,אברהם
מבאלטא ואחרים) ,או משום שלא היו במקום בעת החלוקה (פסח דאקטיר ,שמחה בנעם ואחרים)

חלוקת כספים על
ידי מונטיפיורי
ליהודי צפת1839 ,

(באדיבות הספרייה
הבודליאנית ,אוניברסיטת
אוקספורד)

 19ביומני מונטיפיורי אין תיאור של חלוקת מענקים כספיים במסע תר"ט .חלוקת הכסף במסע זה הוזכרה אצל ג' פין,
עתות סופה :עלים מדפתרי הקונסוליה בירושלים משנת  1853עד  ,1856תרגם א' אמיר ,ירושלים תש"ם ,עמ' .72
לתיאור תהליך חלוקת המענקים בשנת תרצ"ט ראוM. Montefiore, Diaries of Sir Moses and Lady Montefiore, ed. :
 ;L. Loewe, I, Chicago 1890, p. 164יהודית :ספר כולל ספור מסע לשרתי יהודית מונטיפיורי ,אשר כתבה בספר בשפת
אינגליש בנסעה עם אישה השר משה מונטיפיורי לארץ הקדושה בשנת תקצ"ט ,לונדון תרל"ז ,עמ' .164‑163
קתדרה
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או משום שמונטיפיורי החליט שלא לתת
להם כסף (אלמנות) .ליד שמו של הסופר
משה אשכלות ציין מונטיפיורי כי נתן לו
ולרעייתו  6דולרים נוספים בגין מאמציו
(איור .)2
מימין לבתי האב מופיעים מספרים
נוספים .נראה שמונטיפיורי עצמו רשם
אותם בעת חלוקת המענק הכספי ,כדי
להימנע מחלוקה כפולה ,ומסתבר שהם
משקפים את סדר התייצבות המתפקדים
לפניו לצורך קבלת המענק .מתפקדים
שלא צוין ליד שמם באנגלית המענק
שקיבלו גם לא מוספרו מימין לשמם ,ויש
בכך חיזוק להשערה בדבר פשר המספור20.
עמודי המפקד כוללים הערות
וחישובים שנעשו מאוחר יותר ,בשלב
העיבוד והריכוז של החומר ,כנראה על
ידי אנשי מונטיפיורי .בראש כל טור
ובתחתיתו נרשם 'טראנספורט' ,דהיינו
העברה — מספר הנפשות שנכללו במפקד
עד אותו מקום .המספר בראש הטור הוא
המספר שהועבר מתחתית הטור הקודם;
והמספר בתחתית הטור הועבר לראש
הטור הבא .ליד כל בית אב יש רישום של מספר הנפשות הכלולות בו ,לרבות הסמוכים על שולחנו.
סיכום של מספרי הנפשות בטור יחד עם ההעברה שבראשו נותן את המספר שבתחתיתו (איור .)2 ,1
את המפקד מסיים עמוד סיכום ,אשר בו נרשמו מספרי הנפשות לפי כוללים בפירוט גברים ,נשים,
ילדים ,ילדות ,אלמנות ,יתומים ויתומות .בעמוד הסיכום המסמך מאושר ,חתום ומתוארך על ידי
הרבנים משה דוד אשכנזי ושמואל העליר ,מראשי הקהילה האשכנזית בצפת .הם אף הוסיפו בכתב ידם
כמה יהודים שאשכלות לא רשם ,ועל כן מספר הנפשות במפקד גדול מזה שסיכם אשכלות (איור .)3
הרבנים חתמו על המסמך בכ"ב בתמוז תר"ט ,שלושה ימים טרם בואם של מונטיפיורי ופמלייתו
לצפת21.
 20שלושה בתי אב לא מוספרו ,אף שנרשם המענק שקיבלו .כנראה היו אלה שלושת בתי האב הראשונים שקיבלו את
המענק ורק אחר כך החליט מונטיפיורי להוסיף מספור.
 21על פי מונטיפיורי ,יומנים (לעיל ,הערה  ,)19ב ,עמ' .14
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איור  :3מפקד
אשכלות ,סיכום
הסופר והסכמות
הרבנים ,צפת תר"ט

(באדיבות קרן מונטיפיורי,
לונדון)
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איור  :4מפקד יב"ן,
העמוד הראשון —
שער הרבנים ,צפת
תר"ט

(באדיבות קרן מונטיפיורי,
לונדון)
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כ"י יב"ן
את כתב־היד האחר כתב יצחק בן נחום ,סופר מכולל הפרושים שנקרא גם יצחק סופר (להלן מפקד
יב"ן) .אף הוא כתוב אותיות מרובעות ,אך זעירות בהשוואה לכתב של אשכלות .סגנונו נמלץ בהרבה
מסגנון אשכלות ,והוא חלק כבוד רב לרבנים וללומדי תורה (איור  .)4לדוגמה 'הרב ר' יעקב בעריש'
(נוסח אשכלות) הוא 'הרב המאור הגדול הגאון מו"ה [מורנו ורבנו הרב] יעקב דוב בעריש הי"ו [השם
ישמרהו ויחייהו]' (נוסח יב"ן); ו'ר' פייבוש בהרב' (אשכלות) הוא 'הרב החסיד בנן של קדושים מו'[רנו]
חיים פייבש הלוי הי"ו' (יב"ן).
בגנזך קרן מונטיפיורי בלונדון לא נמצאה הקדמה לדפי מפקד יב"ן ,והדבר תמוה לאור השבחים
לשר שרגילים היו סופרי המפקדים להקדים לדפי המפקד .יתר על כן ,אין בראש המפקד ציון של
תאריך ,לא בכתב ידו של הסופר ולא בזה של מונטיפיורי 22.מנגד נמצאו בארכיון ,בין עשרות מכתבי
העתירות ששלחו יהודי צפת אל מונטיפיורי בשנת תר"ט ,שני מסמכים ששלח יצחק סופר ובהם דברי
שבח והלל לשר ולרעייתו23.
המסמך הראשון היה ככל הנראה פתיח למסמך השני .וזה לשונו' :זה הוא שיר ושבחה .לכבוד
גדול אדוננו כי זה האיש משה גדול מאד .ולכבוד הגבירה המעתירה שרתי במדינות סי'[ניורה] סי'
יהודית תחיה .והשירה הזאת נחמד למראה כל רואיו יאשרוהו .מנאי הצעיר יצחק סופר ששלחתי
לכבוד האדון הגדול המגילה כשירה והיה משקלה דרעהם א' ,מעה"ק [מעיר הקודש] צפת ת"ו [תיבנה
ותיכונן]' .המסמך השני הוא שיר הלל למונטיפיורי ולרעייתו; מבנה השיר מורכב ,והוא בנוי על
אקרוסטיכונים רבים של שמות נמעניו .בסיום השיר נכתב:
ולמען תהא השירה הזאת לעד בבני ישראל להודיע ולהיוודע בכל תפוצת ישראל יושר
צדקותיו חקוקה קראתיו מן המיצר בכל לב הושיעה המלך כי זה רבות בשנים אשר אני
יושב על צפת היאור ת"ו ערך חמשה ושלושים שנה .והן עתה דחיק לי שעתה טובא מה
שאין הפה יכול לספר .ואחרון הכביד חובות רבות אשר עלי לא ניתן השב רוחי .בטחתי
בגודל צדקתו ורחמנותו כי ייתן מקום לבקשתי ועיני המלך ראו המגילה קטנה שהיתה
משקלה דרעהם אחד הנשלח להוד מלכותו .עוד בעז"ה [בעזרת השם] ישמח משה בראותו
מכתב הגבאות שסדרתי בטוב טעם ודעת כנכון וראוי לגדול אדונינו .וגם שמות בני
ישראל אשר המה מסודרים כאו"א [כל אחד ואחד] על מקומו בשלום .ומרוב מורא ופחד
קצרתי .הכ"ד [הלא כה דברי] המבקש והמתחנן הצעיר יצחק סופר מעה"ק צפת אשר
בארץ הקדושה [ההדגשות במקור; מונטיפיורי ציין בכתב ידו כי המסמך התקבל ביום
שישי 13 ,ביולי  ,5609כ"ג בתמוז תר"ט] (איור .)5
 22ככלל מונטיפיורי ציין בכתב ידו את התאריך שבו קיבל את התכתובות שהגיעו אליו.
 23למעשה נמצאו בין מכתבי העתירות שני מסמכים נוספים של יב"ן .באחד מהם מופיעים שלושה פסוקים מהתורה
בכתיבת סת"ם ,כנראה כדי לשכנע את מונטיפיורי באיכות כתיבתו של יב"ן .מונטיפיורי ציין בכתב ידו על מסמך
זה שב־ 17ביולי  5609נתן ליב"ן  50ליס"ט תמורת כתיבת ספר (ספר תורה מן הסתם) .במסמך האחר ,מהשבוע של
פרשת דברים ,ג'‑ט' באב 28‑22 ,ביולי ,הזכיר יב"ן למונטיפיורי את התחייבותו כלפיו משנת תקצ"ט וציין שהוא עוסק
בהכנות לכתיבת ספר התורה ,שתחל תכף לאחר ט' באב.
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איור  :5המסמך
השני ששלח יצחק
סופר אל השר
מונטיפיורי

(באדיבות קרן מונטיפיורי,
לונדון)

קתדרה

 ,1 4 6ט ב ת ת ש ע " ג  ,ע מ ' 1 0 0 - 6 7

הדמוגרפיה של הקהילה האשכנזית בצפת :מפקדי מונטיפיורי בשנת תר"ט ()1849

79

קתדרה

סביר להניח כי שני המסמכים כאחד הם הפתיח החסר לדפי המפקד ,אשר במרוצת השנים התנתקו
ממנו.
גם כתב־יד זה ערוך במתכונת משלו ,מאחר שאנשי מונטיפיורי לא הכתיבו כאמור מתכונת למפקד
זה .העמודים חולקו לטורים כדלקמן :שם ראש בית האב ,שמות עירם או שמות העיירות (מקום
מוצאו) ,עזרת נשים (שם בת הזוג ונשים בוגרות אחרות הסמוכות על שולחן אותו בית אב) ,אלה
שמות בני ישראל (שמות הבנים וילדים זכרים אחרים הכלולים בבית האב) ,שמות בנותיהם .הסופר
נטל לו חירות להכתיר את הטור הראשון בכל עמוד בכותרת אחרת בהתאם לשער (ראו להלן).
בכל עמודי המפקד ,פרט לראשון ,כל בית אב מופיע בשורה נפרדת .ברישום הרבנים ,בעמוד
הראשון ,אין הקפדה על סדר אלף־ביתי ,בשורה אחת יש יותר מבית אב אחד ,ומשפחתו של הרב
שמואל העליר רשומה בטור הפרוׂש על פני מספר שורות .ייתכן שצורת רישום זו אפשרה לסופר שלא
לפגוע בכבוד הרבנים ראשי הקהילה בכך שמנע רישום האחד לפני חברו.
ראשי הטורים מעוטרים בקשתות דמויות שערים .ואכן האוכלוסייה ממוינת לפי שערים :רבנים
וממונים ,לומדי תורה  /תלמידי חכמים ,בינונים ,בעלי בתים ,אלמנות ,יתומים (איור  .)6בראש כל
שער כתב הסופר כותרת מליצית :שער תלמידי החכמים כותרתו 'זה השער לה' באו בו תלמידי
חכמים יקרים עוסקים בתורת ה' בתדירא'; שער הבינונים — 'זה השער של בינונים יראים ושלמים
באו בו'; שער בעלי הבתים — 'זה השער הג' בעלי בתים נכונים באו בו'; שער האלמנות — 'זה השער

תלמידי
חכמים
ולומדי
תורה

בינונים

בעלי
בתים

איור  :6מפקד
יב"ן ,ריכוז כותרות
השערים וראשי
העמודים ,צפת
תר"ט

(באדיבות קרן מונטיפיורי,
לונדון)
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של אלמנות יקרות' .תיאור ראשי בתי האב בכותרת הטור הראשון משתנה על פי השער :שער רבנים
וממונים — 'זה השער של הרבנים הגדולים והממונים היקרים'; לומדי תורה  /תלמידי חכמים — 'זה
השער לה' לומדי תורה באו בו' או 'זה השער של לומדי תורת ה'' או 'זה השער של תלמידי חכמים';
שער הבינונים — 'זה השער של בינונים יראי ה''; שער בעלי הבתים — 'זה השער של בעלי בתים';
שער האלמנות — 'שמות האלמנות'.
מיון המתפקדים בתוך השערים הוא אלף־ביתי על פי השמות הפרטיים של ראשי המשפחה (לפי
האות התחילית של השם הפרטי בלבד ,בלא הקפדה על מיון מילוני מלא) .גם בכתב־יד זה המתפקדים
רשומים בהתאם לשמות שכונו בהם בשפת יום יום ,אך אין הצמדה של בני משפחה כבכ"י אשכלות.
המפקד כולל מידע מלא על עיר המוצא של המתפקדים .גילאי המתפקדים ,לרבות נשים ,רשומים
בכתב־יד זה במספרים ליד שמותיהם .אין התייחסות להשתייכות לכולל .יש מתפקדים שרשום ליד
שמם כי הם נמצאים בקריית חוצות או בחו"ל .שלא כבמפקד תקצ"ט ,אין גם בכתב־יד זה נתונים על
מועד העלייה לארץ ועל מצבם החומרי של המתפקדים ,וגם כאן צוינו פרטים על משלח יד של חלק
מהמתפקדים בלבד.
המפקד כולל קישורים גנאלוגיים של מתפקדים לרבנים או לצדיקים מפורסמים .למשל ר' אברהם
אלעזר מבארדיטשוב הוא נכד הגאון הגדול מו' אלעזר מאמשטרדם (בעל 'מעשה רוקח' ,נפטר בצפת
 ;)1741ר' משה אפרים ור' ישראל ליב הם בני אחיו של הרב הצדיק מאווריטש (ר' אברהם דוב,
מנהיג קהילת יהודי צפת ,בעל 'בת עין' ,נפטר  ;)1839ר' מרדכי מקאליש ור' משה יוסף מקאליש
הם (בהתאמה) בנו ונכדו של הרב הגאון מליסא (ר' יעקב לורברבוים ,בעל 'נתיבות המשפט' ,נפטר
בסטרי .)1832
בתחתית כל טור בכל עמוד יש סיכום המתפקדים באותו טור ,וכן נרשם בתחתית כל עמוד סיכום
הבנים והבנות שגילם פחות מ־ 13שנים .בראש כל עמוד ,פרט לעמוד ראשון ,רשום סיכום המתפקדים
שבעמוד הקודם .סיכומי הביניים של העמודים שימשו את הסופר לסיכום כלל המתפקדים בחלוקה
לגברים ,נשים ,בנים ,בנות ,אלמנות ,יתומים ,יתומות ולסך הכול כללי .סיכומים אלו רשומים בעמוד
האחרון של כתב־היד.
כ"י יב"ן לא אושר בחתימת רבנים או ראשי קהילה אחרים ,ואין ממצאים אשר מעידים שנעשה
ניתוח מאוחר יותר של נתוני המפקד הזה בידי אנשי מונטיפיורי .יתר על כן ,על פי הרישומים של
מונטיפיורי בכ"י אשכלות ולמרות בקשת הסופר ,הוא לא תגמל את יב"ן על מאמציו בהכנת כתב־היד.

ממצאי המפקדים
בפרק זה יוצגו עיקרי הממצאים של כל אחד מהמפקדים בפרמטרים בני כימות :גודל האוכלוסייה
והרכבה ,גיל המתפקדים ,עיסוק ומשלח יד ,ארץ מוצא .ריבוי הפרטים נועד לספק תמונה מלאה
ושלמה ככל האפשר של האוכלוסייה .הממצאים יוצגו בעיקר באמצעות טבלאות ,המאפשרות
השוואה בין המפקדים.
קתדרה
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מניין הנפשות על פי המצב המשפחתי
טבלה  :1מפקד אשכלות ,בחלוקה לפי כוללים
עזרת

נשים24

סך הכול נפשות

כולל אשכנזים (חסידים)

כולל פרושים

גברים

304

296

8

נשים

271

264

7

בנים

145

141

4

בנות

130

128

2

נכדים/ות

15

14

1

אלמנות

83

14

69

יתומים/ות

35

15

1

19

סך הכול

983

872

22

89

זכרים

480

458

12

10

נקבות

503

414

10

79

למעט שמו של בנו הקטן של סיניור פינצי ,אשר לא היה ידוע לסופר ,ניתן במפקד אשכלות מידע
מלא על שמות המתפקדים.
טבלה  :2מפקד יב"ן ,בחלוקה לפי שערים
סך הכול

רבנים

תלמידי
חכמים

בינונים

בעלי
בתים

גברים

286

9

100

100

77

נשים

261

8

96

91

66

בנים

139

8

46

37

48

בנות

126

7

55

36

28

נכדים/ות

15

6

5

1

אלמנות

81

יתומים/ות

27

1

4

אלמנות

יתומים

3
76
21

3

1

2

100

3

סך הכול

935

33

308

271

220

3

זכרים

454

17

153

142

125

14

נקבות

481

16

155

129

95

86

 24על פי הסיכום של הסופר ,המופיע בעמוד האחרון של כתב־היד ,הייתה עזרת הנשים חלק מכולל החסידים.

81

קתדרה

קתדרה

82

חיים נחמיה שיף

במפקד יב"ן חסר מידע על שמות כמה מתפקדים :בנו ובתו של חיים שלום מקעשנאב ,זוגתו של משה
אשר משטיפנעשט ,בתו הצעירה של משה מקרייוואור ,בנו הקטן של סיניור פינצי ,בתו של שמואל
מסאמבר ,אלמנת הרב מטאלנע .ממצאים הנגזרים משתי הטבלאות הללו מוצגים בשתי הטבלאות
דלקמן ,בהשוואה בין המפקדים.
טבלה  :3דגשים בהרכב האוכלוסייה
אשכלות

יב"ן

שיעור הגברים הפנויים מקרב הגברים

10.9%

8.7%

שיעור האלמנות מקרב הנשים הבוגרות

23.4%

23.7%

שיעור היתומים/ות מקרב הצעירים

10.8%

8.8%

להלן נתונים בנושא בתי אב והשוואתם בין המפקדים .יודגש שלכל אורך מאמר זה מדובר במשפחה
גרעינית (הורה או הורים וצאצאים שטרם עזבו את הבית או שאין להם משפחה משל עצמם) .במונח
בית אב כלולות משפחות שבהן אדם אחד בלבד ,כמו אלמן/ה ,יתום/ה ,נכד/ה ,לרבות אלו שמתגוררים
אצל קרוביהם .ריבוים מקטין את גודלה של המשפחה הממוצעת .על כן בוצע ניתוח נוסף ,בניכוי
האלמנות ,היתומים והנכדים מבסיס הנתונים של המפקדים.
טבלה  :4ניתוח בתי אב
כלל האוכלוסייה

בניכוי אלמנות ויתומים

אשכלות

יב"ן

אשכלות

יב"ן

מספר בתי אב

411

389

304

287

גודל משפחה ממוצעת

2.39

2.40

2.8

2.83

שיעור מכלל בתי האב

מספר צאצאים בבית אב
0

64%

64%

51%

49%

1

16%

16%

23%

23%

2

8%

9%

11%

13%

3

6%

5%

8%

7%

4+

5%

6%

7%

8%

מספר ילדים לבית אב

0.67

0.68

0.9

0.92

קתדרה
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טבלה  :5התפלגות האוכלוסייה לפי גיל
שיעור מכלל האוכלוסייה

מספר נפשות (נתונים מצטברים)
אשכלות

יב"ן

קבוצת גיל

אשכלות

יב"ן

גיל < 10

216

228

גיל < 20

362

336

צעירים,
עד גיל 20

37.2%

35.9%

גיל < 30

434

413

גיל < 40

544

513

26.8%

גיל < 50

623

657

גילי ביניים,
מ־ 20עד 50

גיל < 60

768

805

גיל < 70

915

912

גיל < 80

964

934

מעל גיל 80

974

935

מבוגרים,
מעל 50

34.4%

29.7%

36.0%

טבלה  :6עיסוק ומשלח יד
יב"ן

אשכלות
גברים — בתי אב

שיעור באוכלוסייה

גברים — בתי אב

שיעור באוכלוסייה

רבנים ,למדנים וכלי קודש

144

47.4%

124

43.4%

עסקי חולין

49

16.1%

4

1.4%

עיסוקים לא מוגדרים

111

36.5%

158

55.2%

סך הכול

304

286

במפקד אשכלות דווח על משלח יד של  193בתי אב מתוך  304בתי האב אשר בראשם גברים בוגרים.
היתר סווגו בינונים או בעלי בתים או נותרו בלא כל דיווח .בראש  134מתוך  193בתי האב ,שהם 70
אחוז ,עמדו גברים שתורתם אומנותם — רבנים ,למדנים ובני תורה — ועל אלה יש להוסיף  10ראשי
בתי אב ששימשו בקודש (שמשים ,שו"ב ומלמד) .רק  49עסקו בעסקי חולין —  16עסקו במסחר28 ,
בעלי מלאכה 3 ,נותני שירותים' 2 ,בעלי צווארון לבן'; וביתר פירוט 13 :סוחרים 3 ,מוכרי יין7 ,
חייטים 5 ,אופים 4 ,טוחנים 2 ,פחחים 2 ,כורכי ספרים 4 ,אומנים שאומנותם לא פורטה 2 ,פועלים
שעיסוקם לא הוברר ,צורף ,סנדלר ,בעל חמור 2 ,עוסקים ברפואה ('דאקטירים') ,קאסיר (גזבר) ,וויקיל
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קונסול (בא כוחו של קונסול) .על אלה אפשר להוסיף לומד תורה שנמנה לעיל ,ואשר שימש מעת
לעת גם כמתורגמן.
לעומת זאת במפקד יב"ן כמעט לא פורטו עיסוקים של חולין .למעט אחדים — דאקטיר ,ויקיל
קונסול ושני חייטים — כל העוסקים בעסקי חולין הוגדרו במפקד זה בינונים או בעלי בתים.
כבמפקדים אחרים שערך מונטיפיורי ,הוגדר המוצא של כל בני המשפחה על פי מקום
מוצאו של ראש התא המשפחתי .מובן שנוצר עיוות בנתונים כאשר היו בני משפחה שמוצאם
שונה 25.ערי המוצא מוינו כאן לארצות מוצא בהתאם לגבולות באמצע המאה התשע־עשרה ,כמפורט
בטבלה.
במפקד אשכלות דווח על עיר המוצא של  255משפחות ( 62אחוזים מ־ 411המשפחות שבמפקד).
במפקד יב"ן יש דיווח מפורט ביותר על מוצאם של המתפקדים — דווח על עיר/עיירת מוצא של כ־95
אחוזים מבתי האב.
טבלה  :7מיון לפי מוצא
ארץ מוצא

יב"ן

אשכלות
בתי אב

שיעור באוכלוסייה

בתי אב

שיעור באוכלוסייה

רוסיה

139

54.5%

197

53.3%

אוסטרו־הונגריה

78

30.6%

114

30.8%

רומניה

35

13.7%

49

13.2%

אחר

3

1.2%

10

2.7%

סך הכול

370

255

מניתוח מוצא המשפחות במפקד אשכלות על פי חבלי ארץ עולה ש־ 56מהן באו מגליציה (אוסטריה),
 40מפודוליה (רוסיה) 35 ,ממולדוויה (רומניה) 34 ,מבסרביה (רוסיה) 18 ,מקייב (רוסיה) 17 ,ממולדובה
(רוסיה) 13 ,מבוקובינה (אוסטריה) 9 ,מוולין (רוסיה) ו־ 9מחרסון (רוסיה).
מניתוח מוצא המשפחות במפקד יב"ן על פי חבלי ארץ עולה ש־ 89מהן באו מגליציה (אוסטריה),
 49ממולדוויה (רומניה) 47 ,מפודוליה (רוסיה) 34 ,מבסרביה (רוסיה) 31 ,ממולדובה (רוסיה)25 ,
מקייב (רוסיה) 17 ,מוולין (רוסיה) 16 ,מחרסון (רוסיה) ו־ 15מבוקובינה (אוסטריה).

 25א' מורגנשטרן' ,מפקד כולל הפרושים בארץ־ישראל משנת תקצ"ד ( ,')1834שלם ,ז (תשס"ב) ,עמ' .239
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השוואת המפקדים
בפרק זה אעמוד על השווה והשונה בשני המפקדים ברמת הפרט המדווח .תנאי מקדים לניתוח כזה
הוא ביצוע התאמה ,כדי לזהות את המתפקדים הרשומים בשני המפקדים .ההתאמה בין המפקדים היא
תהליך מורכב ,כי כל אחד מהם בנוי אחרת ממשנהו.

תהליך ההתאמה בין המפקדים
ברמת הפרט ,המתפקד היחיד ,בדרך כלל מלאכת ההתאמה הייתה משימה קלה יחסית .באיורים 1
ו־ 4יש דוגמאות להתאמות כאלה' :הרב יעקב בעריש מראמין בן  ,60ז' [זוגתו] רעכיל בת  30ובנו
זאב בן  '13רשומים באיור  1בטור השמאלי ,בית אב שני מהסוף; אותו בית אב רשום באיור  4בשורה
הראשונה' :הרב [ ]...מו"ה יעקב דוב בעריש הי"ו בן  53מראמאן ,ז' הרבנית רעכל בת  40ובנו החכם
השלם מו"ה זאב הי"ו בן  .'14דוגמה נוספת :בנו של הרב יעקב בעריש מראמין' ,ר' חיים ישראל ,31
ז' חוה רחל  ,29בנו דוד  ,12בנו פנחס  ,9בנו אברהם  ,6בנו הירש  ,3בתו פעסיה  ,'1רשומים באיור 1
בטור השמאלי ,בית אב אחרון; הם רשומים גם באיור  ,4בית אב שביעי' :הרב ר' חיים ישראל בן הרב
הג'[און] מראמאן  ,25ז' חוה רחל  ,28בנו דוד  ,12בנו פנחס  ,8בנו אברהם  ,6בנו הירשלי  ,3בתו שרה
ליפשע  .'2למרות שינויים קלים בפרטי המתפקדים ,אין ספק שמדובר באותם בתי אב.
יש התאמות קשות הרבה יותר ,המחייבות אף היזדקקות לבסיסי מידע נוספים .לדוגמה במפקד
אשכלות נכתב בכתב ידו של הסופר' :ר' בעריל מחמעלניק  ,64ז' עטיל  .'60באותו עמוד נוסף בכתב
ידו של הרב משה דוד אשכנזי' :בעריל כהן ,ז' עטיל ובנו ירוחם' .קשה להסיק מכך שהמדובר באותו
בית אב אולם במפקד יב"ן מופיע רק רישום אחד התואם את השמות ומקום המוצא הנזכרים' :ר' דוב
בער הכהן מחמעלניק  ,45ז' עטיל  ,23בנו הקטן ירוחם זאב  .'2למרות פערי הגילאים הגיוני לכאורה
להסיק כי הרב המבקר הוסיף בצדק את הבן ירוחם אך שכפל שלא לצורך את בני הזוג בעריל ועטיל.
והנה ברשומות מפקד מונטיפיורי משנת תרט"ו נכתב' :ר' בעריל כהן מאטיק  ,55ז' עטיל  20וצאצאיו
ירוחם זאב  ,7רחל אסתר  ,'3ונוסף עליהם נמנו 'עטיל מחמעלניק  ,53אלמנתו של בעריל' .כולם ,פרט
כמובן לרחל אסתר ,היו בארץ במועד מפקד תר"ט .אם כן יש לדחות את המסקנה הקודמת ולקבוע כי
בשנת תר"ט אכן היו בצפת שני בתי אב שונים ששמות בני הזוג בהם היו בעריל ועטיל.

תוצאות ההתאמה
 903מתפקדים זוהו כמשותפים לשני המפקדים .משמע  80מתפקדים במפקד אשכלות ,שהם 8.1
אחוזים מכלל הרשומים במפקד זה ,לא נכללו במפקד יב"ן .ומנגד  32מתפקדים במפקד יב"ן ,שהם
 3.4אחוזים מכלל הרשומים במפקד זה ,לא נכללו במפקד אשכלות .בתוך קבוצת  903המתפקדים
המשותפים נמצאה אי התאמה מזערית בין המפקדים בסיווגם לפי מצבם המשפחתי — בהיקף של 2‑1
לסיווג 26.הקבוצות השונות מוצגות בטבלה דלקמן ,טורים ג‑ה.
 26סטיית הסיווג יצרה אבסורד לכאורה — מספר הבנים ברשומה המשותפת ,140 ,גדול ממספר הבנים במפקד יב"ן.139 ,
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טבלה  :8מצב משפחתי
מפקד
אשכלות
א

מפקד
יב"ן
ב

רשומות
משותפות
ג

רשומות באשכלות רשומות ביב"ן
שאינן באשכלות
שאינן ביב"ן
ה
ד

גברים

304

286

281

23

5

נשים

271

261

256

15

5

בנים

145

139

140

5

0

בנות

130

126

122

8

2

נכדים/ות

15

15

15

אלמנות

83

81

64

19

17

יתומים/ות

35

27

25

10

3

סך הכול

983

935

903

80

32

זכרים

480

454

447

33

7

נקבות

503

481

456

47

25

המספר הגבוה יחסית של האלמנות שלא זוהו כמשותפות לשני המפקדים מצביע על הקושי בזיהוין,
בהיעדר מידע על הוריהן ,על בעליהן או על מוצאן .ייתכן בהחלט כי קיימות אלמנות נוספות
המופיעות בשני המפקדים אך בגלל קשיי זיהוי הן נמצאות בכפילות בשתי הרשימות של הרשומות
הלא משותפות.
לאחר השלמת ההתאמה השוויתי בין המפקדים ברמת הפרט ככל שיש טעם בהשוואה כזאת (אין
טעם להשוות את דיווח העיסוקים כי נושא זה כמעט לא בא לידי ביטוי במפקד יב"ן; וכן אין טעם
לעסוק בפרטים זהים הרשומים אחרת בגלל כתיב שונה ,שמות חיבה וכיוצא באלה).
הבדלים גדולים נמצאו בעיקר בגילים המדווחים .ל־ 746מתוך  894נפשות הנמצאות ברשומות
המשותפות ,ואשר דווח על גילן בשני המפקדים ,דהיינו  83.4אחוז ,צוין גיל שונה .רק ל־ 148נפשות
צוין גיל זהה בשני המפקדים.
טבלה  :9פערי הגילים המדווחים
מספר מתפקדים

פער הגילים שדווחו
קטן משנתיים

175

 4‑2שנים

215
קתדרה
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מספר מתפקדים

פער הגילים שדווחו
 6‑4שנים

137

 8‑6שנים

73

 10‑8שנים

43

 12‑10שנים

49

 14‑12שנים

23

 20‑14שנים

23

פער גדול מ־ 20שנה

8

ב־ 277מקרים ,שהם  37אחוז ,הגיל במפקד אשכלות נמוך מהגיל במפקד יב"ן; ב־ 469מקרים ,שהם
 63אחוז ,הגיל במפקד אשכלות גבוה מהגיל במפקד יב"ן .בניתוח ממוצעי גילים ,המוצג בטבלה ,10
נמצאה הטיה שיטתית — בכל מצב הגיל הממוצע על פי הערכת אשכלות גבוה מהגיל הממוצע לפי
יב"ן.
טבלה  :10השוואת הגיל הממוצע לפי מצב משפחתי
סך
הכול

זכרים

נקבות

גברים

נשים

בנים

בנות

אלמנות יתומים/
ות

אשכלות

34.0

33.3

34.6

48.1

42.5

7.3

6.8

58.4

11.3

יב"ן

32.5

31.8

33.2

46.2

40.3

6.6

6.3

55.7

10.5

שלא כמו בנושא הגיל ,בנושאים אחרים היקף אי ההתאמה בין המפקדים נמוך מאוד .מעניין שרוב
גדול של אי ההתאמות נוגע לנשים או לבנות .המידע שנצבר על אודותיהן ברשומות הכוללים הוא
מטבע העניין מועט מזה שנצבר על גברים או בנים ומדויק פחות.
נמצאו  11אי התאמות בשמות הפרטיים של המתפקדים ,לדוגמה בתו של ר' הירש (אברהם צבי)
בר"ס נקראת במפקד אשכלות נאחי ,ובמפקד יב"ן — רבקה; ר' הירש מיאס במפקד אשכלות נקרא
במפקד יב"ן ר' יהושע העשיל; זוגתו של ר' אליעזר (לייזר) מווארשא נקראת במפקד אשכלות האדי,
ובמפקד יב"ן — רייזל.
נמצאו  13אי התאמות בערי המוצא של המתפקדים ,לדוגמה לפי מפקד אשכלות מוצאו של
ר' לייזר מסאקצי ,ולפי מפקד יב"ן — מוויניצא; לפי מפקד אשכלות עיר מוצאו של ר' נטע היא
בערשיד ,ולפי מפקד יב"ן — אדעס; לפי מפקד אשכלות עיר מוצאו של ר' יחזקאל היא רגאן ,ולפי
מפקד יב"ן — יאס.
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נמצאו  11מקרים של צאצאים שנשמטו 10 ,במפקד יב"ן ו־ 1במפקד אשכלות; לדוגמה לפי מפקד
אשכלות הייתה לר' יוסף בר' שמעון בת בשם בונא ,אך היא נשמטה ממפקד יב"ן; לפי מפקד יב"ן
הייתה למשה פינצי בת בשם שמחה ,והיא נשמטה ממפקד אשכלות; לפי מפקד אשכלות היה לר'
פייביש שו"ב בן בשם מענדיל ,והוא נשמט ממפקד יב"ן.
נמצאו  5אי התאמות בסדר הצאצאים ,לדוגמה דוד־יהודה וגדליה ,בניו של ר' מרדכי אופה,
מופיעים במפקד אשכלות בסדר גילים יורד ,ובמפקד יב"ן בסדר גילים הפוך; שמחה ומשה ,בתו ובנו
של ר' ניסים גבריאל ,מופיעים במפקד אשכלות בסדר גילים יורד ,ובמפקד יב"ן בסדר גילים הפוך;
אלי ,יוסף ,מנחם ומשה ,בניו של ר' רפאל ,מופיעים במפקד אשכלות בסדר גילים יורד ,ובמפקד יב"ן
סדר הגילים היורד הוא יוסף ,אלי ,משה ,מנחם.
נמצאו  7אי התאמות באבהות ובזוגיות ,לדוגמה על פי מפקד אשכלות ר' ליטמאן לא היה אביהן
של בנותיה של זוגתו ,אך הוא היה אביהן על פי מפקד יב"ן; ראדיל הייתה בתו של ר' משה נטע על
פי מפקד אשכלות אך לא על פי מפקד יב"ן; בנימין בר' משה הכהן ,אחיו של ר' יצחק ממאהליב ,היה
רווק על פי מפקד אשכלות ונשוי על פי מפקד יב"ן.

מתפקדים שנמצאים מחוץ לצפת
במפקד יב"ן רשומים גם  23תושבי קבע בצפת שלא היו בעיר בשעת המפקד; ליד שמותיהם צוין שהם
ב'קריית חוצות' או בחו"ל 27.יש התאמה גבוהה בין המתפקדים הללו לבין  30המתפקדים במפקד
אשכלות המסומנים בטעם המקראי סגול —  8מתוך  30המתפקדים במפקד אשכלות המסומנים בסגול
אינם בכלל המתפקדים במפקד יב"ן; מנגד מתפקד אחד במפקד יב"ן שהיה בקריית חוצות לא נכלל
במפקד אשכלות.
 21מן המתפקדים שנמצאו מחוץ לצפת הם גברים ,ראשי בתי אב .רק אחד מהם יצא עם שאר בני
משפחתו .יתר הנעדרים מצפת הם שלש נשים נשואות ,אחת מהן עם מקצת צאצאיה ,אלמנה אחת ובת
אחת .אין במפקדים פירוט באשר למעשיהם של אלה מחוץ לצפת ,למעט נעדר אחד ,שנכתב במפקד
יב"ן כי הוא חייט היושב בביירות .ידוע שבשנים אלה רוכזו ההתרמות לארץ הקודש על ידי 'ארגון
הפקידים והאמרכלים של אמסטרדם' ,הפקוא"ם ,ועל כן הנעדרים לא עסקו בשד"רות אלא נעדרו
לצורכי פרנסה .על פי הרישומים בכתב ידו של מונטיפיורי בכ"י אשכלות ,האנשים ששהו מחוץ לעיר
לא קיבלו את הדולר שנתן לכל מתפקד.

מידע משלים או נוסף
השוואת המפקדים מאפשרת לעתים להפיק מהם מידע משלים או נוסף שאי אפשר היה להפיקו מכל
אחד מהמפקדים בנפרד ,בעיקר קשרים משפחתיים אך גם תפקידים בקהילה.
' 27וילך בלעם עם בלק ויבֹאו קרית חֻ צות' (במדבר כב ,לט) ופירש רש"י' :קרית חצות — עיר מלאה שווקים :אנשים ונשים
וטף בחוצותיה' .משמעות אחרת למונח — חוץ לארץ.
קתדרה
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הצמדת משפחות צעירות לראש המשפחה הבכיר על פי שיטת מפקד אשכלות חושפת קשרים
משפחתיים שאינם נראים במפקד יב"ן ,לדוגמה לפי מפקד אשכלות ר' יעקב הוא חתנו של ר' איצק
בנעם ,ור' יעקב הירש הוא חתנו של ר' יצחק מיכל; קשרים אלו אינם ניכרים במפקד יב"ן.
מנגד מידע גנאלוגי במפקד יב"ן חושף קשרים משפחתיים ומשמעויות של כינויים שאינם נראים
או מובנים במפקד אשכלות .לדוגמה ר' בצלאל ברש"ח הנזכר במפקד אשכלות הוא על פי מפקד
יב"ן בנו של ר' שלמה חיים ,וזאת מתוך קרבתם לרב הגדול מראמאן; ור' ברוך ברמ"מ הנזכר במפקד
אשכלות הוא על פי מפקד יב"ן בנו של ר' משה הכהן ממאהליב ואחיהם של ר' יצחק ור' בנימין
ממאהליב.
יש גם שצירוף קטעי מידע חלקיים משני המפקדים מאפשר זיהוי מלא .ר' פייבוש בהרב ,מיוחס
ובן תורה על פי מפקד אשכלות ,הוא כאמור על פי מפקד יב"ן 'הרב החסיד בנן של קדושים מו' חיים
פייבש הלוי הי"ו מוואלטישק' ,ומתוך כך נובע שהמתפקד הוא
הרב חיים אורי פייביש ,בנו של האדמו"ר אריה יהודא לייב
הלוי (סג"ל) בר' שלום הלוי מוולוטשיסק ,אשר נפטר בצפת
בשנת תר"י.
בדרך כלל תפקידיהם של כלי קודש פורטו במפקד יב"ן
יותר מאשר במפקד אשכלות ,ועל כן השוואת המפקדים
מאפשרת זיהויים של בעלי תפקידים .לדוגמה ר' אברהם,
שמש על פי מפקד אשכלות ,הוא על פי מפקד יב"ן 'שמש דבי
מדרשא רבה של הרב הצדיק מאווריטש'; ור' ליב ,אף הוא שמש
על פי מפקד אשכלות ,תואר במפקד יב"ן כ'שמש בבי מדרשא
וכנישתא רבתי של הרב האר"י'.
מידע משלים לממצאי מפקדי תר"ט מתקבל לעתים
ממפקדים או ממסמכים אחרים .אציג לדוגמה שבר משפחתי
אשר לא נחשף במפקדי תר"ט :במפקדי אשכלות ויב"ן נזכרים משה בר' דוב מבנדער ,שיינה לאה
בת יוסף מניאמץ וביינוש ,נכדו של יוסף מניאמץ; הראשון פנוי ,שני האחרונים סמוכים על שולחנו
של יוסף מניאמץ ,ולא צוין מצבם המשפחתי .משה ושיינה לאה הם בני  20‑17שנה ,ביינוש בן
כשנתיים .דיווחי המפקדים הביאו לרישומם בשני בתי אב שונים .במפקד תרט"ו נמצא תא משפחתי
אחד הכולל את משה מבנדער ,את אשתו לאה ואת ילדיו בנימין ,שרה גאלדה ודבורה .משה ולאה
שאפשר לו
הם בני  22שנה ,בנימין בן  ,6שרה גאלדה בת  ,4ודבורה בת שנה; רק בנימין היה בגיל ִ
להתפקד במפקד תר"ט .במסמך נוסף ,בקשה של יהודי צפת יוצאי רוסיה ופולין משנת תר"ט לקבל
חסות בריטית ,נמצא בית אב הכולל את משה בן דובבער מבינדר ,בן  ,20אשתו שיינה לאה ,בת ,18
ובנו בינוש ,בן שנתיים .עולה מכל זה שבעת מפקדי תר"ט חיו בני המשפחה בנפרד — הבעל הנשוי חי
לבדו ,בעוד אשתו ובנו חיו בבית אביה .לאחר תקופה ָׁשבה המשפחה והתאחדה ,וכך הופיעה במפקד
תרט"ו כבית אב אחד.
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דיון בממצאים
מדוע התעלמו חוקרי העדה האשכנזית בצפת ממפקד מונטיפיורי שנערך בעיר בשנת תר"ט בעוד
שהמפקד של לא־אשכנזים זכה להתייחסות מחקרית? 28מה משמעות העובדה שבוצעו שני מפקדים?
מה אנו למדים מממצאיהם? האם מגמות שזוהו במפקד תקצ"ט נמשכו בשנים שלאחר מכן? מה היו
דפוסי העלייה לצפת לאחר תקצ"ט ומה משמעותם?
ההערות והרישומים בכ"י אשכלות מעידים כי בימיו של מונטיפיורי נעשה בו שימוש סטטיסטי
ופילנתרופי ,ועל כן מוזר שבתקופות מאוחרות יותר נשכח כתב־היד .משום מה הדעה הרווחת ייחסה
למפקד תר"ט רמת אמינות נמוכה ואי דיוקים ,ולכן התעלמו ממנו חוקרים גם ביודעין .היעדרם
של נתוני שנת העלייה ארצה פגם אמנם בתרומה הדמוגרפית של מפקד זה ,אולם כנגד זאת ,שלא
כבכל המפקדים האחרים ,נרשם בו גילן של נשים .אולי נחשב מפקד תר"ט לא מהימן בגלל לוח
הזמנים הקצר שנקבע לעריכתו — רק כאשר הגיע מונטיפיורי עם פמלייתו לביירות הוא שלח שליחים
לקהילות היהודיות בארץ בבקשה לפקוד אותן לקראת ביקורו — 29ואולי נבעה הערכה זו מן העובדה
שמלכתחילה לא היה זה מפקד תושבים של ממש אלא קובץ נתונים נבחרים מרשומות הכוללים.
ואולי נגזר היחס למפקד תר"ט מהיחס למסע תר"ט — משתמע מיומני מונטיפיורי כי ד"ר אליעזר
הלוי ,מזכירו האישי ועורך זיכרונותיו ,לא השתתף במסע תר"ט ,ולכן זכה מסע זה לסיקור מזערי
ביומני השר ,והמפקד לא הוזכר בהם כלל30.
שאלה אחרת נוגעת למהות שני כתבי־יד — האם אלו שני מפקדים שנסמכו על מקורות שונים או
שמא חלו שיבושים בשתי העתקות שונות של אותו מקור? 31העובדות מובילות להכרה ששני כתבי־
היד לא התבססו על אותו מקור .מסקנה זו נשענת על אופן הכנת מפקדי מונטיפיורי :המפקד נערך
על ידי סופרי הקהילה על סמך היכרותם את התושבים ובהתבסס על רשומות הכוללים 32.כך נעשה
הדבר במפקד תקצ"ט וככל הנראה גם במפקד תר"ט .ידוע שסופרי מפקד האשכנזים בצפת בשנת
תר"ט השתייכו לכוללים שונים ,ששררה ביניהם מתיחות ותחרות על משאבי החלוקה ועל הנדבנים,
ולכן הסתמך כל אחד מהסופרים על רשומות הכולל שלו.
28
29
30

31
32

בן־יעקב (לעיל ,הערה  ,)1עמ' .62
ספיר (לעיל ,הערה  ,)5עמ' .29
היעדרותו של הלוי ממסע זה נלמדה בדרך השלילה .בפתח תיאורי כל המסעות ציין הלוי את המשתתפים בהם במסגרת
פמלייתו של מונטיפיורי .הוא לא הזכיר את עצמו כמשתתף במסע תר"ט ,ולאורך כל תיאור המסע הזה השתמש בלשון
'הם' .בכל שאר המסעות הוא ציין עצמו כחלק מפמליית השר ,וניסח את התיאורים בלשון 'אנחנו' .על מסע תקצ"ט
ראו :מונטיפיורי ,יומנים (לעיל ,הערה  ,)19א ,עמ'  ;154על מסע תרט"ו ראו :שם ,ב ,עמ'  ;40על מסע תרכ"ו ראו :שם,
עמ'  ;172ועל מסע תרל"ה ראו :שם ,עמ' .271
לדעת אסולין ריבוי הסופרים שעסקו במילוי רשימות המפקד של שנת תקצ"ט עשוי להיות מקור לטעויות במפקד .היא
לא העלתה את האפשרות שנעשו מפקדים מקבילים .ראו :אסולין (לעיל ,הערה  ,)1עמ' יז‑יח.
מורגנשטרן (לעיל ,הערה  ,)3עמ'  .167לעומתו טען שמלץ כי אפשר שהנתונים התבססו על רשימות החלוקה .ראו :ע'
שמלץ' ,התפתחות האוכלוסיה היהודית בירושלים במאה השנים האחרונות' ,עבודת דוקטור ,האוניברסיטה העברית
בירושלים ,1959 ,עמ'  .28‑25בן־יעקב העריכה כי הפרטים נמסרו על ידי המתפקדים או על ידי נציג הקהילה .ראו:
בן־יעקב (לעיל ,הערה  ,)1עמ' .127
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הדמוגרפיה של הקהילה האשכנזית בצפת :מפקדי מונטיפיורי בשנת תר"ט ()1849

חיזוק לדעה זו עולה מניתוח ההבדלים ואי ההתאמות בין המפקדים .המיון השונה שלפיו הוצגו
המפקדים ,הבדלים של עשרות מתפקדים שאין ביניהם מכנה משותף ,לרבות משפחות שלמות ,ואי
ההתאמות האחרות ,במיוחד בגילים ובפערי הגיל ,מוכרחים להביא לידי מסקנה שאין מדובר בשיבושי
העתקה ובעמודים שלמים שנשמטו ,אלא ששני כתבי־היד לא נולדו ממקור אחד ,ושהפרטים נשואי
הדיווח לא התפקדו באופן אישי.
מהי הסיבה לקיום שני כתבי־היד? האם כפילות זו הייתה יזמת מונטיפיורי ואנשיו או שמא יזמה
מקומית? קיימת אפשרות שמונטיפיורי ,מתוך מודעות למאבקים בתוך הקהילה האשכנזית בצפת,
החליט לבצע מפקד כפול על ידי גורמים שלא השתייכו לאותה סיעה ,ולכן העמיד שתי מערכות בלתי
תלויות של פוקדים או סופרי כוללים .האפשרות הסבירה יותר היא שמונה רשמית רק פוקד אחד,
משה אשכלות ,סופר כולל החסידים ,שאנשיו היו  97אחוזים מכלל האוכלוסייה האשכנזית .הרבנים
ראשי הקהילה הם שמינו אותו ,והם עברו בקפדנות על המפקד שהכין ואישרו אותו בחתימתם.
יב"ן הכין ,ביזמתו או ביזמת ראשי כולל הפרושים (בירושלים) ,גרסת מפקד משל עצמו ,וציפה
שמונטיפיורי יגמול לו בכסף על עבודתו .רמז לבקשת שכר טרחה נמצא בעדותו של יב"ן על
עצמו בגוף המפקד' :אנכי הכותב יצחק בן נחום שכתבתי המגילה קטנה והיה משקלה דרעהם 33אחד
כידוע לכבוד מלכותו' 34.אולם כאמור איש מנכבדי הקהל (החסידים) לא נתן לכ"י יב"ן גושפנקה,
ואנשי מונטיפיורי לא התייחסו אליו כלל .אילו היו מזמינים מראש מפקד כפול ,מן הסתם היו
מתייחסים אליו בניתוחיהם ,והיינו מוצאים לכך סימוכין בהערותיהם בכתב־היד .לכן המסקנה היא
שמונטיפיורי הזמין מפקד אחד ,ושמאבקי הכוללים ורצונם למצוא חן בעיני השר הולידו שני מפקדים
בלתי תלויים.
המאמץ שהשקיעו סופרי הכוללים בעריכת המפקדים מעיד על החשיבות שייחסו ראשי הציבור
האשכנזי בצפת למפקד מונטיפיורי של תר"ט ,מן הסתם כבסיס לסיוע פילנתרופי עתידי .למודי
ניסיון מהמפקד הראשון ,שהתקיים בשנת תקצ"ט ,הניחו נכבדי היישוב כי ממצאי המפקד ישמשו
את הנדבן לקבלת החלטות בדבר הקצאת תרומותיו ליחידים ולמוסדות .על כן זכה מפקד תר"ט
לתשומת לב של מנהיגי הסיעות השונות בקהילה ,למרות לוח הזמנים הקצר שנקבע להכנתו .נקודה
זו היא בעלת חשיבות :הדעה הרווחת היא שראשי הקהילות הסתייגו משיקולים הלכתיים מכוונתו של
מונטיפיורי למנות את מספר היהודים ,ולמצער שיתפו פעולה כמי שכפאם שד ,אך במפקד שלפנינו
היו שהתנדבו לספק לשר מפקד משל עצמם ,גם בלי שהתבקשו לכך.
שיקולים סיעתיים מסבירים לפחות חלק מההבדלים שבין מפקד אשכלות למפקד יב"ן — למשל
את העובדה שיב"ן לא דיווח לפי כוללים כמקובל במפקדי מונטיפיורי ,כדי לא לחשוף את חולשתו
 33משקל  1דרעהם =  61גרעיני שעורה ,כ־ 3גרם.
 34עניין המגילה הקטנה מופיע גם בכל אחד ממסמכי הפתיח למפקד (ראו לעיל ,ליד הערה  .)23נשאלת השאלה מהי
'המגילה הקטנה והיה דרעהם אחד משקלה'? ייתכן ששני המסמכים הנזכרים יחד הם המגילה הקטנה ,והם ניצבו בנפרד
מדפי המפקד ,כפי שמופיע בגנזך .אולם סביר יותר ששני המסמכים היו הפתיח לדפי המפקד ,ושהמפקד כולו ,על
ההקדמה שלו ,הוא המגילה הקטנה .התאריכים של המסמכים שצוינו לעיל ,בהערה  ,23שוללים את האפשרות שהם
המגילה הקטנה.
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של כולל הפרושים .שיקולים מסוג זה השפיעו גם על תוכן המפקדים .שלא כבמפקד תקצ"ט ,שדווח
בו ,ברמה כלל־ארצית ,על כ־ 82אחוזים עניים מקרב האשכנזים 35,לא דווח במפקדי תר"ט על עניים,
וכן לא דווח בהם על אמידים .יש להניח כי ראשי הקהילה התעלמו מדרישת הדיווח משנת תקצ"ט
מפני שהוברר להם כי מונטיפיורי חילק את תרומותיו בלא להתחשב במצבם הכלכלי של מקבליהן
אלא בעיקר ברמתם התורנית ובתפקידם בכולל.
אי אפשר שלא להתרשם מהמכנה המשותף הרחב בין ממצאי שני המפקדים .יותר מ־ 90אחוזים
מהמתפקדים זוהו בשניהם ,ולא מן הנמנע שהיו מתפקדים משותפים נוספים .החפיפה הרבה מאששת
את רמת הדיוק הגבוהה של מפקדי מונטיפיורי ,שכבר צוינה במחקרים קודמים 36.עם זאת בחינת
הנתונים המתקבלים מהשוואת המפקדים מובילה למסקנה שאין לדעת אל נכון על פי המפקדים הללו
מה היה המספר המדויק של האשכנזים בצפת בשנת תר"ט .אפשר רק להסיק שמספרם היה גדול
מ־ — 983מספר המתפקדים במפקד אשכלות — וקטן מ־ — 1,015סך המתפקדים במפקד אשכלות
בתוספת הקבוצה שמופיעה במפקד יב"ן ואיננה במפקד אשכלות .לא נחטא לאמת אם נסכם שהיו
בצפת בשנת תר"ט כ־ 1,000אשכנזים ,כ־ 55אחוזים מכלל האוכלוסייה היהודית בעיר .טווח הטעות
בקביעת מספר זה איננו עולה על  1.5אחוזים.
בהשוואה לנתוני מפקד תקצ"ט חל גידול ניכר באוכלוסייה ,בשיעור כ־ 66אחוזים .מחקרים
קודמים על יהודי ירושלים במאה התשע־עשרה ועל הקהילה החסידית בצפת במחצית השנייה
של המאה הראו כי חל גידול באוכלוסיות אלה ,למרות הפריון הנמוך והתמותה הרבה ,עקב
תנועת הגירה ניכרת .גם כאן אפשר להניח כי הגידול באוכלוסייה נבע מהעלייה מחו"ל ולא מריבוי
טבעי37.
נתוני מפקד אשכלות על הכוללים מאפשרים השוואה לנתוני מפקד תקצ"ט גם ברמת הכולל,
לרבות בחינת מגמות התפתחות הכוללים ביישוב האשכנזי בצפת בסוף המחצית הראשונה של המאה
התשע־עשרה.
בעשר השנים שעברו מאז מפקד תקצ"ט גדלה אוכלוסיית כולל האשכנזים (החסידים) מ־573
ל־ 961נפש ,גידול של  68אחוזים .הגידול נבע רובו ככולו מן העלייה לארץ; מבני הכולל אשר נמלטו
מצפת בעקבות האסונות שבאו עליה חזרו רק אחדים.
כאמור שילוב גורמים הגביר את כוח המשיכה של העלייה ארצה ושימר זרם מתמיד של
עולים ממזרח אירופה .על אף הקשיים בארץ בכלל ובצפת בפרט ,המשיכו חסידים ממזרח אירופה
לעלות לצפת ,שהייתה עבורם מרכז רוחני ומשאת נפש .מנהיגם של חסידי צפת ,האדמו"ר
 35מייזל (לעיל ,הערה  ,)7עמ' תמט.
 36ראו לעיל ,הערה .3
 37קיים קושי בניתוח הדינמיקה הדמוגרפית בין מפקד תקצ"ט למפקד תר"ט עקב היעדר זיהוי מספיק של מתפקדי
תקצ"ט ,בפרט הנשים ,והיעדר נתוני שנת עלייה במפקד תר"ט .אשר לאוכלוסיית יהודי ירושלים של המאה התשע־
עשרה ראו :ע' שמלץ' ,קווים מיוחדים בדימוגראפיה של יהודי ירושלים במאה התשע־עשרה' ,מ' פרידמן ,ב"צ יהושע
וי' טובי (עורכים) ,פרקים בתולדות הישוב היהודי בירושלים ,ב ,ירושלים תשל"ו ,עמ'  .76‑75על הקהילה החסידית
בצפת ראו :קרלינסקי (לעיל ,הערה  ,)4עמ' .162
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אברהם דב מאווריטש ,עודד את חסידיו
להישאר בגליל חרף כל האסונות שניתכו
עליהם38.
עזרת הנשים ,שכללה את האלמנות,
הגרושות (נמנו  )3וילדיהן ,הייתה במסגרת
כולל זה .כך מתברר מן הסיכומים
שהועברו מתחתית כל טור לראש הטור
הבא ,ומהסיכום של הסופר (ראו איורים ,3
 .)7יתומים ויתומות אחרים אינם מופיעים
ברשימות יתומים נפרדות ,כמקובל במפקדי
מונטיפיורי ,אלא פזורים בבתי האב של
הכולל שעל שולחנם היו סמוכים.
לעומת ההתאוששות של עדת החסידים,
עדת הפרושים בצפת לא התאוששה
מהאסונות .כולל הפרושים מנה בסך הכול
 22נפשות במפקד תר"ט ( 8ראשי אב),
לעומת  259נפשות שנמנו במפקד הפרושים
בשנת  39,1834ו־ 28נפשות במפקד תקצ"ט
(איור  .)7רוב אנשי הכולל עזבו את העיר
תכף לאסונות שניחתו עליהם ,אולם
הדלדול באוכלוסיית הפרושים נמשך
גם אחרי שנת תקצ"ט .מעבר הגרעין
הקשה של תלמידי הגר"א מצפת לירושלים הביא לביסוס המרכז הפרושי בירושלים והיה הגורם
העיקרי לדלדול העדה 40.בהתאם להנחיית מנהיגי הכולל ובראשם צבי הירש לעהרן ,ראש הפקוא"ם,
ניתנה להתבססות בירושלים עדיפות מוחלטת על פני חזרה לצפת 41.לקהילה הפרושית לא היה
מנהיג מקומי משלה; עוד במפקד תקצ"ט דווח כי הפרושים הם 'תחת פקודת הרב [ ]...אברהם דוב
[מאווריטש]' 42.מפקד תר"ט תיעד את סופּה של המסגרת העצמאית של כולל הפרושים בצפת .אמנם
במפקד תרט"ו נמנו בצפת  3בתי אב שהשתייכו בעבר לכולל זה ,אולם הם נרשמו שם במסגרת כוללי
38
39
40
41
42

א' יערי ,אגרות ארץ ישראל :שכתבו היהודים היושבים בארץ לאחיהם שבגולה מימי גלות בבל ועד שיבת ציון שבימינו,
תל־אביב תש"ג ,עמ' .392
מורגנשטרן (לעיל ,הערה  ,)25עמ' .236
ייתכן שהיה בשוליים מעבר מעדת הפרושים לעדת החסידים; ידוע על בית אב אחד לפחות שנכלל במפקד הפרושים
בשנת  1834ומופיע בכולל האשכנזים (החסידים) במפקדי תקצ"ט ותר"ט.
צ' קרגילה' ,התפתחותה הארגונית של קהילת הפרושים בארץ ישראל' ,ציון ,מו (תשמ"א) ,עמ' .326
מייזל (לעיל ,הערה  )7עמ' תסד.
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ווהלין־עסטרייך החסידיים 43.לא דווח על אלמנות במסגרת כולל הפרושים — ייתכן שדווח עליהן
במסגרת הכללית של עזרת הנשים החסידית או אולי הצטרפו אלמנות פרושיות לקהילתן הגדולה
בירושלים.
מפקדי תר"ט בצפת מציגים אם כן המשך של מגמות בהתפתחות האוכלוסייה האשכנזית —
המשך גידול האוכלוסייה הכללית והמשך התחזקות היישוב החסידי מול המשך הידלדלות היישוב
הפרושי.
מניתוח בתי האב בשני מפקדי תר"ט (טבלה  )4עולה כי לא היה ביניהם שוני מובהק בגודל
המשפחה הממוצע ,במספר הילדים במשפחה ובהתפלגות לפי מספר הילדים .לכ־ 64אחוזים מכלל
בתי האב לא היו ילדים כלל ,ורק לחמישית מבתי האב היה יותר מילד אחד .לכמחצית מבתי אב
שכללו זוג נשוי לא היו ילדים ,ורק לכ־ 27אחוזים מהם היה יותר מילד אחד .הסיבות למיעוט
הצאצאים במשפחות היו תמותת ילדים רבה עקב רמת תחלואה גבוהה ,שנבעה מהיגיינה ירודה,
ועקב היעדר שירותים רפואיים ,נישואי בוסר ,שהביאו לפריון ילודה נמוך ולשיעור גירושין גבוה ,וכן
ריבוי אלמנות בגיל פריון .אלו אותן סיבות שמנה עוזיאל שמלץ בניתוחו הדמוגרפי את אוכלוסיית
יהודי ירושלים במאה התשע־עשרה ,שכן תנאי המחיה ואורחות החיים בצפת לא היו שונים מאלה
שבירושלים 44.אכן ניתוח גודלה של המשפחה הממוצעת בירושלים במאה התשע־עשרה העלה
תוצאות דומות לאלו שציינתי; שמלץ חישב ומצא כי על פי מפקדי תקצ"ט ותרכ"ו לכשני שלישים
מהמשפחות שראשיהן היו בני  24‑15שנה לא היו ילדים חיים ,וממוצע הילדים החיים במשפחה כזאת
עמד על כ־ .0.4הממוצע המרבי של ילדים במשפחה התקבל במשפחות שראשיהן היו בני  44‑35שנה
ועמד על כ־ ;1.5לכ־ 30אחוזים מהן לא היו ילדים כלל .הנתונים עולים בקנה אחד עם תוצאות ניתוח
גודל המשפחה במפקד תקצ"ט (ברמה כלל־ארצית) — יוסף מייזל הראה שמספר הילדים במשפחה
אשכנזית היה  0.71בממוצע45.
נתונים דומים באשר לגודל המשפחה נגזרו מן המפקדים שנערכו בקרב האשכנזים בצפת בשנים
תרט"ו ותרל"ה .נחום קרלינסקי דיווח כי שיעור המשפחות ללא ילדים עמד על כ־ 60אחוזים ,ומספר
הילדים הממוצע למשפחה היה פחות מ־ .1אף הוא ,כשמלץ ,תלה את מיעוט הצאצאים בתנאי החיים
ובאורחותיהם ובריבוי האלמנות 46.על פי טבלה  4גודל המשפחה הממוצעת היה בין  2.4לכ־2.8
נפשות ,בהתאם להגדרת המשפחה .הנתונים המקבילים במפקד תרט"ו בקרב האשכנזים בצפת הם
 2.4ו־ 2.9בהתאמה47 .
43
44
45
46
47

קובץ דיווח משום מה כי במפקד תרט"ו נמנו בצפת  96גברים בני עדת הפרושים .ראו :קובץ (לעיל ,הערה  ,)8עמ' .198
שמלץ (לעיל ,הערה  ,)37עמ' .65‑62
מייזל (לעיל ,הערה  ,)7עמ' תמ‑תמא.
קרלינסקי (לעיל ,הערה  ,)4עמ'  ;164על פי חישובי ,יחס ילדים למשפחה (כולל אלמנות) לפי תוצאות מפקד תרט"ו
הוא  ,0.68בעוד קרלינסקי דיווח על  .1.0ראו גם :מורגנשטרן (לעיל ,הערה  ,)3עמ' .162
קרלינסקי (שם) ,עמ'  ;193שמלץ (לעיל ,הערה  ,)37עמ'  ;66נ' שור' ,היחס המספרי בין בתי־אב לסך־כל הנפשות
בערי ארץ ישראל בתקופה העות'מאנית' ,קתדרה( 17 ,תשרי תשמ"א) ,עמ'  ;105‑102וראו גם את חילוקי הדעות בין
מורגנשטרן (שם) ,לבין ליבר (לעיל ,הערה  ,)6עמ'  .14הערכת יתר של גודל המשפחות הייתה לא פעם המקור להערכות
המופרזות של חוקרים בעבר באשר לגודל האוכלוסייה.
קתדרה
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אשר להרכב האוכלוסייה אין תוצאות חד־משמעיות מהשוואת מפקדי תר"ט למפקדים אחרים של
מונטיפיורי שעסקו בקהילה האשכנזית בצפת .מספר סוגיות בעניין זה ראויות לניתוח וחקירה נוספים.
• שכיחות האלמנות בקרב הנשים הבוגרות הגיעה בשני מפקדי תר"ט ובמפקד תקצ"ט לכ־24
אחוזים ,ובמפקדי תרט"ו ותרכ"ו גדלה שכיחותן לכ־ 27אחוזים ול־ 30אחוזים בהתאמה .תופעת ריבוי
האלמנות בקרב יהודי ארץ־ישראל לא הייתה ייחודית לקהילה האשכנזית בצפת; היא הייתה קיימת
גם בקהילות הספרדים ובקרב יהודי ירושלים 48.בהיעדר מידע מספיק במפקדים על אודות האלמנות,
אין בידינו להעריך כמה מהן עלו כאלמנות וכמה התאלמנו בצפת .אפשר לשער כי רבות מהן עלו
באלמנותן ,משוחררות מאילוצים משפחתיים שכבלו אותן לארצות מוצאן ומונעות על ידי אמונתן
הדתית העמוקה ,וייתכן ששיפור התנאים בארץ־ישראל תרם להגדלת מספרן במחצית השנייה של
המאה התשע־עשרה .אשר למתאלמנות המקומיות ,נראה ,כפי שציין שמלץ ,שיותר משיש לחקור את
ריבוין יש לעמוד על הסיבות לתמותה הגוברת של בעליהן.
• מפקדי תר"ט לא הבחינו בין אלמנים ,גרושים ורווקים; על כולם דווח כי הם פנויים .שיעורם
הגדול יחסית של הגברים הפנויים מפתיע לאור הנורמה החברתית שלא ראוי שאדם יהיה שרוי ללא
אישה וריבוי הנשים הלא נשואות .שני שלישים מהגברים הלא נשואים היו מעל גיל  ,50וכנראה
הלחץ החברתי עליהם להתחתן היה חלש .נוסף על כך שיעורי התמותה והגירושין הגבוהים יצרו מצב
שבו הייתה בכל רגע נתון קבוצה ניכרת של אלמנים וגרושים שטרם נישאו מחדש .במפקד תקצ"ט
עמד שיעור הגברים הפנויים על כ־ 16אחוזים ,ובמפקד תרט"ו על כ־ 11אחוזים ,בדומה לשיעורם
בתר"ט .בתרכ"ו קטן השיעור לכ־ 9אחוזים ,ובתרל"ה שב וגדל לכ־ 14אחוזים49.
• קיימת אי עקביות בשכיחות היתומים/ות בקרב הצעירים .שכיחותם במפקדי תר"ט הייתה כ־10‑9
אחוזים ,בדומה לשכיחותם במפקד תקצ"ט .זאת לעומת  18.2אחוזים (!) במפקד תרט"ו וחזרה ל־10
אחוזים במפקד תרכ"ו .מיעוטם של היתומים בצפת בהשוואה לירושלים 50נבע אולי מקיומם של בתי
יתומים בירושלים ומהיעדרם בצפת.
• במפקדי תר"ט דווח על נכדים שהתגוררו בבית סבם ,רובם הגדול בנים .התופעה כמעט אינה
קיימת במפקד תקצ"ט (נמנו  2נכדים בלבד) .שכיחות היתומים הקטנה יחסית בתר"ט מרמזת שאין
להניח שריבוי הנכדים נבע מתמותה מוגברת של הוריהם .לפיכך יש מקום לשער כי הסיבה להתגברות
התופעה דווקא בתר"ט הייתה החמרת מצב היהודים במזרח אירופה ,שדחפה משפחות יהודיות
לשלוח חלק מצאצאיהן ארצה עם זקניהם .ייתכן שמשפחות אשר קיבלו החלטה עקרונית לעלות
לארץ הקודש דחו משיקולים כלכליים את עליית הדור היצרני ותמכו מחו"ל בדור הזקנים שעלה
ארצה ובצאצאים שהצטרפו אליהם .מנגד ייתכן שהסיבה הייתה טכנית גרדא :במפקדים הבאים לא
נמנו נכדים כלל ,אולי משום שהוגדרו שם כיתומים.
M. Ben Ya‘akov, ‘“Aliyah” in the Lives of North African Jewish Widows: Realization of a Dream or Solution to 48
 ;a Problem?’, Nashim, 8 (2004), p. 7שמלץ (שם) ,עמ' .67‑66
 49ראו גם :קרלינסקי (לעיל ,הערה  ,)4עמ' .193
 50שמלץ (לעיל ,הערה  ,)37עמ' .67
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מספר הבנים גדול משמעותית ממספר הבנות הן בגרסת אשכלות הן בגרסת יב"ן .בשני המפקדים
היחס הוא כ־ 110ל־ .100תופעה זו זוהתה גם במפקדי מונטיפיורי אחרים .במפקד תקצ"ט ,בניתוח
נתונים כלל־ארצי ,היחס היה גרוע יותר —  126ל־ .100לשם הבנת גורמי התופעה נבדקו התפלגויות
הבנים והבנות במפקד אשכלות לפי גיל.
טבלה  :11התפלגויות הבנים והבנות במפקד אשכלות לפי קבוצות גיל
מספר הבנים

מספר הבנות

קבוצת גיל
מתחת לגיל 11

102

101

מעל גיל 11

42

29

לא דווח גיל

1
145

סך הכול

130

עד גיל  11לערך מספר הבנים זהה למספר הבנות; מעל גיל זה מספר הבנים גדול משמעותית ממספר
הבנות .הנתונים מאששים את ההסבר שבנות נישאו בגיל צעיר הרבה יותר מבנים ,יצאו ממסגרת בית
הוריהן וחדלו להיות מוגדרות בנות 51.עם זאת אין לשלול לחלוטין הסברים חלופיים .מייזל ,שניסה
להסביר את התופעה בקשר למפקד תקצ"ט ,טען שמסיבות כלשהן לא כל הבנות נרשמו במפקד,
ונוסף על כך עליית בנים מחו"ל הייתה גדולה מעליית בנות ,ותמותת הבנות הייתה גדולה מתמותת
הבנים עקב הזנחתן 52.צבי קובץ ,אשר ניתח אותה תופעה במפקד תרט"ו ,חיזק את הסברה שהמניע
לעלייה במשפחות עם בנים היה חזק יותר מאשר במשפחות עם בנות בעיקר עקב גזרת הצבא53.
קרלינסקי חלק על קובץ וטען שריבוי הגירת זכרים יחסית לנקבות אופייני לחברות מהגרים ואינו
מעיד על מניעי ההגירה 54.ממצאי מפקד תר"ט נוטים לאשש את עמדת קרלינסקי — החמרת הגזרות
כנגד האוכלוסייה היהודית במזרח אירופה בעשור שבין מפקד תקצ"ט למפקד תר"ט צריכה הייתה,
לשיטתו של קובץ ,להגדיל את הפער שבין מספר הבנים למספר הבנות אך הפער דווקא קטן.
מדוע מוצאים פערי גילים משמעותיים בין שני מפקדי תר"ט אף שבפרמטרים אחרים אין כמעט
הבדלים ביניהם? ככל הנראה לא היו ברשומות הכוללים נתוני גיל ,ועורכי המפקד הוסיפו נתונים
אלה על דרך האומדן .זו הסיבה גם לריבוי הדיווח על גילים 'עגולים' ,כלומר בכפולות של  5שנים .על
תופעת עיגול הגיל בדיווחים על גיל בכלל ובמפקדי מונטיפיורי בפרט עמדו כבר חוקרים אחרים55.
התופעה ,המכונה הערמה סטטיסטית ,מוכרת בכל המפקדים ובכל הקהילות .באוכלוסייה נשואת
מחקר זה שכיחות הגילים המעוגלים (המסתיימים ב־ 5או ב־ )0היא כ־ 40אחוזים ,דהיינו כפולה
51
52
53
54
55

שם ,עמ' .61
מייזל (לעיל ,הערה  ,)7עמ' תלח.
קובץ (לעיל ,הערה  ,)8עמ' .204‑203
קרלינסקי (לעיל ,הערה  ,)4עמ' .151
בן־יעקב (לעיל ,הערה  ,)1עמ'  ;139מייזל (לעיל ,הערה  ,)7עמ' תלט.
קתדרה

 ,1 4 6ט ב ת ת ש ע " ג  ,ע מ ' 1 0 0 - 6 7

הדמוגרפיה של הקהילה האשכנזית בצפת :מפקדי מונטיפיורי בשנת תר"ט ()1849

משכיחות הגילים שהייתה מתקבלת לולא העיגול .עם זאת ,וללא קשר לכך ,הפערים בין הגילים
המדווחים עבור אותו מתפקד הם לעתים גדולים מאוד וקשים להסבר.
התפלגות הגילים על פי מפקד אשכלות מציגה תמונה בעייתית של אוכלוסיית האשכנזים בצפת —
שכבת ביניים דקה לעומת ריבוי צעירים ומבוגרים .על פי מפקד יב"ן הרכב האוכלוסייה על פי גיל
נורמלי יותר ,אולם גם על פי מפקד זה שתי התופעות הבולטות הן משקלם הרב של הצעירים בכלל
האוכלוסייה ומשקלם המועט יחסית של בני דור הביניים .שכבת הביניים היא הנושאת בנטל הפרנסה
והריבוי הטבעי ,וצמצומה מעיד על חולשת הקהילה ,מבחינה דמוגרפית וכלכלית .התפלגות מוזרה
זו לא הייתה ייחודית לצפת בשנת תר"ט .היא ניכרה ואפילו ביתר קיצוניות כבר במפקד מונטיפיורי
הראשון ,בשנת תקצ"ט :הצעירים מתחת לגיל  20בצפת היו  43.8אחוזים ,שכבת גיל הביניים ,בין
 20ל־ 28.1 — 50אחוזים ,והמבוגרים ,מעל גיל  28.1 — 50אחוזים .הייתה זו קהילה של נתמכים —
צעירים מחד גיסא ומבוגרים מאידך גיסא — וחולשתה הייתה במגזר היצרני ,הנשען על גילאי
הביניים .במפקד תרט"ו משתקפת התפלגות גילים דומה 56.משקלה הרב של קבוצת הצעירים אפיין
גם את היישוב היהודי במזרח אירופה ,אך נמצא הבדל גדול בקבוצת המבוגרים :בארצות מוצאם היו
המבוגרים שמעל גיל  50כ־ 12אחוזים מכלל האוכלוסייה ,ובצפת בשנת תר"ט — כ־ 36‑30אחוזים57.
שיעור התמותה הגבוה עשה שמות בכל שכבות האוכלוסייה ,אולם ככל הנראה זרם העולים
לצפת היה עתיר קשישים ואלמנות ,הרבה יותר ממשקלם באוכלוסיית המוצא ,ועל כן שימר את
משקלה הגבוה של קבוצה זו בכלל האוכלוסייה .השוואת מספר הקשישים ,כולל אלמנות ,במפקדי
תר"ט למספרם במפקד תקצ"ט מחזקת את ההשערה שבעלייה לצפת בעשור שבין המפקדים היו
מבוגרים רבים ,נשים כגברים ,אשר עלו בערוב ימיהם כדי לממש את ערגתם הדתית לארץ הקודש
ולעיר המקובלים .על כן למרות התמותה ,גדל מספרם של המבוגרים מכ־ 170נפשות לכ־( 350מפקד
אשכלות) או לכ־( 280מפקד יב"ן) .עם זאת בהיעדר נתוני שנת עלייה במפקדי תר"ט אי אפשר לנתח
את דפוסי העלייה ואת מניעיה בשנים שקדמו למפקד .בפרט אי אפשר להשוות את נתוני זרם העולים
ערב מפקד זה לנתונים שהתקבלו ממפקדים אחרים ,אשר כללו נתוני שנת העלייה ארצה.
הגיל הממוצע באוכלוסייה כולה הוא נמוך בשני המפקדים 34.0 ,ו־ 32.5שנים במפקד אשכלות
ובמפקד יב"ן בהתאמה; ממצא זה מאפיין גם את מפקד תרט"ו ,שחושב בו גיל ממוצע של  32.6שנים.
אולם אל לנתונים אלה להטעות אותנו — הם תוצאת התפלגות גילים לא נורמלית של ריבוי צעירים,
שגילם הממוצע נמוך 7‑6 ,שנים ,וריבוי קשישים ,שגילם הממוצע כ־ 65‑60שנה.
שני מפקדי תר"ט מציגים אוכלוסייה שכ־ 45אחוזים ממפרנסיה עסקו בתורה או שימשו כלי קודש.
ממפקד יב"ן אי אפשר ללמוד כאמור על עיסוקם של שאר ראשי בתי האב ,ואילו מפקד אשכלות מציג
תמונה חלקית בלבד שלהם ,שכן עיסוקיהם של יותר מ־ 36אחוזים מהמפרנסים בו אינם מוגדרים .על
כן כל ניסיון להשוואת עיסוקים למול מפקדים אחרים אינו יכול להיות מושלם ,ואפשר להשוות רק
את מספר בתי האב שראשיהם עסקו בעיסוקים שהוגדרו במפורש במפקד אשכלות.
 56קובץ (לעיל ,הערה  ,)8עמ' .200
 57שם ,עמ' .201
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טבלה  :12בתי אב לפי עיסוקים מוגדרים
תר"ט (אשכלות)

תקצ"ט 58

רבנים ,למדנים וכלי קודש

144

113

עסקי חולין

49

93

סך הכול

193

206

עיסוק

מטבלה זו עולה כי בהשוואה למצב בשנת תקצ"ט ההתאוששות במספר התושבים לא הובילה
להתחזקות כלכלית של העדה האשכנזית בעיר .להפך ,נמשכה הגירת גורמים יצרניים אל מחוץ
לעיר ,ובתוך עשור קטנה האוכלוסייה האשכנזית היצרנית לכדי מחצית .לעומת זאת כוח המשיכה
של צפת כעיר קודש לא נפגע ,והיא המשיכה לשאוב אליה תושבים חדשים שתורתם אומנותם .קיומה
של הקהילה התבסס יותר על כספי חלוקה ותמיכה ופחות על עבודה יצרנית .התלות בכספי החלוקה
ואתה גברו אי השוויון בחלוקת התמיכה ,העדפות המקורבים וההתמרמרות בקרב הנפגעים.
גברהִ ,
כאמור נמצאו  13אי התאמות בין שני המפקדים בערי המוצא של התושבים .חלקן נובע מבעיית
הגדרה — האם עיר המוצא היא העיר שבה שהתה המשפחה ערב עלייתה ארצה או העיר שממנה
יצאה במקור? למשל במפקד אשכלות צוין שמשפחת ר' רפאל מוצאה מדמשק ,העיר שבה שהתה
ערב העלייה ,ואילו במפקד יב"ן דווח שמוצאה מבאלטע (גליציה) .אי ההתאמות אינן מאפשרות
מתן תשובה מדויקת וחד־משמעית על השאלה כמה משפחות או נפשות באו לצפת מעיר או מארץ
מסוימת ,אולם היקפן הקטן של אי ההתאמות מחד גיסא והאחוז הגבוה של הדיווחים מאידך גיסא
מאפשרים קבלת תמונה טובה למדי של מקורות העלייה.
במפקד מונטיפיורי הראשון בשנת תקצ"ט הדיווח על מוצא המתפקדים היה חלקי ביותר .ידוע
מוצאן של  62משפחות בלבד מקרב ילידי חו"ל 59,כ־ 30אחוזים מהאוכלוסייה האשכנזית בצפת .לכן
ניתוח מדויק של הגידול באוכלוסייה בתקופה שבין המפקדים איננו אפשרי ,ויש להסתפק בהערכות.
למרות זאת מקורות הגידול של קהילת האשכנזים מאז אותו מפקד הם ברורים — רוב העולים באו
ממחוזות האימפריה הרוסית ,ומיעוטם מהקיסרות האוסטרו־הונגרית .בקרב יוצאי רומניה ,העדה
הגדולה ביותר על פי מפקד תקצ"ט ,לא חל גידול בהשוואה לנתוני מפקד מונטיפיורי תקצ"ט ,ואולי
הצטמצם מספרם 60.כפי שכבר צוין ,החמרת מצב היהודים במזרח אירופה דחפה אותם לעלייה
ארצה .גזרותיו של הצאר הרוסי ניקולאי הראשון ,אשר נועדו 'לתקן' את מצב היהודים ,ושהחמירו
כחמש שנים לפני מפקד תר"ט ,המשיכו להיות המניע העיקרי לעליית האשכנזים לצפת בעשור שבין
המפקדים .ממצאי מחקר זה תומכים בממצאים קודמים בדבר ריכוזם של החסידים בצפת; רוב רובם
 58ש' אביצור' ,מקורות הקיום של יהודי צפת' ,הנ"ל ,צפת :לקט מאמרים ,תל־אביב תשכ"ט ,עמ' .41‑40
 59מייזל (לעיל ,הערה  ,)7עמ' תמז.
 60מתוך ניתוח נתוני מפקד מונטיפיורי בשנת תרט"ו התברר משקלה הגדול של העלייה ממחוזות האימפריה הרוסית
באמצע המאה התשע־עשרה .ראו :קובץ (לעיל ,הערה  ,)8עמ' .199
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עלו ממחוזות דרום־מערב האימפריה הרוסית ,מנסיכויות רומניה ומצפון־מזרח האימפריה האוסטרו־
הונגרית 61.בהיעדר מידע על מצבם הכלכלי של העולים ,איננו יודעים אם גלי העלייה שיפרו את
המצב הכלכלי הכללי של האשכנזים בצפת או שמא הרעו אותו ,בהוסיפם על אוכלוסיית נתמכי
החלוקה עוד נצרכים.
ראוי להתייחס גם למה שאין במפקדי תר"ט — אין בהם מידע על שאיפות הפרודוקטיוויזציה
של היישוב היהודי .מסעו השני של מונטיפיורי לארץ־ישראל ,בשנת תקצ"ט ,התמקד בסוגיית
הפרודוקטיוויזציה — הן מתוך יזמה של מונטיפיורי לשיפור מצבם הכלכלי של היהודים בארץ והן
לאור רעיונות ויזמות שהפנו אליו יהודים מירושלים ומצפת לקראת בואו ובמהלך הביקור .הנושא
המשיך להעסיק את מונטיפיורי גם לאחר שובו לאנגליה ממסעו השני .לפיכך צפוי היה שאחת
ממטרותיו העיקריות במסעו השלישי לארץ־ישראל ,בשנת תר"ט ,תהיה לקדם פתרונות לתיקון המצב
הכלכלי .גם במהלך מסע זה קיבל השר פניות מאנשים אשר ביקשו ממנו לתמוך במאמציהם לעסוק
בחקלאות 62.הוא אף הביא עמו למסע זה מומחה להתיישבות חקלאית ,הקולונל ג'ורג' גאולר ,שהיה
נלהב להתיישבות חקלאית יהודית בארץ־ישראל .צפוי היה שמונטיפיורי יהיה מעוניין לדעת אם
האוכלוסייה בכללה תומכת ברעיונות החקלאות והתיעוש ומוכנה להתגייס למימושם .אך מידע זה,
שהיה כה מהותי למימוש חזונו באשר לאורח חיי היהודים בארץ ולהצלחת מסעותיו ארצה ,לא נאסף
כלל .לפחות לכאורה מבחינתו של מונטיפיורי הייתה בכך החמצה של מפקד תר"ט .אפשר לתרץ
החמצה זו אם מתבוננים בעין ביקורתית על מהות הפרודוקטיוויזציה המצטיירת מהיזמות שהועלו.
ספק אם יזמי התכניות הכלכליות היו נכונים לבצע שינוי אמתי באורח חייהם של יהודי הארץ63.
ייתכן שמונטיפיורי התרשם נכוחה מכוונות הפרודוקטיוויזציה — התרשמות שונה מן המשתקף
מספרות השבחים שנכתבה מאוחר יותר — והבין עוד בשנת תר"ט כי פרודוקטיוויזציה אמתית איננה
בת מימוש ,ולכן לא טרח לבחון את הנושא במפקד שנערך באותה שנה 64.מכל מקום יש בהיעדר
מידע על שאיפות פרודוקטיוויזציה חיזוק לטענה שמונטיפיורי לא יזם תכניות כאלה אלא נענה
ליזמות ספורדיות של תושבים מקומיים65.

סיכום
חוקרי תולדות ארץ־ישראל במאה התשע־עשרה כמעט לא התייחסו למפקד מונטיפיורי של הקהילה
האשכנזית בצפת שנערך בשנת תר"ט — חלקם לא היה מודע לקיומו ,וחלקם התעלם מממצאיו.
תרומתו המקורית של המחקר שלפנינו היא בחשיפת חשיבותו של מפקד זה להבהרת מצבה של
61
62
63
64
65

קרלינסקי (לעיל ,הערה  ,)4עמ' .158‑157
ברטל (לעיל ,הערה .)5
י' ברטל"' ,תכנית ההתישבות" מימי מסעו השני של מונטיפיורי לארץ ישראל ( ,')1839שלם ,ב (תשל"ו) ,עמ' .296‑231
חיסרון זה בא על תיקונו רק במפקד תרכ"ו ,שנאסף בו מידע על שאיפות המתפקדים לעבוד עבודת אדמה או במלאכת
הדפוס.
א' מורגנשטרן' ,משה מונטיפיורי והיישוב — קווים כלליים להערכה חדשה' ,י' ברטל (עורך) ,משה בדורו :על משה
מונטיפיורי ופעליו :אסופת מאמרים ,ירושלים תשמ"ז ,עמ' .36‑31
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חיים נחמיה שיף

הקהילה האשכנזית בצפת בסוף המחצית הראשונה של המאה התשע־עשרה .יתר על כן ,במקום
מפקד אחד נמצאו שני מפקדים ,שהוכנו במקביל על ידי סופרי שני הכוללים בעיר ,שהתחרו זה
בזה על משאבי החלוקה ,הכולל החסידי והכולל הפרושי .עצם הכנתם של שני מפקדים מצביעה
על החשיבות שייחסו ראשי הקהילה למפקד זה של מונטיפיורי .זהו ממצא מפתיע ,במיוחד לנוכח
העובדה שהמפקד נדון להתעלמות ולשכחה בשנים שלאחר מכן.
הרישומים בכתב ידו של מונטיפיורי על דפי מפקד אשכלות מצביעים על השימוש שנעשה במפקד
הזה במעשהו הפילנתרופי של הנדבן ,ומאשרים את התיאור של מעשיו במקורות.
קיומם של שני מפקדים מקבילים ובלתי תלויים מחזק את תוקפם של ממצאיהם הזהים ומקנה
להם משנה אמינות .קיומם של שני המפקדים ִאפשר השוואה פרטנית ביניהם ,ברמת המתפקד היחיד,
ובירור המכנה המשותף הרחב וההבדלים ביניהם .יתר על כן ,תהליך ההתאמה בין המפקדים ִאפשר
להשלים את בסיס המידע ברמת המתפקד היחיד כל אימת שפריט מידע מצוי במפקד אחד וחסר
במפקד האחר .כיון שכך כפל המפקדים מוסיף לבסיס המידע ומשפר את איכות המפקד כולו .המכנה
המשותף הרחב מבסס את טענתי שאין הצדקה לשם הרע שיצא למפקד זה.
לצד שפע מידע דמוגרפי וגנאלוגי מאפשרים נתוני המפקד בדיקה ואישוש של מגמות התפתחות
שראשיתן כעשר שנים קודם לכן ,עם תום תקופת האסונות שפקדו את הקהילה .בכך מספק המפקד
נדבך נוסף להערכת חשיבותם של מפקדי מונטיפיורי להבנת התפתחות קהילות יהודי ארץ־ישראל
במאה התשע־עשרה.
הממצאים מבהירים את אופי הקהילה ומשלימים את התמונה שהתקבלה ממפקדים אחרים.
נחשפת לעינינו קהילה שרובה הגדול משפחות קטנות ,עקב רמת פריון נמוכה ותמותת ילדים רבה,
ושמספר הקשישים בה גדול .רוב הגברים בקהילה עסקו בענייני קודש ,ורק מיעוטם התפרנסו מעסקי
חולין .לפיכך היה קיומה של הקהילה תלוי יותר ויותר בתמיכה חיצונית ,דהיינו הקהילה הייתה תלויה
ברבניה ובגבאי הכוללים ,שהיו ממונים על החלוקה .למעט פרושים מעטים ,השתייכה הקהילה כולה
לזרם החסידי .מוצאם של המתפקדים היה מאזורים גאוגרפיים ממוקדים בהתאם לפריׂשת התנועה
החסידית במזרח אירופה — דרום־מזרח האימפריה הרוסית ,נסיכויות רומניה וצפון־מזרח האימפריה
האוסטרו־הונגרית .הקהילה הייתה נתונה בתהליך צמיחה מואץ עקב עלייה מתמדת ממזרח אירופה,
שהייתה בעיקרה תגובה של הציבור היהודי על גזרות האימפריה הרוסית.
ככלל השוואת המידע על האוכלוסייה לזה שבמפקדי מונטיפיורי משנת תקצ"ט ומשנת תרט"ו
מאששת את הממצאים הידועים ממפקדים אלה ,לרבות תופעות דמוגרפיות שאפיינו את הקהילה
האשכנזית בארץ־ישראל בכלל ובצפת בפרט — מיעוט ילדים במשפחה ,קוטביות התפלגות הגילים
ומיעוט בני גיל הביניים וריבוי אלמנות .מעבר לאישוש תופעות ומגמות אשר זוהו במחקרים קודמים,
מפקדי תר"ט חושפים לראשונה תופעות ייחודיות ,דוגמת נכדים המתגוררים בבית זקניהם או תהליך
התמעטות הפלח היצרני באוכלוסייה .נוסף על כך בהתבוננות ברצף מפקדי מונטיפיורי מתגלה חוסר
עקביות בנתונים דמוגרפיים מסוימים — שכיחות היתומים/ות בקרב הצעירים ,תופעת הנכדים/ות
הגדלים בבית זקניהם והשכיחות הרבה של האלמנות — אך לצורך הבנת הדבר נדרש מחקר נוסף.
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