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אנו שמחים להגיש לקוראינו גיליון נוסף, מס. 3,  של "שרשרת הדורות". הפעם, במתכונת דיגיטאלית 
המאפשרת דפדוף נוח בכתב העת.

ברוח הפתיחות הנקוטה על ידינו, החלטנו להרחיב בגיליון זה את עיסוקו של כתב־העת גם לתחומי 
מדע המשיקים לגנאלוגיה. לפיכך אנו מתכבדים לפתוח את הגיליון במאמרו של של פרופ' גיל עצמון, 
הרותם את חידושי הגנטיקה והגנומיקה לצורך התחקות אחר המאפיינים הגנטיים הייחודיים של הקהילות 
היהודיות מאז חורבן הבית השני. הכלים העומדים כיום לרשות המדענים מתחומים אלה, מאפשרים מתן 
הסבר להישרדות הזהות היהודית חרף עלייתם והכחדתם של עמים ואימפריות במהלך ההיסטוריה, לא 

לפני שהטביעו חותמם על האנשים שעמם באו במגע. 

ומן הכלל אל הפרט; אנו משגרים הפעם אלומת אור לעבר קהילות יהודיות  שנדחקו מעט לקרן זווית 
בהיסטוריוגרפיה היהודית. ד"ר יעקב בייאר מאיר פינה לא ידועה בתולדות ההגירה וההתיישבות היהודית 
בארגנטינה. במאמרו, הוא מציג בצורה פרטנית ובהעמקה את ממצאי מחקרו רב השנים בתולדות מושבות 
הברון הירש במדינה זו במפנה המאה ה־19 ובראשית המאה ה־20 ומתמקד בחקר קבוצת "ראש פינה" 
עובדות  בהצגת  שלה  והמשפחתי  האישי  המימד  את  משלבת  מנשה,  סופיה  פרופ'  מייסדיה.  ומשפחות 
היסטוריות על הגירת משפחות יהודיות מקהילת דמשק לארגנטינה בראשית המאה ה־20 והתבססותן שם.

הקהילות היהודיות ברומניה ובהונגריה, אף הן אינן נמנות עם המעגל הראשון של ההיסטוריוגרפיה 
היהודית במזרח אירופה ובמרכזה. מר סורין גולדנברג וחבריו – צאצאי משפחות יהודיות ממחוז בוטושאן 
שברומניה, מציגים מקרה מבחן להתחקות גנאלוגית אחר קהילת המוצא שלהם בתנֵאי ֶחסר של רישומים.  
הונגריה  יהדות  קורות משפחת אביו בהיסטוריה המורכבת של  בן־דור, שוזר במאמרו את  ישראל  ד"ר 

וגורלה הטראגי בתקופת השואה.

ולחקר  בכלל  הגנאלוגיה  לתחום  התוודעו  מקרוב  זה  אשר  והמתעניינים  הקוראים  לתועלת  לבסוף, 
שורשי משפחתם בפרט, פרופ' חנן רפפורט מביא לידיעתם את שיטת "סולם הדורות המוחלטים" שפותחה 
בשעתה על ידי ד"ר פאול יעקבי. שיטה זו לרישום כרונולוגי של דורות עצי משפחה, מאפשרת בנוסף, 
סינכרוניזציה והרמוניזציה בין רכיבים של עצי המשפחה ובינם לבין התרחשויות חברתיות והיסטוריות 

חוץ משפחתיות.

קריאה מהנה,

המערכת 

אל הקוראים
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גנטיקה

מבוא 

הספרים  ארון  על  בעיקר  נסמכת  היהודית  ההיסטוריה 
היהודי בתוספת גיבוי מסוים של סיפורי מורשת אשר הועברו 
מאב לבן או מאם לבת או בשילוב של השניים. תיאור שושלות 
המלכים,  בתקופת  גם  כמו  האומה,  באבות  המסתיימות 
מפורטות בספר בראשית ובספר דברי הימים עם מראי מקום 
שונות  שושלות  על  ושם  פה  שומעים  אנחנו  התנ"ך.  לאורך 
של יהודים בתקופת בית ראשון ושני, אבל הפירוט למעשה 
בהיסטוריה  הבאות  התקופות  הבית.  חורבן  עם  הסתיים 
היהודית תוחמות זמן ואופי של התפתחות ההלכה יותר מאשר 

שושלות יהודיות מרכזיות וההיסטוריה של התהוותן. 

ממשפחה לאוכלוסייה
אל המחקר בשורש הגנטי של הקהילות היהודיות הגענו 

דרך המוטיבציה לאתר את המקור הגנטי למחלות.
כדי להבין את משמעות הקשר בין שני הדברים אקדים 
משפטים אחדים בתחום המחקר בגנטיקה של אוכלוסיות. 
בתוך  לאיתור  קלות  הן  מורשות  תכונות  לכול,  כידוע 
בהורים  הנראות  תכונות  בין  ישיר  קשר  וקיים  משפחה, 
הורים  בין  זה  קשר  בצאצאים.  המתבטאות  לתכונות 

לילדים מעיד על קשר דומה בתחום הגנטי, כלומר שונות 
גנטית במשפחה מסוימת תשפיע על ביטוי התכונה בתוך 
סביר  כחולות  עיניים  יש  להורים  אם  לדוגמה:  המשפחה. 
גבוהים  להורים  כחולות,  עיניים  יהיו  לילדים  להניח שגם 

ברוב המקרים ייוולדו ילדים גבוהים וכן הלאה.
מחלה  תלויי  גנים  באיתור  הראשון  ליסוד  מכאן 

)"תאחיזה"(, מחקר זה עדיף לעשות במבנה משפחתי.
נעבור לאוכלוסיות, אם תיארנו קודם את יעילות המחקר 
באוכלוסייה,  נעשה  המחקר  כאשר  משפחתי  במבנה 
מבודדת.  אוכלוסייה  תהייה  המועדפת  האוכלוסייה 
אוכלוסייה מבודדת היא אוכלוסייה שנוצרה ממספר פרטים 
בודדים ולאורך מספר דורות מצומצם התרבתה בתוך עצמה 
ללא אפשרות של ריבוי עם אנשים שאינם בני האוכלוסייה, 
לרוב כתוצאה ממסורת ולעתים כתוצאה ממגבלה גיאוגרפית. 
ארה"ב,  במזרח  האמיש  כת  הם  כאלה  לאוכלוסיות  דוגמה 
אוכלוסיית סרדיניה בדרומה של איטליה, הדרוזים בישראל 
הגדולה  המבודדת  האוכלוסייה  והאיסלנדים.  ובשכנותיה 
ביותר הם היהודים האשכנזים. היתרון של אוכלוסייה כזו 
הוא שהיא עדיין שומרת ברובה על המבנה המשפחתי אבל 
במחקר  לכן  גנטיות.  שונויות  לצבור  כדי  דיה  גדולה  היא 
גנטי שמטרתו סריקת תכונה או מחלה, הקשר בין השונות 
הבנת  ומאפשר  הדוק  עדיין  הוא  מסוימת  למחלה  הגנטית 
היווצרות המחלה ומכאן הדרך למציאת הטיפול בה מתקצרת. 
בנוסף, כתוצאה מהמבנה המשפחתי ומנישואי קרובים ישנה 
תדירות גבוהה יותר של המחלה באוכלוסייה ומספר פרטים 
רב יותר לחקר שורשי המחלה )מעין משפחה מרובת ילדים(. 
דוגמאות למחלות שתדירותן גבוהה יותר בקרב האשכנזים 
הן: תאי־זקס, סרטן השד, קרוהן, גושה. אם הבנת התהליכים 

* פרופ' גיל עצמון, מומחה לגנטיקה ולאפיגנטיקה של הזקנה 
בפקולטה למדעי החיים באוניברסיטת חיפה, וחוקר במכון לחקר 
הזקנה בבית הספר לרפואה על שם אלברט איינשטיין בניו יורק, 

מתמקד בחקר בני אדם מאריכי חיים להבנת תהליכי הזדקנות בריאה. 
פרופ' עצמון שותף לפרויקט הגנום היהודי הממפה את הרקע הגנטי של 

הקהילות היהודיות השונות בעולם. 
 

ראיתי אותך בהר סיני? 
מאפייני הגנום היהודי

פרופ' גיל עצמון*
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בהצלחה  נוסה  המוצע  והטיפול  מתגבשת  הביולוגים 
באוכלוסייה אחת, הרחבת הטיפול לאוכלוסיות אחרות היא 
של  המודל  את  להרחיב  ניסינו  זה  במחקר  מתבקש.  תנאי 
בין  הקשר  לבחינת  מיטבית  כאוכלוסייה  האשכנזית  העדה 
בצדק  סברנו  אחרות.  יהודיות  לעדות  למחלות,  הגנטיקה 
)ע"פ עדויות כתובות. לדוגמה יהודי תימן וההתכתבות עם 
הרמב"ם( שעדויות אלו שימרו את המסורת ואפשרו הגירה 
מינורית של אוכלוסייה מקומית לתוך העדה. על כן כל עדה 
מבודדת,  אוכלוסייה  של  מאפיינים  למעשה  מציגה  ועדה 
באותה  מחלות שנפוצות  על  מיטבי  גנטי  מחקר  ומאפשרת 
עדה. על בסיס המידע הגנומי באוכלוסיות מבודדות )כמו 
בקלות  נוכל  העולם(,  ברחבי  הפזורות  היהודיות  הקהילות 
גנים הקשורים למחלות כמו סרטן השד.  יותר לזהות  רבה 
יותר בחולים. מחקר  נוכל לטפל טוב  זה,  באמצעות מידע 
זה מספק מידע גנומי חדש שיכול להועיל לא רק בתוך העם 
העולמית.  באוכלוסייה  לטיפול  לשמש  יוכל  אלא  היהודי, 
כמו שציינתי בהתחלה, המוטיבציה למחקר הייתה בבסיסה 
נושאים  לנו לבחון  רפואית, אבל הנתונים שצברנו אפשרו 

אחרים שעל הפרק. 
קהילות  בין  לקרבה  הרקע  את  יותר  טוב  להבין  כדי 
מחלות,  של  גנטי  למחקר  מוצא  נקודת  וליצור  יהודיות 
ביצענו ניתוח גנומי רחב היקף של שלוש קבוצות יהודיות 
)איטלקים,  ספרדים  אשכנזים,  בגלות:  שנוצרו  עיקריות 

יוונים וטורקים(, מזרחים )איראנים, עיראקים וסורים(.
בניתוח הגנומי מצאנו: 

נבדלות . 1 קבוצות  עצמם  לבין  בינם  יצרו  היהודים 
מהותית מבחינה גנטית מהעמים הלא יהודים הסובבים 

אותם.
כל קהילה יהודית שונה באופן מובהק מקהילה יהודית . 2

אחרת הנמצאת באזור גיאוגרפי אחר. 
תיכוני, . 3 מזרח  גנטי  מרכיב  יש  יהודית  קהילה  לכל 

המהווה אינדיקציה למוצאו של העם היהודי.
הניתוח הגנטי הראה כי שתי קבוצות עיקריות, היהודים . 4

המזרח תיכוניים ויהודי אירופה, התפצלו זה מזה לפני 
שחזר  הגנטי  המידע  כלומר  שנה.  כ־2,000-2,500 

אירועים היסטוריים משמעותיים שקרו לעם היהודי.

אפקט מייסדים
נבדלת,  קבוצה  יצירת  של  המשמעות  מה  להבין  כדי 
ברצוני לפרש כמה מושגי יסוד בהליכי החישוב המסתמכים 
על אינפורמציה גנטית. נחשפנו לעיל לאוכלוסיות מבודדות 
וכמו שציינו תהליך היווצרותן נבע מבסיס צר של מייסדים. 

צוואר  מייסדים,  )אפקט  כינויים  מספר  ישנם  זה  לאפקט 
גנטית  עובדה  מציינים  בבסיסם  אשר  ועוד(  גנטי  בקבוק 
אוכלוסייה  אותה  של  בהיווצרות  קריטית  משמעות  בעלת 
מבודדת. מצד אחד עובדה גנטית זאת מקילה על החיפוש 
יוצרת מאגר גנטי  גֶן למחלה, אבל מצד שני  של קשר בין 
המחשה  לשם  באוכלוסייה.  השונות  את  המקטין  מצומצם 
קרוזו  רובינזון  )מעין  שומם  לאי  המגיע  זוג  על  נסתכל 
וזוגתו או אם תרצו אדם וחווה(, יש לו כל התנאים לחיות 
אבל אין מגע עם אוכלוסייה הומאנית אחרת. הם מחליטים 
לבנות משפחה ולאחר כעשרה דורות )מספר לא מספיק כדי 
ליצור שונות באוכלוסייה( עדיין אנחנו יכולים לראות בדור 
הנוכחי עיניים כחולות שהגיעו מהסבא רב-רב-רבא, שיער 
מקורזל שהגיע מהסבתא רב-רב-רבתא וכן הלאה, שמקורם 
בדור המייסדים. אם אנחנו יכולים לראות את התכונות האלו 
ולזהות את מקורן בדור המייסדים הדבר זהה בתחום הגנטי, 
כלומר גן בתצורה מסוימת המופיע בדור הנוכחי ניתן לַחּברו 
לדור המייסדים. דוגמה מעשית לאפקט כזה הוא האוכלוסייה 
היהודית האשכנזית. לפני כחמש מאות שנים אוכלוסייה זו 
דרך  המוניות  ממחלות  אסונות:  של  מרשים  ממספר  סבלה 
דם אשר  ועלילות  בפוגרומים  וכלה  ורדיפות,  טבח  מסעות 
צמצמו את האוכלוסייה לעשרות אלפי פרטים. מתוך גרעין 
מיליונים  לכמה  האשכנזית  הקהילה  צמחה  זה  אוכלוסייה 
פרטים ערב מלחמת העולם השנייה. למותר לציין, שבשלהי 
המאה ה־17 אולצו היהודים לגור ולהתפרנס באזור מתוחם 
)תחום המושב( ולא הורשו להתערב עם אנשי האזור. הגבלות 
הנישואים  מגבלת  את  העצימו  הדת  מגבלות  גם  כמו  אלו 
ובכך תרמו לאחידות גנטית  יהודים בינם לבין עצמם,  של 
הלא  מהאוכלוסיות  מהותית  ולשונות  זו  אוכלוסייה  בקרב 
יהודיות סביבה. דוגמה זו ממחישה את האילוסטרציה של 
האי הבודד שתוארה לעיל. כך, עדה שצמחה מגרעין גנטי 
התפתחה  ודתיים,  גיאוגרפיים  בסדים  והוגבלה  מצומצם 
לאוכלוסייה מורכבת ששמרה מבנה משפחתי השונה באופן 

מובהק מהאוכלוסייה המארחת הלא יהודית.

גנים וגנומיקה
היסוד השני באיתור תאחיזה הוא ַסָּמן גנטי. 

שימשה   2003 בשנת  האנושי  הגנום  ריצוף  השלמת 
קשרים  ולבחינת  גנטיות  שונויות  לאיתור  ייחוס  כגורם 
לצורך  שפותחו  טכנולוגיות  ולמחלות.  לתכונות  גנטיים 
קביעת הרצף השתכללו, ופלטפורמות המשמשות לאבחון 
נפש  לכל  כמעט  שווה  גנטי  למחקר  לנגישות  הפכו  גנומי 
)בהיבט מדעי(. כך שבסריקה אחת של פלטפורמה כזו ניתן 
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היה למפות מספר רב של אתרים, הפזורים באופן שווה על 
פני ה־דנ"א ולקבל מעין ברקוד של הפרט הנבדק. 

כדי להבין מה הייחוד של אותם אתרים, נקדים ונפרש 
כמה מושגים בגנטיקה.

הגנום שלנו )DNA( מורכב מרצף של שלושה מיליארדים 
 ,)A,G,T,C( אותיות  ארבע  של  שונים  בשילובים  בסיסים 
הזה  הספר  שלנו.  הגנום  את  המכיל  כרס  עב  ספר  מעין 
יש  פרק  ובכל  כרומוזומים  המכונים  פרקים  ל־23  מחולק 
פרקים  ישנם  הגנים.  את  למעשה  המדמות  פסקאות  מספר 
קצרים  פרקים  וישנם  פסקאות,  של  רב  מספר  עם  ארוכים 
עם מספר מועט של פסקאות קרי גנים. הספר האישי שלנו 
)כמו  שלנו  התכונות  את  הקובעים  גנים  כ־20,000  מכיל 
צבע העיניים, צבע השיער, גובה וכו'(. בכל פסקה כזו ישנן 
מילים - חלקן מילות קישור חלקן מילות תיאור וכן הלאה. 
אם נשנה אות אחת במילה מסוימת היא יכולה לשנות את 
המשמעות של המילה, ומכאן – את ההבנה של הפסקה. כמו 
במילים כך גם בגנים שינוי באות אחת יכול להביא לשינוי 
באות  שינוי  בתכונה.  לשוני  ומכאן  הגן  של  בהתבטאות 
אחת כזאת שנקרא SNP, לפעמים גורם לשינוי במשמעות 
ולפעמים לא. אם נשווה רצפים בין בני אדם ישנם כעשרה 
מיליונים SNPs היכולים לשמש כַסָּמנים גנטיים המפוזרים 

באופן דומה ובמרחקים קצרים על פני הגנום. 

מה הוא ַסָּמן גנטי? 
באילוסטרציה  נשתמש  גנטי  ַסָּמן  הוא  מה  להבין  כדי 
הבאה: נניח שיש לנו שדה עם ברז במרכזו ואנחנו רוצים 
לגדל תירס. בשבועות הראשונים לגדילת התירס יהיה ניתן 
לשיא  הגידול  הגעת  לאחר  אבל  בקלות,  הברז  את  לאתר 
גובהו, הברז יוסתר ולא ניתן יהיה לאתר אותו. כדי להתגבר 
על בעיה זו אנו נציב דגלון ליד הברז ובכל פעם שנראה את 
הדגלון נוכל לדעת בוודאות שהברז לידו. בדוגמה זו הברז 
הוא הגן הרצוי והדגלון הוא הַסָּמן הגנטי, שלרוב אינרטי 
אם  מעוניינים.  אנו  בו  הגן  של  לתצורה  בתאחיזה  ומצוי 

נחזור למוטיב הספר אזי ַסָּמן גנטי הוא למעשה סימנייה.
לא  מעוניינים.  אנו  בה  התכונה  הינו  השלישי  היסוד 

נרחיב, כי במאמר זה התכונה אינה המרכז.

ייחודו של הגנום היהודי
למחקר  המוטיבציה  על  רבות  פירטתי  דבריי  בראשית 
שנבעה מהיכולת הגבוהה לדלות מידע גנטי שימושי להבנת 
מחלות מאוכלוסיות מבודדות. הבנה זו שימשה את המחקר 
באיסוף קהילות של יהודים בפזורה, כי כל עדה כזו למעשה 

הדגימה אוכלוסייה מבודדת בעיקר בגלל מגבלות דתיות. 

מיכאל האמר  דר'  ע"י  נתמך במאמר שנכתב  זה  ייחוד 
וקבוצתו  הוא  בו   PNAS בירחון  האלפיים  שנות  בתחילת 
הדגימו על סמך כרומוזום Y את מקור הקהילות היהודיות 
גנטיים  אלמנטים  דרך  הוכח  זה  במאמר  התיכון.  במזרח 
יוצרות  אשר  היהודיות  הגרעיניות  הקהילות  של  ייחודן 
נבדלּות גנטית בינן לבין עצמן, אבל הן קרובות זו אל זו 

במפרט הגנטי )איור 1(.
פרויקט הגנום האנושי הציב בידי החוקרים מגוון רחב 
של אמצעים להבנה נרחבת ומקבילה של כלל הגנום; לא 
אורגניזמים  של  נכבדה  רשימה  של  אלא  האדם,  של  רק 
מהם חיות מודל, חיות לשימור, חיות משק וכן הלאה. אחד 
התוצרים ששימש למחקר זה הוא פלטפורמה בגודל מטבע 
מיליון  גנטית  לאפיין  יכולת  בתוכו  המכיל  שקל  חצי  של 
אתרים )SNPs( במקביל. השתמשנו בפלטפורמה הזו כדי 
לאפיין גנטית כ־509 פרטים מ־15 קהילות יהודיות שונות. 
מקורם  ע"פ  נקבע  מקהילה  פרט  של  שמוצאו  רק  נציין 
זהה  להיות  צריך  )הוא  והסבתות  הסבים  ארבעת  כל  של 
כל הסבים  הוגדר אשכנזי אם  לדוגמה: פרט  כולם(.  אצל 
כל  אם  מרוקאי  הוגדר  פרט  מאשכנז,  מקורם  והסבתות 
הסבים והסבתות מקורם במרוקו וכן הלאה. במקביל אספנו 
גנומי זה,  יהודיות. מידע  נתונים גנטיים מאוכלוסיות לא 
אדירה  כמות  בידנו  סיפק  כולל המידע שייצרנו בעצמנו, 
חלקים  מיליארדים  שלושה  של  הרכבה  מעין  נתונים,  של 
כשהשאלה המרכזית היא מהיכן להתחיל. לא נלאה אתכם 
בפרטים, אבל בניתוח מורכב של הנתונים הגענו לתוצאות 

הבאות שיפורטו בפרקים הבאים.

שיטות לניתוח גנומי 
פרט  של  שייכותו  לקביעת  המרכזיות  השיטות  אחת   
 PCA נקראת  מסוימת  לאוכלוסייה  אנשים  קבוצת  של  או 

Ash – Ashkenazi J.
Rom – Roman J.

Naf – North African J.
Nea – Near Eastern J.

Kur – Kurdish J.
Yem – Yemenite J.
EtJ – Ethiopian J.
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 איור 1. פיזור של אוכלוסיות על סמך מתאם גנטי שנבנה 
מסימנים גנטיים הפזורים על כרומזום Y. הקהילות היהודיות 

מתוחמות בירוק זוהר.
Hammer, et al.  Proc Natl Acad Sci USA 97:6769-74, 2000 :המקור
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"ניתוח  ובעברית:   )Principal Components Analysis(
סטטיסטי  הליך  היא  זו  ניתוח  שיטת  ראשיים",  גורמים 
המתאר במקרה שלנו את השונות הגנטית האינדיבידואלית 
ניתן  שונות,  אוכלוסיות  של  במרחב  שלה  המיקום  ואת 
תלת־ או  דו־ממדית  גרפית  בצורה  הפיזור  את  להמחיש 
ממדית. באמצעותה בחנו את הקרבה הגנטית של הקהילות 
היהודיות ככלל לאוכלוסיות מגזעים שונים ברחבי העולם. 
בין  ממוקמות  היהודיות  שהקהילות  מצאנו  זו  בבחינה 
והן  אירופאיות,  לאוכלוסיות  תיכוניות  מזרח  אוכלוסיות 
רחוקות מאוד מאוכלוסיות אפריקאיות ואסיאתיות. תמונה 
הרזולוציה  את  וכשהגדלנו  גלובלי,  בהיבט  התקבלה  זו 
היהודיות  שהקהילות  ראינו  הקרובה  לסביבה  והתייחסנו 
בין  המבדלים  מבודדים  איים  מעין  יצרו  עצמן  לבין  בינן 
והאשכנזים  האיראנים  היהודים  כאשר  לקהילה,  קהילה 
נמצאים בקצוות ושאר הקהילות מפוזרות ביניהם, הקהילה 
הקהילות  שאר  של  במרחב  התקיימה  תימן  יוצאי  של 
היהודיות, אבל הייתה הקרובה ביותר לאוכלוסיות המזרח 
כלל  נוספת  אינדיקציה  לנו  סיפק  זה  ממצא  תיכוניות. 
גנומית בין מינית על התיאור שפירטתי לעיל בדבר המחקר 

שנעשה בכרומוזום ה־Y )איור 2(. 
כדי לבסס את הממצא הראשוני שלנו ולהבין טוב יותר 
גנטי  לניתוח  את מוצא הקהילות החלטנו להשתמש בכלי 
את  להמחיש  כדי   .STRUCTURE הנקרא  אוכלוסיות  של 
בהיבט  הפעם  אחדות,  מילים  אקדים  הניתוח  משמעות 
של גנטיקה של אוכלוסיות. נתאר לעצמנו זוג מאותו גזע 
הם  לכשיתבגרו  ילדה.  או  ילד  לעולם  ומביא  באסיה  החי 
באוסטרליה.  החי  גזע  מאותו  זוג  של  לצאצאים  נישאים 
)אסייתי  גזעים  שני  משלבים  למעשה  הזה  הזיווג  צאצאי 

נישא  מאירופה  זוג  של  צאצאם  במקביל  ואוסטרלי(. 
לצאצא של זוג מאמריקה. אף כאן זוגות ההורים הם בני 
הזיווג  צאצאי  כאן  ואף  המוצא  ליבשת  בהתאם  גזע  אותו 
הנ"ל משלבים שני גזעים )אירופאי ואמריקאי(. הצאצאים 
הוא  הפעם  גזעי  בין  שילוב  של  תוצר  הם  אף  האחרונים 
קבוצות  שלוש  הזה  בשלב  ואנטארקטיקה.  אפריקה  בין 
המשלב  חדש  דור  ויוצרות  ביניהן  מתערבבות  הצאצאים 
גזעים  שישה  יכילו  הצאצאים  הבא  בדור  גזעים,  ארבעה 
זה ממחיש תרומה שווה של  3(. תיאור  )איור  במקסימום 
אינן  שאוכלוסיות  מכיוון  אבל  האחרון,  בפרט  גזע  כל 
הומוגניות ומקורן הוא מעבר למספר דורות, יש סיכוי די 
שווה  תרומה  שנאתר  והסיכוי  ביניהן,  ערבוב  של  סביר 
של גזעים שונים הוא נמוך. התוכנה המדוברת בוחנת את 
התרומה הגנטית של אוכלוסיות אב )קדמון( למבנה הגנומי 
של פרט נבדק. באמצעות השוואה לפרטים המכילים מפרט 
גנטי מרבי מאוכלוסיות אב שונות אנו מאבחנים את רמת 
השונות הגנטית בפרט הנבדק שמקורו באותה אוכלוסייה. 
לדוגמה בפרטים שמגיעים מדרום מזרח אסיה לאירופה אנו 

נצפה למצוא תרומה גבוהה של הגזע האסייתי. 
כתוצאה ממבחן זה מצאנו שהגנום היהודי מכיל תרומה 
רבה של הגנום האירופאי ובמידת מה גנום מזרח תיכוני, 
השונות  היהודיות  הקהילות  כל  יהודי.  וייחוד  אפריקאי 
כללו בצורה זו או אחרת תמהילים שונים של אותם מרכיבי 
גנומים שציינתי, אבל תמהילים אלו לא היו שונים באופן 

מהותי זה מזה )איור 4, בעמוד הבא(. 
השאלה הבאה ששאלנו היא האם יהודים קרובים גנטית 
זה לזה יותר מאשר לאוכלוסייה בה הם חיים? או במילים 
ליהודים  יותר  קרובים  אשכנזים  יהודים  האם  אחרות: 
האם  להיפך,  וכן  לגרמנים  למשל,  מאשר,  מרוקאים 
היהודים המרוקאים קרובים יותר מבחינה גנטית ליהודים 

BA

איור 2. פיזור של אוכלוסיות על סמך מתאם גנטי שנבנה 
ע"י PCA מסימנים גנטיים הפזורים על כלל הגנום. הקהילות 

היהודיות מתוחמות בירוק A. מיצובם של כלל הקהילות 
היהודיות בהיבט גלובלי, B. פיזור הקהילות היהודיות בינם 

לבין עצמם בהיבט מקומי. 
Campbell, et al.  Proc Natl Acad Sci USA 2012;109)34(:13865-70 :המקור

איור 3. אילוסטרציה של 
התהוות גזעים ע"י עירוב 

בין גזעי והשפעתם על 
יצירת גנומים חדשים.
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האשכנזים מאשר למרוקאים הלא יהודים?
שושלתי  במבחן  השתמשנו  זו  שאלה  על  לענות  כדי 
הנקרא IBD( Identical by decent( ומשמעו בחינת שני 
קדמון  באב  שמקורו  זהה  גנטי  מקטע  החולקים  פרטים 
כדי להבהיר מבחן  לפנים(.  דורות  )כמה עשרות  משותף 
למעשה  )זהו  מטרים  שני  באורך  חבלים  שני  נדמיין  זה 
ה־DNA שלנו כשהוא פרוס לכל אורכו( )איור 5(. כאשר 
זהים.  זה המצב במקרה של תאומים  זהים,  החבלים הם 
כאשר  לאחים.  הדבר  דומה  זהה,  החבל  מחצית  כאשר 
רק רבע מהחבל זהה )הכוונה למקטעים שלמים שהרצף 
שתיארנו קודם זהה בהם לגמרי, אין החלפות, אין חוסרים 
או תוספות( אנחנו כבר מדברים על בני דודים וכן הלאה. 
מדובר  אבל  מעט  )נשמע  זהות  אחוזי  שני  של  במצב 
בכ־60 מליון בסיסים( הכוונה היא למצב של שיתוף גנטי 
בין בני דודים בדרגה חמישית. יש לציין שזהות גנומית 
אתרים,  באותם  להיות  חייבת  אינה   DNA מקטעי  בין 
אלא היא יכולה להתממש באזורים שונים בין אוכלוסיות 
כמודגם באיור 6. לדוגמה ליהודים האיטלקים ישנו איזור 
גנטי זהה ליהודים העיראקים ואיזור גנטי זהה אחר עם 

היהודים היוונים.
באמצעות מבחן זה הגענו לכמה תובנות: 

שונות . 1 יהודיות  קהילות  של  זוגות  בין  כשהשווינו 
דודים  בני  של  גנטית  זהות  רמת  בממוצע  קיבלנו 
בדרגה חמישית. אם נחזור לדוגמה הקודמת, ליהודים 
לבין  בינם  שווה  גנטית  זהות  רמת  הייתה  האיטלקים 

היהודים העיראקים ובאותה רמה ליהודים היוונים.
רמת הזהות הזו ירדה באופן דרמטי ומובהק כשהשווינו . 2

בין ממוצעי הזהויות של זוגות יהודים ללא יהודים ובין 
לא יהודים לבין לא יהודים )איור 7(.

ממקורות . 3 יהודים  בין  הגנטית  הזהות  רמת  להפתעתנו 
עם  מהזהות  יותר  ומובהקת  גבוהה  הייתה  שונים 
איראנים  ליהודים  כלומר,  המארחת.  האוכלוסייה 
יותר  גבוהה  גנטית  זהות  הייתה  איטלקים  וליהודים 
יהודים,  הלא  ולאיראנים  איראנים  ליהודים  מאשר 

ובדומה יהודים איטלקים לאיטלקים לא יהודים.
ולעיראקים . 4 לאיראנים  היהודיות,  האוכלוסיות  מבין 

שאר  עם  ביותר  הגבוהה  הגנטית  הזהות  הייתה 
האוכלוסיות היהודיות, בעוד שלטורקים וליוונים הייתה 
רמת זהות נמוכה יותר עם אוכלוסיות יהודיות אחרות. 
של  היהודיות  האוכלוסיות  שלמעשה  למדנו  מכאן 
באופן  להיווצר  הראשונות  היו  והעיראקים  האיראנים 
והטורקים  היוונים  של  שהאוכלוסיות  בעוד  שושלתי, 

היו האחרונות.

מכל . 5 שונה  פרופיל  הראתה  האשכנזית  האוכלוסייה 
הזהות  רמת  כללי  באופן  הגנטיות.  בזהויות  השאר 
הייתה דומה, אבל כשהסתכלנו לעומק ראינו שהרכבי 
 ,DNA הזהות מבוססים בעיקרם על מקטעים קצרים של
גנטי בהליך  צוואר בקבוק  דרך  על מעבר  מה שמרמז 
היווה  זה  גנטי  ממצא  זו.  אוכלוסייה  של  ההתהוות 
שאוכלוסייה  היסטוריים  לאירועים  נוספת  אינדיקציה 

זו חוותה. 
היכולת של ערך זה )IBD( לאשש תהליכים היסטוריים . 6

לחזות  המאפשר  הדמיה  כלי  לפיתוח  זרז  היוותה 
מידה  בקנה  היסטוריים  אירועים  גבוהה  דיוק  במידת 
של אוכלוסייה. כדי לבחון את ההיתכנות של כלי זה 
לקחנו שלוש אוכלוסיות יהודיות )איראנים, עיראקים 
שלושתן,  בין  הפיצול  אירע  מתי  שאלנו  ואיטלקים(, 
ובמילים אחרות האם ישנם מאפיינים גנומים לאירוע 
כמה  לפני  לחזות  ניתן  האם   – כן  ואם  כזה  היסטורי 

איור 5. אילוסטרציה של מרכיב הזהות הגנטית בין קרובי משפחה. הצבע 
הירוק מסמל את מרכיב הזהות הגנטי הנמדד באחוזים מכלל הגנום.
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 איור 4. ממוצע תכולה גנומית שנבנה ע"י STRUCTURE מסמנים 
 גנטיים הפזורים על כלל הגנום. התרומה הגנומית העיקרית 

לשלושת הקבוצות היהודיות היא ברובה מזרח תיכונית )אדום( 
 וארופאית )כחול( עם תרומה מסוימת של גנום יהודי )ירוק( 

 וצפון אפריקאי )סגול(. 
Campbell, et al.  Proc Natl Acad Sci USA 2012;109(34(:13865-70 :המקור
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גנטיקה

האירוע  היתכנות  של  בסימולציה  קרה.  הוא  דורות 
מצאנו שהפיצול בין שלוש האוכלוסיות, או יותר נכון 
העיראקית־איראנית, הקבוצה  לעומת  האיטלקים   בין 
אירע לפני כ־100 דורות )זמן דור שווה ערך ל־20-25 
2,000 ל־2,500 שנה, שזה מקביל  שנה( כלומר בין 
מבחינה היסטורית לשני אירועים מכוננים בהיסטוריה 
כאן  אף  שני(.  ובית  ראשון  בית  )גלות   היהודית 
הגנום  על  חותמם  את  הטביעו  היסטוריים  אירועים 

היהודי.

ההיבט  את  כמה שאפשר  עד  לתאר  זה  במאמר  ניסינו 
ממנו  להבין  ניתן  ואיך  באוכלוסיות  מחקר  של  הגנטי 
גנומי  בהיבט  היסטורי,  בהיבט  בעבר  שחלו  אירועים 
גנטית.  שונות  יצירת  כדי  תוך  אוכלוסיות  של  ובהתהוות 
כמו כן, הבאנו גם תיאור כלים המאפשרים ברירת המוץ מן 

הבר בעידן של עודף מידע.

לסיכום:
אי . 1 לעצמם  יצרו  שהיהודים  הוכחנו  הגלובלית  ברמה 

נדמה  האי  דקדקנית  בהסתכלות  אבל  מבודד,  גנטי 
יותר כארכיפלג כי כל קהילה יצרה לעצמה קידוד גנטי 

עצמאי. 
שילובים . 2 מוצאים  אנו  היהודי  הגנום  מרכיבי  בניתוח 

תיכוניים, מקצת  אירופאיים, מזרח  גנומים  שונים של 
אפריקאים ומקצת גנום יהודי ייחודי.

בינם . 3 גנטית  יותר  קרובים  שונות  מקהילות  יהודים 
הם  בהן  יהודיות  הלא  לאוכלוסיות  מאשר  עצמם  לבין 

התאכסנו.
חורבן . 4 לאחר  הגליה  תהליכי  כגון  היסטוריים  אירועים 

דרכם  את  מצאו  הגנטי,  הבקבוק  וצוואר  בתי המקדש 
לגנום היהודי והשפיעו על עיצובו.

במהלך הדורות תהליכים כלל עולמיים השפיעו על הופעה 
הטביעו  לפני שהם  לא  ואימפריות,  עמים  של  הכחדה  ועל 
את חותמם על האנשים שבאו אתם במגע. הזהות היהודית 
התורשתיות,  התכונות  )מכלול  פנוטיפי  באופן  שנשתמרה 
חיצוני(  ביטוי  לידי  הבאות   – והפסיכולוגיות  הפיזיות 
ממעמד הר סיני הצליחה להכיל אירועים אלו ועדיין לשרוד. 
האחרונות,  בשנים  שהושלם  זו,  זהות  של  הגנטי  הנדבך 
מאפשר הצצה מסקרנת ומאתגרת על התהליכים הגלובליים 
במקצת  ולו  לשמור  אפשרו  ועדיין  לגנום,  פנימה  שחלחלו 
את הזהות היהודית הגנוטיפית )מכלול התכונות התורשתיות 

לרבות אלה שאינן באות לידי ביטוי חיצוני(.
בראשם  מחקר  קבוצות  כמה  שותפות  היו  זה  למחקר 
הפרופסורים הארי אוסטרר ואד ברנס )הפקולטה לרפואה ע"ש 
אינשטיין בניו יורק(, איציק פאר )אוניברסיטת קולומביה בניו 
יורק(, איתן פרידמן )בי"ח שיבא בתל השומר ואוניברסיטת 
ודויד  סטנפורד(,  )אוניברסיטת  בוסטמונטה  קרלוס  ת"א(, 

קומס )אוניברסיטת פומפאו פברה ברצלונה(.

כמו כן מאמר זה הוא מעין סיכום משודרג של המאמרים 
הבאים:

 1.  Abraham’s Children in the Genome Era: Major Jewish
 Diaspora Populations Comprise Distinct Genetic Clusters with
 Shared Middle Eastern Ancestry. Atzmon G, Hao L, Pe’er I, Velez
 C, Pearlman A, Palamara P, Morrow B, Friedman E, Oddoux C,
 Burns E, Ostrer H. AJHG, 86)6(:850–9, 2010.

 2.  North African Jewish and non-Jewish populations form distinctive,
 orthogonal clusters. C. Campbell, P.F. Palamara, M. Dubrovsky, L. R.
 Botigué, M. Fellous, G. Atzmon, C. Oddoux, A. Pearlman, L. Hao,
 B. M. Henn, E. Burns, C. D. Bustamante, D. Comas, E. Friedman, I.
Pe’er, H. Ostrer. PNAS, 2012;109)34(:13865-70.

איור 6. אילוסטרציה של מרכיב הזהות הגנטית בין קהילות 
יהודיות שונות. הצבע השונה בכל קו מסמל את מרכיב הזהות 

הגנטי בין שני גנומים נבדקים.
Hammer, et al.  Proc Natl Acad Sci USA 97:6769-74, 2000 :המקור
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 איור 7. ממוצע וסטיית תקן של רמת ה־IBD בין קהילות 
 יהודיות לבין עצמן, בין קהילות יהודיות ללא יהודיות ובין 

יהודים ללא יהודים. 
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ארגנטינה

מבוא

בשנת 2007 נסעתי לחקור את שורשי משפחתי בארגנטינה. 
יעקב פרדמן  חתרתי להתחקות אחר קורותיו של אבי סבתי, 
בחדר  ליהדות  מורה  היה  יעקב  ז"ל.   )Ya’akov Ferdman(
)ביידיש: "לערער"( שנדד בתחילת המאה הקודמת בין מספר 
מושבות יהודיות ברחבי ארגנטינה ולימד את ילדי המתיישבים 
זו,  ידיים  רחבת  בארץ  חייו  נתיבי  בעקבות  המסע  תורה. 
הוביל אותי לפרובינציית אנטרה־ריוס Entre-rios( 1( בצפון־

מזרח ארגנטינה. לפי מקורות משפחתיים, עבר יעקב פרדמן 
במסגרת נדודיו גם בעיירה בעלת השם המוזר "לאס מוסקאס" 
Las Moscas( 2( בפרובינציה זו. מאחר שלא מצאתי תיעוד 

לנסוע  החלטתי  הגדולות,  המחוז  בעיירות  בהקשרו  כלשהו 

אנטרה־ריוס -  "בין הנהרות" בספרדית, חבל ארץ   1 
המצוי בין נהר האורוגוואי ונהר הפראנה.

2  משמעות השם בספרדית יומיומית היא "הזבובים".

ראשיתה של ההתיישבות 
היהודית ב"ראש־פינה" 

וסביבותיה, פרובינציית 
אנטרה־ריוס, ארגנטינה

 * ד"ר יעקב בייאר - משמש כמרצה לכלכלה במוסדות 
 אקדמיים שונים ובתפקידים ניהוליים במשרד הבריאות. 

 הוא עוסק במחקריו בכלכלת בריאות ובכלכלה התנהגותית, 
 בדגש על החיבורים שבין תרבות, דת, אמונות וכלכלה. 

 בנוסף לכך, ד"ר בייאר חוקר את הקהילות היהודיות בדרום 
 אמריקה ואת האופן בו מובנה הזיכרון הקולקטיבי שלהן. 

ד"ר בייאר משמש כחבר בוועד המנהל של "העמותה הישראלית 
לחקר שורשי משפחה" וכיו"ר סניף נגב של העמותה.

ד"ר יעקב בייאר*

יעקב פרדמן ז"ל )חמישי מימין, שורה עליונה(, בחתונת 
בתו )חמישית מימין בשורה התחתונה(, סבתי פניה 

וולדמן ז"ל )Fania Waldman( עם סבי זלמן וולדמן ז״ל 
)Zalman Waldman( היושב משמאלה, בואנוס־איירס, 

10.06.1936. יעקב פרדמן ז"ל הוא שחיתן את הזוג. 



שרשרת הדורות, גיליון יולי 2016    11

ולחקור גם בעיירה הנידחת. כפי שקורה פעמים רבות במסגרת 
המחקר הגנאלוגי, המחקר המשפחתי הוביל למחקר רב שנים 
בהתיישבות  ועסק  המשפחתיים  לגבולות  מעבר  אל  שהפליג 
המצוי   ,)Colonia Clara( קלרה" 3  "קולוניה  שכונה  באזור 

בפרובינציה זו ובהתיישבות היהודית בארגנטינה בכלל. 
דמיאן  עם  הגורל  אותי  הפגיש  מוסקאס"  "לאס  בעיירה 
קבוצת  כי  לי  סיפר  הוא   .)Damian Edelcopp( אדלקופ 
פרויקט  במסגרת  התקיימה  "ראש־פינה"  בשם  התיישבות 
של  צאצא  והוא  בארגנטינה,  הירש  הברון  של  ההתיישבות 
אחד ממייסדי הקבוצה. בהמשך התברר שאדלקופ הוא כנראה 
יושב  שעדיין  "ראש־פינה"  תושבי  מצאצאי  האחרון  היהודי 
כנסת  בית  כי  עמו התברר  אותה. בשיחה  ומעבד  על אדמתו 
ששירת את אנשי "ראש־פינה", ושימש גם את היהודים שגרו 
בלאס מוסקאס,4 היה ממוקם בחלקת השדה של משפחתו וכי 
כנסת  בית  כנראה  זהו  מצויים בחלקת השדה.  עדיין  שרידיו 
בו התפלל אבי סבתי ואולי אף לימד בו תורה. הגם שלא נותר 
גידרה,  שהמשפחה  קטנה  בחלקה  אבנים  למספר  פרט  דבר 
הביקור במקום ריגש אותי. מאז מסע זה, הפך אדלקופ, איש 
וטוב לב, לחבר שאני מקפיד  אדמה שורשי, מחוספס, נדיב 

לפגוש בכל הזדמנות בה אני מבקר באזור. 

מתיישבי  של  קורותיהם  את  להציג  בחרתי  זה  במאמר 
"ראש־פינה", הקבוצה שבה ביקר כנראה אבי־סבתי, ואת 
מתיישביה  את  שהובילה   ”Pampa" האנייה  של  קורותיה 
של  חופיה  אל  נוספים,  פליטים  עם  יחד  הראשונים, 
ארגנטינה. מסיפורה של קהילה זו משתקפת ועולה מסכת 
נדודים שדומות לה חוו רבים מבני עמנו באותה תקופה, 

אשר נאלצו לבנות את ביתם מחדש במחוזות רחוקים. 

 3  השם "קלרה" הנו על שם הברונית קלרה דה־הירש, 
אשתו של הברון הירש. 

4  העיירה המכונה כיום "לאס מוסקאס" הוקמה בשלב מאוחר יותר, 
 כחלק ממושבה יהודית ששמה היה Leven, על שם נרקיס לבן, 

נשיא יק"א בעבר. 

מתוך  גנאלוגי  עת  בכתב  המאמר  את  לפרסם  בחרתי   
ענף  המתגבשת,  הגנאלוגית  בדיסציפלינה  הרואה  תפיסה 
קהילות.  של  סיפורן  לתיעוד  חשיבות  יש  שבמסגרתו  רחב 
זו, תיאור אורחות החיים, המנהגים, הדינמיקה  לפי תפיסה 
מהשיח  נפרד  בלתי  חלק  הם  הקהילה  ותולדות  החברתית 
הגנאלוגי ומסייעים בהבהרתו של העבר המשפחתי. שיחזור 
שלבי ייסודה של "ראש־פינה" מבוסס על רשימות ממאגרי 
ותולדותיה,  הקבוצה  את  שתיארו  מטקסטים  מידע  מידע, 
וראיונות  מן האזור  ראיונות שבוצעו עם מתיישבים  תמלול 

שבוצעו על ידי המחבר החל משנת 2007.

פליטים יהודים בקושטא
מייסדי "ראש־פינה" החלו את מסעם המשותף במחצית 
העות'מנית.  שבאימפריה  בקושטא   1891 שנת  של  השנייה 
יהודים  של  רחבה  הגירה  תנועת  החלה  ה־19  המאה  בסוף 
את  הרעה  תקופה  שבאותה  הרוסית  לאימפריה  מחוץ  אל 
יחסה ליהודים שהתגוררו באזורים שבשליטתה. קבוצה זו 
האימפריה  של  שונים  מחלקים  הגיעה  יהודים  פליטים  של 
המכנה  הים,  בדרך  וחלקם  היבשה  בדרך  חלקם  הרוסית, 
המשותף ביניהם היה כוונתם להגיע לארץ ישראל. אנריקה 
לארגנטינה  כילד  שהגיע   )Enrique Dickman( דיקמן 
באנייה "פמפה", סיפר שהרעיון הציוני הניע את משפחתו 
לבחור בארץ ישראל )Dickman, 1949( 5, ונראה שהדברים 
היו נכונים גם לגבי רבים מן הפליטים. הכובשים העות'מנים 
ועל  ישראל  לארץ  היהודית  ההגירה  את  יפה  בעין  ראו  לא 
יהודים  הגירת  על  שנה  אותה  של  יולי  בחודש  אסרו  כן 
צ'צ'יר  מאוריציו  לפי   .)Zablotsky, 2011( ישראל  לארץ 
)Mauricio Chjchir(, חלק מן היהודים אף זכו להגיע עד 
לנמל יפו ולהביט בארץ המובטחת )כך קרא המחבר לארץ 
והוחזרו  אליה  להיכנס  זכו  לא  אך  הספינה,  מן  ישראל( 

 6 .)Chjchir, 1998( לקושטא
האימפריה  את  שעזבו  היהודים  ויתרו  תקופה  באותה 

5  דיקמן העיד בגוף ראשון על חוויותיו במסגרת קבוצת המהגרים בעדות 
שפורסמה ב־1949, ראה רשימה ביבליוגרפית.

מאוריסיו צ'צ'יר )Chajchir Mauricio( נולד בשנת 1881 בקרץ'   6
)Kerch( שבחצי האי קרים. משפחתו הגיעה לארגנטינה באנייה 

"פמפה", צ'ציר היה בגיל 10 בהגעתו. משפחתו הייתה ממתיישביה 
הראשונים של "ראש־פינה" וכללה אותו, את הוריו, אחיו ואחותו. סיכום 

של עדות מפורטת שלו שנכתבה בין השנים 1954 ל־1970 פורסמה 
ב־1998 בכתב העת “Toldot” )ראה רשימה ביבליוגרפית(. מסמך זה 

מהווה עדות מרתקת ממקור ראשון על המסע לארגנטינה וההתיישבות 
ב"ראש־פינה".  צ'צ'יר העיד בסיפורו על העובדה כי משפחתו קיימה 

מסע יבשתי לקושטא.

 האזור בו שכן בית הכנסת של העיירה, מגודר בנפרד גם כיום. 
כל שנותר הוא מספר לבנים )מצילומי המחבר, 2012)
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ארגנטינה

הרוסית על זכויותיהם בתחומי האימפריה. חזרה לתחומי 
בשל  הן  השבים,  את  לסכן  הייתה  עלולה  האימפריה 
אימת  בשל  והן  הזכויות  איבוד  של  הקשות  המשמעויות 
אליו  אחר  יעד  היה  לא  לפליטים  וההתנכלויות.  הרדיפות 
יכלו להמשיך במסעם, וחלק גדול מהם מיצה את משאביו 
לכך  הוביל  הדבר  ישראל.  לארץ  להגיע  בניסיון  הכספיים 
מספר  למשך  בקושטא  להישאר  נאלצו  רבים  שיהודים 
חודשים בחוסר אונים. 7 הפליטים שנקלעו למצוקה, מחסור 
ואי ודאות לגבי עתידם, נעזרו בקהילה היהודית המקומית 

 .)Zablotsky, 2011(

סיועם של הברון הירש וחברת יק"א
נשלחו שליחים  למשבר,  פתרון  ולמצוא  לנסות  מנת  על 
 Zablotsky,( בפריז  הירש  הברון  אל  הפליטים  מטעם 
ידוע  שהיה  עשיר  יהודי  נדבן  היה  הירש  הברון   .)2011
בשעתם  רוסיה  ליהודי  בסיוע  הפילנתרופית  בפעילותו 
יק"א  ארגון  את  הירש  הברון  ייסד   1891 בשנת  הקשה. 
)Jewish Colonization Association(, ובעברית "החברה 
ליהודים  לסייע  הייתה  מטרתו  היהודים".  להתיישבות 
במצוקתם ולהסדיר את הגירתם אל מחוץ לאימפריה הרוסית 
והחליט  הפליטים  לבקשת  נענה  הברון   .)1992 )אלדר, 
בפרויקט  מהם  חלק  שילוב  ידי  על  בפתרון המשבר  לסייע 
ההתיישבות החקלאית היהודית בארגנטינה8, פרויקט שעל 
יק"א  מימושו שקד הברון באותה תקופה באמצעות חברת 
להגירה,  1973(. פקידי הברון בחנו את המועמדים  )אבני, 
להתיישבות  יתאימו  שלדעתם  מועמדים  מביניהם  בחרו 
חקלאית )Libermann, 1959( 9. אחד המדדים להתאמה היה 
בעבודת  לסייע  שיוכלו  במשפחה,  זכרים  בנים  של  קיומם 
כדי  בדיקות  ביצעו  אף  מסוימים  במקרים   .10 החקלאות 

7  לא נמצא מקור מוסמך למספר הפליטים ששהו בעיר. לפי העדויות 
 .)Dickman( 5,000ל־ )Chajchir( 1,500 שנמצאו, המספר נע בין
זבלוצקי )Zablotsky( ציין שדובר ב־"600-500 משפחות", אך לא 

ברור על סמך מה נקבעו המספרים ומה רמת האמינות שלהם. 
8  תכנית ליישב יהודים במושבות חקלאיות בארגנטינה ובברזיל כחלק 

מהרצון לסייע ליהודי רוסיה במצוקתם ומתוך תפיסות פיזיוקרטיות 
הרואות בפרודוקטיביזציה ובחזרה לעבודת האדמה מרכיב חשוב 

בפתרון מצוקת העם היהודי. 
9  חוזה ליברמן )Jose Libermann( כתב עדות ממקור ראשון על מסעו 

כנער באנייה "פמפה" ועליית "ראש־פינה" על הקרקע, ועדותו מהווה 
מקור חשוב לשחזור תולדות המתיישבים. ראה רשימה ביבליוגרפית 

וציטוטים במאמר.
10  צ'צ'יר)1998( ציין כי בחלק מהמקרים, משפחות הצהירו שאדם רווק 

הוא בנם כדי לעמוד בקריטריונים. לפי זבלוצקי )2004(, חלק מהעדים 
ועיתון החבצלת מן ה־11.12.1891, המהגרים נדרשו לקצץ את 

לאחר   .)Chjchir, 1998(  11 ביהודים  מדובר  שאכן  לוודא 
תהליך הבחינה שארך זמן מה, קבוצה של כ־800 פליטים 
קיבלה אישור מנציגי הברון להמשיך לארגנטינה ולהתיישב 
בקרקעות שנרכשו על ידו כחלק מפרויקט ההתיישבות. חלק 
מן הפליטים שלא נבחרו, נאלצו למצוא פתרונות אחרים או 

.)Chjchir, 1998( לחזור למקומות מוצאם

המסע לארגנטינה ותלאות הדרך
818 הפליטים היהודים שנבחרו הועברו למרסיי בספינה 
הצרפתית "Fressina" 12. כך תוארה עזיבתם של הפליטים 
את קושטא בעיתון "החבצלת" ב־11 בדצמבר 1891: "...בלב 
נשבר ונדכא לוינו לפני שלושה שבועות את אחינו הפליטים 
שלחנו  נכערה  ורוח  נכאה  בנפש  לארגענטינא.  הלכו  אשר 
את האמללים האלה מעל פנינו, וליבנו נבא לנו עתידות לא 
טובות. ראינו אנייה מלאה צאן אדם, עוזבת את חוף העיר 
שונים  מחולים  חולים  מלאה  אנייה  ים.  בלב  לבא  הגדולה 
ואנשים אשר כבר אכל סבל הגלות הנורא את כל גופם....". 
נאחזו  היהודים   ,)Schallman,1971( שלמן  לפי 
צייר אחד מהם  הירש,  לברון  כהוקרה  ושמחה.  התרגשות 
של  דמותו  את  לבן  כחול  בצבעי  דגל  על  רוזנבלום  בשם 
הברון, כתובת בעברית בחלקו העליון של הדגל )שהמחבר 
איננו מפרטה( ובתחתיתו כתב בגרמנית "בניו של משה". 13 
והנוסעים  לסערה  הספינה  נקלעה  למארסיי  בדרכם 
נהרג  אף  הנוסעים  אחד  קשים,  ומתנאים  מקור  סבלו 
לאחר  רק  דעכה  הסופה   .14 הסיפון  על  מתאונה  כתוצאה 
להצלה  ותפילות  ייסורים  של  קשים  ימים   שלושה 
)Chajchir, 1998(. לאחר הגעתם למרסיי, היהודים המשיכו 
להתארגנות  קצרה  שהות  לאחר  ברכבת.15  לבורדו  דרכם 
שהועמדה  רוטשילד  הברון  של  מטירותיו  באחת  ומנוחה 

פאותיהם ואת זקניהם. המהגרים התמרמרו בחלקם, ואחרים נמנעו 
מלהגיש בקשות להגירה. 

11  צ'צ'יר העיד על מבחן בו יהודי נדרש לדקלם את תפילת "מודה אני" 
ולספר על חגי היהודים. 

12  בעדותו של Chajcjir )1998( האנייה מכונה “Galatz”, לפי 
Zablotsky )2004( מדובר בשם נוסף לאותה אנייה. 

13  משה הוא שמו העברי של הברון הירש. בביטוי מאוחר יותר שנעשה 
בו שימוש בטקסטים שונים של המושבות נאמר "פני משה כפני חמה", 

כשבח על נדיבותו. 
14  לפי Chajchir )1998( ההרוג היה הבן הצעיר ביותר של משפחת 

.Kaplan
15  לפי Huberman )2014( הספינה יצאה מ־La Havre בצרפת, אבל 
לא מצאתי סימוכין נוספים וגם המחבר איננו מציין את המקור. העדים 

מהמסע מציינים את העיר בורדו כנמל המוצא. 
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להפלגה   )Pampa( "פמפה"  האנייה  על  עלו  לרשותם, 
לארגנטינה. 16 על הספינה הועלה גם שוחט על מנת שיוכל 
לספק מזון כשר למהגרים ושש פרות לאספקת הבשר, אך 
היו  שהכלים  מאחר  הבשר  מן  אכלו  לא  מהמהגרים  חלק 
טרפים )Chajchir,1998(. האנייה הגיעה לארגנטינה ב־15 
ועל    )Zablotsky,  2004  ;1973 )אבני,   1891 בדצמבר 

סיפונה 817 איש )אבני, 1973(. 17

קשיי קליטה בארגנטינה
 

עם הגעתם לארגנטינה שוכנו המהגרים ב"מלון המהגרים" 
)Hotel de Immigrantes( בבואנוס איירס בסמוך לנמל, 
בדומה למהגרים אחרים שהגיעו למדינה באותה עת. במלון 
נוחים  ולא  בסיסיים  ואמצעים  אוכל  חדר  שינה,  חדרי  היו 
במיוחד לשיכון עד להתאקלמות ראשונית במדינה, כחלק 
שנים.  באותן  ארגנטינה  של  ההגירה  מעודדת  ממדיניותה 
העברתם של המהגרים למקום ארעי ולא להתיישבות קבע 
עוררה מהומות בקרב המתיישבים. אלו סברו שהדבר נגד את 
מה שסוכם עמם בבורדו, טרם ההפלגה לארגנטינה, ומרד 
פרץ בקרבם כנגד החברה המיישבת ונציגיה. לרוח הנכאים 
ולתחושות החשדנות של המהגרים תרמו גם האינטראקציות 
מתוסכלים  יהודים  ועם   18 ה"טמאים",  מחברת  נציגים  עם 

16  אניית קיטור. לפי הודעה בעיתון "La Prensa" שהתפרסמה בסמוך 
 Chargeurs" להגעת האנייה לארגנטינה, היא השתייכה לחברה

Reunis" מצרפת. 
17  רשימה של שמות המשפחה של נוסעי האנייה פורסמה על ידי 

 .)1998( Armony
18  ה"טמאים" היה כינוי ליהודים, יוצאי פולין בעיקר, שעסקו בסרסרות 
ובהונאה של נשים לתוך תעשיית הזנות. הקהילה היהודית בבואנוס 

איירס באותה עת הייתה קטנה יחסית ומורכבת בחלקה מבני חברת 
ה"טמאים" שכונתה בהמשך "מגדל צבי". 

שנפלטו מההתיישבות במושבה מאוריסיו 19, בזמן שהותם 
במלון )Schallman, 1971; אבני, 1973(. בעדותו של צ'צ'יר 
)1998( הועלתה גם בעיית כשרות שצצה מיד עם הגעתם 
המהגרים  עדותו,  לפי  המהגרים".  ל־"מלון  המהגרים  של 
הרעבים והמותשים מהמסע, הגיעו לחדר האוכל והוצע להם 
והאוכל  מספרד  יהודים  הם  הטבחים  כי  להם  נאמר  אוכל. 
כשר. המתיישבים אכלו לשובע, לאחר שחלק גדול מהם לא 
כשרות,  בעיות  בשל  ההפלגה,  במהלך  ראוי  באופן  סעדו 
כאמור. לאחר הסעודה מספר נשים נכנסו למטבח וגילו בו 
ראש של חזיר, הנשים ניסו להקיא את מה שאכלו אך לא 

הצליחו לעשות זאת 20. 
מידיות  להיענות לבקשות  נאלץ  הירש   מאחר שהברון 
לקלוט את המהגרים, והקרקעות ליישובם באזור אנטרה־
הליכי  מבחינת  הן  להתיישבות,  מוכנות  היו  לא  ריוס 
של  ליישובם  והתשתיות  המבנים  מבחינת  והן  הרכישה 
למתיישבים.  זמני  פתרון  למצוא  נדרש  הוא  המתיישבים, 
החברה המיישבת חששה מהשהייה ממושכת באזור הנמל 
הגורמים  של  השפעתם  להמשך  לגרום  הייתה  שעלולה 
איירס  בבואנוס  ה"טמאים"  היהודים  מחברת  השליליים 
"מאוריסיו"  המושבה  ומתיישבי  בנמל  להתקבץ  שהחלו 
)אבני, 1973(. על כן, הוצע להעביר את המהגרים המותשים 
לחופשה באזור מאר דל סור )Mar del sur(, כ־52 ק"מ 

19  מושבה חקלאית יהודית שהוקמה קודם להגעת הפליטים לארגנטינה, 
בפרובינציית בואנוס איירס, מתיישביה חוו חוויות קשות וחלקם עזבו 

אותה לעיר בואנוס איירס.
20  נושא הכשרות והצרכים שהוא יוצר מועלה ברבים מהתיאורים על 

ההגירה, כך למשל בצורך להתאים כלים ולהצטייד בחיות לשחיטה 
כשרה בזמן המסע בים, באספקת המזון בעת השהייה בשדה בשלבים 

הראשונים ובצורך בשוחט במושבות. במקרים רבים מתואר כי הדבר 
הביא לרעב של ממש בקרב המתיישבים. מתוארים גם מקרים של אי־

הבנות ובעיות עם הרשויות או המקומיים על רקע זה. 

"מלון המהגרים" בנמל 
בואנוס איירס, 1875.
 Antiguo hotel de

 inmigrantes en Retiro,
Buenos Aires 1875

 Archivo General de :מקור
la Nación Argentina
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ארגנטינה

ממאר דל פלטה )Mar del plata(, המרוחקת כ־420 ק"מ 
מבואנוס איירס. תחילה התעוררו התנגדויות של המהגרים 
בשל שמועות שנפוצו על כוונה למוכרם לעבדות ולהעבירם 
להתיישבות באזור שהתנאים בו קשים, שמועות שכנראה 
הופצו על ידי חברים בקהילת היהודים הטמאים. בסופו של 

דבר הסכימו המהגרים לעבור לאזור המלון. 
דל  מאר  עד   ,21 דרומה  ברכבת  הועברו  איש  מאות  כשש   
פלטה ומשם בכרכרות גדולות למאר דל סור. לאחר הגעתם, חלק 
מן המתיישבים שוכנו במלון המפואר "בולווארד אטלאנטיק" 
)Boulevard atlantic( שהמהגרים היו המשתכנים הראשונים 
במלון זה, וחלק אחר שוכן בצריפים רעועים. במסגרת זו המתינו 
יק"א   .22 קבע  להתיישבות  לקרקעות  להעברתם  המתיישבים 
הסדירה מטבח ציבורי שסיפק מזון למתיישבים והם לא נדרשו 
לעבוד. מזלם הרע של נוסעי ה"פמפה" לא פסק וסופת ציקלון 
שהיכתה  במקום 23, פגעה בצריפים באופן קשה. מגיפת טיפוס 
פשטה בין המתיישבים ופגעה קשות בחלק מהמתיישבים ואף 
גבתה קורבנות בנפש, מה שהביא לחנוכת בית קברות במשכן 

זמני זה ),Libermann, 1959 אבני, 1973(.  

תכניתה של יק"א להתיישבות יהודית 
בפרובינציית אנטרה־ריוס

אנטרה־ריוס  בפרובינציית  להתיישב  יועדו  המתיישבים 
באדמה שנרכשה על ידי יק"א באזור זה. יק"א רכשה שם שטח 
של 38 לגואס 24. השטח לא היה רציף וחולק לשלושה גושים 
מרוכזים )אבני, 1973(, אחד באזור תחנת הרכבת באסווילבאסו 
 San( אנטוניו  סאן  שכונה  באזור  שני   ,)Basavilbaso(
דומינגז  גוברנאדור  הרכבת  תחנת  סביב  ושלישי   )Antonio
המוזיאון  נתוני  שלפי  תחנה   ,)Gobernador Dominguez(
את  למקם  העדיפה  יק"א  ב־23.09.1890.  נחנכה  המקומי 
ההתיישבות בסמוך לתחנות הרכבת שהתפתחו באותה תקופה, 
וזאת על מנת להקל על העברת התוצרת החקלאית לשווקים. 
האזור אליו יועדו מתיישבי "ראש־פינה" היה האזור השלישי 
קלרה",  "קולוניה  בשם  וכונה  דומינגז(  התחנה  )סביב  שצוין 

21  חלק מן המתיישבים הועברו להתיישבות בפרובינציית סנטה פה 
)Santa Fe(, למושבה היהודית הראשונה בארגנטינה, מויסזוויל, שכבר 

הייתה קיימת בשלב זה, )אבני, 1973(. 
 22  מקום שהייתם הזמני נמצא במרחק רב מפרובינציית 

אנטרה־ריוס, המתיישבים הועברו דרומה, חבל אנטרה־ריוס נמצא 
צפונית מזרחית לעיר בואנוס איירס )Las Moscas, במרחק של כ־350 

ק"מ מהעיר(. 
לפי הוברמן )Huberman ,2014(  הסופה היכתה ב־12/01/1892,   23

המקור לא מצוין.
1 לגואה = 17,920 הקטר = 179,200 דונם )הקטר אחד = 10 דונם(.  24

 .)Freidenberg, 2010( הקטר   80,265 של  כולל  בשטח 
המתיישבים היו למעשה הראשונים שהתיישבו ב"מושבה" זו 

 .)Libermann,1959, Zablotsky, 2004(
להטעות,  עלול  ל"מושבה"  "קולוניה"  המונח  תרגום 
החקלאית  ההתיישבות  של  בהקשר  שונה  משמעותו  שכן 
המוכר,  במובן  במושבה  מדובר  לא  בארגנטינה.  היהודית 
מרכזי  סמוכים בשטח  בתים  גדול של  אחד  דהיינו, מקבץ 
ושדות סביבם, אלא בפריסה על שטח רחב מאוד, בו פזורות 
קבוצות התיישבות קטנות יותר 25. עבור קבוצות התיישבות 
אלו נבנו מספר בתים וברוב המקרים, במרחק לא גדול מהם 
בשטחים  פוזרו  הללו  הקבוצות  לחקלאות.  שדות  הוקצו 
השונים ברחבי ה"מושבה", לרוב במקבצים של כמה קבוצות 
לזה  זה  נשקו  הקבוצות  של  החקלאיים  השטחים  סמוכות. 
ויצרו לרוב רצף טריטוריאלי. את הקבוצות ארגנו במרחב 
הבסיסית  מהותן  אך  עיקריות,  שיטות  במספר  הגיאוגרפי 
הייתה דומה. מספר המשפחות היה שונה ממקום למקום, וכן 

היה שוני בפריסה של הבתים והשדות במרחב. 
על האופן בו ייפרסו בתי המתיישבים במרחב התנהל דיון 
שונות  בתקופות  השתנו  והשיטות  יק"א  בהנהלת  ממושך 
ומקומות שונים  26, בין השאר, גם בגלל המשמעויות החברתיות 

גם בהקשר זה ישנו קושי בתרגום. המושג "קבוצת התיישבות" איננו   25
מכוון למונח Grupos )ספרדית( במשמעותו בהקשר לאופן הפריסה 

הגיאוגרפית במושבות הברון, בלית ברירה נעשה שימוש במושג זה. 
 ,Aldea פריסת קבוצות ההתיישבות באזור המדובר יותר קרובות למונח

במושגי הפריסה הגיאוגרפית של קבוצת ההתיישבות, כפי שמתואר 
בהמשך המאמר. כמובן שגם אין מדובר במושג "קבוצה" במשמעות של 

שיתוף או חיי קומונה, בהקשרו הישראלי.
השיטות המרכזיות הן Grupos, Aldeas ו־Lineas שכאמור שונות   26

באופן בו פרוסים הבתים יחסית לשדות והמרחקים ביניהם. להבדלים 
בין שיטות אלו, למרות שכולן במהותן יוצרות קבוצות יחסית קטנות, 

השפעה על המרקם החברתי שנוצר, דבר שעולה ברבות מן העדויות 
של המתיישבים )באנטרה־ריוס בכלל ולא ב"ראש־פינה" בלבד(. מידע 

זה הוא תוצאה של ניתוח המבנה הפיזי של ההתיישבות באמצעות מפות 
ההתיישבות, ראיונות עם מתיישבים וסיורים בשטח. הסיורים בוצעו 

במסגרת משלחת מחקר של מכון שז"ר בפרויקט "מסע אל המורשת", 
בשנת 2012, שהמחבר השתתף בה, וסיורים באזור בשנים 2007 ו־2014.

מלון Boulevard atlantic במועד סמוך לפתיחתו. המבנה ניצב 
גם כיום ולאור עברו מתקיים מאבק להקצאת משאבים לשימורו

מתוך אתר www.fotosviejasdemardelplata.com )נשלף ב־07.04.2016(. 

http://www.fotosviejasdemardelplata.com/
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שלהן. במקרים רבים, בשלבי ההתיישבות הראשונים, נעשה 
שימוש בשיטה שכונתה "Aldeas".27 בתי המתיישבים מוקמו 
כלל  של  החקלאיים  השדות  וסביבם  השני  בקרבת  אחד 
המתיישבים, השדות של חלק מהמתיישבים לא היו צמודים 
לזה  דומה  באופן  או  רב מהם,  לא  היו במרחק  אך  לבתיהם 
של  לאורכו  מוקמה  קבוצה  כל  זו  שיטה  פי  על  במהותו.28 
זה,  פני ציר  ציר ראשי, לרוב דרך עפר, הבתים מוקמו על 
לרוב  החקלאים.  השדות  רב,  לא  ובמרחק  לזה,  זה  סמוכים 
כללה כל קבוצה מספר לא רב של משפחות 29 וקיימה מסגרות 
חברתיות משותפות. 30 ההתיישבות באזור המכונה "קולוניה 
קלרה" נמשכה גם לאחר יישוב הקבוצות בהן עוסק מאמר זה 

ובהמשך כלל מספר רב של קבוצות התיישבות.

המסע לאנטרה־ריוס וההתיישבות
מבין  הראשונה  השיירה  יצאה   1892 פברואר  חודש  בסוף 
"סאן  המושבה  באזור  להתיישב  מנת  על  המתיישבים  קבוצת 
הראשונה  היהודית  המושבה  את  למעשה  ולהקים  אנטוניו", 
באנטרה־ריוס. מסעה של קבוצה זו היה מפרך וקשה ביותר. 
בספינת  שוורים,  בעגלות  ממושכים  זמנים  נסעו  המתיישבים 
בור  בשדות  מדובר  כי  גילו  ליעדם  כשהגיעו  וברכבת.  נהר 

לשיטת יישוב זו משמעויות חברתיות לא פשוטות, בעיקר בשל הבידוד   27
היחסי של הקבוצה הקטנה יחסית, בעיקר בחורף, ובשל המרחקים 

בין המתיישבים. שיטה זו לא הייתה שיטת היישוב הבלעדית של יק"א 
ובאזורים אחרים ננקטו גם שיטות אחרות שבין השאר היו תוצאה של 
הצורך בהתאמה למבנה השטח, קולות שעלו מן המתיישבים, לקחים 

שהופקו ומדיניות היישוב של החברה. 
למעשה למתיישב ניתנה חלקה קטנה לאזור הבית, ובנפרד   28 

ממנה שדות שאינם רחוקים מחלקות הבתים הקטנות יותר שבמרכזן, 
אך לא תמיד סמוכות. 

המספר השתנה ממקום למקום, ממשפחות בודדות ועד כמה עשרות.  29
את הפריסה של הקבוצה "ראש פינה" במרחב הגיאוגרפי ניתן לראות   30

בהמשך בעמוד 17.

לרשותם  הועמדו  לא  וכי  גבוהים,  בעשבים  שהתאפיינו 
שכן  שבו  אחד  אבן  מבנה  כלל  השדה  וציוד.  עבודה  כלי 
האדמינסטרטור של יק"א, וסככת בהמות מלוכלכת שבה שוכנו 
המתיישבים. כמו כן לא נמצא שוחט שיאפשר להם לאכול בשר 
כשר )אבני, 1973(. שני מתיישבים נמלטו מן הקבוצה והצליחו 
 1971( ושם להעיד על התנאים הקשים  לשוב לבואנוס איירס 
,Schallman(. מתיישבי "ראש־פינה" נשלחו בשיירה השנייה, 
להתיישב  הראשונים  להיות  ויועדו  הראשונה,  לאחר  כחודש 
יחד עם קבוצות נוספות במושבה "קלרה". הדי תלאותיה של 
לאי־ למתיישבים  וגרמו  לידיעתם  הגיעו  הראשונה  השיירה 
ולאחר שהייה ממושכת  נהר  שקט. לאחר מסע קשה בספינת 
 ,)Concepción del Uruguay( בעיר קונספסיון דל־אורווגאי
שיועדו  מתיישבים  עם  יחד  "ראש־פינה",  מתיישבי  הגיעו 
לקבוצות התיישבות אחרות, בערב פסח התרנ"ב, לאזור תחנת 
הרכבת דומינגז במחוז אנטרה־ריוס. מתיישבים נוספים הועברו 
 )Primero de Mayo( מאיו  דה  פרימרו  נוספות,  לתחנות 
המתיישבים  שהו  בדומינגז   .)Basavilbaso( ובאסווילבאסו 
מספר ימים, להתארגנות, ב"מלון המהגרים" המקומי, למעשה 

סככת פח 31 , בה שוכנו בדוחק ובצפיפות )אבני, 1973(. 
בין  הרכבת  למסילת  שממזרח  לאזור  יועדו  המתיישבים 
שמותיהן  "קלרה".  בקולוניה  דומינגז,  וויז'ה  מוסקאס  לאס 
ההתיישבות,  לאחר  מה  זמן  כנראה  שנקבעו  הקבוצות,  של 
 33 ארבע"  "קרית  "כרמל",  "רחל",   ,32 הראשה"  "אבן   היו: 

הסככה קיימת גם כיום ומשמשת לסיורים במסגרת המוזיאון המקומי   31
)נכון לסוף 2014(. 

על פי פינגערמאן ב"הצפירה", 30.11.1892 , "אבן הראשה" הוגדרה   32
כ"רחוב" בקבוצת "קרית ארבע", ולא כקבוצה בפני עצמה. לפי מאמר 

ב"החבצלת", 16.12.1892, על ידי אותו מחבר, "אבן הראשה" ו־"אבן הבוחן" 
מתוארות כ"רחובות" של קבוצת "קרית ארבע" שלפי המחבר הייתה בנויה 

באופן שונה מקבוצת "ראש פינה". למרות האמור, "אבן הראשה" נזכרת 
כקבוצת התיישבות נפרדת גם בספרו של אבני )1973( וגם במקורות 

נוספים, כמו מפת ההתיישבות משנת 1914 )ראה רשימה ביבליוגרפית( 
וייתכן כי סווגה ככזו, אם בזמן ההתיישבות במקום או בהמשך. בעדות 
מאוחרת יותר, תיאר צ'צ'יר את העלייה על הקרקע של ארבע קבוצות, 

"אבן הראשה" בתוכן, ואותן הוא כינה כמכלול "ראש פינה". בנוסף, בהקשר 
לקבוצות "כרמל" ו"רחל" לא נמצאו עדויות מפי מתיישבים משלב העלייה 
לקרקע. במסגרת המחקר מצאתי עדויות ישירות להתיישבות במועד זה 

רק מפרטים שהגדירו את עצמם כמייסדי "ראש פינה" או יוצאי המקום. 
וייתכן כי זו תוצאה של כינוי אזור גיאוגרפי רחב יותר בשם זה.

לפי פינגערמאן ב"החבצלת", 16.12.1892, הקבוצה "קרית ארבע" הייתה   33
בנויה מארבעה בתים שרוכזו זה בסמוך לזה ושדותיהם של המתיישבים 
בבתים אלו היו בצמוד להם, כך שהבתים היוו למעשה את פינת השדה. 

לדברי המחבר נפרסו ארבעה בתים ובמרחק של כקילומטר מהם, 
ארבעה בתים נוספים, על כן, לדבריו לאחר שנתבקש לקרוא לקבוצה על 
שם יישוב מכתבי הקודש ובהתחשב בכך שהייתה בנויה ארבעה-ארבעה 
בתים, בחר בשם "קרית ארבע". פריסה גיאוגרפית זו של קבוצות מוכרת 

מיקומה של "ראש־פינה" )בפינה השמאלית תחתונה( בקולוניה 
קלרה. מתוך אטלס שפרסמה יק"א על פרויקט ההתיישבות, 1914 
)ראה רשימת מקורות(. המפה כוללת  גם יישובים שהוקמו לאחר 

הקמת "ראש־פינה". נראה כי המפה מציינת את מיקום מרכז 
המושבות ללא השדות החקלאיים שכן הוקצו קרקעות ברצף בשטח 

שבין לאס מוסקאס וויז'ה דומינגז ולא כפי שמשתמע מן המפה. 
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ארגנטינה

האטלס  מן  במפה  מיקומן  את  לראות  ניתן   ,34 ו"ראש־פינה" 
35. המהגרים היו  )1914( שהוצג בעמוד קודם  של חברת יק"א 
המתיישבים היהודים הראשונים באזור "קלרה" במסגרת פרויקט 
שנרכשו  בשטחים  קבוצות  עוד  נוספו  בהמשך  ההתיישבות. 
רוכזו מרבית  בו  למחוז  הפך  אנטרה־ריוס  ואזור  יק"א  ידי  על 

היישובים החקלאים היהודים במסגרת פרויקט ההתיישבות.
שמותיהן של קבוצות ההתיישבות מעידים על תחושותיהם 
של המתיישבים כלפי ארץ ישראל והמסורת היהודית. הדבר 
הוא כנראה תוצאה של תפיסות עולם ציוניות של המתיישבים 
על  ישראל.   לארץ  הכניסה  מהם  נמנעה  מרצונם  לא  אשר 
גם  ללמוד  ניתן   36 במושבה  הקבוצות  של  שמותיהן  קביעת 
מדיווח ב"הצפירה" מיום 30.11.1892, מפי  דוד פינגערמאן, 
אחד המתיישבים ב"אבן הראשה". המתיישב תיאר את ביקורו 
"מיכאל",  היה  העברי  ששמו  גולדסמיד,  מיגל  הגנרל  של 
שליחו של הברון הירש במושבות, יחד עם אשתו רות ובנותיו 
מקבוצות  חלק  נקראו  שמן  ועל  שמו  )שעל  וכרמל  רחל 

ההתיישבות(, מספר חודשים לאחר העלייה על הקרקע.
"....השר ]קולונל גולדסמיד, י.ב.[ ביקר את כל המושבות 
אשר בקרבת התחנה דאמינגאס ושמותיהן "קרית ארבע" היא 
הראשונה והשניה "כרמל", השלישית "רחל", הרביעית "ראש 
פנה", החמישית "יהודית", הששית "בארון הירש" 37, לבד 

ממקומות אחרים בהתיישבות היהודית באזור ויצרה בידוד חברתי ניכר 
בשל מיעוט המתיישבים שחיו זה בסמוך לזה.

כפי שמצוין בפסקה הבאה, אבני )1973( ציין כי השמות נבחרו יחד עם   34
המתיישבים בביקורו של קולונל גולדסמיד ב"קלרה" בספטמבר 1892. 
ניתן למצוא עדות לכך גם ב"הצפירה", כפי שמצוטט בהמשך המאמר. 

לפי פינגערמאן ב"החבצלת", 16.12.1892, הקבוצה "מיגל" )מיכאל, על 
שם הקולונל גולדסמיד( מתעתדת לעלות על הקרקע בסמוך לתאריך 

כתיבת הדיווח, דהיינו, לא בשלב הראשון, על ידי יהודים שהועברו 
ממוניגוטס )קבוצת התיישבות בסמוך למוזיסוויל, פרובינציית סנטה-

פה(. כמו כן, לא נמצא מידע על מועד עלייתן על הקרקע של "ברון 
הירש" ו"יהודית", הנזכרות גם הן במפה משנת 1914, ובמקורות נוספים 

ולא ברור אם יושבו בשלב המתואר במאמר או בשלב מאוחר יותר. 
מן הדיווח בצפירה ב־30.11.1892 ברור כי בספטמבר אותה שנה, כל 

הקבוצות המדוברות, פרט ל"מיגל", כבר היו על הקרקע.
מעיון במקורות המציינים את המושבה ומשיחות עם אחדים מצאצאי   35
המתיישבים, ייתכן כי משלב מסוים לאחר העלייה לקרקע, חלק גדול 

מתת־אזור זה של הקולוניה "קלרה", שנמצא בין היישוב לאס־מוסקאס 
וויז'ה דומינגז, כונה "ראש־פינה" ולא רק חלקותיהם של המייסדים 

בקבוצה המקורית.
כנראה המושבות שהיו על הקרקע בזמן ביקורו, מאוחר יותר.  36

הקולונל גולדסמיד בדיווחו ל"החבצלת" מיום 16.12.1892 השמיט   37 
 את הקבוצה "קרית ארבע", כינה את "יהודית" בשם "אידא" והעיד 

 על התכנית להקים את הקבוצה "מיגל" בקרוב. הוא כינה את 
 הקבוצות "רחובות" והעיד כי בכל "רחוב" היו בין 25 ל־50 בתים. 
באותו דיווח הוא העיד על כך שהעביר משפחות מבאסווילבאסו 

ל"קלרה" וממויזסוויל לאנטרה־ריוס.

המושבות אשר ג"כ במחוז הזה ענטרע ריאס, אך הרחק מזה 
בחמשים וויארסט בס"ט אנטאניא ומלבד המושבה מוריציה 

ומאזעסוויל אשר כלן תחת צל הבארון דע הירש..." 38

עלייתה של "ראש־פינה" על הקרקע
ליברמן )1959( תיאר בפירוט רב את העלייה על הקרקע 
של מתיישבי "ראש־פינה" ובהם הוא ומשפחתו. לפי עדותו, 
הפתוח  בשטח  הושארו  בור,  לשדה  הובאו  המתיישבים 
לבכות  החלו  הילדים  ראשון,  בשלב  קשים.  בתנאים  ולנו 
מול הסיטואציה,  אונים  וחסרי  היו מבולבלים  והמבוגרים 
הגברים התארגנו לתפילה. די מהר התעשתו חברי הקבוצה 
והחלו לבנות מקלט ללילה מהחומרים הבסיסיים שהחברה 
מדורות  הדליקו  המתיישבים  עמם.  שלחה  המיישבת 
ומשפחות שלמות חוו קושי רב. אם לא די בכך, מזג האוויר 
של אנטרה־ריוס הקשה מאוד על המתיישבים שלא הורגלו 
בו ובאותו לילה ירד גשם זלעפות. זו הייתה ראשיתה של 
)כהלוואה(  יק"א  להם  סיפקה  בהמשך   .39 "ראש־פינה" 
והמשקים.  הבתים  בהקמת  לסיוע  נוספים  חומרים 
המתיישבים צרכו מים מנחל שהיה בסמוך למקום בו הורדו. 
בסיורי באזור, הראה לי אדלקופ את המקום בו התרחשו 
הדברים לדבריו. בהמשך פגשו המתיישבים את המקומיים, 
שהגיעו רכובים על סוסיהם לאזור ההתיישבות. המקומיים 
והם  ומנהגיהם  שפתם  החדשים,  האנשים  את  הכירו  לא 
נראו להם מוזרים וזרים. העלייה לקרקע הייתה בימי הפסח 
הצרכים  נוספו  הכשרות,  על  בשמירה  ה"שגרתי"  ולקושי 

.)Libermann,1959( שנדרשים לכשרות בחג הפסח
משפחה  לכל  הוקצתה  לקרקע,  העלייה  למועד  בסמוך 
את  להקים  נדרשה  בו  והמקום  שלה  השדה   חלקת 
ביתה )Libermann,1959(. על פי צ'צ'יר לכל תושב הוקצו 
40. קבוצת "ראש־פינה", בדומה לשיטה  כ־50 הקטר אדמה 

מקור: הצפירה, מכתבים מארגענטינא, דוד פינגערמאן, אבן הראשה,   38
30.11.1892. כתבה דומה התפרסמה ב־"החבצלת", 16.12.1892 על ידי 
אותו מחבר. מספר הערות לנושא שמות הקבוצות: השמות של חלק מן 
הקבוצות שעלו לקרקע בשלב זה משתנים בין המקורות. כל הקבוצות 

שצוינו קיימות במפה ובעדויות. ייתכן כי היו שינויים בין השלב הראשון של 
העלייה לקרקע ועד ביקורו של גולדסמיד. כפי שצוין, ייתכן שבסופו של 

דבר חלק מהאזור כונה "ראש־פינה" כמכלול והדבר משפיע על העדויות.
Schallman )1971( תיאר סיטואציה דומה בהקשר לקבוצה הראשונה   39

שנשלחה לסאן אנטוניו )עמודים 22-23(.
לעניין גודל החלקות, אין מידע מדויק לגבי גודל החלקות שניתן בפועל   40

לכל מתיישב בשלבים השונים של ההתיישבות בקבוצה ובאזור. לפי 
Gabis & Merener )1954( שעוסקים בספרם בקאופרטיב שאיגד 
חקלאים יהודים בסביבת ויז'ה דומינגז ועוסק באזור זה, בחלוף הזמן 
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הפזורים  חקלאיים  ממשקים  בנויה  הייתה  לעיל,  שפורטה 
בשטח נרחב יחסית. לפי המפה של החברה המיישבת שנתקבלה 
 Museo de( דומינגז  בויז'ה  היהודיות  המושבות  ממוזיאון 
 las Colonias Judías de Entre Rios - Villa Dominguez
הייתה  "ראש־פינה",  קבוצת   .)- Entre Rios, Argentina
שיועדו  הקבוצה  במרכז  קטנים  שטחים  של  מריכוז  בנויה 
לבניית בית המגורים וניהול המשק )מחסן, ציוד, גינת ירק, 
באר וכדומה( ושדות חקלאיים בשטחים סמוכים. במפה לא 
צילום  אלא  מופיעים שמותיהם של המתיישבים הראשונים, 
מצב של שלב מאוחר יותר. השמות שונו בה בהתאם לשינויים 

בבעלות על הקרקע במהלך השנים. 

 המתיישבים הראשונים 
בקבוצת "ראש־פינה"

על  מדויק  מידע  עם  רשימה  נמצאה  לא  המחקר  במסגרת 
שמותיהם של המתיישבים הראשונים בקבוצת "ראש־פינה". 
של  יותר  מאוחרת  רשימה  נמצאה  דומינגז  בויז'ה  במוזיאון 
המתיישבים בקבוצה שלפי המוזיאון מבוססת על נתוני מפקד 
האוכלוסין שערך הממשל הארגנטינאי בשנת 1895, כשלוש 
שנים לאחר העלייה על הקרקע 41. ברשימה זו נמצאו כרשומים 

הבינה החברה המיישבת שנדרשות חלקות גדולות יותר והחלקות שניתנו 
 Marcos למתיישבים גדלו. באותו מקור, מובאת ביוגרפיה קצרה של
Efron שישב במהלך שנת 1895 באזור מרוחק בכ־30 ק"מ מדומינגז 
וקיבל 75 הקטר אדמה, כשלוש שנים לאחר מכן ביקש חלקה קרובה 

יותר ויושב בקבוצת "ראש פינה", צוין כי קיבל חלקה בגודל 100 הקטר 
ולאחר מספר שנים עבר לאזור אחר וקיבל שטח של 150 הקטר לו ו־150 

הקטר עבור בנו. מהמפה המאוחרת יותר )1919-1915( אכן נראה כי 
לחלק מהמתיישבים חלקות גדולות יחסית, אבל מאחר שידוע שבשלב 

זה מתיישבים רכשו חלקות נוספות משכניהם, לא ברור האם עדותו של 
צ'צ'יר המציינת שטח של 50 הקטר מדויקת ומהי ההקצאה הראשונית.
בידי נתונים גם על המתיישבים בקבוצות האחרות, אבל בגלל ענייני   41

105 פרטים. מתוך הללו, 18 משפחות  בקבוצה "ראש־פינה" 
ושני רווקים. ברשימת המתיישבים מופיעים 14 ילדים בגילאים 
דהיינו,  אנטרה־ריוס,  במחוז  נולדו  כי  מציין  שהמפקד   0-2
לאחר ההגירה. כמחצית מן המהגרים הבוגרים רשומים כיודעי 
קרוא וכתוב 42. 90 פרטים רשומים כילידי רוסיה ופרט אחד 
רובם  כי  וסביר לשער  רוסיה(  לילידת  )הנשוי  רומניה  כיליד 

היוו את גרעין ההתיישבות הראשון. 
עדות  משפחות,   24 עלו  לקרקע  כי  בעדותו  ציין  צ'ציר 
המתאימה למפת החברה המיישבת שלפיה בקבוצת "ראש־
למגורים  )חלקות  הקבוצה  במרכז  חלקות   24 ישנן  פינה" 
ולמבני משק(. לפי אבני )1973( במהלך ביקורו של גולסמיד 
שזהו  וייתכן  משפחות  ארבע  גורשו  באזור,  במושבות 
הסבר חלקי לפער בנתונים, אם כי אין פרטים נוספים לגבי 
שהרשימה  ייתכן  גורשו.  ממנה  והקבוצה  המגורשים  זהות 
שינויים  חלו  המפקד  עד  שעברו  שבשנים  או  חסרה, 
הרשימה  מן  המתיישבים.  בהרכב  גדולים(  לא  )כנראה 
נעדרת משפחתו של אחד המתיישבים הראשונים המוכרים 
אף  שמשפחתו   )Libermann Jose( ליברמן  חוזה  ביותר, 
המיישבת  החברה  של  במפות  קרקעות  כבעלת  מופיעה 
ייתכן  כאמור,  ולכן,   ,"Pampa"ה־ נוסעי   וברשימת 
 כי הרשימה איננה שלמה. שמות המשפחה שצוינו במפקד 
 Aksenfeld, Berkovitch, הם:  "ראש־פינה"  כתושבי 
 ,Bermann43, Bujaletz, Chajchir44, Edelmam 

הפרטי בקבוצה זו, בחרתי להתמקד ב"ראש־פינה" במאמר זה.
נתון הראוי לבדיקה, לא ברור באיזו שפה מדובר.  42

Behrmanכ־ "Pampa" מופיע ברשימת נוסעי האנייה  43
מופיע ברשימת נוסעי האנייה "Pampa" כ־Tischaschir. במפה המאוחרת   44

 Chajchir יותר של החברה המיישבת )1919-1915( מופיעה משפחת
באזור הסמוך לקבוצה "קרית ארבע" הסמוכה ל"ראש־פינה". בנתונים על 
המתיישבים משנת 1943 מופיעה המשפחה ב"קרית ארבע" וכך גם בתיק 

AR- של חברת יק"א הכולל את מסמכי ההתקשרות עם המשפחה )תיק
JCA 4479, הארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי(. זאת למרות שבמפקד 
האמור, המשפחה מופיעה ב"ראש־פינה" וכך גם בעדותו של המתיישב על 

שלב העלייה לקרקע )שנכתבה שנים רבות לאחר העלייה לקרקע(. ייתכן כי 
ההסבר לכך נעוץ בסמיכות היחסית של שתי הקבוצות והעובדה  ששדותיה 

של המשפחה ממוקמים באזור שבין שתי הקבוצות, דבר שעשוי היה 
להוביל לרישומים השונים )למרות הסמיכות הרבה יותר למרכזה של "קרית 

ארבע"(. בנוסף, ייתכן כי מדובר בתופעה שתוארה לעיל, כינוי חלק נרחב 
מהאזור כ"ראש־פינה", החל משלב כלשהו לאחר ההתיישבות. בסבירות 

נמוכה יותר שלא נמצא לה תיעוד, ייתכן שמדובר על שינויים בחלקות 
והעברת משפחות שבוצעו בשנים הראשונות שלאחר שלב העלייה על 

הקרקע, אבני )1973( ציין שבוצעו העברות על ידי החברה המיישבת, ללא 
ציון הקשר או מקום ספציפיים.

 מפה של החברה המיישבת הכוללת את חלוקת החלקות 
 של המתיישבים )לפי מוזיאון דומינגז, מקורה בין השנים

1919-1915(. מקור: מוזיאון ויז'ה דומינגז.
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ארגנטינה

 Gitterman45, Goldstein, Jankelevitch46, Perper47,
 Rabinovitch, Reisman48, Remeroff, Rosenblum,
 Schapira49, Schwartzmann, Steinberg, Toppelberg,

.Trapp50, Wexler
כל שמות המשפחה המופיעים ברשימה, פרט למשפחת 
האנייה  של  הנוסעים  ברשימת  גם  מופיעים   Aksenfeld
 .51)1998( Armony כפי שמובאים במאמרו של "Pampa"
על מנת לנסות ולשייך את המתיישבים לאזור הגיאוגרפי 
ולתעד את שרידי הקבוצה, נערכה התאמה בין מפת החברה 
וסומנו  האזור  של   Google Earth מפת  ובין  המיישבת 

האתרים שאותרו במסגרת המחקר והסיורים באזור. 

ראשית ההתיישבות 
לעיל  שצוין  ב"הצפירה"  דיווח  אותו  של  בהמשכו 
כבר  חודשים  מספר  לאחר  כי  ללמוד  ניתן   ,)30.11.1892(
החלו המתיישבים לעבד את אדמותיהם, ואף להכיר את גלי 
הארבה שהיו אחת ממכות הטבע שהתקיימו באזור. המחבר 
אף ציין כי המתיישבים חגגו את הישרדותם בסופה שתקפה 

את הספינה שהעבירה אותם מקושטא למארסיי. 
"זה כשבועיים זרענו זרע חטי תירס ועתה ת"ל הצמח 
עלה כפורחת וכל השדה הזרוע מעולף בירקרק החטים אשר 
תעלינה ותשגשגנה ותיפנה בגדלן. ואני תפלה כי יואל ה' 
ויצילנו מן הארבה אשר זה כשבועיים פשט בגבולנו ומוטות 
כנפיו מלוא רוחב הארץ ארגנטינא ולע"ע לא עשה לנו נזק 

)רק לאחדים מעט מזער(. ה' ישמרנו לימים הבאים52.

מופיע ברשימת נוסעי האנייה "Pampa" כ־Guitelman וההנחה היא   45 
כי מדובר באותה משפחה.

 Yakob,  מופיעות המשפחות "Pampa" ברשימה נוסעי האנייה  46
Yenkolewitz, Iakolewitz ו־Iakekenwitz, לא ברור מי מהן היא 

המשפחה המדוברת, אם כי לא בלתי סביר להניח שמדובר באחת 
ממשפחות אלו.

.Lerperכנראה כ־ "Pampa" מופיע ברשימת נוסעי האנייה  47
.Roismanכ־  "Pampa" מופיע ברשימת נוסעי האנייה  48
.Schapiroכ־ "Pampa" מופיע ברשימת נוסעי האנייה  49

Trabכ־ "Pampa" מופיע ברשימת נוסעי האנייה  50
ייתכן כי המשפחה שנעדרת מהרשימה היא תוצאה של  הבדלים   51

באיות או ברישום. פקידי הרישום בארגנטינה לא הגו את שמותיהם של 
המהגרים היהודים באופן מדויק ולכן פעמים רבות אייתו את השמות 

באופן לא מדויק ומשתנה )כפי שניתן להתרשם גם מהפער בחלק 
מהשמות האחרים(. ברשימת נוסעי ה"פמפה" קיימת משפחה בשם 

Berfeld. בנוסף ייתכן כי מדובר במתיישבים שהגיעו בין 1892 ל־1895, 
תאריך המפקד.

לפי אבני )1973( הארבה כן פגע בחלק מן המתיישבים, כנראה דבריו   52
של הכותב מתייחסים לאזורים מסוימים.

את הדברים האלה הנני כותב ביום פנוי מעבודה, כי חג 
היום הזה בש"ע הושיענו ה' והצילנו מגלי הים האדריאטי 
אשר פערו פיהם לבלענו, כנודע להקוראים, ובמושבה ראש 
במתיישב  מדובר  ]כנראה  ריימעראוו  הירש  ה'  עשה  פנה 
י.ב.[  "ראש־פינה",  כתושב  שמופיע   Hersh Remeroff
וגם  קטן  ועד  מגדול  המושבה  בני  לכל  מקאווקאז משתה 
רבים ממושבות אחרות קרואים אל המשתה, וגם אנכי בין 
אתנו  חסדו  יוסיף  וכה  ה'  יתן  כה  ממושבתנו.  הקרואים 
ויאריך ימי  ויסתום פיות אויבינו בנפש העומדים לשטננו 
העדינה  נפשו  וחפץ  ישראל  הצבי  הנדיבים  פאר  אדוננו 
מכתבים  )הצפירה,  לישראל."  טוב  אך  ירחש  ולבו  ימלא 
מארגענטינא, דוד דינגערמאן, אבן הראשה, 30.11.1892(

על־פי רישומי המוזיאון המתעדים את המתיישבים שהועברו 
על ידי יק"א לאזור, במהלך שנת 1895 נוספו מתיישבים רבים 
"קלרה" ש"ראש־פינה"  במושבה  האזור  בתת  נפשות(53   979(
היא חלק ממנו וחלקם הגיעו ל"ראש־פינה" ולקבוצות הסמוכות. 
לא הצלחתי למצוא מידע מדויק על המשפחות שעזבו את האזור 
בתקופה זו, אך ידוע שהיו כאלו, בין אם מרצונן ובין אם על פי 
החלטת החברה המיישבת. המתיישבים החדשים יושבו בחלקות 

פנויות, בחלקות של מתיישבים שעזבו ובקבוצות חדשות.   

מתיישבים שהופנו לאזור שסביב ויז'ה דומינגז, ממזרח למסילת   53
הרכבת )סביבותיה של "ראש־פינה"( בהמשך ההתיישבות מוזכרים 
לרוב ברשימות של החברה המיישבת, כפי שקיימות במוזיאון בויז'ה 

דומינגז, כתושבי קבוצה 2 או Grodno 2 ונראה שאזור זה כונה גם כך, 
גם Freidenberg )2010( השתמשה בשם זה. בביוגרפיה קצרה של   
 )1954( Gabis & Merener שמובאת בספרם של Marcos Efron

ויושב באזור זה מצוין כי נולד בגרודנו )Grodno(. כינוי תת האזור 
במושבה "קלרה" בשם זה ייתכן שמעיד על יישוב קבוצות מאזור גרודנו 
באימפריה הרוסית באזור זה. אבני )1973( תיאר את  ריכוזי התיישבות 
לפי אזור מוצא במסגרת יישוב המהגרים על ידי יק"א.  הנתונים על פי 

נתוני המתיישבים של החברה המיישבת מן המוזיאון בויז'ה דומינגז.

המפה ההיסטורית של החברה המיישבת, מולבשת על תצלום 
אוויר עדכני באמצעות תוכנת Google-Earth על מנת לסייע 

בזיהוי חלקות המשפחות ומיקום היישוב שבשטח כמעט ולא 
נותר ממנו דבר
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לפי רשימות החברה המיישבת מן 
משפחת  דומינגז,  בויז'ה  המוזיאון 
היהודית  כנראה המשפחה  אדלקופ, 
האחרונה שעדיין מחזיקה בשדותיה 
 ,)2016( כיום  גם  ב"ראש־פינה" 
זה  התיישבות  מגל  חלק  הייתה 
והתיישבה באזור ב־1895. לפי נתוני 
של  רבא  והסבתא  הסבא  ההגירה, 
 Judel ,( דמיאן, יודל/יהודה ומלכה
בנים,  יחד עם שני  הגיעו   ,)Malka

מאשה,  בנות  ושלוש   ,)Abram ,Nochem( ונוחם  אברהם 
ב־25.08.1895   ,)Saraו־  Mascha, Rivka( ושרה  רבקה 
בסמוך  זה  לתאריך  בסמוך  יושבו  וכנראה  ארגנטינה  לחופי 
לקבוצת "ראש־פינה". המשפחה יושבה בחלק דרומי יחסית 
למיקום החלקות במרכז הקבוצה, אזור הסמוך לעיירה לאס 
 .)Mosquera54( "מוסקאס של ימינו ומכונה במפה "מוסקרה

 קשיי החיים 
ב״ראש־פינה״ 

תלאותיהם של המתיישבים לא תמו עם עלייתם על הקרקע 
וגם לא לאחר שהצליחו להקים את בתיהם. אזור אנטרה ריוס 
ביובש55,  בעייתי,  אוויר  במזג  קשים,  מחיה  בתנאי  מתאפיין 
בהצפות, במכות ארבה ובצורות המקשים על ההתיישבות באזור 
ועל ניהול משקים חקלאים. סיפור קורותיהם של המתיישבים 
הראשונים כפי שעולה מן העדויות של המתיישבים שתיעדו את 
חייהם, רצוף בסיפורים על עבודה קשה ומאומצת ובהתמודדות 
מול איתני הטבע והסביבה. הן בשלבים הראשונים הכוללים 
סיפורים על הקושי בעיבוד שדות בתוליים, הכשרתם וחרישתם 
והן  ולמחיה,  למגורים  התשתיות  ובהקמת  הראשונה  בפעם 
להסתגל  הקושי  עם  להתמודד  נאלצו  המתיישבים  בהמשך. 
לארץ החדשה ולתרבותה ובנוסף עם הצורך ללמוד את עבודת 

האדמה בסביבה קשה. 
על פי אבני )1973( בשנים הראשונות ניהלה הפקידות של 
יק"א את ההתיישבות באזור ביד קשה. רבים מהמתיישבים 
התקשו לעמוד בדרישות, ולהתאים את עצמם לאורח החיים 

לפי עדותו של דמיאן אדלקופ, נראה כי למרות שחלקת ה"משק"   54
של המשפחה לא הייתה באזור החלקות שבו רוכזו בתי "ראש פינה", 

בני המשפחה הגדירו את עצמם כחלק מהקבוצה. לפי הרשימות 
המאוחרות יותר, משנת 1943, המשפחה שויכה בשלב מאוחר זה ללאס 
מוסקאס, אך נראה כי המשפחה עדיין הייתה חלק מקהילת "ראש־פינה" 

כפי שניתן להבין גם ממסמכי המכירה של קרקעות קהילתיות בשנת 
1946 שמתואר בהמשך המאמר.

גם ד.פינגערמאן, בדיווח ל"הצפירה", 27.01.1902, העיד על מכות ארבה   55
שחוו המתיישבים בעבר ועל יובש שאותו הם חוו בזמן הכתיבה שלו.

החדש. בחברת יק"א לא היו מרוצים 
שהניבו  ומהתוצרת  מהתפוקה 
יחסית   ,56 במושבות  המתיישבים 
החברה.  של  הגדולה  להשקעה 
כי הדבר נבע מהעדר  בחברה סברו 
ניסיון בעבודת אדמה אצל רבים מן 
שנערך  המיון  למרות  המתיישבים,  
לדעת  להתיישבות.  הפנייתם  בטרם 
לא  מהם  גדול  חלק  יק"א,  פקידות 
התאים לעבודת האדמה הקשה, דבר 
שהביא לשינויים בבחירת המתיישבים בהמשך ובאופן ניהול 
)אבני,  כלפיהם מצד האדמיניסטרציה  וליד קשה  המושבות 

  .)1973
בשנים הראשונות של ההתיישבות במושבה "קלרה", וגם 
במשך שנים ארוכות בהמשך, סבלו המתיישבים מהתנכלויות 
אחרות  ממושבות  גם  המוכרת  תופעה  במקום,  הילידים  של 
בתבואות,  ופגיעה  שוד  רצח,  בסכין,  תקיפות  כללה  ולרוב 
בעיקר באמצעות הצתות של שדות 57. בהקשר זה, אדלקופ 
מוכר  לסיפור  בהמשך  שהפך  האירועים  אחד  על  סיפר 
כבר  שהמושבה  בשלב   ,1920 שנת  בסביבות  במושבה. 
התבססה, אדם בשם סוירפמן )Soirifman(, סבה של אמו, 
בן הדור השני להתיישבות, נסע באחד הערבים בעגלה רתומה 
 )58Villa Dominguez( לסוסים לקניות בעיירה ויז'ה דומינגז
הסמוכה. בעגלה היו חמשת ילדיו הקטנים. במהלך הנסיעה, 
באחד הסיבובים 59 חיכו לו חמישה תוקפים, דבר שלדבריו היה 
מאוד שכיח באותם ימים באזור זה ולכן כונה האזור זוננפלד 
)Sonnenfeld(, שם שלדבריו נובע מן השם "שדה שונאים" 

אין אזכור ספציפי ל"ראש־פינה" אלא לכלל ההתיישבות באותה עת.  56
בהקשר זה, בחלק מן המקרים, הנושא מוצנע או מוזכר רק בקצרה   57

שכן המוסדות הארגנטינאים מקדמים את  הנרטיב הלאומי הארגנטינאי 
שגורס כי המקומיים סייעו למתיישבים החדשים ובין היהודים והמקומיים 
ונוצרה מעין מוזאיקה של תרבויות. סיפורים על אלימותם של המקומיים 

אינם עולים בקנה אחד עם תפיסה פסטורלית זו ולעיתים מודרים מן 
הנרטיב הלאומי הארגנטינאי. אכן קיימים תיאורים רבים המעידים על 

שיתופי פעולה בין המקומיים ליהודים בחלק מן הסיפורים, אך נראה כי 
אינם משקפים את התמונה המלאה בחלק גדול מהמושבות. במהלך 

מחקרי נחשפתי לעדויות רבות על אלימות ופגיעה של המקומיים 
במתיישבים. ההימנעות מהעמקה בנושא זה או עיסוק בו במקורות רבים 

ובחלק מהעדויות, ייתכן שנובעת משיקולים פרקטים של רצון להימנע 
מפגיעה בצאצאי המקומיים, במיוחד בקרב עדים שמתגוררים באזור. 
בהקשר זה כמו גם בקשר ליחסים עם האדמיניסרטציה של יק"א, לא 
נמצא מידע ספציפי לקבוצה זו, אלא לכלל המושבה ותיאורים כלליים.

עיירה שנוסדה בסמוך לתחנת הרכבת דומינגז לאחר ראשית   58
ההתיישבות באזור "קלרה".

דמיאן אדלקופ יודע לציין את המיקום המדויק גם היום.  59

 ,)Judel Edelcop( תמונותו של יהודה אדלקופ
מראשוני המתיישבים, כפי שנשתמרה בקברו בבית 

הקברות של הקבוצה זוננפלד )Sonenfeld( הסמוכה. 
)מצילומי המחבר, 2012)
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 .Chajchir תמונה מן המשק של משפחת 
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ונקרא כך בשל שכיחות מעשי ההתנכלות והשוד בסביבתה 60. 
סויפרמן לא נרתע והיכה את התוקפים שוק על ירך והותירם 
חבולים. מאותו יום זכה לשם "הנמר של המושבות". מעדותם 
של חלק מצאצאי המתיישבים 61 תקיפות, מעשי שוד, גניבות 
ושריפת שדות של גויים כלפי המתיישבים היהודים היו דבר 
המאוחר  הנרטיב  כי  גורסים  והם  "קלרה",  במושבה  שכיח 
יותר שטוען לאחווה בין המתיישבים הראשונים ובין הקולטים 

אם כי לפי מקורות אחרים נקראה המושבה על שם מנהל יק"א בשעתו,   60
אדם בשם ד"ר זיגמונד זוננפלד.

שמם שמור אצל המחבר, מטעמים אתיים.  61

איננו נכון וכי למעשה היחסים לא היו טובים במיוחד. 
באזור,  ההתיישבות  במסגרת  החקלאות  לענפי  בהקשר 
שמואל רבינוביץ' )Samuel Rabinovitz(, שנולד בשנת 1900 
בקבוצת "ראש־פינה", העיד בראיון משנת 1989 )ראה רשימה 
בגידולים  עסקו  המתיישבים  בתקופתו  כי  ביבליוגרפית(, 
חקלאיים 62 שונים והן בגידול בקר. לדבריו, הבקר נמכר הן 
לתעשיית הבשר והן לצרכי חלב, ממנו הפיקו מוצרים שונים 
)כגון: חמאה ושמנת(. את החלב עיבדו החקלאים באותה עת 

לפי עדויות שונות בעיקר בדגנים, בפשתן ובחמניות אך מדובר בעדויות   62
מאוחרות יחסית ולא בתיעוד מתקופת ההקמה.
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באופן עצמאי. המחלבה )Cremeria(, הוקמה בשלב מאוחר 
יותר ושירתה את המתיישבים לעיבוד החלב למוצרים 63. 

חיי תרבות וחינוך בעיירה
מזרח־אירופאי  ממוצא  היהודים  בקרב  היום־יום  שפת 
עד לשנות ה־60 של המאה ה־20 הייתה יידיש וחלק גדול 
מהפעילות והחיים במושבה התנהלו בשפה זו. לפי עדויות 
מן  חלק  גם  אלה,   נסיבות  של צאצאי המתיישבים, בשל 
הגויים בסביבה למדו את השפה ושלטו בה ברמה כזו אחרת. 
במסגרתם  באזור,  בסיוריי  גם  מצאתי  זו  לתופעה  הדים 

נתקלתי בגויים מבוגרים שהכירו מושגים ביידיש. 
הלימוד  שפת  מרכיביו,  אופיו,  במושבות,  החינוך  על 
והצורך לפתחו התנהלו דיונים מעמיקים וארוכים ביק"א עוד 
הראשונים  בשלבים  ההתיישבות.  של  הראשונים  משלביה 
של ההתיישבות עלו קשיים לממש את הצורך בחינוך לילדי 
ספר  בתי  להקמת  פעלה  המיישבת  והחברה  המתיישבים, 
העיד   )1989( רבינוביץ'   .)1973 )אבני,  זו  סוגיה  ופתרון 
בית  ב"ראש־פינה"  התקיים   1906-7 שנת  בסביבות  כי 
לסייע  הצורך  לאור  בלבד.  כיתות  שתי  למדו  בו  כפרי  ספר 
בפרנסת הבית, בגיל 8-9 עזבו הילדים את לימודיהם וסייעו 
היה  עת  באותה  המורה  לדבריו,  השדה.  בעבודת  להוריהם 
הספר  בבית   .)Iedidia Efron(  64 עפרון  ידידיה  בשם  אדם 

ד. פינגערמאן, הצפירה, 27.01.1902, מזכיר גם   63 
 הוא גידולי בקר, "תבואות" ופשתן 

בדיווח מ"אבן הראשה".
המרואיין מציין כי המורה היה אביה של  Paloma Efron, דמות   64

שהתפרסמה בעבר בתעשיית הבידור בארגנטינה, )ראו בהמשך( .

וזו הייתה לדבריו המסגרת החינוכית  יידיש וספרדית  למדו 
גם  התקיימו  הספר  בית  במבנה  לדבריו,  בקבוצה.  היחידה 
לדעתו  שהחלו  מפגשים  הציונית,  בתנועה  שעסקו  מפגשים 
בין השנים 1915-1914. בהקשר זה מוזכר אדם בשם יזאק/
 יצחק קפלן )Isaac Kaplan( ואדם בשם המשפחה דרוגוויסקי 
)Drugovisky( שלדבריו היו מאמינים גדולים ברעיון הציוני 
ופעילים בנושא במסגרת הקבוצה. לפי פינגערמאן, בדיווח 
התקיימה  ההתיישבות  מראשית  כבר  מ־1902  ל"הצפירה" 

במושבה "קלרה" פעילות ציונית 65. 
  66 יותר, התקיים בקבוצה בית ספר ממלכתי  בשלב מאוחר 
לפי  יהודי.  ספר  בית  וגם  כיתות,  כארבע  כנראה  שלימד 
 Salomón Magrán, Riani,( מאגרן  סלומון  של  עדותו 
2010(, יליד 1918, שהתגורר בקבוצה סמוכה אך למד בבית 
הספר ב"ראש־פינה" במהלך ראשית שנות ה־20, התלמידים 
בספרדית.  הממלכתי  הספר  בבית   12:00 השעה  עד  למדו 
לאחר שעה של הפסקת אוכל, המשיכו ללמוד בבית הספר 
 Celina( היהודי ביידיש עד לשעה 17:00. לפי סלינה גורנה

בדיווח של ד.פינגערמאן, הצפירה, 03.02.1902, מ"אבן הראשה", דיווח   65
פינגערמאן על כך כי מראשית ההתיישבות הייתה באזור פעילות ציונית. 

לדבריו "מראשית התנועה הציונית כבר נוסדה גם במושבותינו חברת 
ציון משלמי שקלים וקיני מניות.." . אדם בשם יעקב ריקליס מ"מושב 

כרמל" מוזכר כראש החברה ומנהלה.
באתר www.oni.escuelas.edu.ar שמתנהל בחסות משרד החינוך   66

בארגנטינה וממפה את בתי הספר באזור, מצוין כי בית הספר No.100 )בתי 
הספר באזור ממוספרים וכך נהוג לכנותם( היה בית הספר של הקבוצה 

ראש פינה, לא מצאתי ביסוס אחר למידע זה. לפי תיק יק"א AR/JCA 0838 ובו 
מסמכים משנת 1952 )הארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי(, בית ספר 

 ,)Colonia Guinzburg 2(ׁׁ בשם זה התקיים בקבוצה אחרת במושבה קלרה
קבוצה מרוחקת יחסית מראש פינה והאזור המדובר.

מפה מתוך חוזה מכירת קרקע ציבורית של קהילת "ראש פינה" , 
שנת 1946. מקור: הארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי

תיעוד מיקום בית הכנסת במסמכי הבעלות על הקרקע. מקור: דמיאן 
אדלקופ, מסמכי בעלות על הקרקע. סיור המחבר באזור, 2007

http://www.oni.escuelas.edu.ar/
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משנת  יותר,  מאוחרות  בשנים  בעיירה  שגדלה   )Gurne
1942, שמה של המורה בקבוצה באותה עת היה אנה פורר 
לדבריה,   .)Ana Furrer de Palatnik( פלטניק  למשפחת 
במבנה שעמד מול בית הספר הממלכתי, למדו התלמידים 
מויז'ה  שהגיע  מורה  באמצעות  ביידיש,  יהדות  לימודי 
דומינגז הסמוכה. אביה של סלינה למד אף הוא באותו בית 
התלמידים  מן  חלק  לדבריה,   .1906 שנת  בסביבות  הספר 
ברגל,  וחלקם  סוסים  על  רכובים  הספר  לבית  להגיע  נהגו 

בהתאם למרחק של ביתם מבית הספר.  
במסגרת  חשיבות  נודעה  הדתית־יהודית  לפעילות 
לקיומה.  הראשונים  בעשורים  בעיקר  בקבוצה,  החיים 
שבחלוקת  מאחר  "ראש־פינה",  של  במקרה  אדלקופ,  לפי 
הקרקע בהתאם לתכניות של פקידי הברון לא הוקצה שטח 
לבניית בית כנסת, אחד מן המתיישבים67 הקצה שטח לבית 
במסגרת  אחרות  במושבות  המשפחתית.  בחלקה  כנסת 
דומה  באופן  שנפרסו  בארגנטינה,  היהודית  ההתיישבות 
מבחינה גיאוגרפית, התקיימה תופעה של "בתי כנסת שדה". 

לפי עדותו של דאמיין אדלקופ, היה זה יהודה אדלקופ. כאמור, בית   67
הכנסת ממוקם בחלקה שבמפה המצויה בבעלותו.

אלו היו מבנים, לרוב קטנים, שמוקמו בקבוצות הקטנות, 
בשדות או בסמוך לבתי מתיישבים מבודדים ושימשו כבתי 
להתפלל  למתיישבים  לאפשר  נועדו  אלו  מבנים  כנסת. 
במקום קרוב, מבלי להידרש לעבור את המרחקים הגדולים 
בית הכנסת, בעיקר בתקופות  ובין  בינם  שלעתים הפרידו 
גשומות בהן חלקים רבים מן האזור הופכים לבלתי עבירים. 
אין מידע על בית כנסת נוסף בתחומי "ראש־פינה". יחד עם 
זאת, בהתחשב במה שהיה נהוג במושבות אחרות ובמרחק 
הרב בין בית הכנסת האמור ומרכז הקבוצה, לא ניתן שלא 
התקיימו  והאם  שדה",  כנסת  "בבית  מדובר  האם  לתהות 
מרכזי  כנסת  בית  אף  ואולי  נוספים  שדה"  כנסת  "בתי 
תהיות  למרות  העיירה.  למרכז  יותר  קרוב  במרחק  אחר 
אלו שמעלה הפריסה הגיאוגרפית 68, לא מצאתי בשלב זה 

עדויות שיעזרו לבדוק את הנושא. 
נהגו  המתיישבים  כי  העיד   )1989( רבינוביץ  שמואל 
בילדותו לבקר בבית הכנסת בימי שישי ושבת ולנוח במועדי 
ישראל. הוא תיאר את הכנת החמין בשבת, הכנת מצות לחג 
הפסח וטקסי החתונה בראש פינה. בנוסף, ציין רבינוביץ כי 
בראש פינה התקיים גם תיאטרון שהעלה הצגות למתיישבים, 
בעיקר בימי חג ומועד. לא ברור אם בית הכנסת עליו מדבר 
של  השדה  בחלקת  הכנסת  בית  הוא  בעדותו  רבינוביץ' 
אדלקופ, המרחק הרב מחלקתו של רבינוביץ' לבית כנסת 

ניתוח המרחקים הגדולים בין בית מרכז הקבוצה ובית הכנסת בחלקת   68
משפחת אדלקופ, שלא ברור באיזו שנה הוקם, כמו גם המרחק לבית 
הכנסת שכנראה התקיים בקבוצה "רחל" )כפי שנראה במפה משנת 

1914, מאטלס חברת יק"א(, מעלים תהיות כאמור.  לא ניתן היה לאתר 
עדויות לבדיקת הנושא בשלב זה של המחקר לאור ריחוק הזמן )מרבית 

העדים בהווה חיו במושבה כילדים או בעיירות סמוכות(. ידוע רק כי 
בשלבים מאוחרים הרבה יותר, המתיישבים שעברו ללאס מוסקאס 

התפללו בבית הכנסת בחלקה של אדלקופ ואלו שעברו לויז'ה דומינגז, 
בבית הכנסת בדומינגז.

משפחת עפרון

דמותם של הברון והברונית הירש בכרזה לציון 50 שנה למושבות. 
 ,Santa fe מחוז ,Las Palmeras מקור: תמונה בקהילה היהודית

ארגטינה )צילום של המחבר, 2012)
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את  עבירות, מחזק  זה, 6.25 ק"מ בדרכי עפר שלא תמיד 
הכנסת  בית  והיותו  האמור  הכנסת  בית  לגבי  השאלה 

המרכזי של "ראש־פינה" או "בית כנסת שדה" נוסף. 
מוסקאס  לאס  היישוב  של  הקמתו  עם  הזמן,  בחלוף 
ומעבר של יהודים לתחומו, רבים מן המתיישבים ומתושבי 
ובחגי  בשבתות  להגיע  המשיכו  היהודים,  מוסקאס  לאס 
וזאת  אדלקופ  של  השדה  בחלקת  הכנסת  לבית  ישראל 

מאחר שבלאס מוסקאס לא היה בית כנסת.
איננו  אדלקופ  של  בחלקתו  הכנסת  בית  כיום  כאמור, 
המשפחה  אבנים,  של  קטן  גל  עומד  ובמקומו  עוד  קיים 
גידרה את האזור בו שכן בית הכנסת בחלקת השדה שלה, 
על  מדויק  מידע  אין  באזור.  בקר  של  מרעה  למנוע  כדי 

המועד בו נפסקה הפעילות בבית הכנסת ומתי נהרס. 
לפי נתונים מן המוזיאון בויז'ה דומינגז, ספר התורה 
בבית  כיום  נמצא  "ראש־פינה"  מתיישבי  את  ששימש 
הכנסת בויז'ה דומינגז, בית כנסת שפעיל בעיקר לצרכי 

תיירות שורשים, בסמוך למוזיאון. 

דעיכת החיים היהודים ב"ראש פינה" 
     

במהלך השנים רבים מן המתיישבים עזבו את המגורים באזור 
השדות החקלאיים ועברו להתגורר בעיירות, בערים הגדולות 
הסמוכות,  בעיירות  להתגורר  עבר  חלקם  איירס.  ובבואנוס 
לאס מוסקאס, באסווילבאסו, ויז'ה דומינגז ויישובים סמוכים 
נוספים. חלק מן המתיישבים המשיכו להחזיק בחלקות השדה 
ולעבדן, גם מבלי שהתגוררו בסמוך לשדות. לא ברור באיזה 
שלב הקבוצה הפסיקה להתקיים כקהילה. ברשימת המתיישבים 
בקבוצה וסביבותיה )כולל מתיישבים שהחזיקו קרקעות באזור 
ראש פינה אך עברו להתגורר בלאס מוסקאס וויז'ה דומינגז( 
משנת 1943, נראה כי בשלב זה היו בקבוצה בעלי קרקעות 
יותר מן  גדול  מעטים שכל אחד מהם מחזיק בקרקע בהיקף 
החלקות המקוריות. הדבר תואם עדויות של תושבים שעזבו 
לשכניהם,  שדותיהם  את  מכרו  כי  ומעידים  השנים  במהלך 
כמו גם רישומים מן המוזיאון בדומינגז המעידים על מכירת 
קרקעות לשכנים שצברו שטחים גדולים יותר. בארכיון הציוני 
נמצאו מסמכים המעידים על כך כי ועד הקהילה מכר שטחים 
שיועדו עד אז לצרכי הקהילה בשנת 1946, לידיים פרטיות של 

מתיישבים יהודים.
כאמור, במהלך השנים חלו שינויים רבים בחיי הקהילה 
האזור.  את  עזבו  היהודים  פינה"  "ראש  תושבי  ומרבית 
אמרה רווחת בקרב יוצאי המושבות הייתה: "זרענו חיטה 
וקצרנו דוקטורים", ביטוי לעובדה שרבים מבניה הצעירים 
לרכוש  מנת  על  המושבות  את  עזבו  ההתיישבות  של 

אולם,  להוריהם.  בסמוך  להתגורר  עוד  חזרו  ולא  השכלה 
גם בקרב המתיישבים עצמם, גם בני הדור הראשון וגם בני 
דורות ההמשך, היו רבים שאורח החיים הקשה והתובעני 
במושבות גרם להם להגר לעיירות ולערים ולשנות את אופי 
יהודים  עברו  מוקדמים,  בשלבים  כבר  שלהם.  התעסוקה 
עם  המושבות.  את  עזבו  כך  ולשם  במסחר  לעסוק  רבים 
השנים, דור המייסדים הזדקן ועבר מן העולם, יהודים רבים 
היגרו למקומות אחרים בארגנטינה, אחרים עלו לישראל. 
בבעלות  ואינן  נמכרו  באזור  השדה  חלקות  רוב  כיום, 
נדדו  שדות,  בבעלותם  מחזיקים  שעדיין  יהודים  יהודית. 
לרוב לעיירות סמוכות או לערים והפסיקו להתגורר בסמוך 
לשדות החקלאים. העיירה "לאס מוסקאס" שהתפתחה עם 
השנים בסמוך לעיירה "ראש פינה", קיימת עד היום ומונה 

כ־500 תושבים, מהם יהודים בודדים. 
"ראש־פינה"  מיוצאי  כמה  העשרים התבלטו  במאה 
בפעילות ציבורית ותרבותית. אחת המשפחות שהתיישבו 
היא  הקבוצה,  לקיום  הראשונות  השנים  במהלך  באזור 
משפחת עפרון  )Efron(69. המשפחה נודעה מאוחר יותר 
הנה  הראשונה  שהתפרסמו.  המשפחה  מחברי  בשניים 
כוכבת מפורסמת בארגנטינה, העיתונאית וכוכבת הרדיו 
 )Paloma Efron, 1912-1977( והטלוויזיה פלומה עפרון
שכונתה בלאקי )Blackie( ונולדה ב"ראש־פינה". השני, 
 )Dr. David Efron, 1904-1983( עפרון  דוד  ד"ר  הוא 
שהגיע לתפקידים בכירים בממשל ובאקדמיה בארגנטינה 

.)Rulicki & Cherny, 2007( ובארה"ב

 דברי סיכום - 
הקמת "ראש פינה" והזיכרון 

הקולקטיבי של יהדות ארגנטינה

ייחודי  פרק  היוו  בארגנטינה  הירש  הברון  מושבות 
בתולדות העם היהודי, ניסיון מאורגן וממשי להקים ישות 
בבחינת  ההיסטורית,  המולדת  לגבולות  מחוץ  יהודית 
"ציונות ללא ציון". פרויקט זה איננו חלק מן המטה־נרטיב 
הציוני וכמעט ונמחק לחלוטין מדפי ההיסטוריה הציונית. 

לפי רישומי האניות מן המוזיאון בדומינגז הגיעו מספר משפחות בשם   69
עפרון )Efron( ב־22.06.1895 וב־02.07.1895, סה"כ 30 נפשות, כולן 

שוכנו בקולוניה " Grodno 2" ,אזור ש"ראש־פינה" כלולה בו. לפי 
רישומי השדות במפה של החברה המיישבת )1915-1919( מספר 

משפחות בעלות שם זה שוכנו ב"ראש פינה" וסביבותיה. בביוגרפיה 
 Gabis & Merener שמובאת בספרם Marcos Efron  קצרה של

)1954( מצוין כי הוא ובני משפחתו עברו לאזור "ראש־פינה" כנראה 
סביב שנת 1898.
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הראשון  שמיומה  מכך  נובעת  זו,  התעלמות  כי  ייתכן 
התיישבות זו עמדה בעימות מול חיבת ציון והזרם המרכזי 
של הציונות שכן ניסתה להציע את ארגנטינה כאלטרנטיבה 
תפיסה   .)1973 )אבני,  ישראל  ההיסטורית בארץ  למולדת 
את  בישראל  הרואה  הציונית  לתפיסה  בניגוד  עמדה  זו 
מחברי  רבים  הבלעדית.  ההיסטורית  היהודית  המולדת 
בארגנטינה  ההתיישבות  בעידוד  ראו  הציונית  התנועה 
שלשיטתם  משאבים  של  ובזבוז  הציוני  במפעל  פגיעה 

צריכים היו להיות מיועדים לסיוע למפעל הציוני.   
הציונית,  ההיסטוריה  במסגרת  זו  התעלמות  לעומת 
סיפור הקמתה של "ראש־פינה", סיפורם המיוחד של נוסעי 
החקלאית  ההתיישבות  סיפור  גם  כמו  "פמפה"  האנייה 
היהודית באזורי הספר הארגנטינאי בכלל, הפכו עם השנים 
וראשוניות במסגרת הזיכרון הקולקטיבי  לסמל לחלוציות 
היהודית  הקהילה  בארגנטינה.  היהודית  הקהילה  של 
של  בהיסטוריה  העיסוק  את  כיום  מטפחת  זו  במסגרת 
את  להבליט  מטרה  מתוך  היהודיות  החקלאיות  המושבות 
ולביסוסה של ארגנטינה.  היהודים להקמתה  תרומתם של 
בדרך זו חותרת הקהילה לשנות את הדימוי הסטריאוטיפי 
השלילי של היהודים בחברה הארגנטינאית ולמצבו כחלק 

יסודי, חשוב ופרודוקטיבי בתוכה.

המאמר מוקדש לזכרו של רז שוימר ז"ל,   
שנפטר בטרם עת והיה דוגמה ומופת 
לרוח ההתנדבות, המסירות והתרומה 
לחברה. כאח היה לי. מי ייתן והשם 

יתברך ייתן למשפחתו ולמוקירי זכרו את 
תעצומות הנפש להמשיך בדרכו. 
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בחָאַרת אל־יהּוד
סבתי, ַאָמל סּויֶד לבית ַחָסן, הייתה 
"גיבורת תרבות", גם אם לא במובן 
המקובל של המושג. יתר על כן, היא 
לא ידעה קרוא וכתוב, ועד סוף ימיה 
כדי  באחרים  להיעזר  צריכה  הייתה 
לפענח שלטים, כתובות, ומספרים. 
ואמיצה  חכמה  אישה  בהיותה  אך 
לפרוץ  השכילה  היא  כמוה,  מאין 
כל  את  וללמד  הבערות  חשכת  את 

הסובבים אותה מהי אהבת חיים ואהבת רעים.  
העשרים.  המאה  בתחילת  אז  אי  בדמשק,  נולדה  ַאָמל 
זכרה  אבל  לידתה,  תאריך  את  בבירור  ידעה  לא  היא 
שנולדה ביום "איכה" )תשעה באב(, כי שמעה אין ספור 
חורבן  לזכר  הצום  את  אמה  הפרה  לידתה  שבגלל  פעמים 
שמה,  את  קיבלה  גם  זו  עובדה  בשל  אולי  המקדש.  בית 
ַאָמל, שפירושו בערבית תקווה, ביטוי לתקוות שהיו מנת 
חלקם של יהודי דמשק לבוא המשיח ולבניית בית המקדש 

דלת  הייתה  משפחתה  מחדש. 
)או  איבראהים  אביה,  אמצעים: 
במשפחה,  לו  לקרא  שנהגו  כפי 
במקצועו,  סנדלר  היה  בראהים(, 
מריפוי  באה  פרנסתו  עיקר  אך 
חולים מזדמנים. התמחותו העיקרית 
מכנים  היינו  שהיום  במה  הייתה 
שעברה  מיומנות   - פיזיותרפיה 
מדור לדור במשפחתו – אך הוא גם 
טיפל במחלות אחרות שרווחו באותה 
עת, כמו ֶהרפס ולא פחות חשוב, עין 
הרע. כפי שַאָמל נהגה לומר בביטחון של יודעת דבר, "מי 
כישוריו  מאלוהים".  מפחד  אינו  הרע  מעין  מפחד  שאינו 
אליו  ומשכו  כנפיים  להם  עשו  איבראהים  של  ומיומנותו 
לקוחות מרחבי דמשק; לעיתים גם סוחרים זרים שהזדמנו 
מלקוחותיו  איבראהים  גבה  לא  הטוב,  שמו  חרף  לעיר. 
מחירים גבוהים או קבועים מראש – לא מעט בשל חששו 
שמא עיסוקו המחתרתי ייוודע לשלטונות – והיה מסתפק 
בתשר, על פי רוב חפצים מעשי ידיהם של לקוחות אסירי 
תודה. אמה של ַאָמל, שרה לבית ַדָעבּול, הייתה עקרת בית 
להיות  אותם  וגידלה  במסירות,  ילדיה  בחמשת  שטיפלה 

יהודים טובים שומרי מצוות.
התגוררה  ַחָסן  משפחת  גם  דמשק,  יהודי  מרבית  כמו 

פרופ׳ סופיה מנשה*

 "גיבורת תרבות" 
בין דמשק לבואנוס־איירס

 ַאָמליַה ביוני 1967, במהלך חתונה 
ראשונה של נכדתה

* סופיה מנשה היא פרופסור לתולדות ימי הביניים באוניברסיטת 
חיפה. פרסומיה כוללים ספרים ומאמרים רבים על תולדות הכנסייה 

והאפיפיורות, תקשורת, תעמולה וסטריאוטיפים, גירושי היהודים 
מאנגליה וצרפת, מסעי הצלב והמסדרים הצבאיים. 
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אשר  אל־יהּוד(,  )חָאַרת  الهيود  حارة  היהודי,  ברובע 
העתיקה.  העיר  לחומות  בצמוד  העיר,  בדרום־מערב  שכן 
בתחילת המאה העשרים היה הרובע היהודי מוקף בעצי פרי 
המוסלמי  וברובע  בצפון,  הנוצרים  ברחוב  בדרום־מזרח, 
במזרח. בתמורה לדמי שכירות סמליים התגוררה המשפחה 
הבית  הקהילה.  בבעלות  ידיים  רחב  מתחם  מּוֲעלֵם,  בבית 
חמישה־ ועוד  התחתון  במפלס  חדרים  שמונה־עשר  הכיל 
משפחות,  כשלושים  בממוצע  בו  התגוררו  בעליון.  עשר 
אשר נאלצו להתחלק במטבח ובשירותים. השיתוף שנכפה 
על הדיירים גרם לאין ספור ויכוחים ומריבות, אך גם עודד 
תודעה של שותפות גורל. לא מעט דיירים היו עולים לגג 
הרוחות שנשבו  מצינת  ליהנות  כדי  החמים  הקיץ  בלילות 
מלאכות  סיום  לאחר  הצהרים,  אחר  בשעות  מהגבעות. 
על  ישובות  וכשהן  בחצר  מתכנסות  הנשים  היו  הבית, 
כסאות נמוכים מעץ ומקש החליפו ביניהן חדשות טריות, 
או  על מחלתו  ליצלן,  רחמנא  ואם,  נרקמת  זוגיות  על  אם 
בתמימות  התבוננו  גם  לעיתים  משותף.  מכר  של  מותו 
טבולה בסקרנות בתהלוכות לוויה, אשר חלפו בדרכן לבאב 
קיָסאן,1 נתיב הכרחי לבית הקברות הישן. ַאָמל זכרה היטב 
להרוס  כוונת השלטונות  נודעה  כאשר  הרוחות  סערו  איך 
את בית הקברות הקטן - בו נטמנו רבנים, ביניהם ר' חיים 
ויטל – ולהעביר את הגופות למקום מנוחה חדש. זאת כדי 
לפנות את המקום ולסלול את הכביש שברבות הימים הוביל 

לשדה התעופה של דמשק.
עונייה של משפחת ַחָסן לא היה חריג בקרב יהודי דמשק. 
לקראת סוף המאה ה־19 נמנו בעיר כ־7,500 יהודים, ובעשור 
הראשון של המאה העשרים הגיע מספרם לכ־11,220 נפש. 
עלייה משמעותית זו במספר היהודים תמוהה במיוחד לאור 
לכל  חשופה  הייתה  אשר  העיר,  של  הכלכלית  ההידרדרות 
המשברים שפקדו באותה עת את האימפריה העות'מאנית. 
סואץ  תעלת  של  מחנוכתה  קשות  ניזוקה  גם  עצמה  דמשק 
הבינלאומי  המסחר  מוקד  עבר  שבעקבותיה   ,)1869(
מערבה, למצרים. כתוצאה מתהליכים אלו ואחרים, רק 1% 
למעמד  וכ־25%  הגבוה,  למעמד  השתייכו  הקהילה  מבני 
הבינוני. הרוב הנותר נלחם בדוחק על פרנסתו. זאת ועוד, 
עלייתם של "התורכים הצעירים" לשלטון )1908( החמירה 

אחד מבין שמונה שערי דמשק בחומות העיר העתיקה שבנו הרומאים   1
בקצה הדרום־מזרחי של העיר. במקורו הוקדש לאל שבתאי. על פי מסורת 

נוצרית עתיקת יומין, ברח השליח פאולוס דרכו מפני החיילים הרומיים 
מוסתר בסלסלה. מסורת זו הונצחה במקום, בכנסייה הנושאת את שמו. 
 הכינוי קיסאן ניתן לכבודו של עבד אשר הגיע לגדולה במהלך הכיבושים 

של מועאויה בן אבי סופיאן, מושל דמשק לאחר הכיבוש המוסלמי. 

ביטול  בעקבות  היתר,  בין  כולם;  היהודים  של  מצבם  את 
הדתות  בני  המיעוטים  נהנו  ממנו  צבאי  משירות  הפטור 
המונותאיסטיות, יהודים ונוצרים. החלת הגיוס הכללי דחפה 
צמאות  לארצות שהיו  יהודים  צעירים  המונית של  להגירה 
לידיים עובדות בדרום אמריקה. גם הבן הבכור של משפחת 
זרם המהגרים שביקשו לשפר את  נמנה על  חָאסן, אליהו, 
כי לאחר תלאות  נודע  מצבם הכלכלי באמריקה. למשפחה 
לאחר  אך  איירס,  בואנוס  של  בפרבר  השתקע  הוא  רבות 
מכתב אחד או שניים אבדו עקבותיו. כל הניסיונות לגלות 
מה עלה בגורלו עלו בתוהו, ונגוזו בדרך הארוכה שהפרידה 

בין דמשק השוקעת לבואנוס איירס התוססת.
בהיותה בת למשפחה דלת אמצעים, נמנע מַאָמל חינוך 
מסודר, וכאמור, היא לא למדה אפילו קרוא וכתוב. היתה 
בנות  אכן,  כאחד.  ומגדרי  מעמדי  בסיס  על  אפליה  זו 
והבנים  בביתן,  פרטיים  למחנכים  זכו  אמידות  ממשפחות 
השתתפו בלימודי קודש. מגיל שלוש ועד שלוש־עשרה הם 
למדו במסגרת הּכיָתאב תפילה, פרשות השבוע, וכן פרקי 
כשפה  שימשה  שהערבית  העובדה  חרף  ותלמוד.  משנה 
מדוברת בחיי היום־יום, היא לא נכללה במערכת הלימודים 

בתים ברובע היהודי. 
 התמונות מדמשק צולמו במהלך שנת 2009 ע"י מר אלברטו 
 מזרחי, אשר ערך ביקור שורשים ברחבי העיר. ספק רב אם 

 האתרים השתמרו במהלך מלחמת האזרחים הפוקדת את 
סוריה כולה בחמש השנים האחרונות.
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וכתוב בה. בהעדר  ידעו קרוא  ורק מתי מעט  הקהילתית, 
כל אפשרות לרכוש השכלה, נגזר על ַאָמל לחיות את חייה 
חשך  הכתובה,  המילה  פלאי  את  לפענח  שהוכשרה  מבלי 
עליו ניסתה להתגבר בסקרנות שלא ידעה שובע. כך, בעוד 
שחברותיה שיחקו בחצר או הקשיבו לסיפורים של זקנות 
שקדנית  בהתבוננות  רבות  שעות  ַאָמל  בילתה  השכונה, 

בעבודתו של אביה כמרפא. 
ברם, חייה של ַאָמל לא היו תמיד אפורים. בהתרגשות 
רבה זכרה את הפעמים המעטות שבהן הזדמן לה לצאת את 
חָאַרת אל־יהּוד. פעם אחת לקח אותה אביה לבקר בתחנת 
הרכבת החדשה, אשר שירתה את תושבי דמשק שביקשו 
ובאל־מדינה.2  בֶמכה  הקדושים  לאתרים  לרגל  לעלות 
פעם אחרת, לאחר נסיעתו של אליהו, נסעה כל המשפחה 
בו  משח  יומין  עתיקת  מסורת  פי  שעל  מתחם  לג'ובר,3 
הנביא אליהו את אלישע, יורשו. גם אבי שושלת אבו חצרה 
ביקר במקום בדרכו לגייס תרומות באיסטנבול עבור עניי 
משכו  למקום  שיוחסו  חולים  לריפוי  הסגולות  ירושלים. 
מרפא  ביקשו  אשר  רגל,  עולי  של  פוסק  בלתי  זרם  אליו 
בזכותו של הנביא. ַאָמל שיערה כי אמה התחננה שאליהו 
הנביא יסייע לה לשמוע חדשות טובות מאליהו שלה, בנה 

הנעדר בארגנטינה הרחוקה. 
 

2   הרכבת החיג'אזית נחנכה בשנת 1908. לאחר שמונה שנות עבודה 
בפיקוח גרמני, הושלמו 1,300 ק"מ עד אל־מדינה, כשנותרו עוד 400 

ק"מ למכה. מעבר לאופי הדתי שביקשו להקנות לבנייתה, גם שיקולים 
צבאיים וכלכליים עמדו מאחורי מפעל חשוב זה.

3  קהילת דמשק, אחת הפזורות הוותיקות בין קהילות ישראל, הקימה 
בתי כנסת רבים, ביניהם אלו של בית שמייה ואל פראנג', אשר פעל עד 

לאחרונה. ואכן, חלק ניכר מהבניינים שרדו עד למלחמת האזרחים. ברם, 
בית הכנסת בג'ובר, המפואר ביניהם, נחרב באחת ההפצצות על דמשק 

)27 במאי 2014(, אסון שזכה לתהודה רבה בעיתונות בארץ ובעולם.

עמה  לקחה  שַאָמל  המשמחות  החוויות  כל  היו  לא  אלו 
שערכו  הפסח  סדרי  את  היטב  זכרה  גם  היא  מדמשק. 
ביניהן  החליפו  והשכנות  טוב,  כל  עמוסים  שולחנות  בהם 
קריאת  בראשה  הדהדה  כן,  כמו  ידיהן.  פרי  מטעמים 
ומוכרים,  יפים  מזמורים  באותם  החדרים,  מכל  ההגדה 
החד  של  המיוחל  הסוף  עד  לדקלם  כך  כל  הקפיד  שאביה 
 גדיא. או בימי שישי בלילה, הריצה לקראת לאביה כשחזר 
מהְּכנִיס )בית הכנסת( עטור בהילת קודש, ונשיקת ידיו לשם 
יותר מכול, זכרה ַאָמל בגעגוע את הסיפורים  ואולי  כבוד. 
שאמה הייתה מספרת להם לילה לילה, ואשר הובילו אותה 
ואת אחיה למחוזות רחוקים, בהם תמיד הטובים ניצחו את 

הרעים, ואילו החוטאים באו על עונשם.

אל "הרוחות הטובות" )בואנוס־איירס(
של  בזיכרונה  היטב  נחרט  הטובים,  הזיכרונות  לעומת 
ַאָמל אותו יום מר ונמהר בו בישרו לה הוריה על החלטתם 
בן דודה, אשר  כדי להתחתן עם  לשלוח אותה לאמריקה, 
גם  הם  לכן.  קודם  חודשים  מספר  איירס  לבואנוס  נסע 
נוכחותה בארגנטינה תקל על  כי  לא הסתירו את תקוותם 
כך  לאיתורו.  ותביא  הנעלם  אחיה  על  ידיעות  של  קבלתן 
נגזר גורלה בעודה ילדה בת שלוש־עשרה או ארבע־עשרה. 
עליה  היה  מקרטון,  קטנה  במזוודה  מצוידת  שבוע,  תוך 
לעזוב את עיר הולדתה, את משפחתה, את חברותיה, ואת 
כל העולם המוכר לה. ספק רב אם באותו גיל כבר חלמה 
ַאָמל על אהבה או על זיווג רומנטי עם בחיר ליבה. כיוון 
שעצם השידוך – מבלי שנשאלה לדעתה – לא היה דבר 
נדיר בקהילה, היא לא חששה מכך, אלא מעצם המחשבה 
כשהמטרה  לבדה,  ארוכה  בדרך  לצעוד  עליה  שיהיה 
שם  אי  לדרך  יצאה  ַאָמל  מוחלט.  בערפל  עטורה  הסופית 

בית הכנסת 
בג'ובר

בית הכנסת 
אליהו הנביא 

בדמשק
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במהלך שנת 1914; תחילה בעגלה רתומה לשוורים בדרכה 
לביירות – מהלך של כשלושה עד ארבעה ימים -  משם 
באנייה קטנה למרסיי – מהלך של כשבוע וממנה באנייה 
חודשים  ארכה  אשר  הפלגה  איירס,  לבואנוס  יותר  גדולה 
ארוכים.4 ממרסיי היא הפליגה באנייה LA PAMPA.5 כעבור 
מספר חודשים, ערב פרוץ מלחמת העולם הראשונה, עגנה 

האנייה בנמל בואנוס איירס.

ַאָמל לא זכרה רבות מההפלגה הארוכה ל"עולם החדש" 
מלבד הקשיים שהיו מנת חלקם שלה ושל שותפיה למסע. 
נסבלים במעבר  וסיפרה על הטלטולים הבלתי  היא חזרה 
אשר  הקשים  הסניטריים  התנאים  ועל  גיברלטר,  במצרי 
בבטן  שהצטופפו  המהגרים  בקרב  מחלות  לפרוץ  הביאו 
האנייה. שם עשתה לראשונה שימוש בידע שרכשה מאביה 
שהתבררה  משימה  החולים,  של  סבלם  על  להקל  וניסתה 
כלא פשוטה בהיעדר מים זורמים ועשבי מרפא. על חסרונם 
של כל אלו ניסתה ַאָמל להתגבר באמצעות אופטימיות בלתי 
שנזקקו  מי  כל  של  בלבבותיהם  פלאים  שחוללה  נדלית, 

לשירותיה. 

4   בין 1840 – 1930 פעלו מספר רב של חברות ספנות ברחבי האימפריה 
העות'מנית; אניותיהן הפליגו מנמלי ביירות, טריפולי, ויפו לכיוון מרסיי, 
יעד מועדף על מהגרים לקראת ההפלגה הארוכה לאמריקה. נציגים 
מטעם החברות סרקו את הכפרים, והציעו כרטיסי הפלגה במחירים 

נוחים, תוך שהם משבחים את תנאי העבודה מעבר לים. מחירי 
הכרטיסים ממרסיי לבואנוס איירס בשנת 1872 נעו בסביבות 750 פרנק 

במחלקה הראשונה, 650 בשנייה, ו־ 250 במחלקה השלישית, זו של 
המהגרים.

האנייה נבנתה בגלזגו בשנת 1906 עם קיבולת ל־44 נוסעים במחלקה   5
הראשונה, בין 16 ל־20 במחלקה השנייה, ו־300 מהגרים. האנייה 

הוטבעה מזרחית למלטה במהלך מלחמת העולם הראשונה ) 1918(.

התערות יהודי סוריה בארגנטינה

הגירת  של  היסטוריה  פרק  את  מייצג  ַאָמל  של  סיפורה 
יהודי סוריה לארגנטינה, שעד כה נותר בצילה של ההגירה 
היהודית ממזרח אירופה לדרום אמריקה. ארגנטינה הפכה 
משום  יותר,  טוב  עתיד  שחיפשו  יהודים  על  מועדף  ליעד 
לקדם  השלטונות  את  עודד  עובדות  לידיים  שהצימאון 
משנת  הארגנטינאית  החוקה  למהגרים.  אוהדת  מדיניות 
1853, אשר הושפעה מחוקת ארצות הברית, ביטאה מגמות 
ליברליות והעניקה שוויון זכויות לכול, כולל מהגרים שזה 
מקרוב באו. ואכן, בין השנים 1881 – 1930 הגיעו לארגנטינה 
ארבעה מיליון מהגרים, אשר היוו כ־30% מכלל האוכלוסייה. 
 1925  –  1910 בין השנים  עיקר ההגירה מדמשק התרחשה 

והיוותה 3% מכלל המהגרים היהודים לארגנטינה.6
 לאחר תלאות הדרך הארוכה, ראתה ַאָמל סוף־סוף את 
ה )"נהר הכסף"(  נמל בואנוס איירס, כשהריו ַדה־לה־ּפלַַטַ
מקבל את פניה בצבעו החום־אדמדם, כה שונה מהכחול 
הכהה של האוקיאנוס האין סופי שבו שטה משך החודשים 
האחרונים. לאחר הכנה מדוקדקת על ידי חבריה להפלגה, 
ההגירה,  שלטונות  של  הקפדנית  הבדיקה  את  עברה 
וזכתה למעמד של מהגרת בארץ החדשה תחת שם חדש: 
שהארץ  תנאים  אותם  כל  את  קיבלה  במקביל,  ַאָמליַה. 
החדשה העניקה ברוחב יד למהגרים לחופיה, אשר כללו, 
אין כסף במלון  ימים חינם  בין היתר, שהות של חמישה 
ההגירה  לתולדות  המוקדש  מוזיאון  לימים  למהגרים, 

לארגנטינה. 

מספר היהודים בארגנטינה כולה באמצע המאה התשע־עשרה   6 
 לא עלה על מאה. ואולם, במפקד של 1887 כבר נמנו 366 יהודים,

  ובין 1906 – 1912 נוספו אליהם כ־13,000 נפש לשנה. 
לקראת 1920 עלה מספר היהודים ל־150,000. 

 האנייה 
La Pampa

מוזיאון המהגרים, 
בואנוס איירס
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בלתי  חוויה  אמנם  הייתה  המהגרים  במלון  השהות 
השביתה  המיועד  הבעל  של  הופעתו  אי  אבל  נשכחת, 
הסתבר  הזמן  במהלך  מעיניה.  שינה  והדירה  שמחתה  את 
ידיעות על בואה, חתנה המיועד מצא  לַאָמליַה שבהיעדר 
הרבות  הדמשקאיות  המהגרות  בין  אחרת  כלה  לעצמו 
שהגיעו באותה עת. כילדה בודדה בארץ לא נודעת, אשר 
וכתוב,  קרוא  ידעה  לא  וממילא  דיברה  לא  שפתה  את 
נאלצה ַאָמליַה לפלס את דרכה בעצמה. אך לא היה מטבעה 
להתייאש, ועד מהרה מצאה לעצמה תעסוקה כמנקה בקרב 
לשכור  לעצמן  להרשות  שיכלו  דמשק  יוצאי  משפחות 
את שרותיה עבור פרוטות מעטות או מנת אוכל. קרובים 
רחוקים גם אפשרו לה ללון במטבח דירתם הצנועה, מעל 
הוטרדה  ַאָמליַה  ואולם,  זה.  לצורך  שני כסאות שהצמידו 
מכך שהיא היתה למעמסה עבורם וחיפשה דרכים לשחרר 
אותם מנוכחותה. כעבור מספר חודשים הפתרון אכן נמצא 

באמצעות שידוך.
אותו  סּויֶד,  לבית  משה  את  לפניה  הציג  הקהילה  רב   
את  במעורפל  זכרה  היא  אמנם  החופה.  לפני  יום  הכירה 
לחומה,  צמוד  שהתגוררה  זה,  בשם  משפחה  של  קיומה 
אבל זה היה כל הידע שהיה לה על בעלה המיועד. ברבות 

לנכדיה  לספר  ַאָמליַה  ידעה  הימים 
על התסכול

 הרב שחשה כשניצבה מול חתן שלא הכירה כלל, ובדרכה 
הציורית הזכירה את חסרונו העיקרי בשלב ההכרות ביניהם: 
שלא גידל שפם, כמקובל באותם ימים. כמו רוב היהודים 
מרכולתו  את  שהציע  כרוכל  עבד  משה  גם  דמשק,  יוצאי 
מבית לבית. בקרב בני הקהילה קראו להם חּוַאלֶרֹוס, עיבוד 
למונח רוכל בערבית, חּוַאל. זו לא הייתה פרנסה מכניסה 
במיוחד, אך משה עבד ללא לאות במשך כל חייו כדי להבטיח 
על  הימים, כשנשאל  ברבות  כלכלת משפחתו.  את  ביושר 
ידי אחד מבניו למה הוא מרבה לקרוא את מזמורי תהילים, 
השיב משה שהוא מרבה להתפלל כיוון שלא יוכל להותיר 
אחריו ממון רב; על כן הוא מבקש להותיר למשפחתו אוצר 
של מעשים טובים וברכות. בהיותה יותר מעשית מבעלה, 
עממית  כמרפאה  אם  משפחתה,  לפרנסת  נרתמה  ַאָמליַה 
ואם באמצעות זיקוק מחתרתי של ערק. העדר אהבה לא 
מנע מבני הזוג הצעיר להתרגל זה לזו ולהקים משפחה 
ענפה. במהלך השנים נולדו להם 16 ילדים, מהם שמונה 
הגיעו לבגרות, שלוש בנות וחמישה בנים. רק סיבוך 
קשה באחד ההריונות והצורך להוציא את רחמה של 

ַאָמליַה, מנע את המשך גידול המשפחה.
שונים  היו  לא  סּויֶד  משפחה  של  תולדותיה 
דמשק,  יוצאי  משפחות  שאר  של  מקורותיהן 
לקראת  שנים.  באותן  לארגנטינה  הגיעו  אשר 
בבואנוס  הדמשקאית  הקהילה  מנתה   1921 שנת 
של  בפרברים  והתרכזה  נפש  כ־2,000   איירס 

.)Boca, Barracas( בֹוַקה־באראקאס
הצורך  את  חידדה  ההגירה  התגברות   
במוסדות שיקלו על תהליך ההתאקלמות בארץ 
החדשה ולצורך זה הוקמה שורה של מוסדות 
קהילתיים: ב־1913 אגודת דודים, אשר ייסד 
עד  הפועלים  ראשון,  ספר  ובית  כנסת  בית 

ַאָמליַה במסיבה משפחתית

תעודת 
הנישואין של 
אמליה ומשה 
מטעם שלטונות 
ארגנטינה 
שהונפקה בשנת 
1947, שנים רבות 
לאחר חופתם, ובה 
שמשו חתניהם 
כעדים.
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בני אמת את בית הקברות  היום. כעבור שנתיים הקימו 
הדמשקאי בלֹוֲמס ֵדה־ָסמֹורה. 

איירס  בבואנוס  היהודים  במספר  המתמיד  הגידול 
מתחילת המאה העשרים – במיוחד ממזרח ומרכז אירופה 
– עורר גלי אנטישמיות, אשר ברבות הימים הפכו לתופעה 
ב־1910  כבר  כולה.  המדינה  פני  על  שהתפשטה  אנדמית 
הקימו חוגים אנטישמיים את "המשטרה האזרחית לסיוע" 
לאחד  הסיתה  החוצה"7  "רוסים  הסיסמה  תחת  אשר 
הפוגרומים הראשונים בתולדות ארגנטינה. הגל האנטישמי 
מכן,  לאחר  זמן קצר  בירת ארגנטינה התעצם  ששטף את 
ַרדֹוביצקי,  שמעון  רוסי,  ממוצא  יהודי  שאנרכיסט  לאחר 
רצח את אחד ממפקדי הצבא הבכירים, הקולונל רמֹון ֲפלְק
"הליגה  נוסדה  הראשונה  העולם  מלחמת  תום  לאחר  ֹון. 
הפטריוטית", אשר הצהירה על הצורך להגן על ארגנטינה 
ובראשם היהודים. גם המשטרה  זרים,  מפני חתירתם של 
תרמה את חלקה, וראשיה הצהירו על כוונתם "לנקות את 
מאסרים  בוצעו  זו  במסגרת  היהודית".  מהנוכחות  הרחוב 
של מאות יהודים, 67 מתוכם נפצעו, וכן נמנו קרבנות אשר 

מספרם המדויק אינו ידוע. 
ב־1930,  הארגנטינאי"  האזרחי  "הלגיון  של  הקמתו 
היוותה עליית מדרגה: הארגון מנה כעשרת אלפים חברים 
ואיחד בין כל הארגונים הלאומניים, כשמטרתו המוצהרת 
הלגיון  ומוסדותיה.  למדינה  הנאמנות  את  לחזק  הייתה 
חבריו  את  לאמן  היה  שיכול  כך  ממשלתית,  לתמיכה  זכה 
בבסיסי הצבא ואפילו בין כתלי בתי ספר. ראשיו הכריזו 
נגד  בחתירה  האשימו  אותם  היהודים,  נגד  צלב  מסע  על 
בעקבות  משאביה.  של  לרעה  ובניצול  המדינה  מוסדות 
"המפלגה  הוקמה  מאיטליה  מהגרים  של  הגובר  הזרם 
ארגון־העל  שהייתה   ,)1932( הארגנטינאית"  הפשיסטית 
לגרש את  ודרשה במוצהר  כלל התנועות הלאומניות,  של 
התנועות  היהודים.  ובראשם  רצויים,  הבלתי  הזרים  כל 
גם  אך  הנאצית  מגרמניה  תמיכה  קיבלו  האנטישמיות 
הוצאתם  את  אפשרה  זו  תמיכה  הארגנטינאי.  מהאוצר 
לאור של מגוון פרסומי תעמולה – בכולם  ניכרה השפעתם 
בגירוש  תמכו  אשר   – ציון"  זקני  של  "הפרוטוקולים  של 
היהודים ולחליפין בהקמתם של מחנות ריכוז. לקראת שנת 
לאומניים  ארגונים  מ־500  יותר  בארגנטינה  פעלו   1941
יחסה  כי  לסכם  אפוא  ניתן  חברים.  אלף  כשלושים  ובהם 
דיכוטומית:  בדואליות  אופיין  ליהודים  ארגנטינה  של 

עצם ההתייחסות ליהודים כולם כ"רוסים" מעידה על הבולטות   7 
 של ההגירה האשכנזית, מבלי שיש בה כדי לבטל את העוינות 

כלפי היהודים כולם.

מצד אחד עודדה הממשלה את ההגירה ותמכה במהגרים, 
את  ממשלתיים  גורמים  עודדו  שני,  מצד  ביהודים;  כולל 
גרמניה  שגרירות  של  ובעידודה  האנטישמיים,  הארגונים 

בבואנוס איירס תמכו בהם בגלוי או בסתר.

חיי היום יום במדינה החדשה
להתפתחויות  מודעת  הייתה  ַאָמליַה  אם  רב  ספק 
ספק  גם  החדשה.  בארצה  והאידיאולוגיות  הפוליטיות 
עם  הזדהות  של  כלשהי  למידה  הגיעה  פעם  אי  אם  רב 
אזרחותה החדשה. משך כל חייה נותרה ילידת דמשק, את 
ואת  אהבה,  שיריה  את  האחרון,  יומה  עד  דיברה  שפתה 
מאכליה התמידה לבשל. כיתר נשות הקהילה הדמשקאית 
בארגנטינה חיה ַאָמליַה את חייה בתוך בועה, טיפחה את 
בני משפחתה, ודאגה במרץ להשלים את ההכנסה. יתר על 
יהודי בין ד' אמות  כי הקפידה לקיים אורח חיים  כן, אם 
ביתה וביקרה בבית הכנסת במועדי ישראל, היא לא הכירה 
ברגש של איבה כלפי ה"אחר". אמנם היא הייתה יהודייה, 
עובדה שמעולם לא הסתירה, אבל חברתה הטובה ביותר 
הייתה מוסלמית, חּוסנִיֶה, – שהגיעה לארגנטינה במסגרת 
אותו גל הגירה גדול מסוריה שהיהודים היו חלק ממנו – 
עמה יכלה להתענג בשיחות בשפת אמן ולחלוק את החוויות 
האינטימיות ביותר. אם כי סלדה מהצלב ומביטויי הסגידה 
הנוצריים כלפיו, היה בכך יותר מן הדעה הקדומה, שמא 
הוא יזיק לה ולבני משפחתה, מאשר עוינות חברתית, ועוד 
פחות אידיאולוגית. כך, יצרה ַאָמליַה בחייה שילוב ייחודי 
התמזגה  יהודית  גאווה  שבו  עממית,  רב־תרבותיות  של 
בתרבות ערבית בסביבה הארגנטינאית. חרף או אולי בשל 
את  אהבה  היא  חייה,  כל  במרץ  עבדה  שַאָמליַה  העובדה 
החיים ואת מה שהם יכלו להעניק לה, ולא נתנה לקשיים 
הסובב  לבין  בינה  שיצרה  להרמוניה  או  עליהם  להעיב 
כמו  פניה,  על  טפחה  המציאות  לפעמים  ואולם,  אותה. 
רדפה  אנטישמיים  צעירים  של  כנופיה  כאשר  יום  באותו 
זעקתן  את  כששמעה  הספר:  מבית  בחזרתן  בנותיה  אחרי 
לעזרה, ַאָמליַה לא היססה לרגע ורדפה אחרי הליסטים עם 
מטאטא המטבח, כלי הנשק היחידי שהזדמן לידיה. אחוזת 
כעס רדפה ללא לאות אחרי חבורת הצעירים אשר ברחו כל 

עוד נפשם בהם מפני אם יהודייה קנאית לשלום גוזליה. 
ַאָמליַה  גם  ארגנטינה,  יהודי  של  אחרות  רבבות  כמו 
הצטרפה עם כל משפחתה להמונים שהריעו לרגל הקמתה 
של המדינה היהודית במרכז העיר. אמנם בעלה משה קיווה 
לביאת המשיח, ציפייה שליוותה אותו משך כל חייו, אבל 
ַאָמליַה העדיפה לתת דרור לשמחה שאחזה בבני הקהילה 



ושרה  הכירה,  שלא  ריקודים  ההמונים  עם  ורקדה  כולה, 
חלק  הייתה  היא  אבל  הבינה,  לא  מילותיהם  שאת  שירים 
גם  רבות הקפידה  ומשך שנים   1948 מהשמחה. מאז מאי 
הררי,  חמדה  הקטנה,  לאחותה  לארץ,  ארגזים  במשלוח 
באחד  התגוררה  ואשר  עקלקלות  בדרכים  אתרה  שאותה 
הפרברים של תל אביב. ואולם, כשנפגשו האחיות בשנות 
השישים על אדמת בואנוס איירס, התהום שנפערה ביניהן 
הייתה עמוקה מכדי שניתן יהיה לגשר עליה. ילדות נשכחת 
בדמשק לא עמדה בפני חיים קשים ומאתגרים בארץ מכאן 
ובארגנטינה משם, והאחיות נפרדו ללא יכולת לאחות את 

הקרע ביניהן.

עם הזמן התחתנו ילדיה – כולם עם בני ובנות הקהילה 
הדמשקאית – ואף קבעו את מקום מגוריהם בסמוך לביתה, 
מרחק כמה בלוקים ממנה. כל יום ראשון וכמובן, כל מועדי 
ישראל, היו קודש להתכנסויות בביתה של האימא והסבתא 
האהבה  את  הנכדים  בדור  גם  לטפח  שדאגה  האהובה, 
לתפריט האוכל הדמשקאי: ספיחה )לחמה בעג'ין(, מעודה, 
גדושות  במנות  טבולים  כולם  למיניהם,  ממולאים  ִקיֶבה, 

של אהבה ואופטימיות. 

של  טעמם  את  להעריך  ידעו  יהודים  הלא  השכנים  גם 
בישוליה, וחיכו לה בדרכה מבית המאפה השכונתי, ביודעם 
שהיא תמיד תכבד אותם עם הבצקים שלה. באותם אירועים 
משפחתיים, שהתקיימו תמיד בביתה, הייתה ַאָמליַה מלווה 
בעיניים ערניות את השיחה בין הבנים והחתנים, אשר ידעו 

לאהוב ולהוקיר אותה יותר מאשר את אמם מולידתם. גם 
והיו מקשיבים לסיפורי אלף  הנכדים נפלו שבי בקסמיה, 
לילה ולילה שהביאה מדמשק הרחוקה, ושלמרות הספרדית 
מוסר  ואת  מהמתח  ההנאה  את  להעביר  השכילה  הרצוצה 
הייתה שותפה באהבת  גם  ַאָמליַה  הגלומים בהם.  ההשכל 
בניה לקבוצת הכדורגל סן לֹוֶרנסֹו, עבורה תפרה דגל בצבעי 
מטרים.  חמישים  פני  על  במגרש  שהתנוסס  כחול־אדום 
את  אליהם  שלחה  במשחקים,  ביקרה  לא  בעצמה  כי  אם 
הלחמה בעג'ין שלה, אשר מילאו חיש מהר את מקומן של 
הנקניקיות שנמכרו במקום. גם אהבה להסתכל בהאבקות 
על מסך הטלוויזיה בשחור לבן שרכשו לה ילדיה, ועודדה 
המגן  עם  נֶנֲבאּום,  ְטֶ היהודי,  המתאגרף  את  קולות  בקולי 
עם  של  גאוותו  את  הציג  שמבחינתה  גבו,  על  חרוט  דוד 

ישראל כולו.
גם ממלאכת הריפוי לא הסירה ַאָמליַה את ידיה; להפך: 
גבוה,  חום  עם  למשכב  נפלה  רוזה,  הצעירה,  כשבתה 
מותה  על  לה  בישרו  לביתה  שהגיעו  רחמניים  שכנים 
הייתה  לא  ַאָמליַה  אך  המגורים.  מחדר  להרחיקה  וביקשו 
עוד  ממנה  תיקח  העובדה שההשגחה  עם  להשלים  מוכנה 
שכבר  רחמה  מפרי  להיפרד  ביקשה  רמות  בזעקות  ילד. 
הונחה בארגז קבורה, וכמו אחוזת דיבוק, החלה להנשים 
בבכי  פרצה  התינוקת  כולם,  להפתעת  לפה.  מפה  אותה 
ומאותו יום זכתה ַאָמליַה בהכרה של כל השכונה, יהודים 
ולא יהודים, בסגולותיה העל־טבעיות. זאת ועוד, כשאחת 
מנכדותיה התקשתה להיכנס להריון, גייסה ַאָמליַה את כל 
יכולותיה ובילתה עמה יום שלם שכלל ביקור בשבעה בתי 

32    שרשרת הדורות, גיליון יולי 2016

ארגנטינה

ַאָמליַה )ראשונה מימין( עם משפחתו של בנה הבכור בחוף הים
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ביקור  הקודש,  ארון  את  לבן  בסמרטוט  ניקו  בהם  כנסת, 
בבית קברות, תוך ניקוי קבריהם של שבעה צדיקים באותו 
אותו  עם  מקלחת  היום  ובסוף  בנענע,  טבילה  סמרטוט, 
עצמם  הוכיחו  שאכן  קסמים  אותם  בכל  הספוג  סמרטוט 
זכר אשר שמו  בן  הולדתו של  כעבור תשעה חודשים עם 
קברות  את  מאתרת  היא  כיצד  משנשאלה  ישי.  בישראל 
במקום,  ששכבו  יהודים  של  הקברים  אלפי  בין  הצדיקים 
השיבה ַאָמליַה בביטחון האופייני לה, כי היא מזהה אותם 

על פי הגיל המופלג שבו מתו. 
ואימא  אבא  למופת,  מסורתית  משפחה  הייתה  אכן  זו 
עם שמונה ילדיהם וכלותיהם וחתניהם היהודים, ועם 23 
נכדים בגילאים קרובים, שהתחברו בנקלה זה לזה. ברם, 
האידיליה המשפחתית לא נמשכה לנצח: מותו של משה 
כאילו הפך את דף השמחות  86 מסרטן במעי הגס  בגיל 
ונתן לעצב ולמוות לחדור לחיק המשפחה. חודשים מספר 
לאחר מכן, נפטר מסרטן גם בנם אלברטו, כשהוא בן 52 
נוספים  ילדים  למותם של  הייתה עדה  גם  ַאָמליַה  בלבד. 
שנשאו עמם את המורשה הגנטית של אביהם. ללא ספק, 
נכדה,  ורצח  עינוי,  החטיפה,  הייתה  מכל  הכבדה  המכה 
בארגנטינה  הצבאי  המשטר  בזמן   ,19 בן  כשהוא  קיֶקה, 
)1976(. עד יומה האחרון ציפתה ַאָמליַה ל"הופעתו" של 
הנכד האובד, אך קיֶקה צלל למצולות הים – לא השכחה 
– ומעולם לא שמעה דבר אודותיו. הייתה בכך מין סגירת 
מעגל, כשהוטל על ַאָמליַה להתמודד עם היעלמות אחיה 
בתחילת המאה, והיעלמות נכדה ששים שנה לאחר מכן. 
הולדתם של הנינים עוד בימי חייה, שלושה עשר במספר, 
של  התודעה  את  בה  וחיזקה  הכאב  על  במקצת  הקלה 
מותה  עד  האחרונות,  בשנותיה  בא....  ודור  הולך  דור 
הקהילה  האבות של  בבית  אמליה  חיה   ,1988 ביולי  ב־6 
הדמשקאית בבואנוס איירס, בני ציון. גם שם היא רכשה 
בקלות את אהדתם של כל העובדים שסעדו אותה והייתה 
מוקפת באהבתם של בני משפחתה, אשר ביקרו אותה יום 

יום והפיגו את בדידותה.

לפי המסורת היהודית ט' באב, יום הולדתה של ַאָמליַה, 
סמליות  למרות  ואולם,  המשיח.  של  לידתו  יום  גם  הוא 
שאפיינו  המשברים  בשולי  התנהלו  ַאָמליַה  של  חייה  זו, 
חיים  נולדה.  שבראשיתה  היהודית  העשרים  המאה  את 
הכתובה  למילה  עיוורונה  ידי  על  ספק  ללא  הושפעו  אלו 
ולאידיאולוגיות הגדולות, אך דווקא מצב זה הפך אותה גם 
לעיוורת להבדלים בין בני אדם ולמאמינה גדולה בעיקרון 
שאדם הוא אדם באשר הוא אדם. סיפורה של ַאָמליַה הוא 
שחרטה  אבל  וכתוב  קרוא  ידעה  שלא  אישה  של  סיפורה 

בלבבות כל מי שהכירה את אהבתה לחיים, ללא כל הבחנה 
קהילת  של  סיפורה  גם  זהו  עדה.  או  גיל,  גזע,  מין,  בין 
דמשק בארגנטינה, אשר תולדותיה – על כל העושר הגלום 
גילויים  להמשך  ואשר ממתינה  זווית,  לקרן  נדחקו   - בה 
לחיים  דוגמה  הם  ַאָמליַה  של  חייה  ובמחקר.  בסיפורת 
יהודיים שונים שהתקיימו בשולי עידן השואה והתקומה: 
חיים פרטיים ומשפחתיים, לא לאומיים ומגויסים. וייתכן, 
בהחלט ייתכן, שהיא בעיוורונה ראתה את מה שאנו איננו 
הדרך  את  מסמנים  חייתה  שבהם  השוליים  וכי  רואים, 
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בפתח הדברים

תמיד  היו  גדלתי  שבה  והמורחבת  הגרעינית  במשפחה 
בת  הארץ,  ילידת  מרים,  אמי  ישראל.  עדות  לכל  נציגים 
לארץ  שעלתה  ספרד,  למגורשי  נצר  אלדאודי,  למשפחת 
אני  )בינדר(  דור  בן  אברהם  אבי,  מצד   .1837 בשנת 
מחובר ליהדות טרנסילבניה שגורלה נחרץ לשבט, למרבה 
במלחמת  הונגריה,  יהדות  של  המכריע  רובה  עם  הצער, 
על  לשמור  הצליחה  אלדאודי  משפחת  השנייה.  העולם 
וגם  לדור  מדור  העובר  כסיפור  גם  ההיסטורי,  הזיכרון 
במסמכים, זיכרונות כתובים וכתבי יד שנשמרו היטב. מן 
הצד ה'הונגרי', לעומתה, רק מעטים שרדו לאחר השואה 
והזיכרונות שהגיעו אליי הם מועטים ומקוטעים. מסמכים 
משפחתיים לא נותרו כלל ורק תמונות מעטות מעידות על 

השבט הגדול שהיה שם ונכחד כמעט לחלוטין. 
בעיה אחרת המקשה על הדורות המאוחרים יותר לשחזר 
העבר.  עם  ההתמודדות  דרך  היא  המשפחתי  הסיפור  את 
עוד  ולספר  לשוב  בכל השנים  נטו  אמי  בעוד שבמשפחת 

ועוד על קורות המשפחה, עד שהדברים נחקקו בזיכרוני, 
אבי ז"ל העדיף להמנע מדיבור בנושא השואה,  להתרחק 
מן העבר ולהשקיע את כל מעייניו באהבתו לאשתו ולילדיו. 
חקר  על  מבחינתי,  מאוד,  הקשה  הוא  אף  לשואה  היחס 
השורשים האלה. בילדותי, למרות שגדלתי בסביבה שבה 
רבים היו ניצולי השואה, הייתה רווחת כפילות בהתייחסות 
לשואה. הזוועה זעזעה אותנו אולם השאיפה הייתה לחצוץ 

בין מה שקרה בגולה לבין מדינת ישראל. 
ואכזרית  מהירה  מאוחרת,  הייתה  הונגריה  יהודי  שואת 
זוכה לאזכור בתוכנית הלימודים. רק  ביותר וכמעט שאינה 
גם התנסות  בשלהי שנות התשעים, בתהליך מורכב, שכלל 
מסעות  ושני  להיסטוריה  כמורה  עבודתי  כדי  תוך  אישית 
לפולין, התחלתי לחקור גם את הנושא  הזה. צר לי שלא הגעתי 
לתובנות הללו בגיל צעיר יותר ולכן החמצתי הזדמנויות לתעד 
את הזיכרונות כל עוד אבי ואחיו היו במלוא הכרתם. אולם אני 
המתבקשת   למסקנה  יגיע  הדברים,  את  שיקרא  שמי  מקווה 
שעליו לפעול במהירות ולתעד את הזיכרונות האלה, היקרים 

מפז, במהירות המרבית האפשרית.  
ניסיתי לשלב יחד את סיפורה של משפחת  במאמר זה 
 ,)Cluj-Napoca( 'בינדר עם סיפור חיי היהודים בעיר קלוז
המורכבת  ההיסטוריה  רקע  על  ובהונגריה,  בטרנסילבניה 
מקווה שהצלחתי  אני  הטרגי.  וגורלה  הונגריה  יהדות  של 
בפרשה  הקוראים  את  ולעניין  חשובים  קווים  כמה  להאיר 

מרתקת במיוחד בתולדות העם היהודי. 

תפארת שנגוזה: משפחת 
בינדר בנפתולי גורלה 

הטרגי של יהדות הונגריה  
ישראל בן דור*

* ד"ר ישראל בן־דור הוא היסטוריון, עוסק במחקר, עריכה והוראת 
היסטוריה ומזרחנות. עד עתה פרסם ספרים אחדים על אודות 

ההיסטוריה של העם היהודי וא"י ועשרות מאמרים. בשנת 2012 הוציא 
לאור את הספר "אי יהודי בים ערבי", העוסק ביחסו ובעמדותיו של 

הצד ”היהודי בסכסוך עם הערבים בשנים 1947-1956. 
        com /useful-history http://israelbendor.wix. :מידע נוסף זמין באתר

http://israelbendor.wix/
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 בני משפחה בקלוז'. 
 שני משמאל: יוסף בינדר, 
רביעי משמאל: כנראה לודוביק בינדר, 
 בגב התמונה נכתב בהונגרית: 
"אהבתנו מרחוק, שירוקה"

האנדרטה על גדת הנהר



36    שרשרת הדורות, גיליון יולי 2016

הונגריה

 היהודים במרחב ההונגרי 
עד מלחה"ע השנייה 

היהודים קדמו להונגרים בנוכחותם במרחב הגיאוגרפי, 
שבו קמה הונגריה. במאה הראשונה הגיעו ראשוני היהודים 
לפאנוניה )Panonua(, הפרובינציה הרומאית, עם החילות 
ישראל.  בארץ  היהודיות  המרידות  את  שדיכאו  הרומיים 
שבעת  מנורת  ועליהן  השלישית  המאה  מן  מצבות  כמה 
הקנים והמילה "יהודי" מעידות על כך. אולם מכאן ואילך, 

ככל הנראה עקב ריבוי הכובשים, נעלמו העקבות.1
התקיים  ה־9,  במאה  ההונגרי  הכיבוש  לאחר  כי  ברור 
של  בואם  עם  ואילך,  ה־11  המאה  מן  רציף  יהודי  יישוב 
סבלו  היהודים  וממורביה.  מצ'כיה  מגרמניה,  יהודים 
ומרכזי  גדולות  קהילות  גם  קמו  בהונגריה  אך  מרדיפות 
תורה חשובים. בימיו של המלך מתיאש הוניאדי, במחצית 

השנייה של המאה ה־15, נהנו היהודים מיחס טוב. 
 ,1526 בשנת  העות'מאני  הכיבוש  לאחר  ה־16,  במאה 
ספרד.  ממגורשי  יהודים  ולטרנסילבניה  להונגריה  הגיעו 
רוב היהודים בקהילות הראשונות בטרנסילבניה היו ממוצא 
ספרדי. תחת השלטון העות'מאני, במאות ה־16 וה־17, הוקל 
הובסו  העות'מאנים  כאשר  עזבו  מהיהודים  רבים  מצבם. 
ונאלצו לסגת. במאה ה־18 הגיעה לטרנסילבניה אוכלוסייה 
והונגרי. בראשית  גליצאי  צ'כו־מוראבי,  אשכנזית, ממוצא 
המאה ה־19 הגיעו לטרנסילבניה גלי הגירה משטחי האימפריה 
הגרמנית.  השפה  דוברי  היו  רבים  ובהם  ההבסבורגית 
של  הספרדיים  היסודות  נטמעו  ה־19  המאה  לראשית  עד 
האוכלוסייה היהודית בטרנסילבניה ברוב האשכנזי. בדומה 
ליהודי מרכז אירופה, טיפחו היהודים את הגרמנית כשפה 
טופחה  קלוז'(  )דוגמת  מסוימים  באזורים  ליידיש.  שנייה 
הלשון ההונגרית ובאזורים אחרים השפה הרומנית. הרומנים 
אף טענו שהיהודים בטרנסילבניה מבצעים "מדיאריזציה" 
לאוכלוסייה  ההונגרית(  התרבות  את  מחדירים  )כלומר, 
להתקדם  היהודים  הצליחו  האמנסיפציה  לאחר  הרומנית. 
מאות משפחות  כמה  בטרנסילבניה.  החברתית  העילית  אל 
חדרו  ותעשיינים(  סיטונאים  יערות,  בעלי  אחוזות,  )בעלי 
לשכבות העליונות של החברה המקומית. בין שתי מלחמות 
היה  בצפון־טרנסילבניה  היהודים  של  חלקם  העולם, 
משמעותי במסחר, בתעשייה, במקצועות אקדמיים, בתרבות 
ובאמנות. לכאורה ניתן היה לומר שהיהודים בטרנסילבניה 
גם  בנוסף  פעלו  המתבוללים  של  לצדם  אך  להתבולל,  נטו 
חזקה  אורתודוקסית  יהדות  וגם  חשובה  ציונית  תנועה 

פרי, פרקים בתולדות היהודים בהונגריה בימי הביניים, עמ' 38-29.  )1

היהודים  חסידיות.  וחצרות  חרדים  של  קהילות  שכללה 
היהודים  החשאית.  הקומוניסטית  בתנועה  פעילים  גם  היו 
גם  אך  ההונגריים,  ובשפה  בתרבות  אחזו  בטרנסילבניה 
השפה העברית נשמרה ובעשרים ערים ועיירות נדפסו בין 
כ־900 ספרים בעברית, מהם  השנים 1940-1870 בקירוב 

כמאה בקלוז' לבדה.2 
בשנת 1735 נמנו בהונגריה 11,600 יהודים בלבד ואילו 
בעיקר  שנבע  העצום,  הגידול   .911,000  -  1910 בשנת 
הגדולה  ההגירה  למרות  התמיד  הגבוה,  הטבעי  מהריבוי 
לארה"ב.  ובעיקר  המערב  לארצות  וה־20  ה־19  במאות 
בשנים  ההונגרי  במרד  המורדים  לצבא  התנדבו  היהודים 
בשנת  רק  האמנסיפציה  את  קיבלו  הם  אולם   1849-1848
לממלכה  הפכה  ההבסבורגית  הממלכה  כאשר   ,1867

דואלית: ממלכת אוסטרו־הונגריה. 
"הגדולה",  בהונגריה  היהודית  הקהילה  נהנתה  מאז 
דמוגרפי  ומגידול  משגשוג  האוסטרו־הונגרית,  בקיסרות 
בבודפסט,  שנותרו  המפוארים  הכנסת  בתי  תקדים.  חסרי 
חלק  היום  שהם  ובאזורים   )Kecskemét( בקצ'קמט 
מרומניה )כגון בטימישווארה, Timişoara( מעידים יותר 
הונגריה שלטה  ההונגרית.  היהדות  על תפארתה של  מכל 
התרבות  כנושאי  עצמם  ראו  והיהודים  רבים  עמים  על 
חלק  ומילאו  ההונגרי  העם  בקרב  התבוללו  ההונגרית, 
בכלכלה,  באוכלוסייה,  למשקלם  ומעבר  מעל  מרכזי, 

במשפט, בעיתונאות, בספרות ובתחומים אחרים. 
מכיוון  בתוכה  מפולגת  הייתה  הונגריה  יהדות  אולם 
שהיהודים הגיעו ממקומות שונים והשקפותיהם היו שונות. 
לאחר גירוש התורכים מהונגריה )1686( ירד משקלה של 
נותרו  ספורות,   ספרדיות  קהילות  ורק  הספרדית  היהדות 
עד סוף המאה ה־19. מרבית היהודים בהונגריה באו ממזרח 
התיישבו  כך  מגרמניה.  וחלקם  ומורביה  בוהמיה  אירופה, 
שנטו  ויהודים  אירופה  ממזרח  חרדים  יהודים  בהונגריה 
לקרע  הובילו  הדעות  הבדלי  דתית.  ולרפורמה  להשכלה 
בדצמבר  ב־10  בבודפסט  שהתקיים  היהודי  בקונגרס 
1868. חלק מהצירים נטה לתיקונים בחינוך ובסדרי תפילה 
ואילו החרדים התנגדו ועזבו במחאה. כך נפרדו היהודים 
האורתודוכסית;  הקהילה  קהילות:  לשלוש  בהונגריה 
הקהילה הקונגרסאית או הניאולוגית )רפורמית(; הקהילה 
שמאוחר  קונסרבטיבים(  )מעין  סטטוס־קוו־אנטה,  בשם 

יותר התלכדה עם ארגון הקהילות הניאולוגיות.3 
השוליים  באזורי  בעיקר  ניכר  האורתודוכסים  של  כוחם 

אנצ'ל ולביא, פנקס קהילות רומניה, עמ' 56-3.  )2
כרמלי־ויינברגר, ספר זיכרון ליהדות קלוז'-קולוז'וואר, עמ' לא.  )3
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לאחר  מהונגריה  שנלקחו 
הראשונה  העולם  מלחמת 
סלובקיה  )קרפטורוס, 
וטרנסילבניה(. ההתבוללות 
הייתה  האתנית  בהונגריה 
חזקה מאוד. שיעור נישואי 
בשנות  הגיע  התערובת 
מכלל  לחמישית  השלושים 
ההתנצרות  וגם  הנישואים 

גברה מאוד. 
היהודים,  מדינת  חוזה 
נולד  הרצל,  זאב  בנימין 
 .1860 בשנת  בבודפסט 
לבית  סמוך  נמצא  ביתו 

 )Dohány דוהני,  )ברחוב  הניאולוגי  הגדול  הכנסת 
בית  בקרבת  העיר.  של  היהודי  כמוזיאון  כיום  המשמש 
וקבר אחים שבו נקברו  הכנסת נמצאים המוזיאון היהודי 
בזמן מלחמת העולם השנייה כאלפיים יהודים שמתו מרעב 

ומקור בגטו של בודפשט. 
רק חוג קטן של משכילים ומעט מאוד חרדים בהונגריה,  
התנגדו  החרדים  ורוב  המתבוללים  ואילו  בציונות  תמכו 
לציונות בחריפות. הרצל לא זכה בימי חייו לאהדה והציבור 
שיש  הרעיון  את  דחה  המכריע,  ברובו  בהונגריה,  היהודי 
באוזניו  השמיע  הרצל  ליהודים.  מדינה  להקמת  לשאוף 
בפרלמנט  ציר  וגם  הקהילה  אחד מראשי  מזאי,  ארנו  של 

ההונגרי, את דברי הנבואה הבאים:
יגיע האסון, וככל שיתאחר, כן  "גם אל יהודי הונגריה 
יהיה איום יותר; ככל שיתמידו להישאר בארצם, כן יהיה 
חמור יותר. אין מנוס מפני שנאת היהודים...ובינתיים אנו, 
שהיום היינו ללעג, נבנה בית מרווח לאלה, אשר עתה אינם 

רוצים לשים לב אלינו".4 
משה  הרב  נלהבים.  תומכים  גם  להרצל  היו  אולם 
האורתודוכסית  הקהילה  כרב  שכיהן  גלזנר,  שמואל 
היה  בתורה,  גדול  שנחשב   ,)1923-1877 )בשנים  בקלוז' 
בין תומכיו  הראשונים של הרצל וצידד בתנועה הציונית 
יסדה את התנועה הציונית  ואשר  שהחלה להתארגן בעיר 
עקב  הראשונה.  העולם  מלחמת  בתום  בטרנסילבניה 
כהונתו  את  עזב  בקהילה  האנטי־ציונים  של  ההתנגדות 
התנועה  מייסדי  בין  היה  גלזנר  לארץ.  עלה   1923 ובשנת 
המדינות  אחת  הייתה  הונגריה  המזרחי.5  של  העולמית 

שם, תולדות יהודי טרנסילבניה, עמ' 178.  )4
אנצ'ל ולביא, רומניה, עמ' 246-245 .  )5

הופיעה  שבהן  הראשונות 
המודרנית  האנטישמיות 
במחצית השנייה של המאה 
העולם  במלחמת  ה־19. 
האנטישמיות  הראשונה 
גברה, למרות ההשתתפות 
היהודים  של  הניכרת 
ובנפש,  ברכוש  במלחמה, 
 10,000 של  ומותם 
חלקם  בקרבות.  יהודים 
במרד  היהודים  של 
הימים  קצר  הקומוניסטי 
 ,)1919 )מרס-אוגוסט 
בלה  ידי  על  שהונהג 
האנטישמיות.  של  להתחזקותה  גרם  מקלוז'(,  )יהודי  קון 
הצבא, שדיכא את הקומוניסטים, כיוון את 'הטרור הלבן' 

נגד השמאל והיהודים ורצח כ־3,000 יהודים.  
חלק  הונגריה  הייתה  הראשונה  העולם  במלחמת 
העולם  מלחמת  בתום  האוסטרו־הונגרית.  מהאימפריה 
הראשונה, בחוזה טריאנון )1920(, הושם הקץ ל"הונגריה 
וכשלושה  משטחה  שלישים  שני  איבדה  והיא  הגדולה" 
11 מיליון( נמסרו לשלטון רומניה,  מיליון הונגרים )מתוך 
יוגוסלביה, צ'כוסלובקיה ואוסטריה. במקום במלוכה רב־
)שלט  יוזף  פרנץ  הקיסר  של  בימיו  שהיה  כפי  לאומית, 
ליהודים,  הטוב  ביחסו  שנודע   ,)1916-1848 בשנים 
שהעריצו ואהבו אותו, נמצאו עתה יהודי הונגריה במדינה 
התרבות  כמפיצי  בתפקידם  צורך  עוד  היה  לא  קטנה. 
ההונגרית ורבים ביקשו לתפוס את העמדות שהגיעו אליהן 

בתחומי החיים השונים.
לניסיון  לתבוסה,  באחריות  היהודים  את  הימין האשים 
של  עוצמתה  ולאובדן  ב־1919,  הקומוניסטי  ההפיכה 
לאחר  ולאוסטריה  לגרמניה  שקרה  למה  בדומה  הונגריה. 
מלחמת העולם הראשונה, בנוסף לאובדן השטחים, קוצץ 
צבאה של הונגריה והיא גם נאלצה לשלם פיצויים. מכאן 
ואילך, בין שתי מלחמות העולם, הדריכה את מדיניות החוץ 
של הונגריה השאיפה להחזיר לשליטתה את השטחים ואת 
העוצמה והתפארת שאבדו עם פירוק הקיסרות האוסטרו־

הונגרית. 
השכלתם  ובכלכלה,  בחברה  הגבוה  מעמדם  למרות 
העולם  במלחמת  המלחמתי  למאמץ  ותרומתם  הגבוהה, 
ואלימה.  חריפה  מאנטישמיות  היהודים  סבלו  הראשונה, 
בשנת 1927 ערכו סטודנטים שלמדו באוניברסיטה פוגרום 
 .1922 בשנת  נערך  קודם  פוגרום  קלוז׳.  העיר  ביהודי 

בית הכנסת הניאולוגי בקלוז׳ כיום
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הסטודנטים הרסו ובזזו שמונה בתי כנסת, חיללו 46 ספרי 
"אוי  הציוני  העיתון  של  הדפוס  בית  את  והחריבו  תורה  
סטודנטים  של  טענתם  הייתה  להשתוללות  העילה  קלט". 
לרפואה כי בגלל ה'חברא קדישא' היהודית, נמנעה אספקת 
בעיר  שנערך  הפוגרום  לפתולוגיה.  למחלקה  מתים  גופות 
היה חלק משרשרת פוגרומים שציינו את הקמתה של תנועה 
"משמר  בשם   1929 משנת  שנקראה  פשיסטית  רומנית 

הברזל". 
 

בשנות העשרים, הפליגו האידיאולוגים של הימין למאה 
המלוכה  בימי  הליברלי  הכלכלי  שהמשטר  וטענו  ה־19 
היהודים  היהודים.  של  כוחם  לעליית  גרם  המשותפת 
"הרוח  ובהריסת  ההונגרית  ללאומיות  בחדירה  הואשמו 
המדיארית",  בהטפה לתיקונים חברתיים, בעידוד הבדלנות 
של המיעוטים הלאומיים ובהובלת מעמד הפועלים ההונגרי 
נוצרה  כך   .1919-1918 בשנים  הקומוניסטיות  למהפכות 
הגרסה ההונגרית לאגדת "הסכין בגב האומה" שאפיינה את 
הלאומנית  התעמולה  מבחינת  לפיכך,  הנאצית.  התעמולה 
היהודים  את  ולבודד  לדחות  היה  ההכרח  מן  ההונגרית, 
מהלאום ההונגרי ולהוביל להתחדשות נוצרית ולאומית. זו 
הייתה האידיאולוגיה הרשמית של המשטר והימין הקיצוני 

אף אימץ אותה בדבקות.6 
העשרים  שנות  בראשית  לשלטון  הימין  של  עלייתו 
הובילה לחקיקת חוקים נגד היהודים, שנועדו לשבור את 
כוחם הכלכלי ואף להגביל את מספר הסטודנטים היהודים 
באוניברסיטאות. בכך קדמה הונגריה גם לגרמניה הנאצית, 
הנאצים  עליית  עם  רק  היהודים  נגד  חוקים  נחקקו  שבה 
ניסו  ההונגריות  מהממשלות  חלק   .1933 בשנת  לשלטון, 
הדרקוניים  החוקים  של  עוקצם  את  ולעקר  בפרץ  לעמוד 
והמפלים נגד היהודים. אולם המשבר הכלכלי בסוף שנות 
העשרים הוביל לעלייתן של ממשלות ימין קיצוניות. אחר 
כך הבטיחה גרמניה הנאצית להונגריה להחזיר לשליטתה 
את השטחים שאבדו לה במלחמת העולם הראשונה וכעת 
היו חלק מהמדינות החדשות שהוקמו בהתאם לחוזה ורסאי. 
הנתח הגדול ביותר משטחה של הונגריה ובו טרנסילבניה 
ושני מחוזות נוספים, הועבר לשליטתה של רומניה, שהיא 

הייתה המרוויחה העיקרית מחוזה טריאנון.
בשנות השלושים, לאחר עליית המשטר הנאצי לשלטון 
את  שהפלו  חוקים  והוצאו  האנטישמיות  גברה  בגרמניה, 
מ־  בהתמדה  נשדד  היהודים  של  רכושם  לרעה.  היהודים 
1938 ואילך כדי "לתקן" כביכול את חוסר הצדק החברתי 

6( קצבורג, אנטישמיות בהונגריה 1944-1867, עמ' 109-107. 

ולחלק את הונם של היהודים בין הנוצרים. תנועת "משמר 
תיכון  תלמידי  בקרב  רחבה  לתמיכה  שזכתה  הברזל", 
וסטודנטים, הידקה את קשריה עם המפלגה הנאצית כבר 
בשנת 1936. בכל השנים רדפה התנועה את היהודים ופעלה 
המשטר  עם  ביחד  שאת  ביתר  וזאת  לרציחתם  כוחה  בכל 

הנאצי, בשנות מלחמת העולם השנייה. 
לדרישותיה  הונגריה  סירבה   1944 מרץ  עד  זאת,  עם 
של גרמניה לבצע את מדיניות "הפתרון הסופי" ביהודים 
נפתחו  הגרמני,  הכיבוש  לאחר  שליטתה.  תחת  שנמצאו 
עם  מלא  פעולה  בשיתוף  וההונגרים  הגיהינום'  'שערי 
אותם  וגירשו  אותם  היהודים, שדדו  את  בודדו  הגרמנים, 

לרצח באושוויץ, כפי שיתואר בהמשך. 
 

 חיי משפחת בינדר 
בעיר קלוז' שבטרנסילבניה

אירוסין  מסיבת  נערכה   1932 באוקטובר  ב־19 
הרומי: שמה  את  כולל  העיר  שם  )ברומנית  קלוז'   בעיר 
בהונגרית,   Kolzsvar קולוז'וואר   ,Ciuj-Napoca
בטרנסילבניה  בגרמנית(   Klausenburg קלאוזנבורג 
שהייתה חלק מרומניה בין השנים 1920 עד 1940. בשנת 
צפון־טרנסילבניה,  עם  ביחד  קלוז',  העיר  הועברה   1940
העולם  מלחמת  בתום   ,1945 ובשנת  הונגריה  לשלטון 
השנייה, חזרה טרנסילבניה במלואה לשלטון רומניה.  כיום 
קלוז' היא העיר הראשית של טרנסילבניה, בחלק המרכזי 

של רומניה, והיא מרכז תרבותי, תעשייתי ופוליטי.
סבי,  של  האחות  בינדר,  אידה  של  הדודה  בת  אירנה, 
התארסה לבחיר ליבה. זו אחת משלוש התמונות היחידות 
 ,)Binder Francisc( שנשארו ברשות אבי, אברהם בינדר
שהיה אז בן 12, השתתף באותה מסיבה וגם הוא צולם בין 
המוזמנים. שנים רבות לאחר שעלה לארץ עברת את שם 
דור.  לבן  מבינדר  המשפחה 
בתמונה צולמו גם הוריו, יוסף 
שרולטה  בינדר.  ושרולטה 
הייתה בת למשפחת קון ונמסר 
משפחה  קרובי  לה  שהיו  לי 
חלתה   1933 בשנת  בצרפת. 
אושפזה  ממארת,  במחלה 
בבית החולים בקלוז' ונפטרה. 
שורשיה של משפחת בינדר 
של  בגטו  הנראה  ככל  נעוצים 
הוא  בינדר  השם  פרנקפורט. 
בוכבינדר  של  קיצור  למעשה 

הסבתא שרולטה נני
בינדר )ממשפחת קון(
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)Buchbinder(, בגרמנית – כורך  ספרים. כאשר נדרשו 
היהודים לאמץ שם משפחה, במסגרת האמנסיפציה במאות 
ה־18 וה־19, אחד המקורות לשמות משפחה היה המקצוע. 
אכן, כפי שהבנתי, המסורת של כריכת ספרים בעבודת יד 
קרן, שאף  אבי, מרים  הדורות. בת הדודה של  בין  עברה 
שמוצא  סיפרה   ,1932 משנת  תמונה  באותה  מופיעה  היא 
להונגריה  שהגיע  בינדר(  )אברהם  באברך  הוא  המשפחה 
יהודית־הונגרית  ממשפחה  גולדה,  עם  והתחתן  מפולין 
נולדה  אבי,  של  הדודה  בת  )פישר(,  קרן  מרים  ותיקה. 
אף היא, כמו אבי, בשנת 1920 בקלוז'. אמה הייתה אידה 
בינדר )אחותו של הסבא, יוסף( ואביה היה מרדכי )מרטין( 

פישר. 
ומסועפת  גדולה  משפחה  הייתה  בינדר  משפחת 
בטרנסילבניה. לגולדה ולאברהם, ההורים של סבי, נולדו 
שבעה בנים ובנות. שישה מהם חיו בטרנסילבניה והקימו 
הבנאט  באזור  חי  השבעה  מן  אחד  משלהם.  משפחות 

)Banat(, שהועבר לפי חוזה טריאנון ליוגוסלביה.  
ששם  שלושה  הוזכרו  רומניה  של  הקהילות  בפנקס 
 ,)Dej( 'משפחתם בינדר בשנים שקדמו לשואה. בעיר דז
 )Someş( סומש  המחוז  עיר  לקלוז',  מצפון  ק"מ  כ־60 
החלה   ,)Someșul Mare( סומשול־מארה  נהר  שעל 

רשות  לאחר שניתנה   ,1834 היהודית בשנת  ההתיישבות 
זמנית לכמה בעלי מלאכה יהודים מהכפר אורישור הסמוך 
להתיישב בעיר. בשנת 1818  ניסה יהודי ושמו בינדר, אף 
)Urisor(, להתיישב בעיר. מכיוון  הוא מהכפר אורישור 
להקים  הציע  דרכים,  בסלילת  כקבלן  הייתה  שעבודתו 
בין העיר לבין  גשר על הנהר סומאשול־מארה, שהפריד 
מכיוון שהתנה את הקמת הגשר בקבלת  אולם  אורישור. 
ביחד  בקשתו  את  השלטונות  דחו  בדז',  לשבת  רישיון 
כרמלי־ויינברגר,  משה  הגשר.7  להקמת  התוכנית  עם 
חשוב,  והיסטוריון  בקלוז'  הנאולוגית  הקהילה  של  הרב 
ראה בהצעה של בינדר הוכחה נוספת להבנה של היזמים 
היהודים, כבר בראשית המאה ה־19, שמן ההכרח לפתח 
בזמן שהקיסרות  בטרנסילבניה,  והכלכלה  התעשייה  את 
ראתה  לא  בווינה,  מבירתה  במרחב  האוסטרית, ששלטה 
את  לפתח  שאפו  לדבריו,  היהודים,  בפיתוח.  צורך  כל 
כדי  בה  "יש  והמכרות:  היערות  על  שתתבסס  התעשייה 
האזור  את  לשלב  טרנסילבניה  יהודי  מגמת  את  לסמל 
התעשייה  את  לפתח  אירופה,  של  הכלכלי  הדם  במחזור 
היערות  המכרות,  על  הטבעי,  העושר  על  שתתבסס 

אנצ'ל ולביא, פנקס הקהילות רומניה, עמ' 118-117.   )7

מסיבת אירוסין בקלוז' 19.10.1932. שנייה משמאל, עומדת בשורה העליונה: מרים קרן )פישר( בת 12 
יושב לשולחן, שלישי מתוך ארבעה: יוסף בינדר. מעליו, מניחה את ידיה על כתפיו, שרולטה בינדר.

עומד, שני מימין, צמוד לאישה צעירה, פרנציסק )אברהם( בינדר )בן דור( בן 12
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כן,  כמו  האירופית.8   בכלכלה  ותשתלב  הטבע  ואוצרות 
כ־80   ,  )Jibou( ז'יבואו  בעיר  החכמים  מתלמידי  אחד 
ק"מ מצפון לקלוז'( לפני השואה היה ר' יהודה בינדר.9 
 Supurul( סופורול־דה־ז'וס  בכפר  ה־19,  המאה  בסוף 
בינדר  de Jos(, אף הוא בצפון טרנסילבניה, היה  ד"ר 
הקטנה  היהודית  בקהילה  היהודים  הרופאים  משני  אחד 

שהייתה במקום.10 
סבי, יוסף בינדר, שירת בצבא אוסטרו־הונגריה כחייל 
רגלי במשך 11 שנים, מהן שבע שנים בשירות סדיר וארבע 
שנים לחם למען הונגריה )ובעלת בריתה גרמניה( במלחמת 
ככל  גויס,  הרגלים שאליו  חיל  רגימנט  הראשונה.  העולם 
51 שאחד מבסיסי הקבע שלו נמצא  הנראה, היה רגימנט 
בעיר קלוז'. הרגימנט נלחם בהרי האלפים שבצפון־איטליה. 
יוסף בינדר חזר חי ושלם משדות הקרב של מלחמת העולם 
הראשונה. הוא התחתן עם שרולטה )ממשפחת קון(. נולדו 
להם שני בנים, אבי אברהם, שהיה הבכור, בשנת 1920 והבן 
במקצועו  רצען  היה  יוסף   .1921 בשנת  לודוביק,  הצעיר, 
ומומחיותו הייתה בגזירת החלק העליון של הנעל. מקצוע 
הרצענות נחשב אז למקצוע יוקרתי. נעליים יוצרו באותן 
טכנית  יכולת  שחייבה  עבודה  הייתה  זו  ולכן  מעור  שנים 
יקר  חומר  באובדן  כרוכה  הייתה  שטעות  מכיוון  גבוהה, 
באנפיהוניאד  הוניוד,  בעיירה  התגוררה  המשפחה  ערך.  
)בהונגרית Banfyhuniad, Huedin(, כ־43 ק"מ מצפון־
מערב לעיר קלוז', וממנה עברה לגור בקלוז'. בשנת 1930 

מנו היהודים בהוניוד 1,026 נפשות מתוך 11.5,401 
מספר היהודים בקלוז' בשנת 1936 היה 13,732 ובשנת 
1941 מספרם היה 16,736 בתוך אוכלוסייה של 12.110,956 
ביותר  הגדולה  הייתה  ה־16,  במאה  שהוקמה  הקהילה, 
תרבות,  חינוך,  מוסדות  בה  והיו  הצפונית  בטרנסילבניה 
ציונים  מנהיגים  ממנה  יצאו  ציוני.  ומרכז  וצדקה  סעד 
בראש  שעמד  האחרון  קסטנר.  וישראל  דנציג  הלל  ובהם 
זיגמונד לב ובראש הקהילה  הקהילה האורתודוכסית היה 

הניאולוגית עמד ד"ר יוסף פישר )חותנו של קסטנר(.13 
אבי, אברהם ז"ל, למד ב"ליציאום", בית הספר התיכון 
ג'יורג'יו  של   שמו  על  שנקרא  קלוז',  בעיר  ביותר  הטוב 
מדינאי  רומני,  היסטוריון   ,)George Barițiu( בריציו 

כרמלי־וינברגר, תולדות יהודי טרנסילבניה, עמ' 95.   )8
אנצ'ל ולביא, פנקס הקהילות רומניה, עמ' 142.  )9

אנצ'ל ולביא, פנקס הקהילות רומניה, עמ' 198.   )10
Huedin, ערך בויקיפדיה ברומנית.   )11

משה כרמלי־וינברגר, ספר זיכרון ליהדות קלוז'-קולוז'וואר,   )12 
עמ' כה.

קלוז', מרכז המידע אודות השואה "יד ושם".  )13

ומייסד העיתונות הרומנית  שחי במאה ה־19. אברהם נועד 
ללמוד רפואה והוא היה תלמיד שקדן ובעל זיכרון מעולה. 
לימודי השפות הלטינית והצרפתית וידיעות רבות אחרות  

נשארו בזיכרונו כל חייו. 

עולים לארץ ישראל
בשנת 1935, שלוש שנים לאחר שאמו נפטרה ממחלה 
ורדף  גרמניה  על  ובזמן שהמשטר הנאצי השתלט  קשה, 
את היהודים בה, נוצרה הזדמנות עבור יוסף בינדר לשלוח 
את אחד משני הבנים לארץ ישראל, באמצעות סרטיפיקט 
לארץ  לשלוח  החליט  בינדר  יוסף  חוקי.  עלייה(  )רישיון 
את אבי אברהם ז"ל ולהשאיר ברומניה את הבן הצעיר, 
עם משפחת  לארץ  נשלח  אבי,  בינדר,  אברהם  לודוביק. 
פישר, שהתגוררה בקלוז', כילד רביעי. כפי שצוין לעיל, 
האחות  בינדר,  לאידה  נשוי  היה  פישר  )מרטין(  מרדכי 
של סבי. במשפחת פישר היו שלושה ילדים: שתי בנות, 
מרים, רחל והבן יוסף. נוצרה הזדמנות לשלוח את אברהם 
)רישיון עלייה( על שם  לארץ מכיוון שהיה סרטיפיקאט 
נערה )שנפטרה?( במשפחה אחרת. אבי התחפש לנערה, 
)רחל(,  פישר  במשפחת  הבנות  אחת  של  תאומה  כביכול 
ואת שמו הרומני, פרנצ'סק, שינו לצורך העלייה לארץ, 

לפרנצ'סקה. 
ממשלת המנדט הבריטי שלטה אז בארץ והיא הגבילה 
את העלייה החוקית של יהודים גם לאחר שמצבם החמיר 
דווקא  נוספות.  ובארצות  בפולין  בהונגריה,  בגרמניה, 
גדולה  עלייה  התאפשרה   )1939-1929( שנים  באותן 
בארץ  היהודי  היישוב  שבמסגרתה  החמישית(  )העלייה 
הוכפל והגיע לכ־450,000 נפשות בפרוץ מלחמת העולם 
השנייה. אולם מאחר שרבים ביקשו לעלות לארץ ורישיונות 
העלייה שסיפקו הבריטים לא הספיקו, התחילה בשנת 1934 
העלייה הבלתי־חוקית, שהתמידה עד תום המנדט הבריטי. 
כמשתתף   1932 בשנת  לארץ  הגיע  פישר  מרדכי 
בסך  מרומניה.  המשלחת  במסגרת  הראשונה,  ב"מכביה" 
 390 אביב,  בתל  שנערכה  ב"מכביה",  השתתפו  הכול 
ספורטאים מ־18 מדינות. לאחר ה"מכביה" הצליח להישאר 
בארץ, החל לעבוד במפעל למלט "נשר", הסמוך ליישוב 
נשר )כיום בתחום העיר נשר, מזרחית לחיפה( ובנה צריף 
מגורים,  ומקום  עבודה  שמצא  לאחר   ,1935 בשנת  מעץ. 
משפחתו  את  להעלות  כדי  סרטיפיקאטים  להשיג  הצליח 
את  להעלות  כדי  בעצמו  חזר  לא  הוא  הנראה  ככל  לארץ. 
המשפחה  כאבי  אחר,  מישהו  עלה  ובמקומו  המשפחה 

כביכול. 
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אברהם נפרד מהוריו ומאחיו הצעיר, הצטרף 
למשפחת פישר והם נסעו מקלוז' לקונסטנצה 
)Constanţa( שבחוף הים השחור. בנמל זה 
עלו על האנייה "טרנסילבניה" והפליגו לארץ 
והתיישבה  לארץ  הגיעה  המשפחה  ישראל. 
היה  הביטחוני(  )וגם  הכלכלי  המצב  בנשר. 
קשה. בשנת 1936 פרץ "המרד הערבי" שארך 
אבי   .1939 בשנת  רק  והסתיים  שנים  שלוש 
כפועל  עבודה  ומצא  פישר  משפחת  את  עזב 
בשנת  בנהלל.  סלוצקי  משפחת  אצל  חקלאי 
1938 התגייס לנוטרות ושמר על שדות נהלל. 
ונרשם בשם  מכיוון שהגיע לארץ בשם פישר 
הבריטים  היו  עוד  כל  עליו  לשמור  נאלץ  זה, 
בארץ. רק לאחר תום המנדט הבריטי, כאשר 

המקורי,  משפחתו  לשם  חזר   ,1949 במרץ  נישאו,  הוריי 
קרא  בן־גוריון  דוד  כאשר  החמישים,  בשנות  בינדר. 
אמי  לבן־דור.  שמו  את  עברת  המשפחה,  שמות  לעברות 
עודדה אותו לחזור לשם בינדר ואחר כך לעברת אותו בדרך 
 14 המזכירה את השם המקורי. כך ארע שלמעשה במשך 
שנים, בגילאים 29-15, נשא שם משפחה אחר. הרישומים 
השונים ותיקוניהם גרמו לכך שדברי דואר בשמות שונים 
מניח  אני  מכן.  לאחר  עשורים  גם  לביתנו  להגיע  הוסיפו 
שתופעות אלה היו נפוצות במשפחות ויחידים ששיחק להם 

לפני  מאירופה  לארץ  לעלות  והצליחו  מזלם, 
מלחמת העולם השנייה.

שואת יהודי הונגריה
בברית  היהודים  נרצחו  שבהן  בשנים 
המועצות, בפולין ובארצות אחרות )במסגרת 
"הפיתרון הסופי" הנאצי( עדיין נשארה יהדות 
הונגריה )כולל השטחים המסופחים ופליטים( 
כמעט בשלמותה - כ־725,000 נפשות. אולם 
במאי 1944, כשנה בלבד לפני תום המלחמה, 
משלוח  כוח  הצטרף   1941 ביוני  הקץ.  בא 
הגרמני  לצבא  )כ־200,000(  גדול  הונגרי 
בפלישה לברית המועצות. אולם בינואר 1943, 
של  הנגד  במתקפת  אבד  )כ־150,000(  שמרביתו  לאחר 
עם  מבריתה  להשתחרר  הונגריה  ניסתה  האדום,  הצבא 
ב־19  לפיכך,  המנצח.  הצד  אל  ולעבור  הנאצית  גרמניה 
במרץ 1944, כאשר הצבא האדום התקרב להרי הקרפטים, 
היהודים.   גורל  נחתם  וכך  הונגריה  את  גרמניה  כבשה 
וחמישים  כמאה  ובה  פמליה  בראשות  אייכמן,  אדולף 
אנשים בלבד, הגיע לבודפסט וניהל את משלוח היהודים 
לאושוויץ ביעילות מחרידה. בתוך זמן קצר מאוד, בין ה־15 
במאי 1944 ל־9 ביולי 1944, גורשו לאושוויץ מ־55 גטאות 

עומד במרכז: אברהם בן־דור ז"ל; משמאלו - בשמלה הבהירה – מרים קרן, לבית פישר, תבדל"א. גם היא מקלוז'

אברהם בינדר - נוטר 
במשטרת היישובים 

העברית – לאחר עלייתו 
לארץ בשנת 1935
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משא,  קרונות  של  רכבות  וב־147  גדולים  ריכוז  ומקומות 
כ־437,000 יהודים ורובם נרצחו באופן מיידי. המשרפות 
פעלו בקצב מסחרר. כל ניסיונות ההצלה הרבים, שתקצר 
היריעה מלפרט אותם כאן נכשלו, כולל הניסיונות לשכנע 
את בנות הברית להפציץ את מסילות הברזל לאושוויץ ואף 
שמרבית  בזמן  באושוויץ־בירקנאו.14  ההשמדה  אתרי  את 
כ־200,000  רוכזו  לאושוויץ,  נשלחו  בהונגריה  היהודים 
ויציאתם  בכוכב  שסומנו  בבתים  בבודפסט  שהיו  יהודים 
תפיסת  עם   ,1944 באוקטובר  ב־15  הוגבלה.  לרחובות 
השלטון על ידי פרנץ סלשי )Szálasi Ferenc(, השתלטו 
ובזזו  הבירה  רחובות  על  האנטישמית  החץ"  "צלב  אנשי 
נשארו  יהודים  אלפי  עשרות  מקום.  בכל  יהודים  ורצחו 
בחיים בזכות תעודות חסות שוויצריות ושבדיות מזויפות 
הצירויות  בחסות  שנמצאו  בבתים  לשהות  להם  שאפשרו 
של שוויץ ושבדיה. כך נותרו בחיים עשרות אלפים מיהודי 

בודפסט. 15 
החץ",  "צלב  אנשי  של  המרבית  ו"היעילות"  המהירות 
שיתוף  עקב  התאפשרו  הנאצים,  של  להערכתם  שזכו 
בהונגריה.  והממשל  השלטון  מערכות  של  המלא  הפעולה 
לאחר הדחתו של מיקלוש הורטי על ידי הגרמנים באוקטובר 
1944, עלה לשלטון פרנץ סלשי מנהיג "צלב החץ" והוא 
בחיים.  שנותרו  הונגריה  ביהודי  פרעות  ביצוע  על  הורה 
רבים מהם נרצחו ברחובות ורוכזו בגטאות. כמו כן נרצחו 
בחודשי שלטונה של המפלגה, עד לכיבוש הרוסי באפריל 
1945, כ־28,000 צוענים. באותה תקופה נהגו אנשי "צלב 
בבודפשט,  הדנובה  נהר  גדת  על  יהודים  להעמיד  החץ" 

כשפניהם למים, ולירות בגבם, כך שיפלו ויטבעו. 
כל בעלי התפקידים בכל הרמות, שוטרים, ראשי ערים 
ופקידים, עשו ככל יכולתם כדי להבטיח את משלוח היהודים 
ב־27  מטורפת.  במהירות  פעלו  המשרפות  לאושוויץ. 
בינואר 1945 שוחרר מחנה אושוויץ על ידי 'הצבא האדום'. 
בסך הכל נספו במלחמת העולם השנייה כ־564,500 מתוך 
725,000 מיהודי הונגריה. מתברר שכ־63,000 נספו לפני 
הכיבוש הגרמני, כ־267,800 יהודים היו תושבי הונגריה 
לאחר חוזה טריאנון וכ־233,700 יהודים נשלחו לאושוויץ 
מרומניה  מצ'כוסלובקיה,  להונגריה  שסופחו  מהאזורים 

ומיוגוסלביה בשנים 1941-1938.     
 ,)Aron Marton 1980-1896( מרטון  ארון  הבישוף 
בגיולפהרוואר  טרנסילבניה  של  הכנסייתי  המחוז  ראש 
שעמדו  הבודדים,  האנשים  אחד  היה   )Gyulafehérvár(

פרידלנדר, שנות ההשמדה, עמ' 581   )14
שם, שם.  )15

בגלוי לימין היהודים. הוא מחה נגד ריכוז היהודים בגטאות, 
ליהודים בכל דרך. מרטון הזהיר מפני פשע  לסייע  וקרא 
כולו.  ההונגרי  העם  של  קין  לאות  שיהפוך  היהודים  רצח 
ולתזכירים ששלח לראשי השלטון, הוא  בנוסף למכתבים 
מחה בגלוי נגד רדיפת היהודים. כך עשה ב־18 במאי 1944, 
על  עלה  כאשר  בצפון־טרנסילבניה,  רשמי  בסיור  בהיותו 
לנוצרים  בגלוי  וקרא  בקלוז'  הקדוש  מיכאל  כנסיית  דוכן 
שיסייעו ליהודים שכבר רוכזו בגטאות ועמדו בפני גירוש. 
בדבריו התנגד במפורש לגזענות ולרדיפת עמים. בין ארון 
ידידות  שררו  בקלוז'  הניאולוגית  הקהילה  לבין  מרטון 
רבות.  וסבל  נאסר  נרדף,  מרטון  ארון  הדדית.  והערכה 
"יד  ולגבורה  לשואה  הזיכרון  רשות  הכירה   2000 במרץ 

ושם"  במרטון כחסיד אומות העולם.16  
ההונגרים,  לידי  הועברה  שצפון־טרנסילבניה  לאחר 
דרום  בין  בטרנסילבניה  היהודים  נחלקו   ,1940 בשנת 
טרנסילבניה בשליטת רומניה )40,937 יהודים( לבין צפון־
הונגריה.  של  לשליטתה  שהועבר  בשטח  טרנסילבניה, 
בשנת 1941 נמצאו בצפון טרנסילבניה 151, 125 יהודים.17  
אזרחים  שהם  להוכיח  מהיהודים  דרש  ההונגרי  השלטון 
מאות   .1921 לשנת  קדמה  ההונגרית  ושאזרחותם  הונגרים 
לקמיניץ־פודולסק   1941 ביולי  נשלחו  יהודיות  משפחות 
היו  שכבר  היהודים,  נגד  החוקים  רחמים.  ללא  ונרצחו 
טרנסילבניה.  בצפון  מיד  הונהגו  בהונגריה,  בתוקף 
כול,  חסרי  נותרו  ובעליהם  הולאמו  היהודיים  המפעלים 
פקידים יהודים פוטרו, תלמידים יהודים לא התקבלו לבתי 
הספר התיכוניים ההונגריים והפעילות התרבותית היהודית 
שובשה ואחר כך בוטלה כליל. כעשרים אלף יהודים גויסו 
לעבודת כפייה ורובם נשלחו אל החזית הרוסית־גרמנית.18 
המזורז  ההשמדה  מתהליך  כחלק   ,1944 במאי  ב־3 
הונגריה  כיבוש  לאחר  וחצי  חודש  הונגריה,  יהדות  של 
מצפון־ יהודים   131,633 העברת  החלה  הגרמנים,  ידי  על 
בבתי  הרוסים,  במחסנים  שהוקמו  לגטאות  טרנסילבניה 
חרושת ללבנים, ביערות או ברובעים המאוכלסים יהודים. 
בקלוז'  רכבת.  תחנות  ליד  מוקמו  המאולתרים  הגטאות 
דחסו בתוך שבוע כ־18,000 גברים, נשים, ילדים וחולים 
"איריס".  הלבנים  מפעל  בשטח  שהוקם  מאולתר  לגטו 
המקומיים  והמנהל  המשטרה  בידי  נעשה  היהודים  ריכוז 
בעיר  המשטרה  מפקד  מה־אס.אס.  יועצים  עם  בשיתוף 
לידי  נמסר  הפנימיים  העניינים  וניהול  הגטו  על  פיקח 

כרמלי-וינברגר, תולדות יהודי טרנסילבניה, עמ' 207-205   )16
אנצ'ל ולביא, תולדות השואה רומניה, עמ' 3  )17

כרמלי־וינברגר, ספר זכרון ליהדות קלוז'-קולוז'וואר, עמ' קלא   )18
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יודנרט שבו היו חברים יושב הראש ד"ר יוסף פישר, שהיה 
ציר הפרלמנט הרומני ונשיא הקהילה הקונגרסאית, הרופא 
הקהילה  נשיא  קליין,  גיולא  המהנדס  פניכל,  יוסף  ד"ר 
עורך  מרטון,  ארנסט  ד"ר  לייב,  זיגמונד  האורתודוכסית 
והרבנים  החדש"(  )"המזרח  קלט"  "אוי  הציוני  העיתון 
של  האורתודוכסי  הראשי  הרב  שהיה  )מי  גלזנר  עקיבא 
)הרב  כרמלי־ויינברגר  ומשה   )1944-1923 בשנים  קלוז' 
הגבול  את  לחצות  וינברגר  על  פקד  פישר  הקונגרסאי(. 
לרומניה כדי לנסות להזעיק את העולם ולהציל את היהודים 
לפני שרוכזו בגטו. היהודים נדרשו לסמן את עצמם במגן 
דוד צהוב ונאסר עליהם להחזיק ברשותם תכשיטים, דברי 
הרדיו,  מכשירי  את  למסור  שנאלצו  מכיוון  וכסף.  זהב 
כבר בראשית הכיבוש ההונגרי, חיו משמועות ומצב הרוח 
תקווה  מתוך  לברוח  סירבו  היהודים  ליום.  מיום  השתנה 

שמצבם ישתנה לטובה.19 
שהיו  שוטרים   120 ובה  יהודית  משטרה  הוקמה  בגטו 
אחראים לשמירה על הסדר, ועל הכנת רשימות מעודכנות 
של גברים ונשים כשירים לעבודה. הגטו גם הוקף בגדרות 
אל  ההולכים  בזרקורים.20  מצוידים  שמירה  ומגדלי  תיל 
חולק  והשטח  האישי,  המטען  את  גבם  על  נשאו  הגטו 
ברי  רק  הטבע.  לאיתני  חשופות  ברובן  קטנות,  לחלקות 
שהיו  לֵבנים,  לייבוש  ששימשו  במתקנים  שהו  המזל 
השמש  ומחום  מרוח  שסבלו  לאחר  קירות.  נטולי  צריפים 
החלו הגשמים לרדת. תנאי ההיגיינה היו מחפירים ואפילו 
מי שתייה כמעט ולא ניתנו להם.21  בקרב היהודים בגטו 
עצמם  שראו  מתבוללים,  של  למדיי  גדולה  קבוצה  הייתה 
לשמות  שמותיהם  את  המירו  הם  דבר.  לכל  כהונגרים 
והיו  ההונגרי  הצבא  בשורות  שנלחמו  מאחר  הונגריים. 
והפוליטיקה  החברה  הכלכלה,  בתחומי  מפתח  אנשי  גם 
במקומות מגוריהם, היו בטוחים כי החברה המקומית תכיר 
להם תודה. אולם, לפליאתם, זהותם האמתית התגלתה והם 
פני  על  שהתנשאו  מכיוון  לגטו.  שהובאו  האחרונים  היו 
היהודים האחרים, היו שנואים הן על ידי אנשי הגטו והן על 
ידי השומרים במקום. מדי יום גדל מספר הנזקקים לטיפול 
ואחרים שנזקקו לטיפול רפואי.  יולדות  רפואי. היו נשים 
באוהל גדול שהוקם בסמוך לשער הכניסה השתדלו חמישה 
רופאים ואחיות יהודים לסייע ככל יכולתם. גופות הנפטרים 
פונו לקבורה בבית הקברות היהודי שהיה  בקרבת הגטו. 
תושבי הגטו התארגנו לסיוע הדדי בכסף, במזון ובעבודה 

שם, שם, עמ' לה, קלז  )19
אלכסנדר מרטון, המשטרה היהודית בגטו קלוז', יד ושם   )20

שם, המעבר לגטו קלוז', יד ושם   )21

למשפחות נזקקות ולזקנים חולים.22 
גירוש  את  וביצעה  ארגנה  ההונגרית  הז'נדרמריה 
היהודים מקלוז' לאושוויץ בשש רכבות בין ה־5 במאי ל־9 
ביוני ובסך הכל מנו 16,148 נפשות. בין הנרצחים היו גם 
 1944 במאי  ב־5-4  אחרים.  משפחה  ובני  ז"ל  יוסף  סבי 
ביקר בקלוז' ישראל קסטנר, שניהל אז את מגעיו השנויים 
לצורך עסקת הצלה. 388 מאנשי  במחלוקת עם האס.אס. 
ומידידיו  קסטנר  של  משפחתו  מבני  רבים  ובהם  הגטו 
הקרובים הועברו לבודפסט ומשם נשלחו לברגן־בלזן ואחר 
ל־1,685  לאפשר  הצליח  קסטנר  הכל,  בסך  לשווייץ.  כך 
יהודים לצאת מהונגריה. פעולת ההצלה של ישראל קסטנר 
גרמה מחלוקת קשה והוא נרצח בישראל על רקע האשמות 

ש'מכר את נפשו לשטן' במרץ 1957. 
בקר  להובלת  שנועדו  לקרונות  נדחסו  היהודים 
באכזריות רבה ביותר. הז'נדרמים חיפשו אחר חפצי ערך 
בעינויים קשים. בין 16 במאי-27 ביוני 1944 יצאו מצפון 
האיסוף  ומחנות  הגטאות  מ־13  רכבות   45 טרנסילבניה, 
הנרצחים  מבין  אלפים  יהודים.   131,633 ובהן  לאושוויץ 
נלחמו בשורות הצבא ההונגרי במלחמת העולם הראשונה, 
בדומה ליוסף בינדר, שנרצח באושוויץ.23  אולם גם לאחר 
היהודים  רצח  חדל  לא  לאושוויץ  המשלוחים  שהופסקו 
1944 כבש הצבא ההונגרי  בטרנסילבניה. ב־5 בספטמבר 
לקלוז'.  מצפון  ק"מ  כ־50   ,)Sarmas(שרמש העיירה  את 
אנשי  ובסיוע  מצב  כחיל  שם  נותרה  ז'נדרמים  פלוגת 
בליל  יהודים   126 באכזריות  ורצחה  התעללה  המקום 
יהודים  של  האחרון  הרצח  זה  היה  בספטמבר.  ה־17-16 

בטרנסילבניה.24 

משפחת בינדר בשואה
   

לאושוויץ  נשלח  ז"ל  בינדר  )לודוביק(  אליעזר  דודי 
קומוניסט  שהיה  בגלל  כנראה  פוליטי,  כאסיר  ב־1944 
אושוויץ  מחנה  פינוי  החל   1944 באוגוסט  בהשקפותיו. 
וכ־70,000 מאסירי המחנה פונו בטרנספורטים לכל מחנות 
אסירים  כ־66,000  פונו   1945 בינואר  בגרמניה.  הריכוז 
 ,)Wodzisław( לוודז'יסלאב  רגלי  במסע  יהודים(  )רובם 
במרחק 56 ק"מ מאושוויץ'. כ־15,000 נהרגו בדרך25.  משם 
הועברו ברכבת למחנות שונים, בהם גם דכאו. לודוביק שרד 
את מחנה אושוויץ. הוא היה בעל כישורים טכניים טובים, 

שם, חיי יום יום בגטו קלוז', יד ושם    )22
כרמלי־וינברגר, תולדות יהודי טרנסילבניה, עמ' 225-217   )23

גלעדי, ההרג האחרון  )24
דניאל בלטמן, צעדות המוות: רוצחים וקרבנות  )25
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כעוזר. מאושוויץ  אותו  אימץ  נאצי  וקצין  עבד כחשמלאי 
מחנה  שבגרמניה.   )Dachau( דכאו  הריכוז  למחנה  פונה 
ריכוז זה, כ־15 ק"מ מצפון־מערב למינכן, היה בין מחנות 
הריכוז הראשונים שהוקמו על ידי הנאצים. ייתכן שפונה 
באחת הרכבות וייתכן ששרד את "צעדת המוות" מאושוויץ 
לוודז'יסלאב. ב־29 באפריל 1945 שוחרר המחנה בידי צבא 
ארה"ב. החיילים האמריקאים נחרדו למצוא במקום, בזמן 
השחרור, 50 קרונות רכבת פתוחים ובהם מאות גוויות של 

אסירים ממחנות אחרים שפונו26. 
בשנת 1999, בזמן שחיפשתי מסמכים ב"ארכיון תולדות 
ההגנה" לספר שכתבתי על הגדוד הראשון של הבריגדה, 
בדף  האנגלית27.  בשפה  קטן,  ספרון  של  צילום  מצאתי 
בחיים  שנותרו  אלו  של  במפקד  שמדובר  נכתב  השער 
במחנה הריכוז דכאו, וכי הספרון פורסם על ידי הבריגדה 
אזור  או  ארץ  לפי  הניצולים  נרשמו  בחוברת  היהודית28. 
המוצא וכן נרשמו שמותיהם המלאים של הניצולים ושנת 
ניצולים ממשפחת  הלידה. בספרון מצאתי שני שמות של 
1921 מהעיר  יליד  בינדר. אחד מהם הוא לודוביק בינדר, 
ז'יבו  מהעיר  בינדר  יוסף  הוא  והאחר  שלי  הדוד  קלוז', 
)Jibou(, שאין לי אודותיו פרטים נוספים. ברשימה מופיעים 
שמות ניצולים נוספים מערים אחרות בטרנסילבניה ובהם 
גם חמישה ניצולים נוספים מהעיר קלוז'. להלן הפרטים על 

הניצולים בדכאו ממשפחת בינדר:

Jews in DACHAU Deportation Camp  
Addition List of Transylvanian 

Name Age From Country

Binder Josif 1913 Jibou                                        Roumania

Binder Ludovic 1921 Cluj                                        Roumania

ושם"  "יד  של  השואה  קרבנות  אודות  המידע  במאגר 
בכמה  בינדר  המשפחה  שם  עם  קרבנות   2,207 מופיעים 
פולין,  מגרמניה,  יהודים  נמנים  הקרבנות  בין  גרסאות. 
מקום  נוספות.  וארצות  יוגוסלביה  רומניה,  הונגריה, 
354 קרבנות הם  המוצא נקבע לפי הגבולות בשנת 1938. 
מרומניה, שכללה אז את טרנסילבניה, ו־50 הם מהונגריה 
מן   37 טריאנון.  חוזה  לאחר  המקוצצים  בגבולותיה 

דכאו, האנציקלופדיה של השואה, עמ' 317, 320  )26
בן דור, הראשון לחי"ל  )27

 Nominal Roll of survivors of DACHAU concentration  )28
 camp, published by the JEWISH INFANTRY BRIGADE

GROUP, ארכיון ה"הגנה", תיק 11/33

הנרצחים ששם משפחתם בינדר הם  מהקהילות היהודיות 
מבוצ'יום  שמונה  מקלוז',  חמישה  טרנסילבניה:  של 
 ,)Dej( '11 מדז ,)Nagyklod( שישה מנגיקלוד ,)Buciumi(
שונות,  מעיירות  וחמישה   )Ciucea( מצ'יוצ'יה  שניים 
אחד מכל אחת מהעיירות נגיורד )Nagyvarad(, ז'יבואו 
סמושוואר   ,)Banfyhunyad( בנפיהוניאד   ,)Zsibo(
 )Marmaroshsiget( ומרמרושסיגט   )Szamosujvar(
המשפחתיים  הקשרים  לצערי,  מיוגוסלביה.  ושלושה 
המדויקים אינם ידועים לי, אך מפריסת שם המשפחה ניתן 
לשער  ניתן  המגורים  מחוז  פי  על  מסקנות.  לכמה  להגיע 
המקומות  מן  שלושה  משפחתיים.  קשרים  ביניהם  שהיו 
לתולדות  קשורים  ודז'(  בנפי־הוניאד  )קלוז',  שנזכרו 

משפחת בינדר ומהם באו כשליש  מהנרצחים. 29      
קלוז' הוחזרה לרומניה ביחד עם כל טרנסילבניה, ובשנת 
1947 נמצאו בה 6,500 יהודים, שרידים מהקהילה המקומית 
לודוביק  שב  המלחמה  לאחר  אחרות.  מקהילות  ושרידים 
שהתאלמנה  נוצרית,  ממשפחה  שכנה  עם  והתחתן  לקלוז' 

 THE CENTRAL DATABASE OF SHOAH VICTIM’S NAMES  29
)http://yvng.yadvashem.org(

בני משפחה בקלוז' 12.10.1938. במרכז, כנראה לודוביק בינדר, 
בן 17. בגב התמונה נכתב בהונגרית: "שולח באהבה, לאיוש" 

http://yvng.yadvashem.org/


שרשרת הדורות, גיליון יולי 2016    45

הונגריה

משפחת  עם  בקשרים  הייתה  זו  משפחה  המלחמה.  במהלך 
בינדר ובשנת 1927 הצילה אותה מפוגרום, כפי שצוין לעיל. 
טיבי  ושמו  בן  ללודוביק  נולד  הולדתי,  שנת   ,1957 בשנת 
)טיבור(. הקשרים בין שני האחים )אבי ודודי( נותקו ככל 
הנראה כאשר פרצה מלחמת העולם השנייה )1939(. האחים 
נפגשו שוב רק בשנת 1985, 50 שנה לאחר שנפרדו, בביקור 
הקומוניסטי  המשטר  תם   1989 בשנת  ברומניה.  הוריי  של 
ברומניה עם הוצאתו להורג של ניקולאי צ'אוצ'סקו. בשנת 
1990 הגיעו הבינדרים מקלוז', לראשונה, לביקור בישראל. 
זכורה לי היטב התפעלותו הרבה של לודוביק מהנוף המואר 

של חיפה, הקריות והגליל מרחוב פנורמה שבכרמל. 
 

 הונגריה והיהודים - 
גורלות כרוכים זה בזה 

במיוחד,  טרגי  הוא  הונגריה  יהודי  שואת  של  סיפורה 
בהונגריה  היהודית  הקהילה  של  נפילה  בו  שיש  מכיוון 
התכחשות  והצלחה-להשפלה,  השתלבות  של  מפסגה 
ראוי  שחלפו,  השנים  ממרחק  הבזק.  במהירות  והשמדה 
לשאול – ואף לתמוה – כיצד קרה הדבר? כיצד הפכו בניה 

של קהילה יהודית מבוססת, הונגרית עד לשד עצמותיה, 
בלב אירופה של המאה ה־20', לקרבנות? 

מוזיאון  הכולל  בבודאפשט,  השואה  להנצחת  המרכז 
ובית כנסת, שהוקם על ידי ממשלת הונגריה ונחנך בשנת 
2004, מתמודד עם השאלות האלה ועורך את חשבון הנפש 

של העם ההונגרי עם רצח היהודים והצוענים.
שתי  על  שוכנת  הונגריה,  של  הבירה  עיר  בודפשט, 
גדות הדנובה: ּבּוָדה )הגדה האחת, הגבעית( וֶּפְשט )הגדה 
האחרת, המישורית(. על גדתה של הדנובה )בפשט(, סמוך 
לפרלמנט, הוצבו 60 זוגות נעליים שנוצקו ממתכת על שפת 
האבן שבגדת הנהר, לאורך כ־20 מטרים. זוגות הנעליים, 
השונות זו מזו במכוון )כדי להזכיר גברים, נשים, נערים 
וכן הלאה( נועדו להזכיר את חמשת אלפי היהודים שנורו 
לתוך הנהר על ידי אנשי הארגון הפשיסטי ההונגרי "צלב 
החץ" בשנת 1944. האנדרטה נחנכה בשנת 2005 במלאת 
60 שנה למלחמה.  הטקסט המלווה את האנדרטה, בלוחות 
שמדובר  בו  צוין  לא  ואף  מאוד  דל  הוא  בגדה,  הקבועים 
ידי  על  ונרצחו  שנורו  קרבנות  ”לזכר  שנרצחו:  ביהודים 
אנשי צלב החץ על שפת הדנובה ב־1945-1944. זיכרונם 
של  החצוי  יחסם  על  להעיד  כדי  בכך  יש  האם  לברכה". 

מימין, עם שפם – לודוביג בינדר ז"ל ניצול מאושוויץ, אחיו של אברהם ז"ל. בנו של לודוביג, טיבי מאחור. אברהם בן־דור ז"ל שני 
משמאל. התמונה צולמה בקלוז' בשנות השמונים.
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ההונגרים לשואת יהודי הונגריה?
 ,)Márai Sándor( מאראי  שאנדור  ההונגרי  הסופר 
מגדולי הסופרים ההונגרים במאה העשרים, מתאר ביומניו 
"הצבא  ידי  על  שנכבשה  בזמן  הונגריה  של  חורבנה  את 
הגרמני.  הצבא  נגד  רצופה  לחימה  כדי  תוך  האדום", 
לאחר  שנים  שלוש   ,1948 בשנת  מארצו  גלה  עצמו  הוא 
שבריה"מ השתלטה על הונגריה, בדומה לגורלן של מדינות 
"הנרטיב  פי  על  מבטו,  מנקודת  האחרות.  אירופה  מזרח 
של  קרבן  שנים  מאות  במשך  הייתה  הונגריה  ההונגרי", 
כוחות גדולים ממנה, ממזרח וממערב וחוזה טריאנון הוא 
חברה  לשפוט  אפשר  "האם  הגדולים:  מאסונותיה  אחד 
שמעצמות זרות ניצלו אותה במשך מאות שנים וחבטו בה 
והנה, רק  כמעט עד צאת נשמתה? הטורקים, האוסטרים 
אתמול הנאצים האימפריאליסטים והיום האימפריאליסטים 
הסלאביים...תמיד צבאות זרים במדינה, תמיד שאיפות של 
נוכרים בחיים הציבוריים, תמיד ההכרח להתפשר, להתמקח 
ובתוך  נמנעת.  בלתי  שחיתות  ומכאן  הזרים,  הכוחות  עם 
כך קרע הסכם טריאנון מגוף האומה מיליוני אנשים...את 
הטרגדיה של החברה ההונגרית אי אפשר להסביר אך ורק 
בליקויי מבנה פנימיים. זהו גורל טרגי עמוק, ונדירות היו 
רק  לעמוד  יכלה  שבהן  האומה  של  בהיסטוריה  התקופות 

ברשות עצמה, מתוך משאביה שלה".30 
של  להתנהגותם  הסברים  מוצא  הסופר  לכאורה, 
היהודים  רדיפת  את  להסביר  כדי  בכך  אין  אך  ההונגרים, 
של  הנלהב  הפעולה  שיתוף  ואת  הגרמני  הכיבוש  לפני 
ההונגרים עם הגרמנים בשלהי המלחמה, בזמן שגורלה של 
גרמניה הנאצית כבר היה ידוע. בלעדיו רצח היהודים היה 

לפחות מתעכב ומצטמצם ואולי אף נמנע לגמרי.  
מדובר במורשת מפוארת שיש להתגאות בה של קהילה 
היהודים  של  מרכזיותם  למשל,  כך,  במינה.  מיוחדת 
בתרבות ההונגרית באה לידי ביטוי כאשר מאראי מתמודד 
בהונגריה  ההונגריים  הסופרים  כתבו  "למי  השאלה:  עם 
מצביעה  מתשובותיו  אחת  טריאנון?".31  חוזה  שלאחר 
ובטרנסילבניה,  הצפונית  "בהונגריה  הונגריה:  יהדות  על 
 – שמבחינתה  אינטליגנציה  חייתה  מהונגריה,  שנקרעו 
הכרח.  בבחינת  טוב  הונגרי  ספר  היה   – לאומי  כמיעוט 
הוציאו  למשל,  וטרנסילבניה,  הצפונית  הונגריה  יהודי 
יותר מאשר כל בעלי  הונגריים באותה תקופה  על ספרים 

האחוזות באזור שבין הדנובה והטיסה".32 

30  ( מאראי, זכרונות מהונגריה, עמ' 141 
31  ( שם, שם, עמ' 115
( שם, שם, עמ' 118   32

למקרא דבריו של הסופר נזכרתי בסיפור שסיפר אבי על 
סבתי, שרולטה בינדר, שמרוב אהבה לשיריו של המשורר 
ההונגרי הלאומי שנדור פטפי )Petőfi Sándor(, החזיקה 
את שיריו בארנקה ובכל עת הייתה קוראת בהם ומתרגשת עד 
לדמעות. פטפי )1849-1823( נלחם לעצמאותה של הונגריה 
ליהודים  ב"אביב העמים" בשנת 1848, תמך בשוויון מלא 
ונהרג בקרבות. כיום פסלו מוצב בכל עיר בהונגריה ורחובות 
וכיכרות רבים נקראו על שמו. אסונם של היהודים בהונגריה 
דומה מבחינות רבות לאסונה של יהדות גרמניה – מהזדהות 
מלאה עם העם שבתוכו חיו, עד כדי כך שהיו "הונגרים יותר 
מההונגרים", הפכו למנודים ולקרבן של אנטישמיות ורצח 
עם. מעבר לכך, אסונם של היהודים בהונגריה היה גם אסונה 
תישאר  היהודים  לרצח  ואחריותה  הונגריה  של  וכישלונה 

חרוטה בדפי ההיסטוריה לכל הדורות. 
לשואת  שנה  וחמש  לעשרים  זיכרון  בעצרת  בדברים 
יהודי הונגריה שנערכה בניו יורק בשנת 1969, עמד הרב 
לעם  שגרמה  הגלות  של  נזקה  על  כרמלי־ויינברגר  משה 
היהודי לשכוח את זהותו. לכן נדדו היהודים ברחבי העולם 
והיו לצרפתים, לגרמנים, לרומנים ולהונגרים, אך לא  זכו 
בכפרי  פיזמנו  ההונגרי  ההמנון  "את  בנאמנותם:  להכרה 
רומניה, כי אחרים מיאנו לשירו. היטב שכח העם ההונגרי 
את היהדות ששמרה בנאמנות על התרבות ההונגרית...". 
היה:  ההונגרית  לתרבות  הנאמנים  היהודים  של  "שכרם" 
בזמן  זאת  שבועות".  שישה  במשך  המונית  "השמדה 
מוסר  הקרפטים.  בהרי  רעמו  כבר  הרוסיים  שהתותחים 
ההשכל שהגיע אליו הרב, שתוקפו יפה גם היום, הוא: "אם 
ברצונכם לנקום נקמת דם אחינו הקדושים שנרצחו על לא 
ותורתו  היהודי  הוא  מאוס  כי  יהודים,  היו   – בכפם  עוול 
שנואה. אם ברצונכם לנקום את נקמת דם אחינו – חנכו 
בניכם כיהודים. אם ברצונכם לנקום את דמם השפוך של 

הקדושים - קומו לעזרת העם היושב בציון".33 
אבי  הראשון,  אברהם  על  מסופר  בראשית,  בחומש 
ידי  על  בורך  העקדה,  בניסיון  שעמד  שלאחר  האומה, 
אלוהים בברכה שיהיו לו צאצאים רבים: "ִּכי ָבֵרךְ ֲאָבֶרְכךָ, 
ַמיִם, וְַכחֹול, ֲאֶׁשר ַעל־ ָׁ ְּככֹוְכֵבי ַהּש ַזְרֲעךָ  וְַהְרָּבה ַאְרֶּבה ֶאת 
ז(.  אֹיְָבי" )בראשית כב  ַׁשַער  ֵאת  ַזְרֲעךָ,  וְיִַרׁש  ַהּיָם;  ְׂשַפת 
ז"ל,  דור  בן  אברהם  לאבי,  גם  הגיע  הזו  מהברכה  משהו 
שלא היה דבר יקר לו ממשפחתו והספיק ליהנות מילדיו, 
מנכדיו ומניניו. בכל ברית מילה, אבי ז"ל היה הסנדק ועל 
בחוכמת  שלו,  בדרך  הנימול.  התינוק  את  החזיק  ברכיו 

החיים, בשקט ובהתמדה שאפיינו אותו, הוא ניצח. 

33( כרמלי־ויינברגר, ספר זיכרון ליהדות קלוז'-קולוז'וואר, עמ' יג-טו  
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רשימת המקורות
מספרי הזיכרונות: אבי, אברהם בן דור )בינדר( ז"ל, 1920-2005; אמי 

תבל"א מרים בן דור )לבית דאודי(, נולדה בחיפה בשנת 1926; מרים 

קרן )לבית פישר( תבל"א, נולדה בקלוז' בשנת 1920. 

ארכיון תולדות ההגנה 
  Nominal Roll of survivors of DACHAU concentration
 camp, published by the JEWISH INFANTRY BRIGADE
GROUP, 11/33 תיק

      
ספרים ומאמרים

אנצ'ל ז'אן, תולדות השואה, רומניה, יד ושם, ירושלים )2002( שני כרכים.

אנצ'ל ז'אן ותיאודור לביא )עורכים(, פנקס הקהילות, רומניה, כרך שני,  

יד ושם, ירושלים )1980(.

בן דור ישראל, הראשון לחי"ל, אפי מלצר, מודיעין )2000(.

בן דור מרים, מכל ההתחלות, פרקי זכרונות, הוצאה עצמית )2011(.

בראהאם רנדולף ל', נתנאל קצבורג, תולדות השואה הונגריה, יד ושם, 

ירושלים )1992(.

ושם/ידיעות  יד  השואה,  של  האנציקלופדיה  )עורך(,  ישראל  גוטמן 

ספרים/ספריית פועלים )1990( שישה כרכים. ערכים: דכאו; הונגריה; 

היהודים בהונגריה; משמר הברזל; קלוז'. 

גלעדי דוד, ההרג האחרון, משרד הביטחון, ת"א )1998(.
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 מחוז בוטושאן – 
רקע היסטורי ודמוגרפי קצר

בחבל  רומניה  מזרח  בצפון  שוכן  בוטושאן  מחוז 
ה־19  במאה  המחוז.  בירת  היא  בוטושאן  העיר  מולדובה. 
ובמאה ה־20 עד למלחמת העולם השניה, חלקו הצפוני של 
המחוז נוהל כמחוז נפרד בשם דורוחוי )Dorohoi(, ושמו 

כשם עיר המחוז שלו.
מ־29,000  למעלה  בוטושאן  במחוז  חיו   1899 בשנת 
רומניה.  בממלכת  שחיו  היהודים  כלל  מתוך   11% יהודים, 
חיו  כ־2,700  בוטושאן,  בעיר  חיו  יהודים  כ־17,000 
האחרים  היהודים  של  ומרביתם   ,)Harlau( חרלאו  בעיר 
סוליצה   ,)Stefanesti( שטפנשט  בעיירות  חיו  במחוז 
 )Bucecea( בוצ'צ'ה ,)Burdujeni( בורדוז'ני ,)Sulitza(

סורין גולדנברג* ורוברט זאבוס*

 מסמכי מחוז 
 - (BOTOSANI( בוטושאן

הישגים וניתוח*

* סורין גולדנברג )Sorin Goldenberg(, יליד בוטושאן רומניה. 
בוגר ומוסמך למדעים מטעם הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל. עוסק 

בגנאלוגיה מאז 2005. מוביל את צוות המחקר של בוטושאן, צוות 
פרטי שאחראי לצילום ולמפתוח הנרחב ביותר ברומניה הישנה. מנהל 

קבוצת פייסבוק Botosani-Gen ובה למעלה משלוש מאות חברים, 
החוקרים את שורשיהם באזור בוטושאן וברומניה. 

 * רוברט זאבוס )Robert Zavos), כיום גמלאי, עבד 
 כמנהל מערכת מחשוב Westinghouse Electric בעיר 

 הולדתו פיטסבורג, פנסילבניה. החל את העיסוק בגנאלוגיה 
 לאחר שמאגר אליס איילנד עלה לאינטרנט ב־2002. במהלך 

חמש השנים שלאחר מכן הוא מצא את השורשים האירופאיים של 
ארבעת הסבים שלו, שהיגרו לארה"ב בין השנים 1887 ל־1904. 

ביקר בפולין ורומניה ושמח מאוד למצוא רישומים של אבותיו 
וקרובים נוספים במסגרת פרויקט רשומות בוטושאן.

 * המאמר הוא תרגום מאנגלית ועדכון של מאמר שהוגש 
מיקומו של מחוז בוטושאן ברומניהלכנס IAJGS ב־2015.

ופרומושיקה )Frumusica(. 5% הנותרים חיו בכפרים, שם 
היו מיעוט קטן ביותר.

יהודים,  כ־19,000  דורוחוי  במחוז  חיו   1899 בשנת 
חיו  יהודים  כ־7,000  היהודים הרומנים.  7% מאוכלוסיית 
בעיר דורוחוי. יתר היהודים ברומניה חיו בערים מיכאילן 
 ,)Darabani( דרבני   ,)Hertza( הרצה   ,)Mihaileni(

.)Prut-Radautz( ורדאוץ־פרוט )Saveni( סאבני
בדרבני.  למעט  הרוב,  את  היהודים  היוו  אלו  בערים 
כ־12% מהאוכלוסייה היהודית חיה בכפרים, כמיעוט קטן, 

בדומה לכפרים במחוז בוטושאן.
גבולות מחוז בוטושאן של ימינו שונים במקצת מגבולות 
המועצות  ברית   1940 בשנת  ההיסטוריים.  המחוזות 
השתלטה על העיר הרצה, והיא שייכת היום לאוקראינה; 
העיירה   ;)Iasi( יאשי  ממחוז  חלק  היא  חרלאו  העיר 
בורדוז'ני, שהייתה על גבול רומניה והאימפריה האוסטרו־
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הונגרית עד שנת 1918, סופחה בשנות ה־20 של המאה 
היא  והיום   ,)Suceava( סוצ'בה  לעיר  הקודמת 

השכונה הגדולה ביותר שלה.
העיר בוטושאן נוסדה ככל הנראה במאה 

לראשונה  נזכרת  שהיא  למרות  ה־14, 
הייתה  היא  ה־15.  במאה  במסמכים 
בנסיכות  הגדולות  הערים  אחת 
לאחר   ,1859 בשנת  מולדובה. 

הרומניות,  הנסיכויות  איחוד 
הייתה בוטושאן העיר השלישית 
לאחר  ברומניה,  בגודלה 

בוקרשט ויאשי. בשנת 1870 
בוטושאן  אוכלוסיית  מנתה 

והיא  איש,  כ־40,000 
הרביעית  העיר  הייתה 
במדינה.  בגודלה 

הוכתרה  כשבוקרשט 
כבירת הנסיכויות המאוחדות, חל 

פיחות במעמדה של בוטושאן, היא נדחקה 
לשוליים והפכה לעיר פרובינציאלית. 

משכו  חדשות  והזדמנויות  המסחר  במגמות  תנודות 
אוכלוסייה מצפון מולדובה לדרום רומניה ולבירת המדינה 
המאוחדת. אוכלוסיית בוטושאן קטנה, ונדרשו כמאה שנים 
עד שגודל האוכלוסייה השתווה ועבר את מספר התושבים 

שהיו בה בשנת 1870.
 יהודים חיו בבוטושאן כבר במאה ה־16. ישנם איזכורים 
לאורך  הישן.  היהודי  הקברות  בבית   1540 משנת  לקבר 
בעקבות  אך  נמוכים,  בהיקפים  האוכלוסייה  גדלה  השנים 
גלי הגירה בתחילת המאה ה־19 גדלה האוכלוסייה היהודית 
13,000 יהודים,  באופן ניכר. בשנת 1859 חיו בבוטושאן 
והיא הייתה הקהילה השנייה בגודלה בנסיכויות המאוחדות 
לאחר יאשי. באותה עת, הקהילה היהודית בבוטושאן הייתה 
גדולה יותר מהקהילה בבוקרשט. מספר היהודים הצטמצם 
כתוצאה מהגירה פנימית לדרום רומניה, והגירה מרומניה 
מלחמת  בתחילת  ה־19.  המאה  של  ה־80  בשנות  שהחלה 
כשרומניה  יהודים.  כ־15,000  בעיר  חיו  השנייה  העולם 
הנאצית,  גרמניה  לצד  השנייה  העולם  למלחמת  הצטרפה 
בעיירות  יהודים שחיו  אלפי  כמה  לעיר  גירשו  השלטונות 
שחיו  היהודים  רוב  ההיסטורי.  בוטושאן  במחוז  ובכפרים 
בבוטושאן שרדו את המלחמה. לאחר הקמת מדינת ישראל 
הקודמת  המאה  של  וה־60  ה־50  בשנות   ,1948 בשנת 
חיים  כיום  ארצה.  ועלו  בוטושאן  את  היהודים  רוב  עזבו 

בבוטושאן פחות ממאה יהודים. 

 גורלם של יהודי מחוז דורוחוי 
היה טראגי. בשנת 1940 גבה 
הפוגרום את חייהם של בין 
53 ל־150 יהודים. בשנת 
1941 רוב יהודי מחוז 
דורוחוי )וכן 
בורדוז'ני שכבר 
הייתה חלק 
מסוצ'בה( גורשו 
לטרנסניסטריה 
)Transnistria(, אזור 
באוקראינה, מעבר לנהר 
הדנייסטר )Dniester(. רבים 
מהם נרצחו, אחרים מתו מקור, מרעב 
וממחלות. שליש מיהודי מחוז דורוחוי 
הושמדו. מרבית הנותרים, בדומה לשאר 
יהודי רומניה, עלו לישראל.
רק  יהודים  היום  חיים  בוטושאן  במחוז 

בבוטושאן ובדורוחוי. 

פרוייקט מסמכי בוטושאן
הלאומיים  בארכיונים  המחברים,  ביקרו   2008 בשנת 
תואם  הביקור  בוטושאן.  מחוז  של  בסניף  רומניה,  של 
שחוקי  מראש  ידענו  בארכיונים.  ונפגשנו  מראש 
הארכיונים השתנו, ושניתנת רשות לצלם חומר במצלמה 
דיגיטלית בתמורה לתשלום יומי מועט. צילמנו את ספרי 
האינדקסים של רשומות החיים של בוטושאן, אותם הכינו 
הרשויות המקומיות במהלך השנים. חלקם היו די ישנים, 
להמשיך  ביותר  הטובה  שהדרך  החלטנו  חדשים.  חלקם 
את המחקר היא להמיר את האינדקסים לפורמט דיגיטלי, 
שנבחר  המסמכים  את  שיצלם  מקומי  קשר  איש  ולמצוא 

תמורת תשלום. 
גייסנו כמה אנשים שגילו עניין בגנאולוגיה של בוטושאן 

והקמנו צוות של שישה אנשים:
יליד 	• לשעבר,  גולדשלאגר   ,)Luc Radu( ראדו  לוק 

בוטושאן, מתגורר בארצות הברית.
סורין גולדנברג, יליד בוטושאן, מתגורר בישראל.	•
יליד 	•  ,)2012-1950( ז"ל  שוורץ(  )לשעבר  שחם  רוני 

התגורר  בוטושאן,  יליד  אביו   ,)Craiova( קראיובה 
בישראל.

בוטושאן. 	• ילידי  להורים  בוקרשט  יליד  סגל,  ברונו 
מתגורר בארצות הברית.

 מפת מחוז בוטושאן 
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בוטושאן, 	• מחוז  בבוצ'צ'ה,  שורשים  זאבוס,  רוברט 
מתגורר בארצות הברית. 

שורשים 	•  ,)Edward Hardiman( הארדימן  אדוארד 
בבוטושאן, מתגורר בארצות הברית.

)לשעבר  ברגר  חנה  לצוות  הצטרפה   2010 בשנת 
סטרולוביץ'(, ילידת בוטושאן, מתגוררת בארצות הברית.

וחסר  חלקיים  בוטושאן  העיר  של  האינדקסים  ספרי    
בשנים  פטירה  לרישומי  אינדקס  חסר  חיוני.  מידע  בהם 
1900-1865; האינדקסים של הלידות חלקיים, ומידע על 
זהות ההורים קיים רק על חלק מהתקופה. אינדקסים של 
של  הפרטי  השם  לפי  ממוינים  רישומים  הכילו  נישואין 
החתנים, אך ורק מהאות "A" ועד לאות "I". חתנים בשמות 
כמו לייב או מוישה, לדוגמה, לא כלולים ברישומים. כמו 

כן אין מידע על ההורים. 
התעתוק,  מלאכת  את  להשלים  חודשים  כמה  נדרשו 
והצלחנו למצוא תושב בוטושאן שהסכים לצלם עבורנו את 
המסמכים שביקשנו. שלחנו לו רשימות של מסמכים, והוא 
שלח לנו את המסמכים שהצליח למצוא. חלק מהמסמכים 
הובילו אותנו למסמכים נוספים, וחזרנו על תהליך הצילום. 
היה  לנו שבאינדקסים חסר  בסוף תהליך הצילום התחוור 

מידע משמעותי. 
לרובנו לא היו אבות קדומים עם שמות משפחה, לכן 
כזה,  אב  של  ידוע  בלתי  צאצא  לחפש  מעשי  היה  לא 

למדנו  עוד  באינדקסים.  מופיע  הפרטי  שמו  רק  אשר 
מהמסמכים שהשגנו, שעדים שנרשמו במסמכים הובילו 
הופיעו  לא  העדים  שמות  אולם  נוספים,  קרובים  לגילוי 

בספר האינדקסים. 
המסמכים  את  ולצלם  האסטרטגיה  את  לשנות  החלטנו 
עצמם כדי לערוך אינדקס שמתאים יותר למחקר גנאלוגי. 
את המחקר המשכנו על ידי שימוש באינדקסים ובמסמכים 
הנישואין  רישומי  בצילום  התחלנו   2009 ביוני  במקביל. 
בעיר בוטושאן בשנים 1905-1866. כעבור שנתיים השלמנו 
את צילום כל רישומי הלידה-נישואין-פטירה )BMD( של 
בוטושאן עד שנת 1905. הכנת האינדקס למסמכים ארכה 

עוד כמה חודשים.
במחוז,  קטנות  עיירות  כמה  של  מסמכים  גם  צילמנו 
שבהן היה לנו עניין אישי, דוגמת בוצ'צ'ה וסבני. מכיוון 
לצלם  המשימה  את  להשלים  החלטנו  תקציב,  לנו  שהיה 
בוטושאן.  במחוז  היהודיים"  "היישובים  כל  את  ולמפתח 
נכון לאפריל 2016, אנו קרובים להשלמת המשימה. המקום 
את  רדאוץ־פרוט.  הוא  מסמכים  עדיין  לנו  שאין  היחיד 
עניין  )קבוצת   SIG-ROMה־ צילם  חרלאו  העיר  מסמכי 
ברומניה  בעיקרון,  רומניה(.  יהודי   - מיוחדת  גנאלוגית 
מועברים  ואז הם  על מסמכים,  100 שנים  חיסיון של  חל 
לארכיונים הלאומיים, שם הם פתוחים לקהל הרחב. בפועל, 
עבור רוב היישובים, המסמכים הנמצאים בארכיון הם עד 

לשנים 1910-1907. 

בטבלה שלהלן סיכום המסמכים שבידינו:

הערותפטירותנישואיןלידותשניםהמקום

1910-186527,7733,43821,211בוטושאן

1907-18651,616701971בוצ’צ’ה

1906-18652,8735011,635בורדוז’ני

חלק מהשנים אבדו 1914-18653,5716422,477דרבני

רישומי פטירות מאוק’ 1895 עד דצמ׳ 1898 אבדו 1910-186510,3299166,520דורוחוי

חסרות השנים 1876-1865, 1881, 1882, 1898 וכן מעט רישומי נישואין ופטירה 1907-1877888120352פרומושיקה

רישומים מעטים אבדו1910-18653,9703633,014מיכאילן

מסמכים מעטים אבדו1914-18653,0045671,903סבני

רוב רישומי הפטירות ושנת 1904 אבדו1907-18653,280606245שטפנשט

1910-18653,1615461976סוליצה

סה”כ 64,0369,04242,781115,859סה”כ
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בשל עניין של חברי הקבוצה, צילמנו גם את המסמכים 
האזרחיים של המקומות הבאים:

הערותפטירותנישואיןלידותשניםהמקום

פלטיצ'ן
)FALTICENI(

1895-18656,8818595,227 

וסלוי
)VASLUI(

עריכת  4,090 804 1910-18655,687
אינדקס 
בתהליך

כמו כן, צולמו המסמכים של העיר חושי 1910-1865.
כמה  תעתוק  ידי  על  האינדקסים  את  לבנות  החלטנו 
אפשריים  רלוונטיים  מסמכים  לזיהוי  החיוניים  מהפרטים 

בכל אחד מהתחומים הבאים:
לידות: תאריך הרישום, שם היילוד, שם האב, שם הסב 	•

מצד האם ושם משפחתו, שם האם, שם הסבתא מצד האם, 
שם הנעורים של האם, שם המצהיר, שם אביו, והקשר 

המשפחתי שלו ליילוד. אותם פרטים גם לגבי העדים. 
משפחתו, 	• ושם  הנפטר  שם  הרישום,  תאריך  פטירות: 

עיסוקו, גילו, שם האב, שם הסב מצד האב, שם המשפחה 
)אם שונה משם משפחתו של המנוח(, שם  ההורים  של 
האם, שם הסבתא מצד האם, שם נעורים של האם, שם בן 
הזוג, שם אביו של בן הזוג, שמותיהם של שני העדים, 

שמות אבותיהם, שם משפחתם והקשר שלהם לנפטר.
נישואין: שם החתן, שם האב, שם הסב מצד האב, שם 	•

נעורים  משפחה, שם האם, שם הסבתא מצד האם, שם 
של האם, מקום לידה ומקום מגורים. אותם הפרטים גם 

לגבי הכלה.
בשלב איסוף החומר ארגנו את עמודות האינדקס בהתאם 
לסדר בו הן הופיעו במסמכים, כדי לחסוך זמן. במסמכים 
מגורים  כתובת  מקצוע,  גיל,  כמו  נוספים  נתונים  ישנם 

הדיגיטליים  העותקים  וברשותנו  מאחר  אולם   וכדומה. 
של המסמכים, וניתן לקרוא אותם ולנתח כל מסמך, החלטנו 
יהיו  שהאינדקסים  לכך  שאפנו  הללו.  הפרטים  על  לדלג 

מוכנים בהקדם האפשרי כדי שיהיו זמינים למחקר. 
עם  אותם  לחלוק  החלטנו  רבים  נתונים  בידינו  כשהיו 
פתחנו  בוטושאן.  אזור  חוקרי  של  יותר  גדולה   קבוצה 
ולאחר   ”Botosani-Gen״ בשם  קבוצה   )YAHOO( ב־יאהו 
מכן העברנו אותה לפייסבוק. בקבוצת יאהו היו 250 חברים, 
ובקבוצת הפייסבוק יש כבר למעלה מ300 חברים. חלקנו 
האינדקסים שלנו.  גרסה מצומצמת של  עם חברי הקבוצה 
מסמכים  למצוא  לאנשים  מאפשרים  הללו  האינדקסים 

הנוגעים להם.
המעוניין.  לכל  תשלום  תמורת  מחקר  מבצעים  אנו 
דיגיטליים  ומסמכים  דיגיטליים  אינדקסים  של  השילוב 
יוצר כלי רב עוצמה. בהתחשב בעובדה שלרבים מהיהודים 
אפשרו  שלנו  הכלים  משפחה,  שם  היה  לא  המקומיים 
אחרים, שהשתמשו  שחוקרים  משפחה  קשרי  למצוא  לנו 
בנוסף,  למצוא.  יכלו  לא  בארכיונים,  הזמינים  במקורות 
ממקום  אנשים  של  תנועות  בקלות  לבדוק  יכולים  אנו 
החומרים  עם  שעובד  שמי  בעוד  המחוז,  בתוך  למקום 
רישומים,  של  מערכות  בכמה  לחפש  צריך  שבארכיונים 
ההכנסות  לבצעה.  ושממעטים  רב  זמן  הגוזלת  משימה 
וזהו  שלנו,  הפרויקט  במימון  מושקעות  המחקר  משכר 
למעשה אמצעי המימון העיקרי שלנו, לצד תרומות קטנות 

מאנשים פרטיים.

ניתוח רישומי חיים מרומניה
המקור החשוב ביותר למידע גנאלוגי ברומניה הוא אוסף 
רישומי החיים. בשנות השלושים של המאה ה־19 שלטונות 
באותן  חיים.  רישומי  ברומניה  הנהיגו  הרוסיים  הכיבוש 

מסמכים לפני שנת 1865:

המסמכיםהמקום

רישומים שניהלו גורמים דתיים )כנסיות, בתי כנסת(, 1849, 1857, 1858, 1865-1860.בוטושאן
רשימה של נתינים אוסטריים 1834, מפקד אוכלוסין 1845

רישומים שניהלו גורמים דתיים )כנסיות, בתי כנסת(, 1860, 1863בוצ’צ’ה

רישומים שניהלו גורמים דתיים )כנסיות, בתי כנסת(, 1865-1863, 1845-1843דורוחוי

רישומים שניהלו גורמים דתיים )כנסיות, בתי כנסת(, 1845-1843מיכאילן

מפקד אוכלוסין, 1845סבני

פנקסי רישום של סודיטים, 1824כל המחוז
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האוכלוסייה  ועבור  בכנסיות,  הרישומים  את  ניהלו  שנים 
היהודית הקהילה היהודית בכל עיר. בשנת 1864 הקודקס 
בתי  בידי  הרישום  את  הפקיד  החדש  האזרחי  הרומני 
ספרי  ומאז   ,1865 בדצמבר  החל  שם  הרישום  העירייה. 
הרישום כוללים את כלל האוכלוסייה, ללא הבדל דת. על כן 
לא קיימים ספרי רישום יהודיים נפרדים. שרדו מעט מאוד 
מהרישומים שלפני דצמבר 1865. באותם רישומים המידע 
היה חלקי ומועט. לדוגמה: ברישום לידה מבוטושאן לפני 
1863 לא נכתב שם האם. לכן התמקדנו ברישומים שנערכו 

בבתי העירייה. 

תבנית גרפית
 בשנים 1909-1865 הרישומים הרומניים נכתבו על דף 
ריק, בשפה הרומנית, בכתב יד מחובר. משך מאות שנים 
כתבו את השפה הרומנית באותיות אלפבית קירילי רומני. 
שלה  האלפבית  את  רשמית  רומניה  החליפה   1860 בשנת 
ללטיני. בפועל, חלק מהפקידים המשיכו לכתוב באותיות 
קיריליות. בחרלאו, למשל, עד שנת 1875 רוב הרישומים 
הם באותיות קיריליות. ישנם גם מעט רישומים מדורוחוי 
היה  מהפקידים  רבים  של  היד  כתב  קיריליות.  באותיות 

גרוע.
רישומי לידה ופטירה תפסו עמוד אחד ורישומי נישואין 
תבנית  את  שינו   1910 בשנת  עמודים.  ארבעה  עד  שניים 

הכתיבה והדפים הריקים הוחלפו בדפים עם טקסט מובנה 
ושדות ריקים למילוי המידע המבוקש. 

דומה  גרפית  בתבנית  בפלטיצ'ן  השתמשו   1894 בשנת 
לתבנית של שנת 1910. בתבנית זו רישום נישואין היה על 
הרגילה  שלושה עמודים, בשונה משני העמודים בתבנית 

של שנת 1910. 

דרישות רשמיות
הקודקס הרומני האזרחי מגדיר את המידע שיש לכלול 

ברישומים השונים. הפרטים החשובים הם:

דרישות כלליות:  	

את 	• החודש,  את  השנה,  את  יכללו  אזרחיים  רישומים 
היום בו נרשמו, שם ושם משפחה, גיל, עיסוק ומגורים 

של כל הצדדים.
גיל העדים יהיה לפחות 21.	•
כל רישום יהיה בשני עותקים.	•
העדים יחתמו על המסמכים. במידה ולא חתמו, יש לציין 	•

את הסיבה שמנעה מהם לחתום.
כל המספרים יירשמו במילים, ולא בספרות.	•

רישומי לידה: 	

מיום 	• ימים  שלושה  במהלך  תבוצע  הלידה  על  הצהרה 

רישום לידה משנת 1867
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הלידה. יש להציג את הילד. אם יש דבר המונע את הצגת 
הילד, פקיד העיריה יבקר בבית המגורים כדי לוודא את 

קיום הרך הנולד. 
האב יצהיר, ובהעדרו יעשו זאת הרופא, או המיילדת או 	•

אדם שנכח בלידה. דרושים שני עדים.
מין 	• הלידה,  מקום  שעה,  תאריך,  יכלול  לידה  רישום 

הילוד, השם שניתן לו, שם ושם משפחה, של האב, של 
האם ושל העדים, עיסוקם ומקום מגוריהם.

ברישומי נישואין יופיעו הפרטים הבאים: 	

גילם, 	• עיסוקם,  הזוג,  בני  של  משפחה  ושם  פרטי  שם 
מקום לידתם ומקום מגוריהם.

עיסוקם 	• הזוג,  בני  הורי  של  משפחה  ושם  פרטי  שם 
ומקום מגוריהם.

שם פרטי ושם משפחה של העדים, עיסוקם, גילם, מקום 	•
מגוריהם, והקשר שלהם לבני הזוג.

ברישומי פטירה יופיעו הפרטים הבאים: 	

שם פרטי ושם משפחה של הנפטר, עיסוקו, גילו ומקום 	•
מגוריו.

שם בן הזוג של הנפטר.	•
מצבו המשפחתי – רווק או אלמן.	•
שם פרטי ושם משפחה של העדים, עיסוקם, גילם, מקום 	•

מגוריהם והקשר שלהם לנפטר.
הנפטר, 	• הורי  של  משפחה  ושם  פרטי  שם   – ידוע  אם 

עיסוקם, מקום מגוריהם ומקום לידתו של הנפטר.
בפועל המידע המופיע במסמכים לא תאם תמיד את מה 
שנקבע בחוק, והנתונים שונים ממקום למקום, למרות שכל 
המקומות במחוז הם במרחק לא רב זה מזה, וכולם רחוקים 

פחות מ־50 קילומטרים מבוטושאן. 

מסמכי לידה
בשנים 1885-1865 )אולי מאוחר יותר(, תינוקות רבים  	

לא נרשמו בלידתם. אחוז הבנות שלא נרשמו היה גבוה 
מאחוז הבנים שלא נרשמו.

במקומות  המצהיר.  האב  היה  לרוב  מהמקומות  בחלק  	

עדים  עשו  ההצהרות  של  גבוה  אחוז  מסוימים 
"מקצועיים".

ברישומי לידה מוקדמים לא צויינה שעת הלידה.  	

בדרבני  הבית.  מספר  הושמט  יותר  קטנים  במקומות  	

הושמטה הכתובת. ישנם מקומות בהם הפקיד רשם את 
זהות בעל הבית בו התרחשה הלידה )האם היה זה בית 
ההורים או ביתו של מישהו אחר(. בבוטושאן מידע זה 
בדרך כלל לא נרשם. כתובות השתנו לבקרים, גם שמות 
הרחובות השתנו. לעתים מספר הבית נשאר ללא שינוי, 

למרות ששם הרחוב השתנה.

רישום פטירה משנת 1910  רישום נישואין בפלטיצ'ן, שנת 1894
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חוסר עקביות בגילאי ההורים והעדים. 	

החל משנות ה־90 של המאה ה־19 נרשם גם שם הנעורים  	

של האם, או שמו של אביה. בבוטושאן החל רישום זה 
רק במאה ה־20. בתבנית הטופס של שנת 1910 אין שדה 

למידע זה ולכן הוא לא מופיע.
זוג  של  ילדים  לערך,   1885 משנת  חוקיות:  לא  לידות  	

חוקיים  כלא  נחשבו  אזרחיים,  בנישואין  נישא  שלא 
ורשמו רק את שם האם. פעמים רבות המצהיר היה האב. 
בחלק מהמקומות נרשם מקום הלידה כבית השייך לאב. 
ברוב המקומות נרשם ש"הלידה התרחשה בבית אמו..." 
במקרים רבים האב הצליח לרשום את הילדים כילדיו, 
למרות שהוא לא נישא בנישואין אזרחיים. נתקלנו גם 
במקרים מעטים בהם נרשמו ילדים כבלתי חוקיים, על 

אף שהוריהם נישאו בנישואין אזרחיים. 
היו  מהעדים  חלק  מהמקומות  אחד  בכל  עדים:  	

כעדים  רשומים  הם  רבות  שנים  לאורך  "מקצועיים". 
ופטירות. רבים מהעדים  לידות  ולמאות של  לעשרות 
או   )ceauș )ברומנית  הכנסת  בבית  שמשים  היו 
של  בשירותיהם  היהודים  השתמשו  לעתים  מיילדות. 
במקומות  יהודיים.  לא  רומנים  "מקצועיים"  עדים 
נרחב.  היה  "מקצועיים"  בעדים  השימוש  אחדים 
במקומות אחרים, העדים היו שכנים או קרובי משפחה. 
לרוב היו העדים גברים, בדורוחוי באופן חריג, הרבו 
לנולד  רישום הקשר של העד  כעדות.  הנשים לשמש 
רישומים  ישנם  למקום.  ממקום  שונה  לנפטר  או 
המפרטים את הקשר המדויק של העד לנולד, לעומת 
זאת במקומות כמו דורוחוי ודרבני לא מצויין הקשר 
לדוגמה.  כמו סבא  מובהק,  הוא  של העד, אפילו אם 
כלומר   ,”moș” במילה  להשתמש  מרבים  בחרלאו, 
שהקשר  בחשבון  לקחת  יש  מבוגר.  משפחה  קרוב 
המשפחתי יכול להיות במובן רחב, למשל עד שרשום 
יכול למעשה להיות קרוב של האם.  כדודן של האב, 
ועיסוקו.  גילו  העד,  של  שמו  נרשמו  המקומות  בכל 
ברוב המקומות נרשמו פרטים אלו גם לגבי המצהיר, 
נרשמה  ובמיכאילן  בדורוחוי  האב.  הוא  כן  אם  אלא 
משנת  נוספים.  פרטים  ללא  המצהיר,  של  זהותו  רק 
1910 החלו לרשום כתובת מדוייקת של העדים. לפני 

כן רשמו רק את עיר מגוריהם. 
אחד  אדם  המוקדמים  מהמסמכים  בהרבה  חתימות:  	

נמשך  זה  כולם. בבוטושאן  חתם בעברית/יידיש עבור 
ארוכות.  שנים  לאורך  אחרים  במקומות  מעטות,  שנים 
לא  המצהיר  או  העד  כי  היה  ניכר  מאוחרים  במסמכים 
מסמך  על  חתם  אדם  בהם  מקרים  ישנם  לכתוב.  ידע 

אחד, בעוד שבמסמך מאוחר יותר צוין שהוא "לא יודע 
לכתוב". רק חתימות באלפבית הלטיני או הקירילי הן 
לראות  ניתן  בהם  מסוימים  מקרים  )למעט  אותנטיות 

עקביות בחתימה במספר מסמכים(.
החל מסוף שנות ה־80 של המאה ה־19, במקומות קטנים  	

סטטוס  את  בדקו  ובדורוחוי(  בבוטושאן  )לא  רבים 
שוליים.  כהערת  מותם  את  ורשמו  הזכרים  התינוקות 
בפלטיצ'ן מנהג זה החל מוקדם יותר, והבדיקה בוצעה 
לגבי כל הילדים. מרישומים אלו עולה כי אחוז התמותה 

הגיע לכ־30%-40%.
 – קרי  חשוב,  סטטוס  שינוי  כל   1930 משנת  החל  	

וכדומה,  הגירה  שם,  שינוי  פטירה,  גירושין,  נישואין, 
את  לאתר  אלו מסייעות  כהערת שוליים. הערות  נרשם 
נישואין שהתקיימו תקופה  האדם בשנותיו המאוחרות. 
קצרה החל משנת 1912, גם נרשמו כהערת שוליים. מתן 
ההורים  של  מאוחרים  אזרחיים  נישואין  בשל  חוקיות 

נרשם גם הוא כהערת שוליים. 

מסמכי פטירה
כמחצית ממסמכי הפטירה הם של ילדים. לגבי פטירות  	

מקווים  שאנחנו  ביותר  החשוב  המידע  מבוגרים,  של 
למצוא במסמכים כאלה, בעיקר של אנשים שנפטרו בגיל 
מבוגר מאוד, הוא שם ההורים ומקום ההולדת. למרבה 
הצער, ברוב מסמכי הפטירה מהאזור לא מופיע מידע 
זה. רק במאה ה־20 החלו לרשום מידע זה, אולם באופן 
הורי  על  המידע  נרשם  לרוב  דורוחוי  במסמכי  חלקי. 
מהמקומות  בחלק  הלידה.  מקום  צוין  לא  אך  המבוגר, 
החלו לרשום מידע על ההורים בשנות ה־90 של המאה 
ה־19, אולם יש לנהוג במידע במשנה זהירות כי לעתים 
הוא שגוי. רק בבוטושאן אפשר למצוא מידע על מקום 

הלידה של ילד קטן שנפטר.
מאפיינים  אותם  בעלי  היו  פטירה  של  במקרה  העדים  	

של העדים שהעידו במקרה של לידה, למעט המיילדות. 
שימשו  ראשונה  מדרגה  קרובים  מסוימים  במקומות 
מדרגה  קרובים  אחרים  ובמקומות  לפטירה,  כעדים 
ראשונה מעולם לא היו עדים. במקרים של עדים שהיו 
מצויין הקשר  הפטירה  בחלק ממסמכי  קרובי משפחה, 
הקשר  נרשם  לא  בהם  במקומות  אפילו  לנפטר,  שלהם 
הזה במסמכי לידה. אולם פעמים רבות צוין רק "קרוב", 

ללא פירוט מדויק של הקשר.
למצוא  ניתן  תמיד  לא  קטן,  ילד  פטירת  של  במקרה  	

גיל  לגבי ההורים למעט שמם. לעתים  נוספים  פרטים 
ההורים ועיסוקו של האב נרשמו, במקרים אחרים לאו.
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במסמכי הערים צוינה בדרך כלל סיבת המוות. עיירות  	

קטנות החלו ברישום פרט זה רק במאה ה־20. בבוטושאן 
משנת  החל  המוות  סיבת  את  לכתוב  החלו  ובדורוחוי 

1884, ובחרלאו משנת 1895.

מסמכי נישואין 
רישומי  מבין  ביותר  החשובים  הם  נישואין  מסמכי  	

לקשר  וליכולת  הגנאלוגי  למחקר  חיוניים  הם  החיים. 
אדם מסויים למשפחה גדולה יותר. בשנת 1864 הציבו 
השלטונות הרומניים דרישות לקיום נישואין אזרחיים, 
נהיר  לכולם  האזרחי.  הקודקס  של  מהרפורמות  כחלק 
היה שזוג אמור להינשא קודם בנישואין אזרחיים, ורק 
האזרחיים  הנישואין  דתיים. טקס  בנישואין  מכן  לאחר 

היה סופו של תהליך בירוקרטי ארוך ששלביו הם:
רישום הכוונה להינשא.	•
שמונה 	• של  בתקופה  פעמיים  להינשא  הכוונה  פרסום   

ימים בכניסה לבית העיריה או לכנסיה/בית הכנסת.
הוכחת גיל החתן והכלה.	•
אחד 	• פטירת  של  במקרה  לנישואין.  ההורים  הסכמת 

ההורים או שניהם, הצגת מסמך המוכיח זאת. 
הסבים. 	• הסכמת  נדרשה  נפטרו,  החתן/הכלה  הורי  אם 

זאת.  המוכיח  מסמך  הצגת  נפטרו,  הם  שגם  במקרה 
נדרשת הסכמת קרוב משפחה לנישואין.

אימות כל המסמכים על ידי בית המשפט.	•
קרובים 	• משפחה  בני  של  נישואין  אסר  הרומני  החוק 

האישה  של  אח  או  אחיין  דוד,  דודים,  בני  דוגמת 
שנפטרה. הדת היהודית אפשרה נישואין מסוג זה והם 
התקיימו בקרב יהודים. החוקה הרומנית אפשרה למלך 

להתיר נישואין אלו.
בחתונה נדרשה נוכחות של ארבעה עדים. 

צורך  היה  רומנית,  הבינה  לא  האוכלוסייה  שרוב  מאחר 
בסיועו של מתווך בשכר למילוי הטפסים ולהגשת המסמכים. 
הנישואין  טקס  ורק  דתיים,  היו  עת  באותה  היהודים  רוב 
רבים  דילגו  כן,  על  הנדרש.  כהליך  בעיניהם  נחשב  הדתי 
ולכן  ונישאו רק בטקס דתי,  מהם על הנישואין האזרחיים 
אין רישומים של הנישואין שלהם. כמה מהזוגות הללו קיימו 
טקסי נישואין אזרחיים שנים רבות לאחר שקיימו את הטקס 
הדתי. במקרים כאלו, הטקס האזרחי הפך את הילדים שלהם 
הרומנית  הממשלה  הבינה  ה־20  המאה  בתחילת  לחוקיים. 
בדרישות.  הקלה  והיא  מדי  מורכב  הנישואין  שתהליך 
המסמך היחיד שנדרשו להציג היה הוכחת הגילאים של בני 
הזוג. שינוי זה הוכנס בשנת 1906, ומאז רישומי הנישואין 

מכילים פחות מידע וערכם פחות.

המידע החשוב שאפשר למצוא ברישומי נישואין:
גילם,  הכלה,  ושל  החתן  של  משפחה  ושם  פרטי  שם  	

נישואין  מגוריהם,  מקום  לידתם,  מקום  עיסוקם, 
ראשונים.

שם משפחה ושם פרטי של הורי בני הזוג. גילם ועיסוקם  	

של ההורים לא תמיד נרשם, תלוי במקום ובזמן.
ופטירות  ההוכחה. במקרה שלידות  רשימה של מסמכי  	

של הורים של בני זוג, נרשמו בזמן שהתרחשו, מספרו 
המדויק של המסמך, שנת הרישום. 

הוכחות נוספות כגון אישור של היחידה הצבאית שהחתן  	

שייך אליה.
מגוריהם  ומקום  עיסוקם  גילם,  עדים,  ארבעה  נדרשו  	

)עיר, לא כתובת(. פעמים רבות העדים לא היו קשורים 
לזוג, אולם גם במקרים שהיו קשורים לזוג, הקשר לא 

נרשם.
רישום  ספר  גם  ישנו  הנישואין,  רישום  לספר  בנוסף  	

כשהחתן  חשוב  זה  בספר  המידע  הנישואין.  כוונות 
במקומות  אחר.  במקום  נישאו  הכלה  או  כלל(  )בדרך 

מעטים שמרו את ספר הכוונות. 

אותנטיות של מידע
 בכל מסמך עלולות להיות טעויות. במקרים רבים העדים 
שהודיעו על המתרחש לא היו קרובים של המשפחה וייתכן 
דרש  הרומני  שהחוק  למרות  לפקיד.  שגוי  מידע  שמסרו 
הדבר  אם  יודעים  לא  אנו  לעדים,  הרישום  את  שיקריאו 
בוצע בפועל, או אם לפעמים הפקיד אסף את המידע ורק 

מאוחר יותר רשם אותו.

מסמכי לידה
במסמכי לידה מאוחרים שם התינוק או שם ההורה היו  	

שגויים לפעמים:
בשנות ה־70 וה־80 של המאה ה־19 בעיר בוטושאן בנים 	•

רבים נרשמו כ־זיידה )Zeide( ואלטר )Alter(, למרות 
שזה לא היה שמם האמתי. אנו מניחים שזו הייתה הדרך 
ברית  טקס  לפני  השם  את  לרשום  הדרישה  את  לעקוף 

המילה.
גילאים של הורים או עדים בדרך כלל לא מדויקים.	•

מסמכי פטירה
גילאים של נפטרים, בני זוג ועדים, לרוב לא מדויקים.  	

ייתכן שמקום הלידה שגוי. 	
ייתכן ששם ההורים שגוי. 	
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מסמכי נישואין
הזוג  לגילאי  הוכחות   ,1865 בשנת  שהחל  ברישום   
התאימו  העובדות  עדים.  חמישה  של  עדות  על  התבססו 

אולי לזוג עצמו, אך לא היו בהכרח נכונות.
 ידוע שיהודים רבים היגרו לרומניה מהאזורים השכנים 
במחצית הראשונה של המאה ה־19. אולם מסמכי נישואין 
מועטים מהאזור מאזכרים מוצא מחוץ לרומניה, אם החתן 
והכלה חיו ברומניה. בפלטיצ'ן, באופן חריג, מעט ממסמכי 
חתן  לדוגמה:  לרומניה.  מחוץ  מוצא  מאזכרים  הנישואין 

שנולד בקונסטנטינופול, ואחר בהאג, הולנד. 
הזהות האמתית של ההורים ומצבם המשפחתי מוטלים 
לעתים בספק. לפעמים, האנשים שהציגו עצמם כהורי בני 
הזוג הם בעצם לא הוריהם האמתיים. כנראה שבשלב מסוים 
השלטונות הרומניים היו מודעים לכך, ומאותו שלב ואילך 
במסמכים יש הצהרה של העדים, שהאנשים המלווים את 
הזוג הם הוריהם האמתיים )אך גם העדות כאמור לא תמיד 

כנה(. 
וההורה הנותר  דוגמאות: במקרה שאחד ההורים נפטר 
נישא מחדש, בן הזוג החדש הוצג כהורה האמתי. במסמך 
האמתי  ההורה  של  שמו  או  כהורה,  יירשם  ושמו  ייתכן 
הכלה  של  הגיס  של  ההורים  שבו  מסמך  מצאנו  שנפטר. 
נרשמו כשמות  ושמותיהם  הכלה,  כהורי  הציגו את עצמם 
הורי הכלה. במקרים בהם היה החתן מחוץ לבוטושאן, או 

שלא הייתה לו משפחה, עדים העידו שהוריו נפטרו. 
היו קרובי משפחה, הם  הזוג  בני  רבים בהם   במקרים 
לא ביקשו היתר מהמלך. העדים לא תמיד אמרו את האמת 
קרובי  אינם  והכלה  ש"החתן  שלהם  הכתובה  בהצהרה 

משפחה שאסורים בנישואין". 

 אתגרים במחקר גנאולוגי 
במחוז בוטושאן

בפרויקט שלנו פיתחנו כלי רב עוצמה למחקר גנאולוגי. 
מדינות  ברוב  גם  כמו  ברומניה,  למחקר  העיקרי  המכשול 
מזרח אירופה הוא איתור והשגת מסמכים, ואנו התגברנו על 
מכשול זה. ביכולתנו לבצע מחקר יסודי של כל המסמכים 
הזמינים, ולא רק של המשפחות הידועות. אנו גם יכולים 
לאתר בני משפחה שעברו למקומות אחרים ובלתי מוכרים 
במחוז בוטושאן. למרות זאת, בפנינו עדיין אתגרים רבים. 
היהודי  הגנאולוגי  המחקר  את  מייחד  אחד  מאפיין 
היא  רומניה  משפחה.  שמות  היעדר  והוא  ברומניה, 
המדינה היחידה באירופה שהייתה בה אוכלוסייה יהודית 
משמעותית, שלא דרשו ממנה לאמץ שם משפחה. כתוצאה 

בשל  וולונטרי.  בסיס  על  היה  משפחה  שם  אימוץ  מכך, 
רב  זמן  ארך  התהליך  בוטושאן,  של  הפרובינצילאיות 

והושלם רק במאה ה־20. 
כמעט כל אלה החוקרים את שורשיהם באזור בוטושאן 
או  אבות  אף  או  סבים,  הורים,  לרומניה.  מחוץ  נמצאים 
להבחין  יכולים  אנחנו  מהגרים.  היו  יותר  קדומים  אמהות 
של  השמונים  משנות  הראשון  עיקריים:  הגירה  גלי  בשני 
ועד למלחמת העולם הראשונה, השני בשנות  המאה ה19 
היגרו  הראשון  בגל  ה20.  המאה  של  והשישים  החמישים 
לישראל.  בעיקר  בשני  אירופה,  ולמערב  לארה”ב  בעיקר 
בשני המקרים יש צורך לזהות ברמה גבוהה של ביטחון את 

אותם אלה שהיגרו במסמכים מהאזור. 
רב  זמן  חלף  הראשון,  ההגירה  בגל  שהיגרו  אלה  לגבי 
מאוד והמידע שהיה על המשפחה לרוב התעמעם או אבד. 
ולעיתים  פרטיים  שמות  אימצו  המהגרים  החדשה,  בארץ 
הלידה  תאריכי  למקום.  המותאמים  משפחה  שמות  גם 
שנרשמו במסמכים בארץ החדשה אינם מדויקים. גם מקום 
המוצא אינו תמיד נכון – לעתים מסרו את שם עיר המחוז 
לעתים  כפר.  או  קטנה  עיירה  ולא  דורוחוי(  )בוטושאן, 
המשפחה  בו  זה  היה  לא  המוצא  כמקום  שנרשם  המקום 
בילתה את רוב חייה לפני ההגירה, ולא יימצאו בו מסמכים 

אודותיה.
הוריה  על  שהיגרה  משפחה  לזהות  יותר  קל  ככלל, 
וילדיה מאשר מהגר לא נשוי. ככל שהמהגר היגר מאוחר 
לפני  יותר.  גבוה  לידתו  בעת  שנרשם  הסיכוי  כך  יותר, 
שפונים למחקר במסמכים רומניים יש צורך לבצע מחקר 
ולנסות לדלות כמה שיותר מידע מהקיים  בארץ ההגירה, 
באותה ארץ. חשוב לנסות להשיג את השמות היהודיים של 
יותר בקלות לשם  ניתן ל"תרגם"  ואותם  המהגרים, מאחר 
היידי־רומני שהיה בשימוש מאשר את השם הלועזי שנבחר 
ניתן  העבריים  השמות  על  מהמידע  חלק  החדשה.  בארץ 
עם  קבריהם של האבות הקדמונים.  על  להפיק מהמצבות 
זאת, מציאת שם אמו של המהגר שנשארה ברומניה היא 
עניין מורכב. לרוב השם לא מוזכר במסמכים דתיים, לכן 
רק ידע משפחתי או מסמכים אזרחיים יכולים לעזור, ולא 

בכל מקום רשמו במסמכים את שם ההורים שלא היגרו.
יותר,  רב  הראשון  ההגירה  מגל  הזמן  מרחק  אמנם 
לארץ  שעלתה  משפחה  במחקר  לטפל  יותר  קל  ולכאורה 
אך מסתבר שרבים מאלה המתעניינים  בשנות החמישים. 
מספיק  מכירים  אינם  שישים  או  חמישים  בני  במחקר, 
הקשורים  מהמסמכים  ורבים  מאחר  סביהם.  על  פרטים 
לסבים עדיין חסויים, קשה להתחקות אחורה לצורך מציאת 

המשפחה הקדומה. 
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רומניה

לאחר שנמצא קצה חוט, נדרש למצוא מסמכים הדנים 
במשפחה הנחקרת. ישנן משפחות שלגביהן מסמכים רבים, 
בעיקר של לידות, ולגבי אחרות כמעט ואין מסמכים. קשה 
נישא  שלא  זוג  של  משפחות  או  הורים  על  מידע  למצוא 
אינדקס  אין  שבו  במקום  שנישא  או  אזרחיים,  בנישואין 
אך  במחקר,  לסייע  יכולים  פטירה  מסמכי  למסמכים. 

פטירות שהתרחשו לאחר 1915 עדיין חסויות.
אין מקבילה רומנית למפקדי האוכלוסין המפורטים של 
ארצות הברית ובריטניה. למרות שהתקיימו מספר מפקדי 
ערכי,  הוא  הגלם  שחומר  חשבו  לא  ברומניה,  אוכלוסין 
והשמידו אותו. כמעט ולא קיימים מסמכים עם רשימה של 
כל בני המשפחה, הורים וילדים יחד. לכן אנו לא יכולים 
על  להסתמך  ועלינו  לאורך תקופה,  חיי משפחה  "לדגום" 
אירועים שהתרחשו באופן מקרי בחיי האדם. קשה מאוד 
למצוא קשרים משפחתיים בין אנשים שנישאו לפני שהחלו 
הנישואין האזרחיים. קשה יותר למצוא קשרי משפחה בין 
צאצאים או קרובים אשר חיו במקומות שונים. מציאת מקום 
הראשונה  במחצית  לרומניה  שהיגרו  משפחות  של  מוצאן 

של המאה ה־19 היא משימה כמעט בלתי אפשרית.
אתגר נוסף שניצב בפנינו הוא זיהויו הוודאי של אדם. 
גבוהה שגם איש בשם  קיימת סבירות  יישוב קטן  במקום 
או   )Avram Sin Moishe( מוישה  בן  אברם  כמו  נפוץ 
אברם כהן )Avram Cohn(, אם ידועים מקצועו וגילו, הוא 
היה היחיד באותו יישוב. במקום גדול יותר, כמו בוטושאן 
או דורוחוי זו הנחה מוטעית. לדוגמה: בבוטושאן היו שני 
אנשים ששמם זליג בן יוסוב )Zelig Sin Iosub(, סנדלרים, 
 Rahmil( בערך בני אותו גיל, או שניים בשם רחמיל בן לייב
Sin Leib(, עגלונים, בני אותו גיל. כשאנשים כאלו נרשמו 

כעדים קשה לדעת במי מהם מדובר.
לא תמיד ניתן לפסוק חד משמעית. דוגמה: כל האחים 
וה־90 של  ילידי שנות ה־80  ואחיות במשפחה מסויימת, 
המאה ה־19 עזבו את רומניה בתחילת המאה ה־20. גילינו 
 Iancu Sin( לייב  בן  ינקו  היו  שלהם  ההורים  ששמות 
Leib(, חייט, ושרה. מצאנו רישום נישואין של זוג בשם זה 
שנישא בשנת 1870. כשנישאו, הוא היה חייט בן 26, היא 
הייתה בת 17. שם אביה מוקי. ישנם רישומי לידה מועטים 
שבהם אלה שמות ההורים, והאב חייט, וההורים בגילאים 
המתאימים בשנות ה־70 של המאה ה־19. אותם ילדים לא 
מוכרים לצאצאי האחים שהיגרו. ייתכן ונפטרו כילדים – 
לגבי  נוסף  סימן שאלה  פטירה שלהם.  רישום  כל  אין  אך 
זיהוי נכון של הזוג שהתחתן בשנות ה70 כהורי המשפחה 
 ,)Iancu Sin Leib( הוא רישום פטירה שבו ינקו בן לייב
חותנו.  של  פטירה  לרישום  עד  היה  מתאים,  בגיל  חייט, 

 )Mochi( ולא מוקי )Shmerl( שמו של הנפטר היה שמרל
שהיה אביה של הכלה ברישום הנישואין. לא ניתן לפסוק 

חד משמעית.
גם כתובות אינן משמשות אמצעי זיהוי ודאי. משפחות 
ופטירה  לידה  ברישומי  קרובות.  לעתים  כתובות  החליפו 
לא  העד.  כתובת  נרשמה  לא  אך  הלידה,  כתובת  נרשמה 
 – הלידה  התרחשה  שבו  הבית  היה  מי  של  רשום  תמיד 

הלידה לא בהכרח התרחשה בבית ההורים.
נראה שמרבית האנשים לא ידעו לכתוב, והם לא חתמו 
בחתימתם. לפעמים אדם אחד חתם על הרישום עבור כולם. 
מאוחר יותר הפסיקו הרגל זה. כאשר אנשים חתמו בעצמם, 
ניתן לזהות אותם על פי החתימה. כאמור לגבי רוב האנשים 

זה לא רלוונטי. 
מקצועות  ישנם  ודאי.  לא  גם  הוא  מקצוע  לפי  זיהוי 
ותופר  כובען  סנדלר,  חייט,  בהם:  עסקו  שרבים  שכיחים 
ונפות.  מסננות  בונה  מים,  מוביל  עגלון,  פרווה,  מעילי 
מקצועות  כבעלי  או  מקצוע,  כחסרי  נרשמו  רבים  אנשים 
חופשיים. לחלק מהמקצועות נדרשה הכשרה, ולרוב אדם 
שינו  הוכשרו  שלא  אנשים  חייו.  כל  מקצוע  באותו  עסק 
את מקצועם בהתאם לנסיבות או ככל שהתבגרו. כשאדם 
נרשם  והוא  לעבוד  ממנו  מנעה  שבריאותו  ייתכן  התבגר, 

כחסר מקצוע. 

אחרית דבר
אודות אבותינו. הם  מסמכים מספרים אך מעט פרטים 
לא מושלמים וחסר בהם מידע ערכי נוסף שאנו משתוקקים 
לו. אולם לעתים מסמכים אלו הם העדות הכתובה היחידה 

לחייהם, מקור המידע היחיד לקיומם. 
החל משנת 2008 הקבוצה שלנו השקיעה מאמצים רבים 
ברכישת מסמכים מעיריית בוטושאן והמחוז. נחלנו הצלחה 
של  משפחותיהם  ובאיתור  שלנו  המשפחות  באיתור  רבה 
אחרים. הצלחנו לאחד ענפים של משפחות שלא היה ביניהם 

קשר שנים ארוכות, קרובים מדרגה שנייה ושלישית. 
הדבר החשוב ביותר שעשינו – העלינו מתהום הנשייה 
את  וכן  זיכרם  את  שימרנו  אבותינו.  של  שמותיהם  את 
במחוז  פעם  קיימות  שהיו  היהודיות  הקהילות  של  זיכרן 

בוטושאן.
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המאמר הזה נכתב עבור האתר של   * 
 "המכון הבינלאומי לגנאלוגיה ומרכז פאול יעקבי", 

 http://www.iijg.org :ופורסם בו 
ומודפס כאן באדיבותו הרבה של אתר "המכון הבינלאומי 

לגנאלוגיה ומרכז פאול יעקבי". ד"ר נוויל למדן, מנהל המכון, 
תרם למאמר זה.  המאמר פורסם גם בצורה מקוצרת – בשפה 

 ”Avotaynu“ האנגלית - בכתב העת הבינלאומי לגנאלוגיה
בוושינגטון. כרך XXIV, מס' 1, אביב 2008. המאמר הודפס 

בשפה האנגלית גם באתר של איגר"א במאי 2014.

ד"ר חנן רפפורט, יליד 1928, שירת כמפקד במחתרת   **
 ה"הגנה" וכקצין במלחמת העצמאות ובצה"ל. 

הוא למד פסיכולוגיה וסוציולוגיה באוניברסיטה העברית 
בירושלים, המשיך את לימודיו בארצות הברית, שם קיבל 

את הכשרתו כדוקטור בפסיכולוגיה קלינית והשלים את 
הפוסט־דוקטורט בפסיכואנליזה, פסיכותרפיה ומחקר. 

עם שובו ארצה, מונה רפפורט למנהל הכללי והמדעי של 
"מכון סאלד – המכון הארצי למחקר במדעי ההתנהגות". 
בין השנים 1982-1965 שימש גם יועץ לנושאים חברתיים 
של שני ראשי הממשלה – גולדה מאיר ויצחק רבין, יועץ 

פסיכולוגי לשר החינוך והתרבות וממונה על כל המחקר 
 במשרד החינוך והתרבות. 

ד"ר רפפורט הוא נאמן עיזבונו המדעי של הגנאלוג הידוע 
ד"ר פאול יעקבי, וכיום הוא המנהל הכללי של "המרכז 

לחקר משפחת רפפורט" וחבר הוועד המנהל של "המכון 
הבינלאומי לגנאולוגיה יהודית ומרכז פאול יעקובי" אשר 
בספריה הלאומית בירושלים.מידע נוסף על חנן רפפורט, 

ניתן למצוא בערך על שמו בויקיפדיה.

מבוא

הבינלאומי  "המכון  של  החשובות  ממטרותיו  אחת 
המדעי  המכון  יעקבי",  פאול  ומרכז  יהודית  לגנאלוגיה 
הראשוני והייחודי בעולם הגנאלוגי, הוא לפתח טכנולוגיות 
ומערכת כלי מחקר מבוססים מדעית. אלו נועדו להיסטוריון 
מדעי  ההיסטוריה,  בשדות  למדענים  גם  כמו  משפחתי, 

הרוח והחברה בכללם. 
הוא  רב,  זמן  מזה  הנחוץ  המדעי,  המחקר  מכלי  אחד 

שיטה לרישום כרונולוגי של דורות על עצי משפחה.
– התאמת  סינכרוניזציה  לאפשר  גם  צריכה  כזו  שיטה 
עצי  על  הנמצאות  קרבה  קבוצות  של  והדורות  הזמנים 
להרמוניזציה  האפשרות  חשובה  כן  כמו  שונים.  משפחה 
– השוואה, התאמה, ואיתור של אנשים הממוקמים באופן 
סימולטני על עצי משפחה שונים – אלה הקרובים ואחרים 

שאינם קרובים ביניהם בכלל.
ובהרמוניזציה  בסינכרוניזציה  הצורך  חשוב  פחות  לא 

בין עצי המשפחה לבין אירועים חברתיים והיסטוריים. 
ד"ר פאול יעקבי פיתח שיטה - "סולם הדורות המוחלטים 
של יעקבי" =”Jacobi’s AGS” - המעניקה תשובות בדוקות 
ע"י  ביותר  מומלצת  היא  ככזו  אלה.  לצרכים  ומוכחות 
"המכון הבינלאומי לגנאלוגיה יהודית ומרכז פאול יעקבי".

"דורות יחסיים"
לכאורה, הדרך הפשוטה ביותר לרישום הדורות על עץ 
 25 בן  יהיה  לדור  דור  בין  שהמרווח  לקבע  היא   המשפחה 
עץ  על  היחידים  כל  את  לקשר  יש  כך  אחר  שנה.   30  או 
לציון  והמקובלות  המוכרות  מהשיטות  אחת  אל  משפחה 
תאריכים בהיסטוריה: ביניהם לוחות ההיסטוריה "היהודית", 

"הנוצרית" )גרגוריאנית או יוליאנית(, ו"המוסלמית".

ד"ר חנן רפפורט **

"סולם הדורות המוחלטים" – 
של ד"ר פאול יעקבי*

 ”Jacobi’s Absolute Generation Scale” = ”Jacobi’s AGS“ 

http://www.iijg.org/
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מתאימה  אינה  זו  וסבירה  פשוטה  שיטה  הרב,  לצערנו 
ואינה יעילה בגלל מספר סיבות.

הסיבה הראשונה היא העדר חלקי, או מוחלט של מידע 
"מטרי" = תאריכי לידה ופטירה של כל יחיד על עץ המשפחה.
בגלל חסר זה נוקטים הגנאלוגים בקו־פעולה אחר. הם 
המוכרים  הדורות  למספר  בהתאם  הדורות  את  מציינים 
והידועים להם. ככלל, הם מציינים כ"דור מס' 1" את הדור 

הקדום ביותר הידוע והמוכר להם.
על אף ההיגיון הפשוט והמובן של שיטת רישום "דורות 
יחסיים" בהתאם לרמת הידע הקיים, היא פותחת פתח לבלבול, 
להעדר עקביות ואף לשגיאות מחקריות. סכנה ברורה ובולטת 
נמצאת באפשרות שהיסטוריון משפחתי אחד מציין את הדור 
המבוגר ביותר מבין שלושת הדורות הידועים לו כ"מספר 1". 
לעומתו מציין היסטוריון אחר – העוסק בחקר אותה משפחת 
מוצא – אך הצליח במחקריו לאתר רשימה ארוכה יותר של 
אבות המשפחה הנידונה, למשל את הדור המבוגר החמישי 
או אף את הדור החמישה עשר אחורה כ"מספר 1". הבלבול 
והשגיאות  העקביות  העדר  גם  כמו  הנוצרים,  והמבוכה 

המחקריות הנובעות משיטה זו מובנים מאליהם.
לא זו בלבד, אלא שהאפשרויות הפוטנציאליות לטעויות 
יותר.  ורבות  עמוקות  הן  זו  בשיטה  הקשורות  ולמלכודות 

לפנינו רק שתיים מאלו:

1( בני אדם שונים שהינם בעלי שם זהה = 
 Homonymous individuals

היהודי,  בעם  האשכנזי  החלק  של  ובמנהגים  במסורות 
מקובל לכבד ולהנציח את זכרם של קרובי משפחה שנפטרו 

ע"י קריאת שם היילוד החדש על שמם. 
לפנינו מספר מסורות ושיקולים הבאים לביטוי בבחירת 

שמות. ככלל נקרא הבן הראשון על שם סבו הנפטר. 
אולם, כאשר הסב עדיין בחיים, ייקרא הרך הנולד על 
כאחד  ובנות  בנים   – אחרים  ילדים  שלו.  רבא  הסבא  שם 
– נקראים בהתאם למוסכמות ולנוהגים מקובלים ומובנים.

בקהילות מסוימות קיימת שיטה ברורה ומקובלת לקריאת 
שמות לזכרם של נפטרים אף כי אין זו חקוקה באבן. 

נוהג זה גורם לחזרה עקבית ושיטתית של דפוסי שמות, 
בדרך כלל מדי דור שלישי בעץ של משפחה אחת, ולעתים 
משפחה,  אותה  של  מקבילים  ובענפים  בעצים  קרובות 
באותה חמולה ובשבט. דפוסי שמות חוזרים כאלה, יכולים 
להימצא בעצים של משפחות בעלות שם זהה, אף כי אין 

ביניהן כל קירבה משפחתית.
בשמות  תכופות  משתמשים  משפחתיים  היסטוריונים 
עצי  בתוך  הדורות  סדר  ביצירת  כמנחים  הללו  הפרטים 

המשפחה ולקביעת מערכת היחסים הבין־משפחתיים בתוך 
דורות אלה.

החזרה הקבועה של שם זהה המיוחס לבני אדם שונים 
של  לאפשרות  מובילה   ,]Homonymous individuals[

זיהוי מוטעה ולשגיאות מוחלטות. 
הבעיה מחמירה עוד יותר, כאשר אותו דפוס חוזר של 
שמות פרטיים זהים נמצא אצל משפחות בעלות שם משפחה 
זהה שאין ביניהן כל קרבה משפחתית, ולעתים רבות אף 

מתגוררות באותה קהילה או ישוב.
רישום הדורות לפי שיטת השם הזהה, יכול גם להוביל 
למסקנה שגויה בדבר קשר משפחתי בין עצי משפחה זרים 

ושונים.
היהודי,  בעם  הספרדי  החלק  של  ובמנהגים  במסורות 
)היהודית־ספרדית(  הלדינו  מדוברי  חלק  אצל  במיוחד 
היה מקובל, ועדיין קיים חלקית, המנהג להנציח את שם 
אותו  כאשר  גם  החדש  היילוד  של  שמו  קריאת  ע"י  הסב 
פעמים  מסוים  פרטי  חוזר שם  מכך  כתוצאה  בחיים.  סבא 
רבות באותה משפחה, באותה תקופה ובאותו דור. תופעה 
בזיהוי  הטעות  אפשרויות  את  מונים  עשרת  מגבירה  זו 

וברישום המערכת הבין־דורית. 

2( שמות חדשים לאחר נישואים
האישה  את  מציין  נישואים,  רישום  של  היהודי  הנוהג 
)שמה( שהיא בת של פלוני )שמו( שהיא אשת פלוני )שמו(. 
לעזור  שכזה  מסוג  כינוי  אמנם  יכול  מסוימים,  במקרים 
בזיהויה של האישה הנמצאת בקשרי חיתון עם פלוני מסוים. 
אולם, לעתים קרובות ורבות מובילה שיטה זו לבלבול 
ולהטעיה מוחלטים. הבלבול נובע מהעובדה של ריבוי שם 

גברי זהה החוזר בדורות עוקבים של אותה משפחה.
נישואים  כינוי כזה המשלב שמות - הנמצאים בקשרי 
– גורם לסיבוך הבעיה של זיהוי מוטעה באשר לקשר בין־
משפחתי ובין־דורי, בגלל הנטייה הידועה של "נישואי בני 

דודים" בחלקים מסוימים של החברה היהודית. 
כאשר "שיטת הדורות היחסיים" משמשת בסיס לרישום 
המוזכרות   - והסיבות  המצבים  מסבכים  המשפחה,  עצי 

לעיל את האפשרות: 
שונים  משפחה  עצי  בין  המסובך  הקשר  את  ללמוד 
נוצרו  אשר   – משפחה"  "עצי  ויותר  שנים  בין  ולהשוות 
ובמידע  ברישום  שגיאות  לגלות  ועצמאי.  נפרד  באופן 
חסר  לאתר  שונים.  ובספרים  יחס  ברשימות  הנמצאים 
ברור.  ידע  העדר  בגלל  נגרמו  אשר  דורות"  על  ו"דילוג 
לזהות, להסדיר וליצור הרמוניה בין עצי המשפחה האלה 
כתוצאה  עקביות.  והעדר  התאמות  אי  של  איתורן  ידי  על 
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מכל אלה חודרות טעויות רבות ונרשמות שגיאות גנאלוגיות 
חמורות ברישומים אלה.

ברור מכל הנאמר לעיל, כי שיטת הרישום של "דורות 
יחסיים" מהווה מכשול רציני למחקר הגנאלוגי. 

הניסיון להתאמה סימולטאנית וסינכרונית בין המספרים 
השרירותיים והמלאכותיים המציינים את הדורות היחסיים 
לבין סרגלי התאריכים המקובלים בהיסטוריה, הוא בלתי 
אפשרי לחלוטין. מגבלה זו מונעת מהגנאלוג החוקר להבין 
תרבותית   - החברתית  הסביבה  ואת  ההיסטורי  הרקע  את 
אשר משפיעים על ההתנהגויות של הנחקרים. ההתנהגויות 
לפעולות  ותשויכנה  תוצמדנה  תקושרנה,  הנחקר  של 
ואירועים בתקופה שאינה הולמת ואינה רלבנטית לזמנם. 

בקיצור, יינתן הסבר אנכרוניסטי לתופעות ולאירועים.
 כך יקרה גם להבנת ההשפעה של כל אלה על הבחירות 
לימודיו,  מסלולי  על  הנחקר,  של  החיים  אופציות  בין 
ההזדמנויות  על  עסק,  בהם  היד  ומשלחי  המקצועות  על 
ההשתייכות  על  מגוריו,  אפשרויות  על  התעסוקתיות, 
הקהילתית והרשתות החברתיות שלו ועל החלטותיו להגירה. 

"דורות מוחלטים" 
בהכירו בחסרונות ובקשיים הנגרמים מהשימוש בשיטת 
אחרת  שיטה  יעקבי  פאול  ד"ר  פיתח  יחסיים",  "דורות 

וחלופית לרישום דורות במחקר ההיסטורי והגנאלוגי. 
שיטה זו ידועה כ"סולם הדורות המוחלטים של יעקבי" 

.Jacobi’s Absolute Generation Scale = JAGS =
דורות  בסולם  הגנאלוגים  משתמשים  שיטתו,  לפי 
ברור, יציב ומוכר, הקשור ישירות לסרגל השנים המקובל 
כיום:  המערבי  העולם  ברחבי  ההיסטורי  התיארוך   כשיטת 
)”BC” and ”AD”( = ” ]"לפני ישוע" או "לאחר מות ישוע"[ 
 )”BCE” and ”CE”( = [ או, כמקובל על היהודים ואחרים
תאריכים  מייצג  זה  סולם  ו"לספירה"[.  הספירה"  "לפני 

מוחלטים עבור כל דרגה בסולם הדורות. 
על יסוד ידיעותיו הרבות בשדות המחקר הגנאלוגי וניסיונו 
דור ממוצע  יעקבי שמשך החיים של  רב השנים, קבע ד"ר 
הינו בן 75 שנים כאשר דור עוקב אחר משנהו מדי 30 שנה. 
לשיטתו לכן, ולפי שיטת התיארוך המערבית הקיימת:

 75 של  )סך   .2040-1965 השנים  את  חופף   1 מס'  דור 
שנה(; מכאן, שדור מס' 2 )שלפי שיטתו, מתחיל 30 שנה 
 75 של  סך  )שוב,   2010  -  1935 השנים  את  חופף  קודם( 
שנה   30 כל  אחורה,  מחושבים  הנוספים  הדורות  שנה(. 
קודם לשנת 2010. בקבענו, עתה, את הדור הנוכחי כדור 

מס' 0, הרי הוא חופף את השנים 1995 – 2070. 

של  המוחלטים  הדורות  "סולם  של  השנים  טבלת  להלן 
יעקבי", בכ־1000 השנים האחרונות: 

 32 דור  עד  במודע,  הזו,  הטבלה  את  רשם  יעקבי  ד"ר 
)1035 – 1110(. שהוא דור הזהה לתקופת חייו של רש"י, 
בתקופתו  והתלמוד  התנ"ך  של  היהודיים  המפרשים   גדול 

.)1105 – 1040(
מבחינה תיאורטית ניתן היה להחיל את "סולם יעקבי" 
של  למעשה  או  המתועדת,  ההיסטוריה  לשחר  חזרה 
ההיסטוריה עצמה. אולם יעקבי העדיף להימנע מהיגררות 
אל דיונים תיאורטיים מיותרים באשר לתחילת ההיסטוריה 
ולפי איזו מסורת היסטורית להתחיל בספירה. כחוקר בעל 
גישה מעשית, הוא קבע שראוי להשתמש ב"סולם הדורות 
היהודית המדעית  כי הגנאלוגיה   ,32 דור  המוחלטים" עד 
של  חייו  לשנות  הקודמת  בתקופה  עוסקת  שאינה  כמעט 

רש"י.***

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

למעוניינים בעומק היסטורי רחב יותר של "סולם הדורות המוחלטים של   ***

יעקבי", בעמוד 62: הסולם הכולל את הדורות: 0 – 109. סך הכל כ־3400 

שנות היסטוריה. 

0=1995-2070

1=1965-2040

2=1935-2010

3=1905-1980

4=1875-1950

5=1845-1920

6=1815-1890

7=1785-1860

8=1755-1830

9=1725-1800

10=1695-1770

11=1665-1740

12=1635-1710

13=1605-1680

14=1575-1650

15=1545-1620

16=1515-1590

17=1485-1560

18=1455-1530

19=1425-1500

20=1395-1470

21=1365-1440

22=1335-1410

23=1305-1380

24=1275-1350

25=1245-1320

26=1215-1290

27=1185-1260

28=1155-1230

29=1125-1200

30=1095-1170

31=1065-1140

32=1035-1110
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לשיטתו, בן אדם אשר חי את עיקר תקופת חייו בתוך 
השנים המוגדרות ומייצגות דור מסוים, נחשב כבן הדור 
הזה. תקופת החיים של איש או אישה אינה חייבת להלום 
דור  המייחדות  השנים  מסגרת  בתוך  ורק  ואך  במדויק 

מסוים. 
מכאן:

הרב המפורסם משה בן מימון = הרמב"ם, אשר חי בין 
השנים: 1135-1204, משתייך ל"דור המוחלט" - 29.

בן  אליעזר  שמואל  הרב   – הדגולה  התורנית  האישיות 
השנים:  בין  חי  אשר  המהרש"א,   = אידלס  הלוי  יהודה 

1631-1555, משתייך ל"דור המוחלט" – 15.
ה"סולם" והשיטה מאפשרים גמישות מרבית. לעתים יש 
הכרח ואפשרי "לפצל" דור מסוים או "לדלג" על דור אחד. 

לדוגמה: 
בין  חי  בן אשר  והוליד   1755-1725 בין השנים  חי  גבר   *
ומשתייכים  חיו  שניהם  כלומר,   .1790-1744 השנים 
לדור 9. במצב כזה נקבע פיצול הדור: האב מיוחס לדור 

 .9a 9 והבן מיוחס לדורb
אישה חיה בין השנים 1830-1775 וילדה בת אשר חיה   *
אולם   .8 לדור  מיוחסת  האם   .1890-1815 השנים  בין 
הבת מיוחסת לדור 6. למקרה זה נוצרה האפשרות של 

דילוג על דור. 
 

ניסיון מחקרי רב מורה שהשימוש בשתי התאמות אלו, 
מתאים את "סולם הדורות המוחלטים" לחיים. 

לסולם  דרגות  להוסיף  הצורך  יתעורר  כאשר  בעתיד, 
הדורות, ניתן יהיה לקבוע:

הדור )-1( = אשר יחפוף את תקופת השנים 2100-2025.

הדור )-2( = אשר יחפוף את תקופת השנים 2130-2055.

יתרונותיו של "סולם יעקבי"
יעקבי  של  המוחלטים"  הדורות  ב"סולם  לשימוש 

)Jacobi’s AGS(, מספר יתרונות:
כרונולוגית  שיטה  "הסולם"  יוצר  וראשונה,  בראש 
מסודרת לרישום דורות על עץ משפחה. "הסולם" מאפשר 
לייחד ולמקם כל אדם ב"דור המוחלט" המתאים והנכון 
לו, ולציין את מסגרת הזמן המדויקת ואת התקופה שבה 
חי כל אדם את רוב חייו. בכך הוא מציב אותו בהקשר 
הגנאלוגי  מהמידע  חלק  כאשר  גם  הנכון,  ההיסטורי 

החיוני חסר.
קשרים  של  ושחזור  שיקום  בנייה,  מאפשר  "הסולם" 
והפטירה  הלידה  תאריכי  של  בהעדרם  גם  בין־דוריים, 

= שהם המידע המטרי־גנאלוגי הדרוש למיקומו של כל 
אדם ב"סולם". לדוגמה: בעקבות ידע ברור של תאריכי 
אותו  ולעגן  למקם  ניתן  מסוים  אדם  של  ופטירה  לידה 
בדור 26. לפי שיטת "סולם יעקבי", יוגדר אביו של אותו 
25 ונכדיו  27. ילדיו ישתייכו לדור  אדם כמשתייך לדור 
לגביהם. מחקר  "מטרי"  מידע  כל  גם בהעדר   ,24 לדור 
גנאלוגי - רב שנים - מוכיח: שעם הזמן, כאשר מתגלים 
 - אותו  נמצא  מהנינים,  אחד  בחיי  קובעים  תאריכים 
23. אפשרות  לדור  מן הכלל – משויך  יוצא  ללא  כמעט 
זו תורמת פתרונות ראויים למיקומו הנכון של כל אדם 

ב"דור מוחלט" מסוים.
אנשים  של  סביר  בלתי  רישום  בקלות  מגלה  "הסולם" 
 11 לדור  המשויכת  נשואה  אישה  אותה  לדוגמה:  ודורות. 
בגלל שאביה משתייך לדור 12, אולם בעלה הרשום שייך 
נוספת  חקירה  האב.  לפני  שנים  כ־100  ונולד   15 לדור 
ובדיקות מדוקדקות עוזרות במציאת פתרונות המאפשרים 

את סילוקם של רישומים בלתי סבירים כאלה. 
"הסולם" ממזער טעויות זיהוי אפשריות של בני אדם 
את  מונע  הוא  בכך  זהים.  משפחה  ושם  פרטי  שם  בעלי 
אחד,  כאיש  וחיבורם  וזיהוים  ברעהו  איש  של  ההחלפה 
ומונע רישומים בלתי סבירים. הקצאה של "דור מוחלט" 
לכל אחד מבני המשפחה מאפשר את הזיהוי של בני דורו 

האחרים של כל פרט, הן בתוך משפחתו והן מחוצה לה.
מספר ה"דור המוחלט" של איש מסוים ומיקומו בסולם 
של  הזהה  המיקום  משפחה.  עץ  בכל  זהה  יהיה  הגנאלוגי 
עצי  הוכנו  אם  גם  ישתנה,  לא  אדם  לכל  מוחלט"  "דור 
המשפחה על ידי אנשים שונים ובתקופות אחרות. הסולם 
מאפשר את האיתור של קיום סימולטני של אנשים זהים 
מאפשרת  זו  עובדה  משפחה.  קרבת  בעלות  בקבוצות 
זיהוי ברור של האדם כאשר עצי משפחה שונים מושווים, 

מוחלפים ו/או ממוזגים.
הערך,  את  ממחישים  הללו  היתרונות  כל  לסיכום, 
המוחלטים  הדורות  "סולם  של  והמהימנות   התקיפות 
של יעקבי" – תנאים ואיכויות הנדרשים מכל כלי מדידה 
מדעי  כלי  הנו  זה  סולם  ומחקר.  יישום  לצרכי   מדעי 
דורות  סולם  ושל  משותף  מינוח  של  לפיתוחו   מצוין 
מתחומים  וחוקרים  גנאלוגים  בין  כרונולוגי־היסטורי 
מתרבויות  אקדמיה  אנשי  בין  גם  כמו  אחרים,  מדעיים 
בתקופות  חיו  אשר  וחוקרים  שונות  שפות  דוברי  שונות, 

היסטוריות שונות. 
הבינלאומי  "המכון  ממליץ  אלה,  יתרונות  של  לאורם 
של  המוחלטים  הדורות  ש"סולם  רב  בחום  לגנאלוגיה" 

יעקבי" יאומץ בצורה נרחבת ומלאה. 
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Jacobi Absolute Generation Scale = JAGS  סולם הדורות המוחלטים של יעקבי

0    =   1995 - 2070

1    =   1965 - 2040 28       =       1155 - 1230    55       =        345 - 420 82       =       -465      -390

2    =   1935 – 2010 29       =       1125 - 1200    56       =        315 - 390 83       =       -495      -420

3    =   1905 - 1980 30       =       1095 - 1170    57       =        285 – 360 84       =       -525      -450

4    =   1875 - 1950   31       =       1065 - 1140    58       =        255 – 330          85       =       -555      -480  

5    =   1845 - 1920   32       =       1035 - 1170    59       =        225 – 300          86       =       -585       -510

6    =   1815 - 1890 33       =       1005 - 1080    60       =        195 - 270          87       =       -615       -540                                                                  

7    =   1785 - 1860   34       =       975 - 1050    61       =         165 - 240          88       =       -645       -570         

8    =   1755 - 1830   35       =       945 - 1020    62       =         135 – 210          89       =       -675       -600         

9    =   1725 - 1800   36       =       915 - 990    63       =        105 – 180          90       =       -705       -630                                                                      

10   =   1695 - 1770   37       =       885 - 960    64       =         75 – 150          91        =       -735       -660                                                                                  

11   =   1665 - 1740   38       =       855 - 930    65       =         45 – 120 92       =       -765       -690                                                                      

12   =   1635 - 1710   39       =       825 - 900    66       =          15 - 90          93       =       -795       -720                                                                                                  

13   =   1605 - 1680   40       =       795 - 870    67       =      - 15 - +60          94       =       -825       -750       

14   =   1575 - 1650   41       =       765 - 840    68       =      - 45 - +30          95       =       -855       -780                                                                                                        

15   =   1545 - 1620   42       =       735 - 810    69       =           0     -75 96       =       -885       -810                                                                                                     

16   =   1515 - 1590   43       =       705 - 780    70       =      -105      -30         97       =        -915       -840         

17   =   1485 - 1560   44       =       675 - 750    71        =       -135      -60         98       =       -945       -870       

18   =   1455 - 1530   45       =       645 - 720    72        =      -165       -90         99       =       -975       -900                                                                                        

19   =   1425 - 1500   46       =       615 - 690    73        =      -195     -120       100     =     -1005       -930                                                                                                    

20   =   1395 - 1470   47       =       585 - 660    74        =      -225     -150       101      =     -1035       -960                                                

21   =   1365 - 1440   48       =       555 - 630    75        =      -255     -180       102     =     -1065        -990                                    

22   =   1335 – 1410   49       =       525 - 600    76        =      -285     -210       103     =     -1095      -1020                                                                                                                                           

23   =   1305 - 1380   50       =       495 - 570    77        =       -315     -240       104     =     -1125       -1050                                                                                                                                         

24   =   1275 – 1350   51       =       465 - 540    78        =      -345     -270       105     =     -1155       -1080                                                                                                                                        

25   =   1245 - 1320   52       =       435 – 510    79        =      -375     -300       106     =     -1185       -1110                                                              

26   =   1215 - 1290   53       =       405 – 480    80        =      -405     -330       107     =     -1215       -1140        

27   =   1185 - 1260   54       =       375 – 450    81         =      -435     -360       108     =     -1245      -1170                                                                                                                                            

109     =     -1275      -1200   

1(   ראה/י דור 48, שבו חי מוחמד מיסד האיסלאם, )570 לספירה ועד 632 לספירה(.

2(  ראה/י דור 67, שבו חי ישוע מיסד הנצרות, )4- לפני הספירה ועד 30+ לספירה(.

3(  ראה/י דור 85, שבו חי קונפוציוס מגדולי הפילוסופים של תרבות סין,  )551- עד 479- לפני הספירה(.

4(  ראה/י דור 101, שבו חי המלך דוד,  )1040- עד 970- לפני הספירה(.

5(  ראה/י דור 109, שבו  התרחשה "יציאת מצרים",  )1275- עד 1250- לפני הספירה(.  



הונגריה

 העמותה הישראלית לחקר שורשי משפחה 

 "קו התפר" 
 חקר שורשי 

 משפחה 
ותחומי דעת 

נוספים

הכנס 
הגנאלוגי 

השנתי 
ה¯11

הסופר א.ב. יהושע, פרופ' ניצה בן דב, פרופ' יפה ברלוביץ,   מרצים: 
ד"ר מיכה גודמן, זיאד דאהר, פרופ' סרג'יו דלה פרגולה, פרופ' קרל סקורצקי, 

 פרופ' חיה שחם, ד"ר חיים גיוזלי, רבקה אדרת, ד"ר עמוס רון, 
ד"ר ידעאל ולדמן, פרופ' יוסי כץ, ועוד... 

 האוכל כשר. בית כנסת במתחם בית המלון. 
קיימת אפשרות מוגבלת להאריך את השהות גם לליל השבת )כל הקודם זוכה(

 ימי עיון; הרצאות; דיונים; תצוגות; מופעי תרבות; סרטים; 
סיורים בזיכרון יעקב ובמוזיאון העלייה הראשונה; אסיפה כללית

 22-23 בספטמבר 2016, 
י"ט - כ' אלול תשע"ו

 מלון עדן-אין, 
זיכרון יעקב
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