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הקדמה:
כנס הנוער הארצי לציון מ"ו שנים לאיחוד ירושלים ,בירת הנצח של מדינת ישראל והעם היהודי ,יעמוד גם
השנה בסימן "נעלה לירושלים" ,כשיאו של תהליך חינוכי -ערכי בנושא מנהיגות פורצת דרך .מיד לאחר מלחמת
"  ...עם הקמת המדינה יצרנו מכשירים וכלים חדשים לבצוע
העצמאות כשמדינת ישראל כבר קמה אמר בן גוריון:
חזון גאולתנו – אולם לכלים ולמכשירים אלה יהיה ערך רק אם נדע לקיים ולהאדיר את ההתנדבות החלוצית"...

הוא התכוון להדגיש כי את המהפכה הציונית מראשיתה הובילו בני הנוער בגולה ובא"י ,בכל התחומים .הנוער
עמד במרכז העניינים והשפיע על הכיוון שאליו תתגלגל ההיסטוריה ,בתולדות עם ישראל המתחדש בארצו,
הנוער השכיל לעמוד מול המציאות להתנגד לה ולשנות לכיוון הרצוי .לא תמיד היו מאחריהם המונים אולם,
בעצם המעשה המיעוט הפך לרבים שקבעו את הדרך – בדיוק כמו נחשון בן עמי נדב ,לצד דמויות כמו בן צבי,
משה שרת ,מנחם בגין ועוד ,היו גם רבים אשר עשו מהפכות יומיומיות קטנות שהצטרפו למהפכות של יחידים
אחרים וביחד היו לתנועה אדירה.
עד היום לא כל אומות העולם מקבלות את ירושלים כבירת ישראל ,מולם עומדת מדינת ישראל נחרצת במאבקה
על מקומה של ירושלים כבירת ישראל ,מאז החלטת בן גוריון ב 1141-להעביר את כל משרדי הממשלה
כנס בני נוער בירושלים המתקיים מידי שנה הוא חלק ממאבק זה ,השנה
לירושלים לא פסק מאבק זה.
שבה הנושא "מנהיגות פורצת דרך" בחרנו במחוז תל אביב להדגיש את הצד הטבעי ,היום יומי שבו התמודד
היחיד והקבוצה עם שגרת חיים בירושלים לאורך הדורות תוך גילוי מנהיגות אישית וקבוצתית .כמו בעבר גם
היום המנהיגות לא התחילה במעשים גדולים הירואים אלא בפשטות ובטבעי ,ההחלטה של ראש משפחה שאך
זה עלתה למדינת ישראל הצעירה ,להתיישב בירושלים למרות קשיי הפרנסה והביטחון היא החלטה מנהיגותית
פורצת דרך ,המתווה לילדיו ונכדיו את הנתיב בה הוא מבקש שילכו ,המצביעה על האופן בו הם צריכים לתפוס
את ירושלים כעיר בירה .בחרנו לעשות זאת בנתיב המוכר והידוע של התפתחות השכונות היהודיות מחוץ
לחומות מ 'הלב' של ירושלים אל הנשמה – הכותל .לא בידע הדגש ,או בפרטי האירועים ,אלא בסיפור האישי
של הילד ,האבא ,האימא או חבר .השובב או השקדן ,מעשה חכמה או איוולת שיש בהם לסלול נתיבות אל לב
הנוער שכן לכל אדם יש אפשרות למצוא משהו משלו בסיפורים אלה .אלה יעוררו ויחזקו את הרוח שתיצור בו
זיקה עמוקה לעיר " .חנוך לנער על פי דרכו גם כי יזקין לא יסור ממנה" (משלי כב'  ).6חשוב לדבר במידה בטוב
טעם ולשון בהירה ,ככל שנדגים ,נמחיש ,נמחיז ,נצחיק ונרגש ,נצליח לחבב את ירושלים על תלמידנו .בכך נחנך
דור אשר עתידה וגורלה של ירושלים בירת מדינת ישראל יקר לליבו.
יאיר מדיאל,
מפקח ממונה
תחום של"ח וידיעת הארץ
מחוז תל אביב
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המבוא:

א .הרציונאל:
"מתנמנמת על ראשי ההרים ,לוהטת בבקרים וצוננת בערבים .אוהביה מקנאים לה וחרדים לשלומה.
שונאיה אומרים שיפה היא ,אך יופייה קר כאבן .רבים מסרו נפשם למענה ,אבל היא לא הזילה דמעה
עליהם .משוררים ומלחינים שוררו לה שירים – אבל היא לא ידעה מילים ומנגינה .דתיים אומרים
שהיא צנועה ,חילונים מספרים שהיא לעיתים מופקרת .היא ענייה מרודה ,אבל עשירה ברוח .נכון,
הדעות עליה חלוקות אבל יום אחד בשנה עולים אליה אוהבים ושונאים כאחד ,מקווים שאולי השנה
היא תחזיר קצת אהבה .זו ירושלים".
מתוך :טיול בירושלים  /דובי זכאי

יש הרואים את המשמעות של מנהיגות בהנעת אנשים לפעול ולעשות ,כלומר נדרש מהמנהיג בין היתר ,יכולת להניע
אנשים .בנוסף ,אחת מההבחנות הידועות בין סוגים שונים של מנהיגים ומנהיגות ,מבחינה בין מנהיג רשמי ' -פורמלי'
 ,למנהיג לא רשמי – לא 'פורמלי' .כוחו של המנהיג הפורמלי נובע ממעמדו של האדם במדרג הארגוני ,לעומתו
כוחו של המנהיג הלא פורמלי נובע מהאמון שהוא מקבל מהאנשים/הקבוצה ומנכונותם ללכת אחריו .מכאן שהטוב
ביותר עבור הקבוצה שהמנהיג הוא מנהיג פורמלי שהוא גם לא פורמלי .אולם כיום המחקרים מצביעים על כך כי
פעילות התנדבותית למען הקהילה בקרב בני נוער ביחד עם התנסות בתפקידי מנהיגות בגיל צעיר תורמים
להתפתחותם האישית כך שמעבר לדוגמה האישית תהא האשיות לדוגמה.
אברהם דובדבני ,מפורצי הדרך לכותל:
"סמטאות צרות ,מבואות מזוהמים ,זבל ליד פתחי החנויות הסגורות ,צחנה של גוויות הלגיון – אך
אנו איננו שמים ליבנו לכל אלה .מבטנו שלוח לעבר הכיפה המוזהבת הנראית למרחוק .שם בערך הוא
צריך להיות ...אנו מגבירים את צעדינו בקצב הלמות הלב .אנו כמעט רצים .חייל נקרה בדרכינו ,מן
הפלוגה שהקדימתנו .אנו שואלים על המשך הדרך ומוסיפים להיחפז .אנו מגיעים לשער ,עוברים בו,
ולאחריו מדרגות היורדות מטה .אני מפנה את מבטי ימינה ונעצר :מפה נראה הכותל בכל גודלו
ותפארתו .מעולם לא ראיתיו ,אך הוא לי כמכר ותיק ,שאין לטעות בו .ואני חושב לרגע שמקומי לא
כאן ,כי הלוא הכותל הוא בממלכת האגדות והחלומות ,ואילו אני בן המציאות .אכן ,מציאות ואגדה,
חלום ומעשה ,מתאחדים פה עכשיו .אני יורד למטה ,מתקרב אל הכותל ,מושיט יד לקראת אבני
הגזית הגדולות ,אך היד חוששת לגעת בהן וחוזרת כלעומת שבאה .אני עוצם עיניים ומתקרב בצעד
קטן ,איטי ומהסס .ומגיש שפתי אל הכותל .ועם מגע השפתיים ניתן פורקן לרגשות ,והעיניים זולגות
דמעות .חייל עברי במדינת ישראל נושק את ההיסטוריה בשפתיו .עבר ,הווה ועתיד בנשיקה אחת .לא
יחזור עוד חורבן ,ולא יינטש הכותל .בדם צעירי ישראל נכבש ותמורת דמם הוא :נצח".
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המחקר העכשווי בנושא מנהיגות זנח את הניסיונות לאתר תכונות אופי ייחודיות באישיותם של מנהיגים גדולים
בהיסטוריה ,כמו כן חדלו לתלות את במנהיג הטבעי – תכונות מולדות .זאת מתוך הכרה בכך שמנהיג בקבוצה אחת
הינו מונהג בקבוצה אחרת ולהיפך .כמו כן נמצא כי תכונות מסוימות המאפיינות מנהיג נתגלו בקרב חברים שונים
בקבוצה מנהיגים ומונהגים כאחד .המחקר מתמקד בהנחה שמנהיגות היא תוצר של מעשים קטנים או גדולים,
תפקידים מוגדרים או לא מוגדרים ולא של תכונות אישיות .כלומר ,מידת תוקפה של המנהיגות נובעת ממעשים יום
יומיים וממילוי תפקידים מוגדרים וכאלה שלא בתוך הקבוצה החברתית ,המשפחה ,החברים ואפיו באופן אישי באין
רואה.
מתוך" :מיכאל שלי":
"אל תלך" ביקש מיכאל" .קח מיכאל" אמר השנורר

"הנה מתנה" ונתן לו אבן,

"סתם אבן קטנה ,מה זה ?" שאל מיכאל" .אבן" אמר השנורר.

"סתם אבן" נעלב מיכאל.

"הי" צחק השנורר" .אין בירושלים סתם אבנים .אולי זו אבן מזבח ,ואולי זו אבן פסיפס ,אולי אבן של
ארמון ,ואולי מבית המקדש ,אולי זו אבן ראשה ואולי זו אבן פינה,
ואולי ,מיכאל ,זו אבן שילד קטן שיחק בה בירושלים לפני  0222שנה"?...

תוכנית הסיורים בכנס ירושלים תשע"ג מפגישה את התלמיד עם מעשים כאלה הממחישים שעדיין יש לו תפקיד
בבניית המדינה ובשימור מעמדה של ירושלים ,מתוך הבנה כי טיב הקשר והזיקה של התלמיד לירושלים יטפחו את
חלום בנינה של ירושלים ומדינת ישראל עדיין לא התגשם
מחויבותו לשמירת מעמדה של ירושלים כבירת ישראל.
במלואו והדרך ארוכה עודנה ,עדיין אשכנזים ומזרחים ,פולנים ועיראקים ,המחלוקת תפשה את מקום האהבה
לארץ ,לעם למדינה.
מתוך" :ששת הימים ושבעת השערים" /יצחק נבון:
אותו יום שהלך מלך עמון למצרים נחתם גזר הדין .והיו ירושלמים מצטערים וסופקים כפיהם
ואומרים עכשיו מה תהא עלינו שכבר סבונו כל הערביים מנהר פרת ועד מצרים .היה שם זקן אחד.
היו הם יושבים ומצרים והוא יושב ושוחק .אמרו לו ,מפני מה אתה שוחק? אמר להם ,מפני מה אתם
מצרים? אמרו לו ,מפני המלחמה הממשמשת ובאה ואויבנו אכזריים הם ואין אנו יודעים מי מבנינו
נהרג ומה עושים בעוללינו ומי נוצח ומי מנוצח .שחק ואמר ,עליכם אמרו חכמים אין בעל הנס מכיר
בנסו .שמא אין אתם רואים שהכל סובב הקדוש ברוך הוא להביא נס בתוך נס ,דברים שלא היו כמותם
בעולם? אמרו לו ,וירושלים זו ,מה תהא עליה? אמר להם ,מי שאינו אוהב את ירושלים ,מה רואה
בה? אבנים ועפר! ומי שאוהב לה ,מה רואה בה? זיו ונהרה! אין היא נקנית אלא בייסורין ואין היא
מתרצית אלא למי שמחזר אחריה בתחנון ובכיסופים ומפיח נפשו עליה!

כנס בני הנוער בירושלים לציון איחוד העיר ,הוא חלק ממסורת שהתפתחה בשל"ח כחלק מטיפוח זהות ושייכות
כבסיס לאזרחות פעילה .עולמנו היום בעיני בני הנוער הוא ,חברים ,משפחה ,תוכניות טלוויזיה כאלה ואחרות,
זמרים אהובים ועוד ,לאלה אנו להתחבר כדי להצעידם לעבר מעורבותם ,כמו שאמר מרטין בובר:
"כשאתה רואה אדם טובע בביצת זוהמה ורפש הנך חייב להיכנס אל תוך המדמנה על מת להוציאו ולהצילו"
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ב.

מתווה כנס נוער ארצי לציון מ"ו שנים לאיחוד ירושלים – תשע"ג מחוז תל אביב

כנס הנוער הארצי לציון מ"ו שנים לאיחוד ירושלים ,בירת הנצח של מדינת ישראל והעם היהודי ,יתקיים ביום
שלישי  7\5\ 313כ"ז באייר תשע"ג .הכנס יעמוד גם השנה בסימן "נעלה לירושלים" ,כשיאו של תהליך חינוכי-ערכי
בנושא מנהיגות פורצת דרך .בכנס ישתתפו מאות בני נוער מבתי הספר במחוז ,אשר יקיימו סיורים וביקורים
באתרים נבחרים בעקבות :
"סיפורים ירושלמיים של מנהיגות בחיי היום יום"
את היום יסיימו בעצרת נוער ארצית בברכת הסולטאן.

 .1המסלול בקווים כלליים:
מבית המשפט העליון אל שכונות לב העיר(נחלאות) סיור בסמטאות הקסומות בסיפורים הנוגעים ללב ,משם אל
העיר העתיקה לסיור בסמטאות הרובע היהודי ובכותל בסיפורי נשמה .לבסוף התכנסות בבריכת הסולטאן
לעצרת בני נוער בירושלים.

 .2מטרות:
 העמקת הקשר של בני הנוער עם ירושלים בירת הנצח של עם ישראל.
 הכרת פרקים בתולדות ירושלים והדמויות המרכזיות שנקשרו אליה בעבר.
 הכרת סיפורם ופועלם של בונים ,מתיישבים וחולמים בירושלים.

 .3מבנה הכנס ולו"ז כללי:
 - 14:33 – 31:33 בשכונות 'לב העיר' (נחלאות) סיור בסמטאות הקסומות בסיפורים הנוגעים ללב.
 - 10:33 – 14:33 בעיר העתיקה  -סיור בסמטאות הרובע היהודי ובכותל בסיפורי נשמה.
 - 23:33 – 10:33. עצרת בני נוער ארצית בבריכת הסולטאן.

 .4השיטה:
א .התהליך החינוכי ביום ירושלים מתרחש בשני שלבים המהווים שלושה מוקדים המתפתחים לתהליך שלם .שלב
הסיורים בשכונות לב העיר וברובע שהם שני מוקדים המשימים את הרעיון של סיור בעקבות סיפורים ,והשלב
השני עצרת בני הנוער בבריכת הסולטאן שהוא חוויה רגשית המטרפת לחויית הסיורים ,בכך יהפוך היום
לתהליך חינוכי חוויתי בעבור התלמיד.
ב .הסיורים ממוקדים במעשה – סיפור אגדה כמו אמת הנטועים בעשיה והתמודדות עם הקושי ,הכל בדרך מגוונת
בשיר ומחזה.
ג.ציר התנועה הנבחר הוא מחוזי ולא מפוצל ובו יתפתח התהליך ,הדבר נובע מהמורכבות והמגבלה בריכוז אלפי בני
נוער שיסיירו בעיר ,הדירוג והחלוקה לאורך הציר תתבצע בצורה טבעית ,ובהכוונה מחוזית במידת הצורך.
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משרד החינוך
מינהל חברה ונוער
של"ח וידיעת הארץ
מחוז תל אביב
פרק ראשון:
כנס נוער ארצי לציון מ"ו שנים לאיחוד ירושלים – תשע"ג מחוז תל אביב:
תוכנית הכנס והפעילות בשלביו השונים.
חלק א' – בשכונות לב העיר (נחלאות)
( )1הגעה ,רישום ושטח כינוס מחוזי:
 זמן ההגעה1333 – 3133 :
 הגעה:מהכניסה לעיר ממשיכים בשדרות שז" ר פונים ימינה לשדרות הנשיא השישי עד למפגש עם שדרות יצחק רבין(מכבה
האש) ומיד שמאלה לשדרות רבין שם הבקרים.
 הורדת תלמידים :בהתאם להנחיות הבקרים יש להתקדם ולפנות ימינה לרחוב רוטשילד למקום הורדת התלמידים .חצית
הכביש לנקודת הרישום רק בהנחיית הבקרים.
 הליכה לשטח כנוס מחוזי :לאחר הרישום יש להתקדם לשטח הכינוס שבמדשאות אשר מעל שדרות יצחק רבין.
 ארוחת בוקר ופתיחה :בשטח הכינוס זמן ארוחת הבוקר ושיחת הפתיחה 30 .דק' מרגע ההגעה.
טבלת פעילות כללית הגעה,רישום ופתיחה
לו"ז
1333 - 3133

33דק'

רחוב רוטשילד למרגלות בית המשפט העליון ממזרח

הערות
המורה בלבד יגיע למסור את הרשימות
ולקבל תדרוך לפני היציאה

הגעה
והורדה
פינה מזרחית מפגש שדרות יצחק רבין /רוטשילד ככיכר עגולה
נקודת
ממול מערה עמוד יזכור.
רישום
ארוחת הבוקר
שטחיגן מעל המנהרה שברחוב שדרות יצחק רבין שטח רחב ידיים להתכנסויות קבוצתיות סימן
כינוסבולט פעמון גדול.
פתיחה -
 .3הסיפור-המספר-האמת ההיסטורית
 .1הרעיון והמבנה.
 .4התשתית ההיסטורית וה -ג.ג .להתפתחות השכונות.
 .2תוכנית היום.

( )2הסיור בשכונת זיכרון יוסף וזכרון יעקב (הכורדים ' /הפחים'):
 מסגרת הזמן הכללית:1133 – 1333 :
 צומת שד' רבין/בן צבי/רחוב בצלאל :ההגעה לצומת רק בהנחיית הבקר .מיד בגמר החצייה יש לנוע בהתאם להנחית הבקר אל
רחוב חכם שלום.
 הסיור בשכונה והתחנות יהיו בהתאם למסלול המסומן במפה ובשטח .במקום יהיו בקרים שיווסתו את הקבוצות בין התחנות.

 15דק

הליכה

 33דק'

1
2

טבלת פעילות כללית שכונות הכורדים:
אל צומת בצלאל/בן צבי משטחי הכינוס יורדים במשעול מזרחה לצומת המרכזית בן צבי/רבין/בצלאל.
אל שכונת זכרון יעקב חוצים את הצומת מזרחה ופוני מיד לצפון מערב ובסמוך לתחנת הדלק
עולים ברחוב חכם שלום
אל בי"כ יחזקאל הנביא עולים ברחוב חכם שלום עד למפגש עם רחוב הירקון שם בית הכנסת מקום
תחנת הדרכה.
א.שכונת שבת צדק מהי? מאפיינים .דגש-עוני.
כיכר הכורדים או
ב .שכונות זיכרון יוסף  +זיכרון יעקב = במה שונה?
בית הכנסת יחזקאל
ג .הילד יחיא משכונת הפחים כבוד האב/מצוקת הבית
הנביא
א.נחלת ציון  +נווה שלום.
ב .אורי עמדי – האחד שהניע+ .שקום שכונות
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משרד החינוך
מינהל חברה ונוער
של"ח וידיעת הארץ
מחוז תל אביב
( )3משכונת הכורדים לשכונת זיכרון טוביה:
 ההליכה בתוואי המאושר בלבד .חצית הכביש ברחוב ניסים בכר בהתאם להנחיות הבקרים.
 בשכונת זיכרון טוביה יש לשים לב להוראות הבקרים שיווסתו את הקבוצות באחת משתי אפשרויות צפון או
מדרום  ,לתחנות המש"צים בהתאם לתפוסה.
 זיכרון טוביה היא שכונה 'אורכית' שהבתים בשני טורים לאורך החצר הפנימית.ניתן לצאת מהשכונה מדרום אל
רחוב עזרא רפאל ולתבור או מצפון אל רחוב עזרא רפאל ולכרמל.
זמן
 23 – 15דק'

תחנה
הליכה

 33 – 23דק'

3

טבלת פעילות כללית אל שכונת זיכרון טוביה והשכונה.
עולים ברחוב הירקון מזרחה עד למפגשו עם רחוב ניסים בכר ופונים דרומה.
יורדים ברחוב ניסים בכר דרומה חולפים על סמטת בית צור שממזרח ונכנסים אל רחוב
תקוע עד למפגשו עם רחוב גבעון.
עולים במדרגות מזרחה ברחוב גבעון עד למפגשו עם רחוב שילה
אל זיכרון טוביה
חוצים ונכנסים אל השכונה.
א.מאפייני שכונה
זיכרון טוביה
ב .אברהם כהן המוכתר

( )4אוהל משה ומזכרת משה = בוסתן ספרדי:
 בשכונות אלה יוצבו בשלוש מקומות תחנות המחזה 'בוסתן ספרדי' באחריות המש"צים הבוגרים .משך
הפעילות כ 13 -דק'.
 בכל תחנה כאת ניתן לרכז בה בעת לא יותר משתי כיתות! על כן כל ההגעה והכניסה לאחת מתחנות אלה תהיה
רק בהתאם להנחיות הבקרים במקום .הוויסות לוקח בחשבון לבד מהתפוסה גם את נתיב ההגעה כדי למנוע
הפרעות .מכאן מובן חשיבות ההתנהלות המבוקרת.
 בשל כך לבד מתחנות ההמחזה לא ניתן יהיה להתמקם לתחנות הסבר בשכונות אלה .מורים המעוניינים
להוסיף או להרחיב בהדרכה יעשו זאת בשולי השכונות.
זמן
עד 45
דק'

תחנה
הליכה

5
5
5

אל שכונת
אהל משה
אל החצר המרכזית
באהל משה
אל בית הכנסת
אהל משה
אל שכונת
מזכרת משה
בגן ברחוב
הגלבוע/החרמון
בגן התות
ברחוב אהל משה
גן בית וינר ברחוב
עיניים למשפט

טבלת פעילות כללית אל שכונת אהל משה ומזכרת משה
בשכונת זכרון טוביה (בית מס'  )21פונים צפונה ברחוב זכרון טוביה עד הקצה לצומת
ימין ושמאל ,פונים מזרחה(ימינה) ויוצאים מזכרון טוביה לרחוב עזרא רפאל.
חוצים את רח' רפאל ונכנסים בשער אבן לרחוב כרמל ,ומיד דרומה לרחוב הגלבוע.
מקיפים את הגינה אל רחוב אהל משה שמדרום חולפים על כיכר יצחק לוי ,
ממשיכים לרחוב הארז במפגש בית הכנסת אהל משה והמינהל הקהילתי ממערב.
ברחוב הארז ממשיכים מזרחה חוצים את רחוב מזכרת משה ונכנסים לרחוב ר' אריה לוין ,פונים מיד
צפונה לרחוב עיניים למשפט ליד בית מס'  .33ממשיכים ברחוב עד למפגש עם
רחוב הכרמל .שם ישר ממול בית כנסת יוצאי העיר העתיקה והמרכז הקהילתי ווינר בסמוך.
מצפיפות לרווחה  /מרווחה לצפיפות =
א.שכונת אהל משה ומזכרת משה.
מעזובה לשיקום
ב .בוסתן ספרדי
א.שכונת אהל משה ומזכרת משה.
ב .בוסתן ספרדי
א.שכונת אהל משה ומזכרת משה.
ב .בוסתן ספרדי
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משרד החינוך
מינהל חברה ונוער
של"ח וידיעת הארץ
מחוז תל אביב
( )5סיום הסיור בשכונות 'לב העיר':
 ליד ביתו של ר' אריה לוין לא ניתן לעמוד להסבר!! עמידה ליד הבית מונעת מעבר! יש לחלוף על הבית ולהתמקם
בהמשך בחצר המרכזית.
 בשכונת התימנים עמידה להסבר מהווה גורם מפריע לתושבים יש לבחור בקפידה את המיקום על מנת להימנע
מאי נעימות מול התושבים.
 היציאה מלב העיר תעשה מרחוב אגריפס בלבד ולא יאוחר מהשעה .1333
זמן

עד 45
דק'

תחנה
הליכה

6
הליכה
7

אל בית הרב

בית ר' .לוין
אל בתי גורל
וסוכת שלום
סוכת שלום
משכנות
התימנים

טבלת פעילות כללית אל שכונת משכנות ישראל:
ממשיכים דרומה ברוב הכרמל ופונים מערבה לרחוב שירזלי עד למפגש עם רחוב
אריה לוין,פונים דרומה יוצאים מהשכונה וחוצים את רחוב שמרון.יורדים ברחוב אריה לוין עד לבית
אריה לוין.
עצמת המנהיג בענווה ובצניעות.
מבית א ריה לוין יורדים עד למפגש עם רחוב אבולעפיה שם חצר שכונתית התנור.
מהחצר פונים מערבה ברחוב משכנות עד לבתי גורל ובית הכנסת.
א ספור ראשית התיישבות התימנים בירושלים.
ב .סיפור הרב יעקב מ"ן
ג .הדלות והחסר המקור לפולקלור ולערגה – סיפורי סוראמלו

( )6אל העיר העתיקה דרך נחלת השבעה וגן העצמאות:
 בנקודת המפגש של רחוב אגריפס עם רחוב המלך ג'ורג' חוצים בהתאם להנחיות הבקרים .ממשיכים לרחוב בן
הלל ומשם לבן יהודה( .מדרחוב)
 כל הקבוצות יגיעו לשח הכינוס שבגן העצמאות לא אוחר מהשעה .1433
 בשטח הכינוס יש לדווח לבקרים על הגעה.
23
דק'

הליכה

אל רחוב אגריפס.
אל מדרחוב בן
יהודה
אל נחלת השבעה

23
דק'

גן העצמאות

טבלת פעילות כללית אל גן העצמאות:
מבית כנסת גורל חוזרים ברחוב סוכת שלום צפונה עד לשער
היציאה מהשכונה לרחוב אגריפס.
ברחוב אגריפס יורדים דרומה עד למפגש עם רחוב המלך ג'ורג'.
חוצים לבן הילל וממשיכים לבן יהודה.
יורדים במדרחוב בן יהודה דרומה עד לרחוב משה סלומון ,פונים ויורדיםעד למפגש עם רחוב הלל,
חוצים את הלל לרחוב משה בן ישראל ,ממשיכים עד לגן העצמאות .שטח הכינוס ליד השירותים
סיכום – ישן וחדש בכפיפה אחת בירושלים של היום.
זה הזמן
לארוחת
צהריים

( )7אל שער יפו:
 היציאה מגן העמאות לא יאוחר מהשעה .1433
 בין גן העצמאות לשער יפו שני צמתים מרכזיים ,יש לפעול בהתאם להנחיות הבקרים.
23
דק'

הליכה אל
שער יפו
אל
הרובע
היהודי

טבלת פעילות כללית אל שער יפו:
מגן העצמאות יורדים לרחוב גרשון אגרון ויורדים בו דרומה עד לככר המכס .בכיכר חוצים לרחוב יצחק קרייב וממשיכים
בצידו הדרום מערבי עד למפגשו עם רחוב חטיבת הצנחנים .בצומת חוצים ופונים מזרחה לשער יפו.
נכנסים בשער יפו עוקפים את המצודה ומתחברים לרחוב הפטריארכיה הארמנית .הולכים לאורך הרחוב עד למפגש עם
סמטת רחוב סנט ג'יימס .יורדים מזרחה בסמטה עד למפגש עם רחוב אררט .שם פונים מערבה עד למפגש שלאררט עם רחוב
אור חיים ויורדים מזרחה אל הקרדו ובית הכנסת החורבה.
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משרד החינוך
מינהל חברה ונוער
של"ח וידיעת הארץ
מחוז תל אביב
חלק ב'  -סיור ברובע היהודי.
( )1הסיור ברובע.
 כניסה שער יפו יציאה שער ציון.
 הסיור ברובע עצמאי בהתאם למטרות.
 הסיור ברובע יסתיים לכל המאוחר בשעה .1633
( )2הגעה לשטחי כינוס:
שטחי הכינוס של המחוז טרם הכניסה לבריכת הסולטן בגן החומה  -למרגלות החומה מדרום לשער יפו .
כל מורה ידווח למנחה על הגעתו .יש להגיע לא יאוחר מהשעה  1733ולא לפני .1633

9
עד
1633

10
11
הליכה

– 1733
1733

בי"כ החורבה
– מוזיאון חצר הישוב
בתי הכנסת
הספרדיים
ככר בתי מחסה
אל הכותל
מהכותל
אל שער ציון
אל שטחי הכינוס
למרגלות החומה

טבלת פעילות כללית אל שער יפו:
א.באמצעות מוזיאון חצר הישוב לקשר אחורה.
ב.החורבה כסמל
א.מהם?
ב .אגדות ומציאות
א.מה ומי?
ב .משה הלוחם הצעיר.
דרך הרובע .
מהכותל מדרום ברחוב בתי מחסה העולה עד לחניון הרובע מתחברים
לרחוב חב"ד וממשיכים אל שער ציון.
יוצאים משער ציון וממשיכים מערבה לאורך החומה עד לפינה הדרום מערבית
שם פונים מזרחה לאורך החומה אל שטחי הכינוס המחוזיים.

חלק ג'  -העצרת המרכזית.
( )1הכניסה וההתמקמות:
 תחילת הכניסה לבריכת הסולטן תהא בשעה  1733ובהתאם להנחיה .כל מורה של"ח ינוע רק לאחר שקיבל
אישור.
 ההתמקמות בשטח העצרת תהא במקום שהוקצה למחוז בהתאם להנחיות של מרכז הכנס המחוזי.
( )2היציאה וההגעה לאוטובוס:
 תחילת היציאה בהתאם להנחיות הנהלת העצרת  ,באחריות מורה השל"ח לעזוב רק לאחר שהשטח הכיתתי
יהא נקי.
 היציאה תהא בשני שלבים  :א .ממתחם המופע אל הגן שממזרח מעל חוצות היוצר .ב .מהגן לפי קריאה אל
צומת יצחק קריב חטיבת ירושלים משם לחניון כרטא.
 לפני היציאה יש לוודא שכל התלמידים נמצאים.
 האוטובוסים יעמדו לאורך כביש יצחק קריב בצד חניון קרתא לכיוון מערב.
 כל מורה של"ח ידווח למנחה ביציאה מהעיר ובהגעה לבית הספר.
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פרק שני:

סיור בשכונות לב העיר "סיפורים ירושלמיים מחיי היום יום המקפלים בתוכם מנהיגות
כמעשה של שיגרה".

הרעיון המרכזי:
הסיור בסמטאות הצרות של שכונות 'לב העיר' בירושלים לצד החוויה וההתרפקות אל העבר ,במשולב עם
הסיפור ההיסטורי של השכונות הוא סיור בעקבות מעשי מנהיגות .מנהיגות והובלת שינוי אינה נמצאת רק
במעשה גדול כמו :הקמת המדינה ,מלחמת העצמאות ,מבצע יונתן או חתימה על הסכם שלום וכדו' ,מנהיגות
מתחילה במעשים קטנים יום יומיים של האיש הפשוט ,האימא המודאגת והילד השובב .זאת היא מנהיגות
טבעית ,ספונטנית הנובעת מכורח המציאות ,היא הייתה באורחות חייו של האדם בעבר ,היא קיימת בחיינו גם
היום ותוסיף להיות שם גם בעתיד .באמצעות הסיור בעקבות סיפורים של אנשי שם מחד ואנשים שלא זכו
לתהילת עולם בפשטותם מאידך ,מצטיירת תמונה המצביעה על סוג אחר של מנהיגות ,כזו הנובעת
מהתמודדות עם מציאות יום יומית לא פשוטה שדרשה מבני השכונות ,ילדים ומבוגרים בזמנים שונים ,לפעול
תוך גילוי מעשי מנהיגות יום יומיים שהובילו לעיצוב חייהם וחיי החברה בה הם חיו וחיים כיום .יוסף מיוחס,
שהיה מדריך נוער בשכונות אלה בירושלים בשנות ה 43-וה 53 -של המאה העשרים,כותב..." :מאות מבני
נחשונים רוקמים את האגדה בקיבוץ ובעיר .אני פוגש אותם בכל אתר ואתר...הם בנו חיים של הוד ותפארת .הם
האגדה החיה ...יש כבר נכדי נחשונים שגמעו את הסיפורים שגדלים לאורם .ארבעים שנה עליתי יום יום
לשכונות' ,שרתי שירים' שלא רצו לשמוע .הדי השירים הללו מהדהדים עד היום בשכונות ,חוצבים ויוצרים
דברים מתוך החיים ולא נותנים לחיים שיחצבום!" (יוסף מיוחס 'נחשונים' ירושלים  )1113הוא מדגיש שבני
השכונות לא נתנו לחיים לחצוב אותם כלשונו אלא חצבו לעצמם את החיים כפי שרצו! מתוך כך אנו מבקשים
בסיורנו ביום ירושלים לעודד את בני הנוער לראות במציאות היום יומית שלהם מעשים של מנהיגות ,או
ליזום ,לקחת אחריות על המציאות שהם חיי בה ורוצים לחיות בה.
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הפתיחה:
 .1מבנה הסיור:
הסיור היום מורכב מסיפורים קטנים הבונים סיפור גדול אשר בונה עיר ,סיפורה הגדול של ירושלים של
מטה מתחבר באמצעות האמונה שבלב האנשים אל ירושלים של מעלה .באמצעות הסיור בסמטאות
הצרות נפגוש על קצה המזלג ,את חיי היום יום של האנשים שחיו בשכונות אלה ,דרך סיפורים קטנטנים
של התמודדות מתמדת ,נלמד על בנין בתים ושכונות ,משפחות וקהילות .פסיפס של אנשים ובתים ,שכונות
וקהילות -פסיפס של ירושלים ,הנתפש בתחילה כהתרפקות על זיכרונות ,אך עד מהרה יהפוך למתבונן
בהקשבה לסיור בסמטאות הרוח ירושלמית הייחודית ,המרחפת חליפות בין אתמול להיום ,בין ירושלים
של מטה לזאת שלמעלה ומדגישה את שאלת המחר .את זאת הטיב לתאר מאיר שבתאי מזר:

"כמי השילוח ההולכים אט נעים מעגלותיה של ירושלים,
ירושלים של מטה-
בוכים בסמטאות ,מעל צריחי המגדלים ומאזובי קיר מני אז עד עתה.
להשכים בעיר למודת ימים ,ברון יחד צפרירי בוקר וצליל פעמונים,
עם מבקשי אלוהים -תימהונים ,מחטאי נשמות ,שואלים בכוכבים ודוחקי קץ חזון אחרית
הימים.
ירושלים של שבעים ואחד עממים ,מזמורים לדוד ושירי מעלות,
בליל זבנים בשוק ,ניחוח מאפיות ,שיח ערביאים בצל תאנות עתיקות.
להאזין להמית יונים מחביון בורות ישנים ,לדממת שבת היורדת על משעולים וישימון מואב.
להתבונן בשקיעה הנ ישאת ברוח ערביים וכותרת לעיר כתר זהב.
– ירושלים של מעלה"

במהלך הסיור בעקבות סיפור הקמת השכונות נתוודע לסיפור בני השכונות ,ילדים ומבוגרים כאחד ,כאלה שעזבו כשרק
יכלו או אלה שהאריכו ישיבתם בשכונה ואף המעטים אשר בחרו להזדקן בהן .הסיפורים שונים אך דומים  ,מספרים
את סיפור אנשי ירושלים לאורך הדורות ,הם ירושלים למעשה .אנשים אשר יצקו משמעות ייחודית לבניני האבן
במעשיהם ,עצבו את משמעות חייהם ,את משמעותה של ירושלים בעבורם – בעבורנו .הם הנחילו את אהבת ירושלים
ואהבת העם לילדיהם ולנכדיהם בספרם את סיפור חייהם .דבריו אלה של סבא אריה מסכמות במילותיו.
" ...יחסי השכנות בין הדיירים היו יחסים הדוקים וקרובים הן בעת צער ויגון והן בעת שמחה  .העזרה
ההדדית שימשה מקור לעידוד ולתמיכה .החיים של אז היו קשים אך האווירה הייתה חמה ותומכת  ,יחד
שבטי ישראל ...באווירה זו גדלתי ואותה הענקתי לילדי ולנכדי".
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 .2תוכנית היום והמסלול:
הסיור בשכונות 'לב העיר' מתנהל 'אחורה' בציר הזמן ,מהשכונות האחרונות שנבנו בימי המנדט הבריטי ,ועד לשכונות
שנבנו בשלהי התקופה העות'מאנית ,בשנות השמונים של המאה ה .11 -נתחיל בשתי שכונות אשר נבנו באמצע שנות
ה 23-של המאה העשרים לצד שכונה ותיקה שצמחה בראשית תהליך היציאה מהחומות ,הרחק בשולי השכונות
הותיקות תרתי משמע .הן בשוליים מבחינה ג.ג .הרחק מערבה בסמוך לכפר הערבי שיח' באדר(גבעת רם) והן ע"י
יהודים עניים חסרי כל יוצאי פרס ותימן אשר נדחו ע"י אחיהם יוצאי אשכנז וספרד בשאת נפש להתגולל ברחובות,
שרק בשל החשש מהמיסיון הנוצרי שהושיט להם יד בשקיעתם ,הסכימו להשליך לעברם שיירים ואלה קפצו על
המציאה ובנו את ביתם משאריות עצים ופחים .משם נעלה אל השכונות המרכזיות זיכרון טוביה ,אוהל משה ,מזכרת
משה וסוכת שלום ,באלה נפליג לסיפורי מרכז ושוליים ,בניה מתוך לקחי הרובע הצפוף לשכונה מרווחת שמאורעות
הזמן הפכו אותן לצפופות ולבסוף מוזנחות .סיפור של אנשים אשר בחרו לקחת את גורלם בידיים לשנות את המציאות
בה הם חיים בעבר הרחוק ובעבר הקרוב .נפרד מהשכונות באתנחתא קלה 'במשולש' הירושלמי המפורסם אשר התחדש
ולצידו רחוב יפו המחודש עם הרכבת הקלה ,טרם כניסתנו אל העיר העתיקה .בסמטאות העיר העתיקה נשלים את
הסיפור הגיאוגרפי והסיפור של הרוח הירושלמית .משם נתכנס לעצרת בבריכת הסולטאן .את התהליך שנעבור
מתאר בצורה יפה עודד אבישר:
"מאין אתה יהודי?
מירושלים.
ולאן אתה הולך ,יהודי?
לירושלים.
מתי יאת מירושלים
לא יצאתי ממנה מעולם.
אליה,
תגיע
ומתי
לירושלים?
כבר
וידע?
חכם
מי
דורות אי הולך אליה.

ומה שלומה ,ירושלים?
חרבה ובנויה .בוכה וצוחקת.
ומתי תיבנה ירושלים?
בכל רגע היא נבנית.
והיכן אני .ירושלים?
שם ,בראש ההרים ,במקום
בו הומות היונים.
רחוקה היא ירושלים?
היא,
כאן
חלילה.
לא,
עימדי ,בליבי ! "
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 .3הסיפור -המספר -האמת :
המקשיב לסיפורים ,מבחין שגרעין האמת ההיסטורית הוא שולי לחלוטין ,הסיפורים הם תמיד האמת
המוחלטת בעיני המספר .לא יועיל לנו הסקרנים והמאזינים לנסות לתקן ולהתאים לאמת ההיסטורית ,הסבא
תמיד יחזור לספר את סיפורו באמונה שלמה כי הוא האמת כולה .הגיבור בסיפור תמיד הוא המספר עצמו,גם
אם במוקד דבריו יעמוד 'גיבור' אחר הרי שדרך דמויות שנחרתו בזיכרונו בשל מעשה ,מעשה שובב או קונדס
והיו גם כאלה שבאו להיטיב עם עולמם של הילדים בשכונה ,מביא הוא את סיפורו שלו .בסיפורים אלה מתגלים
גיבורים של מעשים קטנים בשולי ההיסטוריה ,שהשפעתם על מהלך ההיסטוריה הייתה אפסית אם בכלל ,אבל
כשמביטים בעיני המספר שהן בורקות באושר בשמחה או בעצב ,מבחינים לעיתים בדמעה המתגלגלת על הלחי,
מ יד עולה תחושת ההכרה עד כמה הסיפור היה משמעותי עבור הילד ועד כמה שינה לגביו את משק כנפי
ההיסטוריה .את אלה תיארו הרצל ובלפור חקק:
" מעבר למציאות היומיומית העכשווית תמיד מחכה לנו המציאות האחרת .צריך פשוט ללחוץ על
המתג של מכונת הזמן ולשוב לעבר ,אל ימי הילדות...
בתש"ח מטיילים כאן בעקבות ילדותנו

אנו שנולדנו סמוך להכרזת העצמאות

את עיקר שנות ילדותנו עשינו בשכונת "בתי סיידוף"

בירושלים ,הטריטוריה של הילדות היא כל המרחב של שכונת מחנה יהודה והשכונות הנלוות לה
אבו בסל ,בית יעקב  ,שכונת פחים  ,הנחלאות  ,מזכרת משה  ,אוהל משה ועוד ...לפעמים הלב
משתוקק להפליג אל המציאות האחרת".
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 .4התשתית ההיסטורית גיאוגרפית להתפתחות השכונות:
השם לב העיר כמושג המגדיר נכון יותר את האזור גם מבחינת העיר(.שכן הכותל והעיר העתיקה הם הנשמה)
גבולותיו  :רחוב יפו בצפון .שדרות יצחק בן צבי במערב .רחוב בצלאל בדרום ורחוב מסילת ישרים במזרח.
בתוך החומות מצוקת הדיור ,הצפיפות העוני והזוהמה דחפו מאוד לחיפוש אחר פתרונות ,בנוסף זרם העולים
מרחבי הקהילות היהודיות בעולם ,הגביר את הלחץ .בשליש האחרון של המאה ה 11 -דהיינו החל משנות
השבעים שלה  ,השכונות היהודיות מחוץ לחומות הלכו וקמו בזו אחר זו בתחילה כהמשך למשכנות שאננים.
בתחילה היהודים הקימו את השכונות כך שיצרו מעין ציר שהלך והתקדם מדרום לצפון :משכנות שאננים )-
מחנה ישראל )-נחלת שבעה  )-בית דוד  )-מאה שערים .אזור לב העיר שהוא 'סטיה' מכיוון התפתחות זה,
החל להתפתח כשנבנתה השכונה אבן ישראל בשנת  1075בכך החלה התפתחות בכיוון זה .בשנים – 1075
 1071נבנו השכונות :אבן ישראל( )1075משכנות ישראל( )1075ובית יעקב ( )1077בהמשך -מזכרת משה
ואוהל משה לאשכנזים ולספרדים ( )1002שכונת בתי גורל של התימנים ( )1004ושכונת סוכת שלום ומחנה
יהודה ( )1000גם לתימנים .במקביל לעניים שלא היה בהישג ידם נתנה אדמה והם בנו בכוחות עצמם בלי
תכון וידע את שכונת הפחים (' )1001שבת צדק' בשנות התשעים של המאה ה 11-נבנו השכונות ,זכרון
טוביה( )1011שבת אחים( )1012נחלת ציון( ) 1013והשכונה נוה שלום ( )1133אלה ביחד עם השכונות
שבמתחם החרדי של לב העיר – כנסת ישראל א' )1011( ,ושכונת כולל מינסק (. )1010
לעומת זאת בעשור הפותח את המאה ה 23-נוספו השכונות כנסת ישראל ב' ( )1133אוהלי יעקב( )1132בית
רוב השכונות שנכללו בתחום שכונות "לב העיר" נבנו בתקופת השלטון
יעקובזון ( )1132ובתי רנד ()1130
העותמאני בשנות המנדט הבריטי נבנו בסך הכל  4שכונות באזור זה .הבניה בשכונות היתה לאחר תכנון
בין שתי מלחמות העולם צפיפות המגורים
קפדני  ,שהתמקד ברווחה מגורים ,שטחי ציבור ומבני ציבור.
בשכונות לב העיר הלכה וגברה ,זה גבה את מחיר השטחים הפתוחים אשר נוצלו לתוספות בניה לנוכח הצורך
הדוחק .התוספות השונות שנבנו ללא תוכנית או סגנון יצרו תמונה עגומה  .במהלך שנות השלושים של המאה
ה 23 -הכריז הממשל הבריטי בירושלים כי אזור לב העיר הוא "מעונות העוני הגדול ביותר של ירושלים",
לאחר מלחמת ששת הימים תנופת בניה בירושלים ,שכונות חדשות
צפיפות ועוני ,הזנחה וחינוך כושל.
קמות בזו אחר זו בשכונות לב העיר נותרו קשישים ומעוטי יכולת ,בתים ומבנים נעזבו ונזנחו ,אלה משכו את
העבריינים והסמים .העזובה וההזנחה הפכו את המקום לזול מאוד ,מה שמשך אליו סטודנטים מחוץ לעיר
שחיפשו מקום זול לגור .שיקום שכונות  -תחיה בלב העיר -בתים ואנשים ,בשנת  1104כתב עובד נוער
קהילתי בעירית ירושלים תושב השכונות ,מכתב לראש העיר טדי קולק ,ובו הביע צער עמוק על העזובה
והזנחה בשכונות לב העיר .פניתו של אורי עמדי הניעה מהלך כלכלי גדול .מנהלת לב העיר שהוקמה ע"י
עירית ירושלים יצאה לדרך בראשית שנות התשעים ,בשנים האחרונות כשבעת אלפים תושבים בשכונת לב
העיר ,איכות החיים ותנאי המגורים הולכים ומשתפרים .המלאכה עוד מרובה אך ההזנחה והעזובה כבר לא
שולטים.

15

משרד החינוך
מינהל חברה ונוער
של"ח וידיעת הארץ
מחוז תל אביב
ניספחים:
ניספח א'  -שכונות "לב העיר":
תקציר מתוך :נירית שלו-כליפא ,נחלאות בלב העיר.

כתב -גרשון כהן

 .1מהו אזור לב העיר?
בשנת  ,1107הוכרזו השכונות במרכז ירושלים ,כאזור המיועד לשיקום חברתי ופיזי ,מה המיוחד באזור זה
המבקש שיקום ומה המשמעות של השיקום הזה? הסיור בשכונות לב העיר הוא סיור הפורט לכולנו על הנשמה
ירושלמים או אחרים ,ותיקים גם צעירים ,ילידי ארץ ועולים חדשים .הסמטאות הציוריות מציפות את המשוטט
בהן מעט מאווירת ירושלים של "פעם" מה שחווינו או שמענו או קראנו .מכאן שהסיור במה שמכונה בטעות
"נחלאות" או "נחלאות וזיכרונות" מתחבר אל הרגש ולא אל העובדות בדיוק כמו הסיור בעיר העתיקה ובכותל,
זה דורש שיקום!
מקור השם "לב העיר" נובע מהצורך לשמור נאמנות למקור ,המציאות הצפופה וההתרפקות אל העבר ,הביאה
אותנו לכנות את כל השכונות נחלאות ,מבלי שניתן דעתנו שרק לשיים מהן י בשמן את המלה נחלה ,ואחת
מרוחקת במעט .היושבים על המדוכה בבואם להגיר את גבולות הגיאוגרפים של המקום  -טבעו את השם לב
העיר כמושג המדיר נכון יותר את האזור גם מבחינת העיר(.שכן הכותל והעיר העתיקה הם הנשמה) אם כן
הגבולות שנקבעו  :רחוב יפו בצפון .שדרות יצחק בן צבי במערב .רחוב בצלאל בדרום ורחוב מסילת ישרים
במזרח.

 .2הרקע ההיסטורי:
בראשית המאה ה 11 -ימי השלטון העותמאני בארץ ישראל ,ירושלים עיר מוזנחת ,זאת על שום מה? השלטון
העותמאני בתקופה זו עסוק בהרבה דברים חשובים וגורליים בעבורו בכלל ובאזור כאב 'השיניים' בדמותו ש
מוחמד עלי 'המצרי' עדיין לא נעלם על אף שאפיזודה של עליה ונפילה היתה קצרה יחסית במשק כנפי
ההיסטוריה .המעצמות שבאו "לעזור" לעותמאנים רצו תמורה בדמות חופש פעולה בארץ הקודש .מאמצע
המאה ה 11 -גברה מעורבותן למורת רוחם של הסולטנים שבקושטא ,אך הביטוי של מעורבות זאת היה בין יתר
גם בבניה בירושלים מחוץ לחומות העיר העתיקה .כמו תמיד ,כשיש התרחשויות כאלה ובמיוחד בירושלים גם
היהודים רוצים להיו לק מהעול הנאור ,ואף הם בונים 'מחוץ למחנה' – משכנת שאננים למשל .אבל בעבור
היהודים בתוך החומות מצוקת הדיור ,הצפיפות העוני והזוהמה דחפו מאוד לחיפוש אחר פתרונות "מחוץ
לקופסא" שהרי קולות 'פעמי המשיח' הדתי והחילוני הדהדו ונשמעו יותר ויותר ועמם זרם העולים מרחבי
הקהילות היהודיות בעולם .כשהמחירים עולים מתפשרים על הביטחון שהחומות העניקו ומבקים 'טיפת מזל'
בחוץ ,כשהגויים מתנדבים להיות ראשונים ונדבנים מסייעים למחוסרי הבררה ,השד מחוץ לחומות מתגמד
לעומת הבטן המקרקרת והקור המקפיא בלילות ירושלים .כך או כך בשליש האחרון של המאה ה 11 -דהיינו
החל משנות השבעים שלה  ,השכונות היהודיות מחוץ לחומות הלכו וקמו בזו אחר זו בתחילה בחברותא
למשכנות שאננים אך עד מהרה התרחקו עד ועוד מהאחות הגדולה  .זה התחיל עם הדב"ש המוגרבי במחנה
ישראל ב 1060 -ולאחריו השבעה שחידשו גם בדגם האדריכלי וגם ברעיון ההתאגדות ,בשנת .1061
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בתחילה היהודים הקימו את השכונות כך שיצרו מעין ציר שהלך והתקדם מדרום לצפון :משכנות שאננים )-
מחנה ישראל )-נחלת שבעה  )-בית דוד  )-מאה שערים.
אזור לב העיר שהוא 'סטיה' מכיוון התפתחות זה ,החל להתפתח כשנבנתה השכונה אבן ישראל בשנת  .1075הא
השכונה השישית במניין בנות ישראל היוצאות אל החוץ .היא נבנתה על הדרך ליפו – מערבה ובכך החל "המסע
אל המערב" .למי שחשב שימצא אחידות בשכונות לב העיר הן בצד הבניה והן בהרכב האנושי ,מחכה אכזבה,
החדשות נבנו בהתאמה לאופים של המתכננים והבונים ,שלא תמיד כיוונו לרצון המתישבים ,אך כמו היום
הצהירו על כוונות טובות למען המתיישבים .היו שהתאגדו על בסיס עדתי ,או כולל חשוב ,חברות כאלה ואחרות,
אגודות ועוד .הכל על הבסיס המשותף שיכל היה להיות כלכלי או חברתי ,היו גם שיזמו לטובת רווח נאה –
'יזמות חוץ חומתית' .המתכננים והבונים אשר ידעו את נפש האדם ופחדיה ,תכננו ובנו את השכונות בצמידות
בתם ובסמיכות רחובות למען הביטחון ותחום שבת כמובן.

 .3תהליך התפתחות השכונות:
התהליך החל כאמור בשנות השבעים של המאה ה 11 -ונמשך עד לאמצע שנות העשרים של המאה ה .23 -בשנים
 1071 – 1075נבנו השכונות :אבן ישראל( )1075משכנות ישראל( )1075ובית יעקב ( )1077כשראו המוני בית
ישראל שכל היוצאים 'בדמעה' ,חיל ורעדה ' ,קצרו' בשמחה בעוז ובביטחון ,מיד קפצו גם הם על העגלה ובשנות
השמונים עלו ונבנו להן השכונות האלה לצד דרך יפו 'בריאות בשר וטובות מראה' מזכרת משה ואוהל משה
לאשכנזים ולספרדים ( )1002שכונת בתי גורל של התימנים ( )1004ועוד לתימנים שכונת סוכת שלום ומחנה
יהודה (' )1000פה קבור הכלב' בשכונות אלה ובשכונות הותיקות 'נזרקו' חלק מהתושבים העניים 'לכלבים' היו
אלה מקרב "אחי בני תימן" ובני פרס ,אלה ואלה  ,עניים מרודים ללא שום יכולת כלכלית להקים להם את
ביתם .בצר להם "כשננעלו שערי נדיבים" בני ישראל ,פנו הם לקבל סיוע וסעד כלכלי גם אצל הנוצרים 'הס
מלהזכיר' או אך הגיעה השמועה לרבני ושועי העיר נזעקו הם וגייסו תרומה מעטה למצוא מנוח לגופם הדואב.
אלא שהאדמה ניתנה הכסף והתכנון לא היה קיים פנו אלה אל הפרקטיקה ,בנו את ביתם כמעשה אבותיהם
במצריים מחומר ,לבנים ,ענפים ועצים ,פחים ובדים .השכונה שבנו( )1001בלי כיוון ובלי כיצד ,בלי לאן ובלי
כמה ,נקראה 'שבת צדק' (  )SHEVET TSEDEKאך זכתה לקבל את הכינוי ח'ראת אל טאנק( CHARAT AL
(( TANEK

בשנות התשעים של המאה ה 11-נבנו השכונות ,זכרון טוביה( )1011שבת אחים( )1012נחלת

ציון( ) 1013והשכונה נוה שלום ( )1133אלה ביחד עם השכונות שבמתחם החרדי של לב העיר – כנסת ישראל א',
לעומת זאת בעשור הפותח את המאה ה 23-נוספו השכונות כנסת ישראל
( )1011ושכונת כולל מינסק ()1010
ב' ( )1133אוהלי יעקב( )1132בית יעקובזון ( )1132ובתי רנד( )1130לאלה הקוראים בין השורות עולה בבירור
התמונה כי רוב השכונות שנכללו בתחום שכונות "לב העיר" נבנו בתקופת השלטון העות'מאני בראשות הסולטן
ירו"ה ,בשנות המנדט הבריטי נבנו בסך הכל  4שכונות באזור זה 2 ,כוללים וכנסת ישראל ג' ביחד ם שכונת בתי
מונקאטש .אחריהן הקימו גם הכורדים שתי שכונות באמצע שנות העשרים של המאה ה ,23-זיכרון יוסף וזיכרון
יעקב בסמוך לשכונת הפחים – שבת צדק.
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 .4תכנון אדריכלי קפדני ובחירת השכנים בשם הרווחה הפכו עם השנים למלכודת עוני:
א .כאמור הצפיפות ,המחלות  ,המחסור בדירות גם להשכרה ומחירן הם מהגורמים שדחפו לצאת מהחומות,
ביחד עם האפשרויות בחוץ .אלה גם הובילו להשקיע בתכנון של השכונות כך שימנע צפיפות והתפשטות מחלות
מחד לצד הגנה ,בשל כך שכונות אלה החדשות הפכו למבוקשות .בשנת  1133בפתחה של המאה החדשה
בשכונות לב העיר כ 6333 -תושבים .בשנות העשרים של המאה קודמת הגיעו לירושלים לא מעט עולים,
הביקוש לדירות עלה לצד התגברות תהליכי הפיתוח בעקבות שלטון המנדט ,בעקבות כך נבנו שכונות חדשות
מתוכננות ומרווחות יותר מהקודמות ,הן נבנו באזורים אחרים מאשר לב העיר .שכונות אלה היוו מקור
משיכה למתיישבים חדשי שזה לא מכבר באו וותיקי השכונות בלב העיר שביקשו לשפר את תנאי מחייתם.
בשכונות לב העיר נותרו אלה שידם לא מגת חדשים גם ותיקים ,יחד עם זאת באמצע שנות העשרים קמו שתי
שכונות חדשות "לב העיר" ביזמת עולים חדשים מכורדיסטאן – זיכרון יוסף וזיכרון יעקב בסמוך לשכונת
הפחים(שבת צדק) ב –  1131ערב פרוץ מלחמת העולם השנייה  13700תושבים בלב העיר.
ב .בין שתי מלחמות העולם עשרים שנות מנדט בירושלים צפיפות המגורים בשכונות לב העיר הלכה וגברה,
זה גבה את מחיר השטחים הפתוחים אשר נוצלו לתוספות בניה לנוכח הצורך הדוחק .בשל ההתפתחות
הטכנולוגית הצורך בחצר משותפת התגמד לעומת הצורך בתוספת חדר או מטבח או שירותים .בהדרגה התנור
השכונתי ,בור המים החצר המרכזית הלכו ונעלמו או צומצמו לטובת התוספות השונות שנבנו ללא תוכנית או
סגנון אדריכלי לבד מייעודן' .עומק הכיס" קבע את איכות החומרים ,הניה מכל הבא ליד ,פחים ,אבנים ,לוחו
עץ ,בוץ וטיח ומה לא?! כך נוצרה תמונה עגומה למדי שהזכירה לותיקים את התמונה ברחו ממנה בתוך
החומות ,עד כי במהלך שנות השלושים של המאה ה 23 -הכריז הממשל הבריטי בירושלים כי אזור לב העיר
מיועד להריסה .בתום מלחמת העולם השנייה בשנים האחרונות לשלטון המנדט ,מחקר אחרון שנעה אז קבע
כי האזור הוא "מעונות העוני הגדול ביותר של ירושלים" ,צפיפות ועוני ,הזנחה וחינוך כושל עד כי ילדים גיל
צעיר יוצאים עבודה מידי יום במקום לבית הספר.

 .5מעוני והזנחה לעוני ועזובה – לב העיר מקרטע .תש"ח – תש"מ
א .בשנותיה הראשונות של המדינה ירושלים והעומדים בראשה טרודים מידי ובשכונות לב העיר ההזנחה
הולכת ומתדרדרת בקצב מואץ ,מפוני שכונות קו הגבול והרובע היהודי מועברים אל האזור ,איתם גם עולים
מארצות האסלאם,כך עולה הצפיפות ,האוכלוסייה מרובת קשישים וילדים  .בנוסף האזור המסחרי של שוק
מחנה יהודה הולך ומתרחב אל תוך השכונות הסמוכות ,דבר שגרר התדרדרות נוספת עם מפגעי תנועה ,זהום
ותברואה ,ערב מלחמת ששת הימים כ 16 -אלף תושבים בלב העיר.
ב .לאחר מלחמת ששת הימים תנופת בניה בירושלים ,שכונות חדשות קמות בזו אחר זו – גילה ,רמות
אשכול ,תלפיות מזרח ועוד ,לה כמובן היו התקווה לרבים מתושבי העיר ובמיוחד לבני שכונות לב העיר אשר
הצליחו לגייס את המעט ולעבור לשכונות החדשות .בש כונות אלה נותרו רק הקשישים שלא רצו להעתיק את
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מקום מושבם ומשפחות מעוטי יכולת ,בתים ומבנים נעזבו ונזנחו ,אלה גם אל משכו אל לב העיר את
העבריינים והסמים .מספר התושבים הלך וירד לכדי ששת אלפים בשנות השמונים.
ג" .לב העיר כמו לב לא הפסיק לפעום" על א העזובה וההזנחה ,הפשיעה והסמים  ,היווה הוא מקום שמשך
אליו סטודנטים מחוץ לעיר שחיפשו מקום זול לגור מבלי העסיק עצמם בתנאי השכונה .המקום הזול והקסם
בסמטאות הציוריות משך את הצעירים ותושבים ארעיים אחרים להתיישב בשכונות אלה ,יחד עימם נמשכו
בעלי אמצעים שראו בסגנון הבניה הישן והמחיר הזול הזדמנות לבנות לעצמם בית חלומות בסמטאות
חלומיות אלה ביחד היו לאור שבקצה המנהרה.
 .6התחיה בלב העיר – שיקום שכונות :בתים ואנשים:
א .איש צעיר רעיון גדול :בשנת  1104כתב עובד נוער קהילתי בעירית ירושלים תושב השכונות ,מכתב לראש
העיר טדי קולק ,ובו הביע צער עמוק על העזובה והזנחה בשכונות לב העיר .אורי עמדי במכתבו אף צרף הצעה
משלו להתחיל בתהליך שיקומי בשני נתיבים – חינוך ופיתוח אחריות ומעורבות חברתית מצד שני ששיקום
ושיפור פיזי של השכונות והבתים .פניתו של אורי עמדי הניעה מהלך כלכלי גדול ,בזמן שבשנים הראשונות
החל הוא לפעול ברוח הצעתו ללא תקציב או משאבים התגבשה תוכנית וגויסו תורמים עד כי בשנת 1107
הקצתה קרן היסוד כסף בקרן מיוחדת לשיקום השכונות ,הוקמה ועדה בין לאומית להגשים את הרעיון של
אורי הלכה למעשה.
ב .מנהלת לב העיר שהוקמה ע"י עירית ירושלים יצאה לדרך בראשית שנות התשעים ,נציגים ממגוון תחומים
נבנתה תוכנית ארוכת טווח על בסיס העיקרון שהציע אורי עמדי ,עד שנת  2333כארבע מאות יחידות דיור
שופצו ושוקמו יחד עם השקעה גדולה בבניית תהליכי חינוך מצמיחים לילדים ובני נוער בשכונות .בשנים
האחרונות כשבעת אלפים תושבים בשכונת לב העיר ,איכות החיים ותנאי המגורים הולכים ומשתפרים.
המלאכה עוד מרובה אך ההזנחה והעזובה כבר לא שולטים.

 .7סגנון הבניה בשכונות לב העיר:
הבניה בשכונות היתה לאחר תכנון קפדני בזמנו ,שהתמקד ברווחה מגורים ,שטחי ציבור ומבני ציבור.
אלא שהשכונות מוקמו באזורים שונים שחייבו התאמה בין התוכנית לפני השטח ולכן לא רואים אחידות בכל
הפרטים ,עם זאת הקווים המרכזיים והעקרונות המנחים זהים  ,כ ניתן למצוא את יחידת הדיור המשפחתית
זהה בדרך כלל על בסיס  63מ"ר מחולקים לשלושה חללים לא שווים ,כניסה ,הול וחדר פנימי גדול .לעיתים
נבנו השכונות סביב חצר מרכזית ,לעיתים שני טורים מקבילים משני ציי החצר המרכזית ויש ונבנו כטור אחד.
חצרות הבתים התחברו לחצר מרכזית מה שחזק את המשפחתיות והערבות ההדדית בין השכנים .בשל אופי
העיר בכל חצר נחפרו בורות מים נשענים על מערכת ניקוז מגגות הבתים .החללים בדירות גבוהים  4.5מ'
חלונות מקומרים ועוד .אך היו גם שכונות שנבנו ללא הקפדה יתרה על תכנון אדריכלי ואף לעיתים ללא תכנון
כזה אלא בצורה ספונטנית כמו שכונת הפחים-שבת צדק .בכל שכונה נבנה בית הכנסת בהתאמה לסגנון
האדריכלי ולבני השכונה – מוצאם .בדרות לא היו שירותים ואלה ביחד עם המטבח התנור ובור המים היו
משותפים .כל אלה היו המסד עליו התפתחה התרבות השכונתית הקסומה – פולקלור ,על אף העוני.
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נספח ב' :מתוך חוברת של מחוז דרום לקראת יום ירושלים תשע"ב:
שכונת שבת צדק  -הוקמה על ידי ועדת הספרדים ב 1011 -כדי לשכן את המפונים העניים מהשכונה שעתידה להיות
ימין משה שאז נקראה כרם משה ויהודית .בגלל אופי השכונה דבק בה השם "חארת אלטאנק" שפירושו שכונת
הפחים .תושבי השכונה הראשונים היו ברובם בני עדות תימן ופרס .לאחר זמן נוספו אליה בני עדות אחרות וברחוב
ביבאס ישנם שלושה בתי כנסת שיעידו על כך :בית הכנסת כורדי ,בית הכנסת של יוצאי נציבין בטורקיה וקמישלי,
בסוריה ובית כנסת ספרדי.

שכונת נווה שלום  -שוכנת בין הרחובות שילה ,גבעון ,בית צור

וניסים בכר .נוסדה בשנת  1016והייתה מורכבת מבני תימן ופרס שרכשו קרקעות מבנק פרוטיגר ,שם השכונה ניתן
זכרון
לה על פי הפסוק" :וישב עמי בנוה שלום ובמשכנות מבטחים ובמנוחת שאננות" (ישעיה לב ,יח).
טוביה -השכונה הוקמה בשנת  1011ביוזמתו של רבי יוסף ריבלין ,שעמד אז בראש הוועד הכללי 'כנסת ישראל'.
הייתה זו השכונה ה( 11-מתוך  )16שריבלין הקים ,ואשר בכל אחת מהן גם התיישב .זיכרון טוביה נבנתה במתכונת
של שכונת חצר בה הבתים צמודים זה לזה ויוצרים מעין חומה ,הסוגרת על חצר פנימית .מאחר שהשכונה הוקמה על
בסיס עסקי ,הוצעו המגרשים לכל המעוניין ,ובזיכרון טוביה התגוררו בני עדות שונות ,זאת בניגוד לשכונות אחרות
בנחלאות ,שהיו מבוססות על קשר עדתי בין התושבים .דבר זה הקנה אופי יוצא דופן לשכונה התוססת ,בה דיברו
בשפות ובעגות שונות ,ובין התושבים נרקמו יחסים מיוחדים".מואיז הקטן" ,חברו המפורסם של יוסי בנאי התגורר
שכונת אוהל משה  -שכונת אוהל משה נוסדה בשנת  1002מכספי קרן מזכרת משה קרן
בזיכרון טוביה.
שהוקמה בשנת  1074על מנת להנציח את זכרו של משה מונטיפיורי על ידי הקמת מפעלי התיישבות בארץ ישראל ,
בהמשך בנתה הקרן שכונות נוספות בירושלים כולן מכילות בשמן את השם משה  -ימין משה ,זכרון משה וקרית
משה .במקביל ,נוסדה שכונה צמודה לה מזכרת משה ,אשר במקור תוכננה אוהל משה להבנות כשכונה ספרדית,
ומזכרת משה -כאשכנזית .המשפחות הראשונות שהתיישבו בשכונה היו יוצאי העיר העתיקה.יהודים ספרדים
שכונת מזכרת משה  -נבנתה על קרקע שהייתה שייכת לשכונה הסמוכה ,משכנות
ממשפחות ידועות .
ישראל ,אשר מקימיה לא הצליחו לבנותה במתכונת הגדולה שאליה קיוו .השכונה נבנתה כחצר צרה וארוכה,
המוקפת בתים הצמודים זה לזה וסוגרים עליה .התוכנית המקורית הייתה לטפח חצר זו לכדי גן ירק שופע ,עטור
צמחים ,עצי איקליפטוס ואף מזרקה קטנה .אך בפועל החצר נותרה ריקה ומוזנחת ,ונוצלה לבורות מים רבים .כיום
שוכנים בחצר מתקני ציבור כמו מקלט ,מגרש כדורסל וגן ילדים וכן כמה גמ"חים בתי תבשיל לעניים .מחלום
סוכת שלום -הקמתה
האיקליפטוסים נותרו רק שניים בצפון החצר ,ושורשיהם נוגעים בתשתיות הצנרת.
של השכונה בשנת  1000היתה יוזמה מסחרית של בנק פרוטיגר ושותפיו יוסף נבון (סבו של הנשיא החמישי של מדינת
ישראל – יצחק נבון) ושלום קונסטרום .בבית מספר  13ברח' סוכת שלום נראה כמה עוגני מתיחה התומכים בקירות
לבל יתמוטטו .השימוש בעוגנים אילו היה נפוץ בעיקר לאחר רעידת האדמה שפקדה את ירושלים בשנת  1127וערערה
את יציבותם של בתים רבים( .לקוח מויקיפדיה וספר "נחלאות בלב עיר" /יד בן צבי)
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נספח ג' :שכונת זכרון טוביה :מתוך אתר אינטרנט של שבתאי משה.
ממערב לשכונת "אהל משה" ברחוב אגריפס ,קמה בשנת תרנ"א ( )1011השכונה -
א.יסוד השכונה:
זכרון טוביה .בעיתון "הצפירה" הופיעה  -באותם ימים  -ההודעה המשמחת הבאה  -פרי עטו של הסופר חיים
מ' מיכלין" :בירושלים נוסדה חברה חדשה לבניין בתים ושמה "זיכרון טוביה" .ראש המייסדים הוא הרה"ח ר' יוסף
ריבלין נ" י אשר כמעט הוא החיה ערמות עפר קדשנו בהיותו המעורר והמעשה למבנה בתים מחוץ לעיר" .עשרות
שנים לאחר שהוקמה השכונה ,החלו אי אלו מתושבי ירושלים לתהות מי היה טוביה ששמו הונצח בשם השכונה.
התברר שחידת השם הייתה קלה לפתרון :בראש גיליון היסוד של השכונה מתנוסס הפסוק מתהילים – "זכר רב
טובך יביעו וצדקתך ירננו" (קמה ח) .בספר "מוסד היסוד" שנערך ע"י א .הורביץ ,והוצא לאור ע"י "הועד הכללי" –
ובו נכללים דברים על שכונות ירושלים  -נאמר "...כי מי שהוא כתב שהשם "זיכרון טוביה" ניתן על שם איש ,בשם
טוביה .אך דבר זה אינו נכון ,ולא נזכר בשום מקום מהמקורות הראשונים" .יצוין כי השם " -זיכרון טוביה"  -הוא
מי היו
ב .בוני השכונה:
גם שמו של הרחוב הרחב שהוא עיקרה של השכונה .
בוניה של השכונה? על כך נכתב בעיתון "המגיד" על ידי איש ירושלים העיתונאי דוד בוימגרטן" :נוסד מגרש חדש
בשם זיכרון טוביה .מייסדי המגרש הם ה"ה הנכבדים :מו"ה יוסף ריבלין ומו"ה נטע צבי המבורגר הי"ו .המגרש הזה
יכיל מאה בתים ,בעד מאה חברים ובמשך עשר שנים יוגמר בניינם ,ונזכה לראות עיר חדשה לאחינו ,עומדת על
תילה" .כל אחד מהמייסדים החזיק בשליש מהאדמות .יוסף ריבלין תרם לשכונה מניסיונו העשיר בבנין שכונות ,נטע
צבי המבורגר  -מראשוני הבנקאים בירושלים  -מימן את התכנית ,ואת הקרקע קנה משה קנטרוביץ ,שפעל לצד ידידו
 י .ריבלין  -בהקמת שכונות רבות והוסיף עליהם אחדות .לימים כאשר שני שותפיו של מר מ .קנטרוביץ לא יכלולעמוד בנטל הרכישה ,קנה ר' מיכל לייב כ"ץ ,את חלקו של ר' נטע המבורגר (שליש) ומחצית מחלקו של
ר' יהושע (יוסף ריבלין) ,ואילו משה קנטרוביץ רכש גם את המחצית השנייה מחלקו של ר' יהושע ריבלין.
חברת "זכרון טוביה" הגדירה בתקנותיה את סדרי התשלום ואיכלוס הבתים .כנהוג הופקד
ג .תיכנון השכונה:
תכנון השכונה ,וחלוקת הקרקעות בידיו של ,אדריכל מומחה .בתקנות השכונה מופיע סעיף הנוגע לתכנון השכונה
ושם המתכנן .וכך נאמר שם" :לכל נומר יותן חלק בשדה לביתו לחצרו ,שהיה באורכו ערך חמש ועשרים
אמה וברחבו ערך שבע אמות ,וכפי הפלאן (התכנית) של מיס' (אדון) שיק המדובר באדריכל הגרמני  -קונרד שיק -
שתכנן מבני ציבור אחדים ,ובתים פרטיים וכן שכונות  -בירושלים .הידועה בשכונות היהודיות ,שתכנן ק .שיק ,היא
שכונת מאה שערים ,שהוקמה כשש עשרה שנים קודם לכן ,בשנת תרל"ד  .1074 -ועד השכונה התחייב לבנות בכל
שנה עשרה בתים ובתכנית הוגדרה מראם :דהיינו בעלי גגות רעפים כמו הגגות שנבנו באותה העת – בשכונת מזכרת
משה ושערי צדק .בכל אחד מהם בית תבשיל ובית כסא .ערך כל בית נאמד בשישים נפוליאונים .בשנת  1017ציין
ד .חצרות
חוקר א"י  -א.מ .לונץ  -כי כבר נבנו בשכונה שלושים בתים.
חצר חשובה בשכונה היא " -חצר כולל רייסין" .החצר היא יפה ,והבית הוא של 2
"כולל רייסין" בירושלים:
קומות ,ומספרו בשכונה הוא  .35 -על מבנה החצר יש תיעוד .הכניסה :בנויה מאבן ירושלמית – ועל משקוף הכניסה
לחצר חקוקה  -כתובת מרשימה  -האומרת – "חצר כולל רייסין"" .כולל רייסין"  -נוסד על ידי יהודי רוסיה הלבנה
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(רייסין)  -בשיתוף עם עולי רייסין בארץ – בשנות ה –  ,63של המאה ה –  .11ה"כולל" נחשב היה ,כאחר ה"כוללים"
העניים בירושלים .לפי כמה מהמקורות ,ל"כולל רייסין" היו לפחות  3חצרות בירושלים .הראשונה – היא חצר גדולה
ברובע המוסלמי ,שבעיר העתיקה – והידועה בשם – דער "רייסישער חצר" ( .)3אך מלבד זאת ,היו ל"כולל" עוד שתי
חצרות בירושלים שמחוץ לחומות – אחת – כאמור – בשכ' "זכרון טוביה" ,והחצר השלישית ,שכנה בשכונת "מאה
שערים" .לפי השערתנו – לאור מחקר שאנו עסוקים בו  -החצר ב"זכרון טוביה" נבנתה או נרכשה על ידי ה"כולל",
בשנות ה –  13של המאה ה – יט' – דהיינו בעת ייסוד השכונה .כן נראה לי כי היזמה לרכישת החצר היתה מצד
צאצאי – תלמידי הגאון מוילנה – שעלו לירושלים בתחילת המאה ה –  ,11כי הם היו הראשונים שייסדו את
כפי שציינתי,
ה.רשימת "היותר מדוכאים" ..מ"כולל רייסין":
ה"כולל".
מצב ה"כולל" היה קשה .ומעניין הדבר  -במחלקה ל"כתבי יד" ,בספריה הלאומית שע"י האוניברסיטה בירושלים -
מצאנו מסמכים מענינים המתיחסים ל"כולל רייסין" .על המסמכים לא רשום תאריך .אך נראה  -לפי הפרטים – כי
מדובר בשנות ה –  23של המאה שחלפה .הרשימה כוללת כ  135 -משפחות מבני כולל רייסין  -החיות מכספי
ה"חלוקה" של ה"כולל" .הכותרת של הרשימה היא מוזרה ונאמר בה "... -היותר מדוכאים" .יתר על כן  -לגבי כמה
מהרשומים בה – צויין " -אלמנות"" ,יתומים" ,עניים" ,מדוכאים" "הולכי בטל" ,וכ'ו .מקום מגוריהם היה לרוב -
בשכונותיה של ירושלים – מחוץ לחומות .ומעניין הדבר – בין המשפחות המופיעות ברשימות ,יש  7משפחות מאנשי
ה"כולל"  -הגרות בשכונת "זכרון טוביה"  -ואלה פרטיהם:







אברהם שמואל שארלין –  3נפשות  -מלמד ב"עץ חיים" (הישיבה).
אברהם שטיין – אלמנה ויתומים –  5נפשות  -האב מלמד ג"כ בישיבת "עץ חיים".
חיים גברילוביץ  5 -נפשות – עזובה חיים ריבלין –  3נפשות  -נסעו.
יונה מן  0 -נפשות  -מדכא.
מרגלית משקלוב – נפש אחת  -אלמנה.
רייזל ברלין  -נפש אחת  -אלמנה

ו.רעידת אדמה בירושלים בשנת  - 1927השכונה והחצר :בקיץ שנת  ,1127היתה רעידת אדמה בארץ – שהורגשה
מאד בירושלים .ניזוקו בה כמה מבני ציבור– ובתים פרטיים .להלן מובא צילום של מכתב ,מיום ז' מנ"א תרפ"ז –
 - 1127מאת "כולל רייסין" והמופנה ל"ועד העיר ירושלים" .במכתב מסופר כי ברעידת האדמה של שנת  - 1127ניזוקו
החצרות של "כולל רייסין"  -בעיר העתיקה ,וב"זכרון טוביה" ,וה"כולל" פנה ל"ועד העיר" ,וביקש כי ינתן לו סיוע
ז.מנחם פינטו מ"זכרון טוביה" – על הרעש ב -תרפ"ז :אך מובא גם מכתב נוסף .לפי המכתב
עקב הנזקים.
מחודש אב ,תרפ"ז  -מתברר כי רעידת האדמה פגעה באופן כללי בשכונה – ואחד מהתושבים – מנחם פינטו  -התלונן
מרה  -בפני "ועד העיר" ,על הנזק שנגרם לביתו .המכתב – כתוב בכתב יד יפה  -של " -סופר סתם"  -וסגנון הדברים
"אדונים יקרים משרד ועד העיר כב' לח' מנ"א תרפ"ז "זאת אומרת...אודות
מיוחד .וכאן קטעים מהמכתב.
הרעש הנורא שהיה בירושלים ת"ו ,אשר אבותינו וזקנינו לא ראו המקרה וגם לי הגיע האסון של הרעש שנחרבו
הבתים תחתיים ושניים...והן בתוך המשבר שאין ידי משגת לתקנם ,כי מאין יבא עזרי המן הגורן או מן
היקב? דמעותי נוזלות דמע על דמע מרוב צערי כי זהו חלקי מכל עמלי אשר עבדתי בימי נעורי...והזקנה קפצה עלי
ואיש חולני תמיד ..שאין הפה יכול לדבר....וכל הנלוים לעזרה הזאת יזכו לראות בנחמת ציון בביאת גואל צדק"
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ח .מנחם פינטו בשם מנהלי השכונה – על ההטרדות מהשכנים :אך מעניין הדבר ,מאותו תושב השכונה -
מנחם פינטו  -מצאתי מכתב שני ב"ארכיון העיר" .המכתב הוא באותו כתב יד יפה – של "סופר סתם" – ובאותו
סגנון .המכתב הוא מלפני ה"רעש"  -מחודש שבט תרפ"ו ( .)1126הפעם מתלונן מ .פינטו ,בשם "מנהלי
השכונה זכרון טוביה"( .מובא להלן צילום המכתב) .ראשית נביא מעט מתוכן הדברים .לאחר מכן אצטט קטעים
מהתלונה  -והדברים ידברו בעד עצמם .המכתב הוא כאמור משנת תרפ"ו  .1126 -מדובר על עניינים שאירעו בשכונת
"זכרון טוביה" .באחת המשפחות נפטרה האם ,והיא השאירה  4ילדים .האב נשא בשנית  -אישה אחרת – שאנשי
השכונה מכנים אותה בשם" - :אשת האב הרשעה"...שהתנכלו ליתומים (האב והאישה החדשה) והפליאו בהם את
מכות ואף גירשום מהבית .הם גרמו גם לכליאתם בכלא התורכי .כל זאת כי הבית בו גרו היה קטן ,כי את הבית
הגדול יותר ,שהיה ברשותם ,השכירו  -האב ואשתו הרשעה – תמורת שכר ,וזאת הייתה הסיבה למריבות .המקרה
שהיה חריג בעת ההיא ,מורה על האכפתיות של אנשי השכונה ,שלא יכלו להשלים עם התנהגות האב ואשתו  -כלפי
בסיכום  -את
הילדים היתומים .והשכנים – באמצעות – מ .פינטו פנו ל"ועד הלאומי" ,שיעזרו לפתור הבעיה.
המכתב קבל מר אטיאס שהיה באותו הזמן המנהל הכללי של "הועד הלאומי" ,אך הוא ציין בהערה ,כי הענין אינו
בסמכותו ובטיפולו .לפי ההערה  -הוא העביר את המכתב ,והענין לטיפולו של ה' מ .מושיוף מזכיר של "-ועד העיר"-
ובקש ממנו לטפל בעניין .ולהלן קטעים מהמכתב " :יום ו' לחודש שבט תרפ'ו  :למע"כ מנהלי הועד הלאומי :
"אנחנו הח"מ מנהלי השכונה זיכרון טוביה מבקשים מרום מעלתכם ,אודות האיש המוכ"ז ציון בן ח' יוסף עראב,
כי זה זמן ,חדש ימים ,שאנחנו סובלים צרות איומות בין אב ובנו הנז' ואשת אביו אשר תצלנו אזן משמוע ותסמר
שערת אנוש מהמעשים הנעשים ביניהם של אכזריות נורא שהאב אסר את בנו כמה ימים אחרי ההכאות נמרצות
והקללות תקופות שיש ביניהם יום יום ,וכל זה בא מחמת שיש לאביו בשכונתנו בית גדולה ורחבה ועוד בית אמצעית
והגדולה משכירים לזרים והקטנה דר בה אביו.....ולכן נפל קטטה גדולה ביניהם עד שהשליכום מהבית ...ובראותנו
כל אלה ...הושבנום בבית רעועה שאין בשכונתנו בית יתומים של חינוך ....אתם מנהלי הועד תרחמו עליהם ותשתדלו
הצעיר מנחם פינטו.
לתת להם בית אביו הקטנה והוא ידור בבית הגדול ואם לאו יש סכנת נפשות"....
ט.מכתב של חברי "כולל רייסין" ,מזיכרון טוביה :ועתה בהמשך ,מביא אני צילום מכתב נוסף  -בכתב יד -
מיום יט' בניסן משנת תרפ"ה ( - )1125שנתיים לפני הרעש  -והמיועד ג'כ "למנהלי ועד העיר ליהודי ירושלים" -ובו
מסופר בצורה מעניינת על ידי שש משפחות " -הגרות בחצר כולל רייסין אשר בשכונת  -זיכרון טוביה"  -הסיפור
הבא .הפרטים הנמסרים מעידים ג'כ על המצב הכלכלי הקשה ,שבהם חיו שרויים יהודי ירושלים  -באותם ימים.
והדברים מדברים בעד עצמם" .אנחנו הח"מ ששה משפחות ועשרים נפשות גרים בחצר כולל רייסין אשר
בשכונת זיכרון טוביה ,ובחצרנו הנז' אין שום בור והננו סובלים מאד מאד מחוסר מים ,לכן הננו רוצים להמשיך מי
המעין ..לחצרנו הנז' אך היות שהננו עניים...ואין ביכולתנו לשלם את המס שצריכים לשלם למחלקת הספקת המים,
לכן בקשתנו שטוחה לפני מע"כ שתואילו להשתדל אצל העירייה שלא תקבל אצלנו את המס כדי שיהיה לנו האפשרות
להמשיך את המים ולא נסבול עוד מחוסר מים שהוא פיקוח נפשות" .בבטחה שתמלאו את בקשתנו בהקדם האפשרי
הננו חותמים בתודה למפרע" גרי חצר כולל רייסין בשכונת זיכרון טובי' יוסף ב'ר אליהו מלוצין ועוד חתומים –
אציין ואדגיש כי התושבים
י .תושבי "זכרון טוביה" -בשנת :1939
כ  13אנשים
הראשונים של השכונה היו – כמו המייסדים  -יהודים מבני עדת אשכנז .אך היות ומשני צידי השכונה התקיימו כבר
אז ,השכונות מבני עדות ספרד " -אהל משה" – ממזרח  -ושכונות ה"נחלאות" – ממערב -הרי לאט לאט נכנסו
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להתיישב בשכונה יהודים מבני עדות ספרד ,ולאט לאט הם התחיל להוות – הרב בשכונה .וכאן לדגמה אעבור -
לשנים מאוחרות יותר ונראה מה היו העובדות .מתוך היכרותי מעט מההיסטוריה של השכונות ,מצאתי כי בפרוץ
מלחמת העולם השנייה – בשנת  – 1131היה חוסר במצרכים חיוניים בירושלים  -ובעיקר נפט .לפיכך ,על מנת להסדיר
בצורה תקינה  -את נושא חלוקת הנפט לתושבים – ה"ועד הלאומי" או גוף דומה  -צוו את התושבים לערוך רשימות
המשפחות שגרו בכל שכונה משכונות ירושלים .הבולטות הן השכונות הותיקות .ב"ארכיון העיר" ירושלים – מצאנו
לגבי מספר שכונות – רשימות כאלה בהם יש פירוט השמות – ומספר נפשותיהם וזאת כאמור לשנת  .1131רשימות
כאלה נמצאו גם בשכונת "זיכרון טוביה"( .ראה הצילומים) .ברשימת המשפחות בשכונה זו  -לשנת  - 1131רשומות כ-
 132משפחות .ומעניין כי רק  14מהן הן משפחות אשכנזיות והיתר –  00משפחות  -הן מבני עדות ספרד .בין המשפחות
האשכנזיות מופיעות כמה משפחות שהיו מוכרות לי .כמו  -משפחת ר' בן-ציון חרל"פ – שכללה  4נפשות  -בני הזוג
ושתי הבנות .ר' ב.צ .חרל"פ  -זכור לטובה .הייתה לו חנות למכירת מכשירי כתיבה ועיתונים  -ברחוב הראשי של שכ'
גאולה בירושלים ,בשנות ה –  43ו ה –  53של המאה שחלפה .אזכיר גם את משפחת ר' מנדל טירנובר  -המוזכר
ברשימה – להם  0נפשות .ר' מ .טירנובר שימש כ"שליח ציבור" ומנצח המקהלה  -בבית הספר "תחכמוני" בשכ' -
"מקור ברוך" .ולהלן כמה מהמשפחות הספרדיות המופיעות ברשימה - :שרה פרנס ,יצחק אלבלק ,מאיר
נוסיף כאן –
ובכורה פינטו ,אברהם ארמוזה ,ציון מרקדו ועוד .כיום  -רובה של השכונה  -הם מבני עדות ספרד.
כי הסופר יצחק שפירא ,בספרו על שכונות ירושלים ,משנת תש"ח –  ,1140כותב כי שכ' זיכרון טוביה הוא רחוב אחד.
לגבי כלי רכב הוא סתום ובלתי מפולש  -מעבר השני .התושבות מנצלות את המצב ,וקושרות בתוכו חבלים לייבש את
הכבסים ,ובעברך בו אתה מתרשם שכאילו כל השכונה היא מכבסה אחת ...נמצא בה ת"ת (לרבות גן ילדים) מסוג בתי
יא .ר' ניסקה בוימגרטן  -מתושבי השכונה בעבר :
הספר העבריים החדשים.
וכאן לסיום ברצוני להביא מעט פרטים על שני אישים שהתגוררו בשכונה בעבר .אחד  -עוד מזמן ,והשני בשנים
האחרונות .בתחילת דברי הזכרתי ,את דוד בוימגרטן העיתונאי – שכתב בעיתון "המגיד" על ייסוד השכונה ,באותם
ימים .ואכן צויין כי בנו היה  -ניסן בוימגרטן  -וציינתי כי הוא התגורר בשכונת "זכרון טוביה" .אנו מדברים על סוף
המאה ה –  11ועד שנות ה –  33של המאה ה –  .23תחילה אספר – כי בחודש מאי  – 1113יצאתי לסיור בשכונת
"מזכרת משה" וזה כלל גם את שכונת "זיכרון טוביה" – יחד עם אדם שהיה יליד – מזכרת משה .האיש הוא -
שלום בוימגרטן ז"ל – ירושלמי בן ירושלמי .שלום היה הנין של העיתונאי – דוד בוימגרטן הנ"ל ,ונכדו של
ניסן בוימגרטן .הוא ביקש לספר לי זיכרונות משכונת "מזכרת משה"  -שם נולד .אך בגמר הסיור נכנסנו לשכונת -
"זיכרון טוביה" ובהיותו שם אמר לי שלום – הנה כאן  -בבית מס'  - 55גר היה סבי  -ר' ניסן בוימגרטן – שהיו
קוראים לו – "ניסקה שרף"" .שרף"  -פירושו חלפן בערבית – ואכן ר' ניסן היה חלפן כספים בעבר בסמטאותיה של
ירושלים העתיקה .כאן אציין ,כי על "ניסקה שרף" ,כתבתי אכן פרק שלם בספרי" :סוחרים ובעלי מלאכה
יהודיים בירושלים העתיקה בעבר" שיצא לאור בשנת –  .2332שם הבאתי גם צילום יפה ומיוחד של ר' ניסן .הצילום
היה קשור לדברים  -עליהם כתבתי בספר .הראשון ממשפחת בוימגרטן  -היה ר' משה אהרון בוימגרטן  -שהיה
מתלמידי ה"חתם סופר" ,והגיע לירושלים עוד בשנת  .1134הוא קבע את מושבו ב"רחוב חברון" ליד הר הבית .בנו -
דוד בוימגרטן  -העיתונאי הנזכר  -שהיה שולח כתבות מירושלים לעיתון "המגיד" -בפרוסיה .לפרנסתו ,הוא ניהל גם
חנות מכולת ליד מקום מגוריו – ברחוב חברון .כיום הרחוב ידוע  -כרחוב הגיא .ניסן בוימגרטן – הדור השלישי  -הוא
בנו של דוד .הוא אכן עסק בחלפנות ,בעיר העתיקה ,והייתה לו חנות קטנה ברחוב דוד .לימים עזב את עסק החלפנות,
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ופתח חנות למניפקטורה בשותפות עם משפחת סיטון  -ב"שוק החדש" שבעיר העתיקה ,והאזור נקרא -
"שוק המוריסטן" .מובאת כאן – מתוך ספרי  -תמונתו המיוחדת והיפה של ניסן בוימגרטן -בעמדו במלוא זהרו – עם
לבושו הירושלמי – לפני חנות המניפקטורה שלו ,בעיר העתיקה .מאחוריו רואים חנות זו  -ועליה שלט ובו נאמר –
"חנות מנופקטורה ניסן בוימגרטן את סיתון"  -מכירת סחורות בסיטונות וליחידים .מפי צאצאיו נודע לי ,כי לרגל
הפרעות בשנת  ,1121נאלץ היה לעזוב את איזור השוק ,כפי שקרה גם עם סוחרים אחרים באזורים אלה .אציין כאן -
כי מהנובע ממקורות – ר' ניסן בוימגרטן  -היה גם ממייסדי "זיכרון טוביה" ,ואליה בא לגור ,כאשר עזב את העיר
העתיקה.
את האיש האחרון אודותיו מבקש אני לספר ,הוא יהודי בשם – חיים הומינר – שהיה
יב .ר' חיים הומינר ז"ל:
גר ב"זיכרון טוביה" .בקרתי מספר פעמים בביתו .ביתו היה בסוף השכונה – בדרום .חיים הומינר היה יהודי מיוחד.
הכרתיו וראיתי לפני אדם בודד  -וגר לבדו בדירתו הגדולה שבזיכרון טוביה .הבית היה תמיד מלא ספרים .אם אינני
טועה ,ר' חיים הומינר ,טלפן אלי והזמינני לביתו .היה זה בערך – בשנת  .1100האיש שמע כנראה ,שהנני משפטן
במקצועי .הוא סיפר לי כי הוא נוהג להלוות כספים לאנשים – ללא ריבית .לרוב היה מלווה לאברכי ישיבה .אך
הוסיף כי הרבה מהלווים אינם מחזירים לו את הכספים .לא פלא היה הדבר בעיני .כבר אז היה נראה – שעבר את
"גיל הגבורות" –  .03כיוון שהוא היה אדם בודד – הרי אין חוששים ממנו .הוא הזמינני לבא לביתו וביקש שאעזור
לו – לגבות את חובותיו .ראיתי לפני יהודי תלמיד חכם ,ותמיד היה עסוק בספריו .הוא סיפר לי על ספרים שחיבר –
בנושאים תורניים וכן בענייני היסטוריה .כאמור – היה תמיד הבית מלא ספרים  -ישנים וגם חדשים ,אך בעיקר ספרי
קודש .שמעתי ממנו ,כי יש בידו גם כתבי יד עתיקים  -בעלי ערך רב .אך גם סיפר לי ,שכבר מספר פעמים – גנבו
מביתו .נודע לי בשיחות אתו ,כי הוא נכד לר' שמואל הומינר שהיה ממייסדי – שכונת "מאה שערים" בשנת .1074
הסבא ר' שמואל הגיע לירושלים מהעיר ברעזין שברוסיה בשנת תרל"א –  .1071אכן פעם יצאתי אתו לסיור בשכ'
"מאה שערים" – עם מטיילים נוספים  -והוא הראה לנו את החצר של סבו .החצר שוכנת – מיד אחרי הכניסה לשכונה
 דרך השער הראשי ,המערבי – "שער ר' שלמה שוסטר" .החצר נמצאת מיד בפניה הראשונה של השכונה – בצד ימין.מעל שער החצר קיים – עד היום  -שלט המספר  -כי זאת אכן החצר  -שייסד ר' שמואל הומינר  -וכי הוא גם
היה ממייסדי שכונת "בית יעקב" .ר' חיים – המציא לי גם חוברת  -מפרי עטו – בה נכתבו דברים מעניינים על סבו,
ועל אבות אבותיו ,וכן על ייסוד השכונה הנ"ל .מאד כאבה לי העובדה שאנשים מנצלים את מצבו וחולשותיו .לווים
ממנו כספים ואינם מחזירים לו .תמיד אמרתי לו ,שיזהר ולא יוסיף להלוות – בצורה כזו ,אבל הדבר לא תמיד עזר.
עזרתי לו ,וגביתי חלק מחובותיו ,וגם טיפלתי בתלונותיו במשרדי הממשלה  -על גניבת הספרים.לימים – בשנת 1117
הלך ר' חיים לעולמו .הוא לא נשאר חייב לאיש ....אבל ודאי היו כמה וכמה אנשים שנשארו חייבים לו.....וזה סוף
סיפורנו על ר' חיים הומינר ז"ל – וגם סוף סיפורנו – על שכונת "זכרון טוביה".
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נספח ד' :מתוך אתר אינטרנט סיפורי שכונות.
בשנת  1011יזם רבי יוסף ריבלין ,ראש הוועד הכללי 'כנסת ישראל' ,את הקמתה של שכונת
זיכרון טוביה:
זיכרון טוביה היתה זו השכונה ה( 11-מתוך  )16שהקים ,ואשר בכל אחת מהן גם התיישב .חריצותו ומסירותו של
ריבלין להקמת שכונות מחוץ לחומות הקנו לו את תואר החיבה 'רב יהושע דער שטעטלך מאכער' "רבי יהושע,
עושה השכונות" בפי היהודים הירושלמים האגדה הירושלמית מספרת כי שם השכונה טומן בחובו אות הוקרה
לריבלין ולפועלו :מאחר שסירב לקרוא לשכונה על שמו (וכך בכל השכונות האחרות שהקים) ,נקטו התושבים
בתרגיל גימטרי ,בו מסומל זיכרונו לטוב של ריבלין בהקמת  11שכונות = ט"ב .כך או כך ,בראש גיליון היסוד של
השכונה ציטט ריבלין את הפסוק מתהילים" :זכר רב טובך יביעו וצדקתך ירננו" ,ונראה מכאן שזו ההיתה כוונתו
המקורית במתן השם ,הודיה לאל על הטוב ועל הצדקה .ליוזמתו האידיאולוגית של ריבלין הצטרפו שני משקיעים
כלכליים .היזם משה מלצר קנטרוביץ ,שקנה את הקרקע מידי ערבים יושבי הכפר ליפתא ,והבנקאי נטע צבי
המבורגר ,שמימן את הקמת השכונה .בתוך שש שנים נבנו כשלושים בתים בזיכרון טוביה ,אך השלמת "מסגרת
הבתים" סביב החצר לא הסתיימה מעולם בשל כך נותרה החצר מפולשת דבר שאפשר את כניסתם של כלי רכב
ובהמות אליה .מאחר שהשכונה הוקמה על בסיס עסקי ,הוצעו המגרשים לכל המעוניין ובזיכרון טוביה התגוררו
בני עדות שונות ,זאת בניגוד לשכונות אחרות בנחלאות ,שהיו מבוססות על קשר עדתי בין התושבים .דבר זה
הקנה אופי יוצא דופן לשכונה התוססת ,בה דיברו בשפות ובעגות שונות ,ובין התושבים נרקמו יחסים מיוחדים
מואיז הקטן" ,חברו המפורסם של יוסי בנאי ,התגורר בזיכרון טוביה ,ובספרו 'כשאימא שלי היהתה מלכה' מתאר
בנאי את בית המשפחה" .בבית אצל אימא של מואיז בשכונת זיכרון טוביה ,הרבה שאריות ילדות מפוזרות עדיין
בתוך צנצנות צבעוניות של ריבות מעשה בית .ובתוך ניחוחות הרוזמרין ,המיוראנה ,השום והשמיר אצל האימא
של מואיז ,אני שומע סיפורים שאימא שלי התחילה פעם לספר לי ,אבל לא הספיקה לסיים" .בשנות ה 33-כונתה
זיכרון טוביה בשם "המכבסה הגדולה" ,בשל הסדינים והווילונות שתלו תושביה על חוטי כביסה לרוחב השכונה,
במטרה למנוע את תנועת כלי הרכב בה עם השנים התדרדרה זיכרון טוביה והפכה למשכנות עוני ,ובשל כך הייתה
הראשונה מבין הנחלאות שזכתה בשנת  1112לשיקום החצר רוצפה בלבנים ,מקומות חנייה הוסדרו ,ועמודי
תאורה מעוצבים הועמדו לאורכה .כיום השכונה מטופחת ,נקייה ויפה ,ובמסגרת השיקום משופצים ואף נבנים בה
השכונה נבנתה בשנת  1003על ידי קרן משה
שכונת אוהל משה:
מחדש חלק מהבתים הוותיקים.
מונטיפיורי ליהודים יוצאי עדות המזרח .בה נולד וגדל יצחק נבון ,נשיאנו החמישי .שכונת אוהל משה היא אחת
השכונות הראשונות שנבנו במתחם הנחלאות ,סמוך לשוק מחנה יהודה בסוף המאה ה .11-השכונה נושאת את
שמו של הנדבן היהודי-בריטי ,משה מונטיפיורי ,אשר הקרן שהקים שמה לה למטרה לסייע ליהודי ארץ ישראל על
ידי עידוד פעולות יצרניות הקרן סייעה ליהודי ירושלים לבנות שכונות מחוץ לחומות ירושלים ,במסגרת הלוואה
ארוכת טווח ללא ריבית .חמש שכונות נבנו באופן זה ,וכולן נושאות את שמו של מונטיפיורי :מזכרת משה ,אהל
משה ,ימין משה ,זיכרון משה וקריית משה על כך כתב עגנון בספרו 'תמול שלשום'" :וכל מקום שם בירושלים
נקרא משה :אוהל משה ,וזיכרון משה ,וימין משה ,ומזכרת משה מבקש אתה ללכת לאחד ממשה אלה ,אך שוכח
אתה אותה מילה קטנה שנטפלה למשה ,ואתה הולך ממשה למשה ,ואין אתה מגיע למשה זה שרצית" .הכניסה
הראשית לאוהל משה היא דרך שער מפואר ברחוב אגריפס ,מול שוק מחנה יהודה בראש השער קבוע לוח שיש לבן
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בוהק ובו כתובת בשלוש שפות ,המנציחה את פעלו של מונטיפיורי .השכונה הוקמה עבור יהודים יוצאי עדות
המזרח ,כהשלמה למזכרת משה ,השכונה הסמוכה ,שנבנתה שנה קודם לכן מכספי הקרן לטובת יהודים אשכנזים.
אוהל משה נבנתה במתכונת של 'שכונת חצר' ,בה הבתים צמודים זה לזה ,וסוגרים על שתי חצרות פנימיות .אחת
החצרות נקראת בשם 'גן התות' ,בשל שפע עצי התות המצלים עליה .ברחבי השכונה פזורים בורות מים רבים,
ששימשו עד שנות ה 33-את יושבי השכונה וסביבותיה .בלב השכונה ,ברחוב הגלבוע  ,11נולד וגדל יצחק נבון
נשיאנו החמישי ,אשר מחזהו המפורסם 'הבוסתן הספרדי' נכתב על אוהל משה בעקבות כך קבעה וועדת השמות
באוהל משה ופעלים כמה בתי כנסת של בני עדות
של ירושלים ב'גן התות' את השלט' :הבוסתן הספרדי'.
המזרח השונות :צמוד ל 'גן התות' שוכן בית הכנסת יאנינא ,ליוצאי יוון; במערב השכונה שוכן בית הכנסת
'טאראנטו'; בדרום השכונה ניצב בית הכנסת הוותיק של השכונה שנקרא 'אוהל משה' ,ובחזיתו שלט הכניסה
המקורי משנת  .1003בבית כנסת זה נמצא ספר תורה משנת  ,1041שעל פי המסורת נתרם על ידי משה מונטיפיורי.
בשנת  2334קידם המינהל הקהילתי 'לב העיר' ,בשכונה מיזם הנצחה בשם 'תמונה באבן' ,שבמסגרתו מונצחות
משפחות שבנו את אוהל משה בתמונה ומלל על גבי קירות הבתים .רוב התמונות וההסברים קבועים על בתי
המשפחות ,ומאפשרים למטייל בשכונה להתוודע לתולדות מקימיה .בית המינהל הקהילתי שוכן בדרום השכונה
ומעניק שירותי תרבות לכל גווניה של האוכלוסייה המקומית בשכונה – מחרדים ועד חילונים .
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ניספח ה' :מתוך אתר האינטרנט של הרצל ובלפור חקק:
ה" )1מזכרת משה":
הוואי חיי יום יום :בשכונה זו  ,הקרובה לבית הספר ,גרו חלק גדול מן החברים שלנו לכיתה .נזכיר בתוכם את נסים
לופז ,שנפל כצנחן במלחמת ששת הימים  ,והוא נזכר גם בשירו של בלפור "אל מלכות התות" .נזכיר גם את דמותה
של זהבה -דורה חפץ שגרה שנים רבות בשכונה זו ונהנינו כל הילדים ממטעמי הבורקס שלה  .היא גרה בשכונה זו
ברחוב שיריזלי  11והלכה לעולמה בשנת  .1115דמותה מונצחת בשירו של בלפור "השיר על זוהרה"
קטע מן השיר:
בִּ קֱ דֻ שָ ה ק ֹולֶפֶ ת אֶ ת הַ ַתּפּוזִּ ים עַ ד הַ בָ שָ ר
ּומַ ְש ָרה אֶ ת הַ ְקלִּ ּפוֹת בַ מַ יִּ ם.
---יתים אֶ ת הָ אוֹר
בְ ע ֹולָם שֶ ב ֹו אֲ נ ִָּשים מַ ְש ִּח ִּ
אֶ ת הַ מַ עְ יָנוֹת ,אֶ ת הַ שָ מַ יִּ ם שֶ נ ֹועֲדּו לְ ִּצּפו ִֹּרִּים לְ מָ ה אֶ פְ שָ ר עוֹד לְ צַ ּפוֹת.
שאשָ ה ְקטַ נָה יְ כ ֹולָה ַלעֲשוֹת
ִּמי הָ יָה מַ אֲ ִּמין ִּ
ִּרבוֹת ִּמ ְקְלִּ ּפוֹת.
ה )2אוהל משה :הרצל ובלפור חקק זוג תאומים מספרים :ילדים מטפחים חלום ומגשימים תוך כדי מאבק יום
יומי:
מעבר למציאות היומיומית העכשווית תמיד מחכה לנו המציאות האחרת .צריך פשוט ללחוץ על המתג של מכונת
הזמן ולשוב לעבר ,אל ימי הילדות .אנו שנולדנו סמוך להכרזת העצמאות בתש"ח מטיילים כאן בעקבות ילדותנו.
את עיקר שנות ילדותנו עשינו בשכונת "בתי סיידוף" בירושלים ,והטריטוריה של הילדות היא כל המרחב של
שכונת מחנה יהודה והשכונות הנלוות לה (אבו בסל ,בית יעקב  ,שכונת פחים  ,הנחלאות  ,מזכרת משה  ,אוהל
משה ועוד) בעבר היה כאן מבנה חד -קומתי שהכיל מספר חנויות  .בין החנויות היה בית דפוס קטן .מדי בוקר
היינו נעצרים בפתח הדפוס ומביטים בקנאה בפועלי הדפוס .חשבנו אז בתמימות של ילדים שהפועלים הם הסופרים
והמשוררים המדפיסים את יצירותיהם .היינו מביטים בהערצה במכונות הגדולות הפולטות יריעות מודפסות .יום
אחד שאלו אותנו פועלי הדפוס " :למה אתם באים לכאן כל בוקר ,מה אתם רוצים?" אמרנו בפשטות" :אנו רוצים
להיות סופרים בדפוס שלכם  ,כשנגדל" .הם צחקו ואמרו שישמרו לנו מקום ונתנו לנו שי  :מספר מטריצות עופרת
של אותיות .ראינו במטריצות שהאותיות של סדר הבלט בדפוס הן פשוט הפוכות  .לקחנו עשרים ושבעה מחקים של
בית ספר וגלפנו את כל אותיות האלפבית .החלטנו אז להדפיס עיתון שכונתי ,והעיתון אכן הודפס אות אחר אות
(מחק אחר מחק !)  .ילדי השכונה הופתעו  :מניין לכם מכונת דפוס? הבהרנו להם מיד שקיבלנו מתנה מהדוד שלנו
באמריקה ,כי לא רצינו לגלות שהדפסנו עיתון שלם ממחקים של בית ספר .הילדים התעקשו לראות את המכונה ,
ובסופו של דבר התרצינו :הרשינו להם לשמוע אותה .הם עמדו מעבר לאדן החלון של ביתנו .מעבר לסורג החלון
עמד בלפור .הרצל הסתתר מעבר לדלת העץ והחזיק בידו סיר ומזלג .הוא הקיש במזלג על הסיר ובלפור קרא
בקריאות קצובות מבעד לחלון" :מכונת דפוס עובדת ,מכונת דפוס עובדת !" זו הייתה מכונת הדפוס הפלאית שלנו,
שאיש לא ראה אותה ,אך כולם שמעו אותה .כאן בשכונה גם פתחנו בקריירה קולנועית ...היינו מייצרים מדי פעם
סרט קומיקס בקופסת נעליים שהושחלו בה שני מקלות וגליל נייר .בלפור היה מחבר העלילות והרצל היה הצייר.
סרטנו הראשון היה "ג'ימי בערבות אפריקה" .ולאחר שגבינו את פרנסתנו מילדי השכונה שצפו בסרט יצאנו למסע
הופעות ב"בית יעקוב " וב"שכונת פחים"..
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קטע שיר מאת הרצל "ילדותי בוסר ,שכונתי נפש" :
מֵ י הַ כְ בִּ יסָ ה ִּמלְ מַ עְ לָה ִּטפְ ְטפּו עַ ל ָראשֵ ינּו ,גֶשֶ ם סַ בוֹן.
אֵ יְך אֶ פְ שָ ר לְ ִּה ָכנֵס ּפַ עֲמַ יִּ ם
לְ אוֹת ֹו גֶשֶ ם יַלְ דּות ראשון.
כָל הבַ יִּ ת הָ יָה חָ צֵ ר ַאחַ ת גְ ד ֹולָה
לּודה ,רוֹעֶ ֶדת
כָל הָ ע ֹולָם הָ יָה ִּמ ְרּפֶ סֶ ת ַאחַ ת שוֹתֶ תֶ ת חֲ ָ
כְ יַלְ ָדה בו ֵֹד ָדה.

סמטת ביבאס הצרה היא רחובה הראשי של שכונת ֶשבת צדק .פחונים
ה )3קיבוץ גלויות בשכונת הפחים
ובתים דלים ,חלקם מטים ליפול ,עומדים משני עברי הסמטה ומעידים על כינויה של השכונה ,בעל המוניטין
המפוקפק משהו :חארת־אל טאנק ,כלומר שכונת הפחים .היורדים בסמטה לכל אורכה יבחינו עד מהרה שהם
חולפים על פני בית מגורים ובית כנסת לסירוגין .מרבית בתי הכנסת עולים שהגיעו מעמדיה בשנות העשרים
והשלושים של המאה העשרים הקימו בשכונת זכרון יוסף בית כנסת הנושא גם הוא את השם יחזקאל הנביא .הרב
יצחק עמדי משקיע את מרב זמנו בתיעוד תולדות העדה הכורדית וחכמיה .בית הכנסת ,אותו הוא מטפח בקפידה,
מעוצב בסגנון לא שגרתי ,חשבתו של עמדי ומעשה ידיה של האמנית זהבה בנימין  .מסביב בתי כנסת רבים של
קהילות כורדיות ,מהם של יוצאי ערים חשובות כזאכו ) (Zakhoואחרים של כפרים קטנים כנרווה )(Narva
ובראשי  (Barashi).קהילות יהודי כורדיסטאן ,שהיו מנותקות זו מזו עקב תנאיה הקשים של הארץ ההררית,
הוסיפו לשמור על מסגרת קהילתית סגורה גם בבואם לירושלים .הדבר ניכר בבתי הכנסת הרבים הנטועים בשכונות
המכונות "זיכרונות הכורדים" .כמה מהם שוכנים בדירות מגורים שהוקדשו להיות בתי כנסת ,אחרים נבנו
לשכונת שבת צדק הגיעו פליטים שגורשו בשנת  1001מכרם משה ויהודית (כיום
מתרומות נדבנים בני העדה.
שכונת ימין משה) .הללו ,עולים מתימן ,מפרס ,מכורדיסטאן ומעוד ארצות ,איוו להם לנחלה את האדמה שהיתה
שייכת לקרן מזכרת משה מונטיפיורי .הקרן לא ראתה בעין יפה את המתנחלים באדמתה וצו גירוש שיצא מלונדון
הרחוקה טלטל את עניי ירושלים עד למקום זה ,אותו תיאר המלומד הירושלמי א"מ לונץ" :בקעה קטנה לצד דרך
יפו" .הצפיפות ,העוני ודלות החומרים היו מנת חלקם של תושבי השכונה ,שהיתה עד מהרה למעין מרכז קליטה
לעניות שבקהילות העיר .סיור בסמטה הצרה מפגיש אותנו עם קהילת יוצאי נציבין שבתורכיה וקמישלי
שבסוריה; שתי קהילות כורדיות שמקורן משני עברי הגבול החוצה את כורדיסטאן חברו בירושלים לעדה אחת על
הכתובת בפתח בית הכנסת נכתב שהוקם בשכונה שבט צדק .זוהי אחת הגרסאות החביבות על תושבי השכונה .לא
שבת באות תי"ו ,כי אם שבט  -קהילה אחת ומלוכדת .בית הכנסת נטוש כבר שנים רבות ,אין פוקד אותו והררי אבק
מכסים את כל רהיטיו .גורל דומה חולקים רבים מבתי הכנסת השוכנים באזור לב העיר בירושלים .המתפללים
הזדקנו ,בנותיהם ובניהם עזבו את השכונות ובאין ממשיך עומדים בתי הכנסת שוממים .לעתים ,כמו במקרה זה,
לא ידוע לאיש מי מחזיק את מפתח הבית.במורד הסמטה נמצא בית הכנסת "עדות ביהוסף" של הספרדים .על קיר
הטיח המתפורר לוח קרמיקה שהציבו תושבי השכונה לדוד סבו ,איש חסדים מקומי שכונה בפיהם "הצדיק מרחוב
ביבאס" .בהמשך הסמטה ,בית הכנסת של יהודי ג'זירה שבמזרח תורכיה .שנת הבנייה ,תרס"ג ( ,)1133מוזכרת
בכתובת ההקדשה המעוטרת בצמצום .גם כאן סגורה הדלת ורק פעמים אחדות בשנה ,בחגים ,מתכנסים לכאן
שומרי גחלת אחדים .שאר יוצאי ג'זירה ,אף הם בני העדה הכורדית הגדולה ,מתכנסים בשבתות בבית כנסת ברחוב
ארנון הסמוך .סכסוך שפרץ בין בני העדה לפני כשישים שנה הביא להקמת בית כנסת חדש ,והוא שמשך אליו את
מרבית המתפללים והותיר את חברו הוותיק שומם ומבויש .בקצה הסמטה שוכן בית הכנסת פתחיה .עולים
משיראז שבפרס בנו אותו בשלהי המאה ה־ 11נדבך אחר נדבך מתרומותיהם הדלות של בני העדה .פרנסי בית
הכנסת השכילו לעשות והפכו את פניו ,שער הכניסה עבר מסמטת ביבאס אל רחוב ארנון הרחב והחדש יותר.
המתפללים התחלפו ושינו את טעמם מתפילה בנוסח בני פרס ובשפתם לתפילה בנוסח ספרדי .שכר השינוי ניכר לעין
וכיום בית הכנסת הומה מתפללים .מכל בתי הכנסת שבסמטה שמר על צביונו רק בית הכנסת הכורדי שנוסד בשנת
תר"ע ( .)1113אריה רשתי ,יליד השכונה ,דבק בבית שבנו אבותיו ובבית הכנסת .הוא ובני משפחתו פתחו את בית
הכנסת בפני מבקרים הזוכים למשקה תמרהינדי או לימונדה צוננת בתיבול סיפורים מהווי החיים בשכונות של
פעם.
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בית הכנסת שאולי וכאשי בפאתי שכונת נווה שלום הוא מעון של חסד .בכל
ה )4עוון של חסד בנווה שלום
עת עסוקים כאן המתפללים ביוזמות של מפעלי צדקה ,תמחוי וסעד .בית הכנסת שייסד הרב בנימין הכהן שאולי
בראשית המאה העשרים שוכן בחדר צר ,שהחליף צריף דל ,אך אין צורת המקום מעידה על טבעו; אפשר למצוא
כאן הרבה רוחב לב וגם סיפורים המפליגים אל מחוזות האגדה  .פעם בשבוע באה הדודה חנה לנקות את בית
הכנסת ולמרק את כליו .לאורחים מזדמנים היא שמחה לספר על נסיבות עלייתו של סבה ,הרב שאולי ,משיראז
שבפרס לארץ ישראל :אריה אימתני שפגש הרב בדרך איים לטרפו .שאולי הנפחד ביקש את רחמי האריה" :אנו
בדרכנו לירושלים ובשיירתנו אלמנות ויתומים" ,הסביר שאולי לאריה המשתאה ,שהרכין ראש וסר מהדרך .נס זה
היה רק פתיח לשרשרת נסים שהתרחשו וממשיכים להתרחש בבית הכנסת .בני משפחת שאולי והמתפללים שמחים
לשתף את הבאים בסיפורים על תולדות המקום ולהעיד על צדיקים שהלכו לעולמם אך שבים ונגלים בפניהם
חדשות לבקרים  .בעברה האחר של השכונה נמצא בית הכנסת אוהבי ציון ,שנוסד בשנת  1135ולצדו תלמוד תורה -
יוזמה של צעירי העדה הפרסית להצלת ילדי העדה מבערות ומניוון .כמעט מאה שנה אחר כך מחזיקים את בית
הכנסת הגבאים דוד ושמואל הכהן ,בניו של המייסד רפאל חיים הכהן .אל בני המשפחות הוותיקות ,שעימן נמנית
גם משפחת בנאי ,הצטרפו בשנים האחרונות מתפללים מקרב התושבים החדשים  .תלמוד התורה נטש זה מכבר
את המקום ובשנות השישים של המאה העשרים הורחב בית הכנסת והותקנו בו רהיטים חדשים .את ארון הקודש,
שעליו סמלי  12השבטים ,עיצב האמן זאב רבן ,מראשוני בצלאל .ההיכל ,התיבה ורהיטים נוספים הם מעשה ידיו
של הנגר מנדל כהן ,בן שכונת בית יעקב .כהן פיתח ויצר עבודות תשליב של פיסות עץ זית ,אולם פרסומו בא לו
בזכות לקוח יוצא דופן :האמיר עבדאללה מירדן הזמין אצלו בשנת  1137את רהיטי ארמונו בעמאן .מנדל כהן עבד
כעשור בארמון והיה איש סודו של עבדאללה ובקיא בכל ענייני החצר ותככיה.
בימי הביניים ,כך מספרת האגדה ,הגיעו שני אחים יהודים לעיר ההררית
ה )5הנביא יחזקאל עולה לירושלים
עמדיה ,שבמחוז מוסול בכורדיסטאן העיראקית .הם ביקשו ממושל העיר להתיישב בעירו ,אבל הלה ,שהיה שונא
יהודים מושבע ,השיב את פניהם ריקם .השניים עזבו את העיר ולאחר זמן קצר חלה המושל במחלה אנושה .הרמז
היה ברור :סירובו לאחים הוא שהפיל את המושל למשכב .עד מהרה נקראו האחים לשוב לעמדיה והתבקשו לרפא
את החולה .אלא שעתה התנו תנאי :רק אם תינתן להם חלקת אדמה שעור שור יוכל להקיפה ,תבוא ישועה למושל.
הם לקחו עור של שור גדול ושמן ,השרו אותו במים וחתכו אותו כחילזון דק וארוך .ברצועת העור הקיפו חלקת
אדמה רחבת ידיים ,ועליה בנו את הרובע היהודי ובמרכזו בית כנסת.בית הכנסת העתיק שבעמדיה עומד חרב שנים
רבות .המבנה נפגע במלחמת המפרץ הראשונה ודיירי הבתים הסמוכים הפכו אותו לרפת .אולם בירושלים קם
לבית הכנסת מורשת.
בלב ירושלים נדמה כאילו הזמן קפא במחוזות רחוקים של העיירה היהודית .גוש
ה )6זכרונות מהשטעייטל
של שכונות חרדיות כולל את שכונות הכוללים מינסק ומונקאטש ,שלוש שכונות שהוקמו ביוזמת ועד הכוללים
בתי הכנסת האשכנזיים שונים
"כנסת ישראל" ושכונות שהוקדשו על ידי נדבנים :בתי ראנד ובתי ברוידא.
מבתי הכנסת הספרדיים בנוסח התפילה ,בסידורם הפנימי ובמינוח :ארון הקודש אצל האשכנזים הוא היכל בפי
הספרדים והבימה האשכנזית היא תיבה בקרב הספרדים .אבל גם בין בתי הכנסת האשכנזיים אפשר למצוא
הבדלים רבים .הנה לדוגמה בתי הכנסת המפוארים של שתי השכונות האחיות ,בתי ראנד ובתי ברוידא .הראשונה
הוקמה על ידי מנדל ראנד ,חסיד צאנז מגליציה ,ובית הכנסת משמר את אופיו החסידי .במרכז רחבת ריקודים
דבקות .
ומלאי
סוערים
בריקודים
לצאת
המתפללים
נוהגים
התפילה
ובזמן
יעקב ברוידא מוורשה נמנה עם עדת הפרושים ובבית הכנסת קהילת יעקב שבנה תיקן תקנה שיתפללו בו כמנהג
הליטאי־פרושי" .לא מפני שאין כל בני ישראל ראויים בעיני" ,הסביר במכתב ששיגר לידידיו הירושלמים .אלא
שמכיר הוא את טיבם של הדברים .ריבוי נוסחים מביא לריבוי מחלוקות ,לפיצול ולדעיכתם של בתי תפילה .ואכן,
השכונות הממשיכות ומקיימות את כללי ההקדשים ותקנותיהם שומרות על אופיין כבר יותר ממאה שנה:
שטעייטלים מזרח אירופאים בלב ירושלים .סגורים על מנעול ובריח .רק כתובות אבן בחזיתות מעידות על קהילות
שחיו כאן ועזבו לשכונות נוחות יותר ,לדירות מרווחות.
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ניספח ו':
יחיא התימוני( :סיפר ליאונרדו דה ג'נג'י)
על יחיא התימוני מח'ארת-אל-טאניק שמעת? כן! כן! מצחצח הנעליים? שמעת איך עשה כבוד לאבא שהתבייש בו?
כן! כן ! התבייש! תשמע אספר לך:
יחיא הזה כשבאו לארץ – המשפחה שלו הוא היה האח הגדול בן  11בערך היתה לו גם אחות ועוד שני אחים קטנים.
האמת היו גם שתי אחיות תאומות שמתו בדרך לארץ וזה סיפור אחר לא עכשיו .חס-לו המשפחה באה איך לא
לירושלים האבא היה רוקם בגדים כאלה כמו של הערביות אתה יודע? אמה מה? כשבאו לירושלים מה יעשה
הרוקם למי ירקום? התימנים בשילוח לא קבלו אותם ,ברובע היהודי לא היה מקום הלך האבא של יחיא עם
המשפחה לשכונה החדשה של מונטיפיורי שאננים .שם מצאו מערה וגרו בה חודש .יחיא ישב עם אימא ושמר על
האחים כמצוות אביו והאבא הסתובב בעיר העתיקה מחפש עבודה התחיל לתקן מזרנים ושמיכות ,הייתה לו יד
טובה עם מחטים הלא היה רוקם בתימן .בסוף עברו כל המשפחה לחארת-אל-טאנק .שם עזר יחיא לאבא לבנות
חושה מפחים ובה גרו האבא יצא כל יום לתפור מזרנים אצל הנוצרים ויחיא לתלמוד תורה ברובע במצוות סאלם
אביו .בבית נשארה ימימה אחותו ורומיא אימא שלו בהיריון ואחיו הקטנים .אוכל בקושי  .יום אחד יחיא הולך
ככה לתלמוד תורה בא לו ערבי אחד ושל אם רוצה לעבוד יחיא נבהל וברח ,אבל כל היום לא יכול היה ללמוד חשב
על האיש על הכסף שירוויח ויעזור לאימא שלו לקנות אוכל לאחים שלו הקטנים .כך עבר שבוע  ,למה שבוע שהבן
אדם פחד מהאבא -כבוד האב איך יעשה בלי לומר לו ואם יגיד בטח יכעס ויעלב .לא רצה לעבור על מצוות האב אבל
רצה לעזור לאימא ולאחים הקטנים .בסוף יחיא לא ויתר והלך לחפש את הערבי בא אצלו ואמר שרוצה לעבוד ,עבד
אצלו כל יום והרוויח שני בשליק ,אחד מהערבי ואחד מהלקוחות .אבא חשב שהוא למד ואימא ידעה כי קבלה שני
בשליק כל יום שתקה ובכתה למה זה בושה לקבל מהבן אבל מה לעשות הילדים רעבים והיא בהריון .יחיא היה כל
יום אחרי העבודה מנקה עצמו בעלים של הלימון בשיח' באדר שלא יריחו את הנפט .אחרי חודש תפש המורה את
סאלם – אבא של יחיא ושאל מה קרה למה יחיא בא ולא בא לתלמוד תורה ככה יום כן ויומיים לא ,כבר חודש?
סאלם שתק מהבושה שלא ידע ואמר למורה משהו ,ככה כאילו הילד חולה ומיד התרחק מהמורה .בערב חזר
הביתה ,הוא חיכה בבית עצבני הילדים נבהלו ובכו וימימה בכתה  .כך נכנס יחיא ורואה את האבא שלא שאל ולא
ברך לשלום התחיל מרביץ וצועק למה לא הולך לתלמוד תורה ויחיא מהכבוד לאבא מתכופף ושותק .עד שהאימא
התחילה צועקת לאבא שיפסיק ,האבא הפסיק כי התעייף ,לא בגלל האימא ויחיא מסתכל על אחיו הקטנים שבוכים
ושותק ,על ימימה שתופשת את המקל של אבא וצועקת והוא שותק -הוא לא הלך ללמוד כדי להביא לי שני בשליק
אמרה אימא שלו .סאלם האבא ההמום הסתכל על בנו בעיניים דומעות שנשבר הכבוד ,והאימא הוסיפה הוא עובד
אצל הערבי בנפט ויחיא משתיק את אימו ואומר לאבא שהוא השלים את כל החומר בבית הספר ושהוא מכין שעורי
בית כל יום ממה שלוקח מחברים וגם עובד קצת – האבא שתק והדמעות יורדות ויחיא בקש סליחה שמרד באביו
האבא בכה יומיים לא עבד .יחיא בא לאבא והבטיח לחזור לתלמוד תורה והאבא שותק – ביום שישי פגש הערבי
את יחיא ושאל על יחיא – הערבי אמר לסאלם שהוא מקנא בו למה אני יש לי רק בנות ולא עוזרות רק רוצות אמר
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הערבי,ואתה יש לך את יחיא שעושה לך כבוד גדול ,גם לומד גם עובד ...בערב שבת לפני הכניסה בדרך לבית הכנסת
חיבק סאלם את יחיא ודמעות בעיניו ושתק ,יחיא חיבק באושר את אחיו אהרון הקטן והמשיכו לצעוד לבית
הכנסת.
ניספח ז' מתוך אתר האינטרנט שכונת הבוכרים:
השכונה התאפיינה בסגנון בנייה אירופי  -רחובות רחבים
פרנסה ואידיאולוגיה ,לחם וציונות:
עם גינות מטופחות ,ונבנה בית יהודיוף שבו יוחד חדר למשיח לכשיבוא .לכן נקרא בית זה בית המשיח .בניגוד
לסגנון הבנייה הצפוף של שכונות אחרות שנבנו מחוץ לחומות בשנים ההן ,בשל מיקומה המרוחק ,יחסית ,מהעיר
בהתחלה
העתיקה בשכונת הבוכרים נושא התחבורה תפס מקום חשוב אצל המתיישבים מהרגע הראשון.
התנהלה התחבורה באמצעות עגלות רתומות לסוסים ,אך לאחר כיבוש ירושלים על ידי הבריטים במלחמת העולם
הראשונה והכנסת אמצעי תחבורה ממונעים לארץ ישראל ,החל ועד שכונת הבוכרים לחפש פתרון יעיל ברכב מנועי
שיוכל להסיע את התושבים למרכז העיר  -אל רחוב יפו שהחל להתפתח כמרכז עסקים ,אל העיר העתיקה ואל
הכותל המערבי .לקראת אמצע שנות ה 23-החל להגיע לירושלים רכב ממונע באיכות טובה שיובא מחוץ לארץ על
ידי יבואני רכב שפעלו בעיר .ה"אוטובוסים" הראשונים הגיעו בצורת שלדה עם מנוע ותיבת הילוכים והקונה היה
מוסר את הרכב לנגרייה ,ששם נבנה על השלדה מרכב מעץ לנוסעים .בשנת  1126קנה סבי ,שלמה באביוף ,תושב
שכונת הבוכרים ,שלוש מכוניות מדגמי פורד ושברולט ,בעלות  15 - 13מושבים כל אחת ,והפעיל בהן תחבורה
ציבורית לשכונת הבוכרים וממנה בשני קווי אוטובוס קו  3וקו  .15נהגי המכוניות היו בנו משה באביוף ,בנו החורג
יחיאל גילקרוף ונהג שכיר בשם אליעזר יצחקי .בן נוסף שלו ,מרדכי באביוף בן השלוש עשרה ,שימש כרטיסן
מסלול הקו שסימונו  3היה :שכונת הבוכרים ,גאולה ,זכרון משה
באוטובוסים וגבה את הכספים מהנוסעים.
ומרכז העיר עד שער יפו .הקו הנוסף ,שמספרו  ,15חיבר בין שכונת הבוכרים ושכונת שערי חסד ששכנה בסמוך
לשכונת רחביה ,וביצע גם שתי נסיעות הלוך וחזור בבוקר ובערב משערי חסד למקור חיים וחזרה .מחיר הנסיעה
באוטובוס היה חצי גרוש במזומן .במסלולי הקווים לא היו תחנות ,אלא כל מי שביקש לעלות על האוטובוס הרים
את ידו כדי לסמן לנהג והאוטובוס נעצר והעלה אותו .במאורעות  ,1121על פי הוראתו המפורשת של הרב אברהם
יצחק קוק זצ"ל ,נסעו בניו של שלמה באביוף בשבת לחברון ,יחד עם כל בעלי האוטובוסים שפעלו בירושלים ,כדי
להוציא משם את היהודים שניצלו מהטבח אשר ערכו ערביי העיר .הם הגיעו לחברון בשיירה ופינו את כל התושבים
היהודים ששרדו בנסיעות שנמשכו גם למחרת .בעיר ירושלים היו באותה תקופה בעלי אוטובוסים נוספים שהסיעו
נוסעים ממערב העיר מאזור בית וגן ובית הכרם לכיוון מחנה יהודה ושער יפו .בעלי אוטובוסים הללו החליטו
להתאחד וקראו לאגודה שהקימו "אחדות" .גם לקו השירות  3של שכונת הבוכרים הצטרפו נהגים נוספים ,שקנו
אוטובוסים ונהגו בהם בעצמם ,או העסיקו נהגים שכירים .לא הייתה תחרות בין נהגי שכונת הבוכרים כיוון שיצאו
מהשכונה לפי תור שנקבע מראש .הם היו מגיעים לתחנת היעד ליד שער יפו ושם המתינו זה אחר זה לנסיעה בחזרה.
לאחר שנהגי הקווים לשכונות בית וגן ובית הכרם התאחדו ,החליטו נהגי שכונת הבוכרים להתאחד גם הם
בקואופרטיב שנתנו לו את השם "מרץ" .הקואופרטיב החדש מנה  0אוטובוסים :שלושה של שלמה באביוף ,אחד
של יוסף האמר ,פליט מחברון שהעסיק נהג בשם אהרון פררה ,אחד של יוסף קמר ,אחד של אהרון גייגו ,שהעסיק
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את דוד מזרחי כנהג,אחד של אליהו טרבלוס משכונת הבוכרים ואחד של חביב שווקי ,שהעסיק נהג בשם אהרון
ארוך (סבאג) .בעלי האוטובוסים עצמם קבעו את לוחות הזמנים של הקווים וכדי להוזיל את מחירי הנסיעה הם
הדפיסו כרטיסיות מוזלות ,במחיר ארבעה גרושים ,אותן מכרו לנוסעים .בפדיון ממכירת הכרטיסים התחלקו בעלי
במלחמת העצמאות נותקה
המכוניות ביניהם בהתאם לחלקו היחסי של כל אחד בצי הרכב של האגודה.
ירושלים מהשפלה .חיל ההנדסה של צה"ל פרץ דרך חלופית בהרי ירושלים שנקראה "דרך בורמה" ובשיירה
הראשונה שעלתה לירושלים הנצורה בדרך זו היה מרדכי באביוף .באותם ימים נותק הר הצופים מירושלים והקשר
עמו התקיים בשיירות של כלי רכב משוריינים .האחים באביוף ויחיאל גליקרוב היו בין נהגי המכוניות הללו.

ניספח ח' :מתוך האתר עדת הכורדים בישראל.
מסורת בת אלפי שנים מספרת כי מוצאם של יהודי כורדיסטאן מעשרת
הכורדים בשכונות ירושלים:
השבטים שהגלתה אשור,יהודים כורדים חיו בקרב העם הכורדי המפוזר בין מס' ארצות עיראק,איראן,תורכיה סוריה
וכן ברית המועצות לשעבר .הם חיו באזורים ההרריים ושמרו על שפתם הארמית הקדומה
בשנות ה 23-וה 33 -של המאה העשרים ,עלו ארצה יהודים כורדים רבים הם הגיעו בדרך ולא דרך לאחר שחצו
גבולות וצעדו מרחקים ארוכים משאת נפשם הייתה ירושלים ובה הם הקימו את שכונותיהם ובתי הכנסת שלהם.אבי
הימים היה
סבי אהרון הגדול עלה ארצה מבגדד עם שישה מתוך שמונת לידיו לפני יותר ממאה שנה .באותם
קשה לצאת מעיראק אבי סבי ארגן עגלה עם סוסים צידה לדרך וחפצי ערך וכך ללא הודעה מוקדמת ברח מעיראק.
לאחר נסיעה של חודש ימים במדבר בדרכים מסוכנות הגיע ארצה לירושלים .ירושלים של אז הייתה עיר ללא ישובים
מסביב,רובם גרו בתוך החומות והתחילו להקים את השכונות שמחוץ לחומות,ימין משה.נחלת שבעה ומאה שערים
בתחילה התאכסן בבית האורחים שבעיר העתיקה,בה גרו עולים עד שמצאו להם מגורי קבע .עם הזמן נקנו יותר
ויותר אדמות מחוץ לעיר העתיקה וגם אבי סבי קינה חלקת קרקע וכך הגיע לנחלאות הבית שאבי סבי בנה נמצא עד
היום הזה ברחוב אבן ספיר בנחלאות ,בית ארוך עם פרדס לול תרנגולות ובאר מים מאחור .אז לא היו צינורות מים
והבאר הייתה משמשת לשתיה רחצה וכביסה .באותם הימים השכונה הייתה כעין כפר קטן עם ההווי המיוחד שלה
סנדלרים .חייטים,עבדו בחנויות קטנות בסמטאות השכונה .ברחוב בצלאל שכנה חנות מיוחדת לממכר מוצרי
חלב,כפי שאימי סיפרה לי שבזמן המצור ותקופת הצנע של שנות החמישים היו מחלקים חלב בתלושים ,הייתה זאת
חנות ללא פאר והדר המוכרים לנו כיום,עם דלפק ארוך ושני מקררי קרח וכדי החלב מנירוסטה שבעזרתו חילקו חלב
ומוצרי חלב בהקצבה .את החנות ניהל סרי תימני דור שישי מיוצאי כפר שילוח אשר גורשו משם במאורעות תרצ"ח
 .1121לפני קום המדינה התבצעה חלוקת החלב בנחלאות עם כדים וחמור,את החלב חלבו מהעיזים שמשפחת סרי
קיבלו מהעיר העתיקה .עוד בשעה  4בבוקר עם הנץ החמה היה יעקב סרי יוצא עם אביו יוסף סעדיה לחלוקת החלב,
כך היו עוברים מאזור לאזור בנחלאות עד שהיו מסיימים את החלב בכדים חוזרים הביתה וממלאים שוב וממשיכים
בחלוקה ,יוסף סעדיה גר אצל דודו מפני שהוריו נפטרו כל יום הדודה הייתה מכינה כריכים על מנת שיאכלו כאשר
ינוחו מעבודתם באחת הפעמים בשעת העבודה תפס הרעב את יוסף סעדיה ואכל בזמן העבודה ,לפתע הופיע דודו
ובכדי שלא יראה אותו אוכל מיהר ונתן את האוכל לחמורו.
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ניספח ט' :מתוך האתר סיפורים ירושלמיים
שבת בשכונות ירושלים :מאת בעז ניסן.
שתי השכונות אוהל משה ומזכרת משה צמודות ליד שוק מחנה יהודה ,רחוב אגריפס מפריד בין השוק לשכונת
אוהל משה ומזכרת משה ,מזכרת משה הייתה ברובה אשכנזית ודיברו שם יידיש ,באהל משה דיברו ספרדית.
כשמגיעים למזכרת משה האשכנזית במוצאי שבת שומעים מהבית הכנסת" :המבדיל בין קודש לחול ,חטאנו הוא
ימחול" שעוברים לאוהל משה שומעים מהבית הכנסת המבדיל בין קודש לחול חטאינו הוא ימחול זרענו וכספנו
ירבה כחול ככוכבים בלילה .מי גרו בשכונה הזאת -גרו בה כל מיני משפחות,משפחת ושדי של התימנים ,משפחת
ביבי ,בן סיניור נחמיאס ביבס ,כהן נבון ,אלה ספרדים טהורים דוברי לאדינו וסלוניקאים .כאן היו גרים אחד ליד
השני,חצר ליד חצר כל מיני משפחות כל משפחה יש לה השפה שלה ,המטבח עם המאכלים שלה,כל משפחה
הבגדים שלה הסיפורים המנגינות נוסח התפילה משלה,כל עדה רצתה בית כנסת משלה אז היו הרבה בתי כנסת ,של
העיראקים של התימנים של הפרסים של החלאבים עדס ,של הסלוניקאים ושל דוברי הלאדינו חסד ורחמים ואהל
משה גם לכורדים היה בית כנסת איך הסתדרו איך הבינו אחד את השני ,אי אפשר היה לדעת היה איזה חיבור
אהבת ירושלים כבוד האדם והזולת
לשכונה הזאת יש שער גדול ויפה המחובר לבתי השכונה מרחוב אגריפס מול השוק זה השער הראשי לשכונת אהל
משה  7שערים שערים יש לשכונה,באמצע השכונה ברחבה הזאת יש גינה .פעם הגינה הזאת הייתה מטופחת יותר
היו שושנים יפות,ויש עצי התות ובגלל זה קוראים לה גן התות ויש שם הבורות המים וחצרות הבתים לכל חצר היה
שער ברזל ואו מקרש ואף אחד לא היה נועל לא סוגר הבית לא היה מה לגנוב .השכנות היו נפגשות בניהן לתה של
אחרי הצהריים .איך שהייתה ניכנס לחצר הייתה מריח ריח של תמצית תה ,תה אמיתי המתבשל לו שעתיים שלוש
מה הייתה רוצה בתה,נענע ,לואיזה ,שיבה מה שאתה רוצה יש בסירים .היו שמים לך בתה בכוס זכוכית עם תחתית
וכפית קטנה וקובית סוכר מה שאתה רוצה שותה מהתה ,לוגם לאט לאט עושה לך טוב בלב והיו מספרות
הטלנבלות של השכונה .בדורנו כשאנשים מסתגרים מאחורי הדלתות הפלדה הסורגים והחלונות הכפולים ואפילו
לא תמיד מכירים את השכן ממול נעים להתרפק על ימים אחרים על החצרות הציוריות של בתי נחלאות והסביבה
החצרות שהיוו את שכונת נחלאות והשכונות הסמוכות לה אלו שכונות שהסתכמו בארבעה בתים ארוכים שהיוו את
ההוי של נחלאות .חצרות שמוקפות בתים שבמרכזו צומח עץ תות לתפארת ואו עץ תאנה ולידו בור המים התנור
ובית הכנסת.
אלה היו משותפים לכל הדיירים ,הדירות פנו אל החצר והשירותים והמקלחות היו משותפים .ליד בור המים נפגשו
הנשים כאן במקום הזה סיפרו סיפורים נרקמו אהבות וגם השנאות .כל בית כל שכונה בנחלאות נושאת את האופי
הייחודי לה .זאת ירושלים של אז .נחלאות היוותה את מרכז הקליטה שלה הירושלמיים שיצאו מהעיר העתיקה
והעולים החדשים שבאו מהארצות השונות .העליות של ארצות המזרח ,מתימן מאורפא ומכורדיסטאן .כאן נוצרה
הירושלמיות במיטבה כאן צמחו הסיפורים העממיים .סמטאות צרות,פינות ירק יפיפיות,כתובות חקוקות במשקופי
הדלתות ,עדות למעשי הראשונים שבנו את השכונה ,,,אבן ירושלמית חלונות ושערים בירוק בכחול טורקיז,ובניהם
מתנופפים ברוח הכבסים התלויים בין הבתים .בתים של אנשים שמקבלים את הבאים במאור פנים.
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ניספח י' :מתוך האתר של מכון לנדר:
סבתא אסתר  -מאת אפרת שי בר אלי:
סבתא אסתר שלי עומדת במטבח,פניה חרושות תלמים וקמטים וחריצים פיה קפוץ ועיניה מצטמצמות .המטבח
שלה קטן וצנוע וצנום .אני יושבת על שרפרף קטן לידה ומתבוננת בשתי ידה הגרומות הלשות ,ממוללות ,אוהבות,
מלטפות וחובקות את עיסת הקובה .היא לשה בדבקות ואדיקות ,באמונה ובנחישות את העיסה "עד שתהיה רכה
ייא בינתי! ומגובשת ושיצאו לנו קובות יפות ומרנינות ומתוקות ומושלמות" .ואחר היא מכינה את מלית הבשר
ומטגנת באהבה בצל ובשר וחופן צנוברים ומוסיפה תבלינים "כמה שלוקח" ומלמדת ומסבירה לי שכדי ש"אני לא
הקובה של סבתא שלי ידוע בכל הרחוב בכל העיר ובכל הארץ בשלמותו והמידה
אהיה כאן תדעי להכין".
המדויקת והתיבול הנכון .ובכך שמי שאוכלם נחה עליו רוח של שלמות ואהבה ואנחה ורווחה ,ולפעמים אף עולות
דמעות בעיניו ואין מאושר ממנו .ואני מביטה בה ,בסבתא אסתר שלי ,בידיה המיומנות ובברכות שהיא לוחשת
ובעיסה שהיא בוחשת ובריחות שעולים ממטבחה מביטה ,שותקת ודואגת .שכן ידי לא כמו ידיה של סבתא אסתר
שלי ובפעמים היחידות בהן ניסיתי לבד יצאו הקובה תחת ידי פסוחות ומרירות וכועסות ומי שאכלם באה לו רוח
של עצבות וחוסר נחת ובכי ומצוקה .ואני חוששת מה אעשה שסבתא אסתר שלי כבר לא תהיה כאן .והיא בכל
שבוע מנסה להוריש וללמדני את חוכמת הקובה שלה ואני? אני רוצה ללמוד אך ידי מסרבות ומוחי מסרב וליבי ,אך
ליבי ,ליבי ריק .והיא אומרת לי שאין בי אהבה והשלמה שאני מכינה אותם .ושוב סבתא אסתר שלי מתחילה לגלגל
ולמולל את העיסה ביד זריזה ומיומנת ,שפתיה מחייכות וכל הקמטים והזעף נעלמים מפניה והיא מזמזמת ושרה
ומחייכת ואוהבת ומשלימה .ואז עיניי מתרחבות בתדהמה ,מתחת ידיה של סבתא אסתר שלי ישנו קובה אחד
מפורק ומעוות שמלית הבשר ברחה מכל צדדיו והוא אינו כדור מושלם ועגול ונאה וצהבהב כמו האחרים ,ואני
מביטה בסבתי והיא כמו חיכתה לאותו אחד שיבוא והיא מביטה בו באהבה ומלטפת אותו בעיניה ,בידיה ,בשפתיה
ואני מביטה בה ומחכה מחכה שתשליך אותו לפח הירוק הקטן העומד ומחכה לו למרגלותיה .שכן אותו פגום עלול
לפגוע בשמה הטוב של סבתא אסתר שלי ,עלול לקלקל לה את המוניטין שיצאו לה ולחבל בפרנסתה,לשים אותה
ללעג וקלס וצחוק בין כל אנשי העיר .אני מחכה כבר שסבתא אסתר שלי תראה ותתבונן בו בתעוב ותשליך אותו
ותמלמל את אחת מהקללות העסיסיות שלה .אבל היא צוחקת אליו ואוהבת אותו ומאמינה בו ומלטפת אותו
ומנשקת אותו וחובקת אותו ואני חוששת שעיניה בוגדות בה כבר והיא אינה מזהה את אותו פגום ואני חוששת לה
ולפרנסתה "נו סבתוש תזרקי הוא מקולקל!" וסבתא שלי מביטה בי בתוכחה בעיניים רושפות ,פיה נחמץ ואני יודעת
שהיא כועסת עלי ,כועסת מאוד" .לו חיכיתי ,לאחד הזה שיעשה את הסיר -לסיר מוצלח ויעשה את אחיו שבסיר
טעימים! בלעדיו לא תהיה אותה נחת ושלמות ואהבה ובכי והערכה בעיני האנשים .הוא המושלם מכולם ,הוא
האהוב מכולם הוא האחד לו חיכיתי ואת יא בינתי רוצה שאשליך אותו?!" ואני איני מבינה  ,שהרי אני תמיד
השלכתי אותם ותמיד יצאו תחת ידי רק העגולים והמושלמים והיפים ביותר ותמיד הוכיחו את עצמם כתפלים
ביותר ולמרות שבצעתי את הוראותיה של סבתא אסתר שלי בדקדקנות יתרה ועקבתי אחרי הכמויות ש'בערך'
ולשתי ואהבתי לא חיכיתי לאותו אחד הלא מושלם שישביח את סיר הקובה שלי .ומי שאוכל מסיר הקובה שלי
בוכה ,ונכלם ועצבות שורה בעיניו וחוסר שלמות מטריד מחשבותיו .וסבתא אסתר שלי שותקת נאנחת ומנענעת
ראשה לעברי כאומרת שעכשיו הגיע הזמן שאלך ואני אני בכלל לא קבלתי את התשובה שלשמה באתי אליה .ערב
35

משרד החינוך
מינהל חברה ונוער
של"ח וידיעת הארץ
מחוז תל אביב
קודם כת תי רגלי בסמטאות החשוכות של שכונת מאה שערים כדי למצוא את אותו רב מזווג זיווגים שיסביר לי
מדוע אינני מוצאת את הזיווג שלי?? ולא מביאה להורי נכדים ולסבתי האהובה נינים?? והגעתי אליו הוא העיף בי
מבט קצר וכועס ואמר לי שאלך לסבתא שלי ואמצא אצלה תשובה ושילחני נזופה ממנו .וגם סבתי משלחת אותי
נזופה ובוחרת ללמדני את סוד הכנת הקובה הפילאי שלה ולא מצאתי אצלה את אותה תשובה שהבטיח לי הרב.

ניספח יא' :הרב אריה לוין:
יא )1מתוך ויקיפדיה:
נולד באורלא שליד ביאליסטוק שבתחום המושב ,היהודי באימפריה הרוסית – כיום בפולין .לר' בנימין ביינוש
ולעטיל .הוא למד בסלונסק ובסלונים, ,ונחשב כמתמיד וכעילוי בגלל גילו הצעיר לא התקבל בהתחלה ללמוד
בישיבת וולוז'ין ,רק מאוחר יותר התקבל אליה ,ושם למד תורה מהרב רפאל שפירא .עלה לארץ ישראל באדר
תרס"ה ( )1135ולמד בישיבת תורת חיים .הוסמך לרבנות ע"י הרב חיים ברלין,הרב שמואל סלנט והרב אליהו הכהן
קוק .נישא לצפורה חנה ,בתו של הרב דוד שפירא  ,רב בקובנה ,שהיה בנו של הרב חיים יעקב שפירא .כיהן כמשגיח
בתלמוד תורה עץ חיים בירושלים .היה ידוע כבעל חסד ,נודע בכינויו "רב האסירים" מפני שהיה נוהג במשך
כעשרים וחמש שנה ,כבר בתקופת המנדט הבריטי ,ללכת רגלית בכל שבת לבקר את האסירים בבתי הכלא ,לעודד
את רוחם ולכתוב להם מכתבים .בפרט נודעו ביקוריו אצל אסירי המחתרות ועולי הגרדום .ביקר בקביעות גם בבית
החולים למצורעים על מנת לעודד את יושביו .לאחר מלחמת השחרור כאשר הוחזרו לישראל גופותיהם של אנשי
מחלקת הל"ה שנה וחצי לאחר שנפלו בקרב ,לא הצליחו אנשי הרבנות הצבאית לזהות בוודאות  12גופות מבין
החללים .לפתרון הבעיה שנוצרה הוטל על הרב לוין לערוך את גורל הגר"א – הטלת גורל שבאה לזהות את הגופות.
מידו תיו הטובות ומעשי החסד הרבים שעשה היו למושא לסיפורים רבים על פועלו (הסופר שמחה רז שהיה
ממקורביו קיבץ רבים מהם לשני כרכים) ,ובזכותם היה נערץ על חלקים נרחבים בציבור .עם קום המדינה הקים את
הישיבה הנקראת על שמו "בית אריה" והעמיד בראשה את חתנו  ...כיום מונה הישיבה כמה עשרות תלמידים
ביניהם רבנים ומורי הוראה מפורסמים .הרב פלצינסקי שימש כראש הישיבה עד לפטירתו בחודש תשרי תשס"ח
/אוקטובר  .2337הרב לוין נפטר בערב שבת הגדול ...בכך נתמלאה צוואתו שלא להספידו הן בשל קדושת השבת והן
בשל חודש ניסן שאין מספידין בו .על פי צוואתו נרשם במצבתו שהוא מבקש ממי שעולה לקברו שיאמר "אני מאמין
באמונה שלמה שתהא תחיית המתים בעת שיעלה רצון מאת הבורא יתברך שמו הרב לוין התגורר במשך שנים רבות
ברחוב הר גריזים שבשכונת משכנות ישראל לאחר מותו נקרא הרחוב על שמו.
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יא )2מתוך אתר של שבתאי משה:
ר' אריה לוין הגיע פעם עם אשתו לטיפול רפואי – לרופא הכירורג המפורסם  -ד"ר קוק ,כיוון שלאשתו כאבה הרגל.
פעם פגעו
כשהד"ר קוק שאל את ר' אריה מה הבעיה...אמר אריה לד"ר קוק" :דוקטור כואבת לנו הרגל" .
אנשים בר' אריה ,זאת כיון שהוא היה מקורב להרב קוק זצ"ל – שהחרדים לא העריכוהו ,ור' אריה סלח להם ,ולא
פעם אחת אירח ר' אריה אדם בביתו .האיש גנב מהבית פמוטים .אמר ר' אריה לאשתו שהם
אמר להם דבר.
יסלחו לגנב ,ואמר לאשתו שזה לא ימנע מהם לארח מישהו אחר בביתם...
יא  )3מתוך סיכום של הרצאתו של הסופר חיים באר בפני מורי של"ח מחוז ירושלים– סכמה נורית כהן:
הרב אריה לוין – הסתודד עם אביו של באר שהיה בעל חנות מכולת ואמר לו שיש אנשים שקשה להם ולכן יש לטפל
בהם אחרת ...משהלך אביו של באר לעולמו הוא לא הלך אחרי מיטתו שכן בירושלים היה נוהג שאין הבנים
הולכים אחרי מיטת אביהם .לשאלתו של באר מי הספיד את אבא? אמרו לו חבריו שר' אריה לוין עשה זאת ושהוא
מירר בבכי .משהגיע לניחום האבלים ר' אריה לוין לבקשתי סיפר את הסיפור .לר' איה הייתה רשת חנויות
הפרוסה בכל העיר ,עמם נהג לעשות "דילים" של קניות ומכירות .בסוף כל חודש היו הנזקקים משלמים את חובם
(לא נאמר להם אך היה זה תשלום רק של  )53%את היתר היה ר' אריה מסדיר .כך אנשים רבים היו בטוחים כי הם
משלמים את הוצאותיהם אך בפועל רשתותיו של ר' אריה (שהיה מנהל עסקי תמיכה) היו מסבסדות אותם .בכ"ה
בתמוז  ,אביו של באר נפטר .לקראת סוכות ,באר הלך לקנות ספרים במאה שערים ונכנס למוכר הספרים שלו.
בחלקה החיצוני של החנות נמכרו להם אותה שעה אתרוגים .והנה נכנס ר' אריה לחנות ושאל את המוכר ומה עם
האתרוג שלי??? נתן לו המוכר את האתרוג ,ר' אריה כמעט ולא בדק אותו (הסתפק בבדיקה חפוזה ביותר) והכניסו
לכיס הפנימי שבחזהו .באר ניגש את ר' אריה וביקש לשאול אותו שאלה – למה זה כל החברה בודקים את
אתרוגיהם בקפידה ואילו אתה אינך מקפיד ומדקדק??? ענה לו ר' אריה .ישנן  2מצוות הידור :האחת של האתרוג
והשנייה והדרת פני זקן ...המשיך ר' אריה ואמר לבאר – אתה מכיר את אלה שלהם בעיות .יש למשל זקנים שלא
יכולים לאכול  -כי יש להם בעיית שיניים ,התברר שר' אריה הקים רשת של רופאי שיניים ,טכנאי שיניים וכו'
שמטרתם לטפל בזקנים עם קשיי אכילה .אני ממהר למושב הזקנים ,ר' אריה התנצל בפני באר כי הוא ממהר,
לר' אריה היו סוליות משופשפות מרוב ריצות
בכיסו למעט האתרוג היו גם שיניים תותבות לאחד הזקנים.
באחת השיחות עם ר'
המצווה שלו ,הוא רץ ברחוב וכך היה נגיש לכל החפצים ,הנצרכים והזקוקים לסיוע.
אריה שאל אותו באר ,זה נכון שאתה אחד מל"ו הצדיקים? ענה לו ר' אריה כן ,לפעמים .הוא הוסיף והסביר :ל"ו
הצדיקים זה תקן ולא מינוי ...לא ייתכן שברגע נתון לא יהיו  36צדיקים ,כי אז היה חדל העולם מלהתקיים .לכן
בנסיעה  ,עם הושטת השטר לנהג לרכישת הכרטיס בעבור אותה זקנה נבוכה ,ייתכן  ,כך אומר באר ,שהוא היה אחד
מל"ו הצדיקים ואחר כך מישהו אחר לקח את המינוי והמשיך ,כך שבכל פעם ישנם בעולם  36צדיקים.
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יא )4השתלמות מורים מחוז ירושלים –פרשת הל"ה :סכמה נורית כהן:
בחודש מרחשוון תש"י ( )13.1141נערך מבצע ליקוט-עצמות .חללי גוש-עציון ,ובהם ה-ל"ה פונו מקברותיהם והובאו
למנוחת עולמים בבית-הקברות הצבאי בהר-הרצל בירושלים .כאשר נאספו הגוויות ,ביזמת והתשתתפות הרב
הראשי לצה"ל האלוף שלמה גורן ,השתדלו לזהות את הגופות .ואולם הל"ה ,אשר נפלו בעוד הגוש נאבק על חייו,
נטמנו בחטף ,תחת אש כבדה של האוייב ,תוך מאמץ עילאי לשמור על דיני הקבורה וסדר הזיהוי .ברם ,התנאים לא
איפשרו הקפדה מלאה ועריכת תרשים ,שיאפשר זיהוי כל קבר וקבר .כאשר הובאו ל"ה הארונות החתומים
לירושלים הוקדשו מאמצים מרובים לזיהויים .נעזרו בתרשימים ,באימוץ זכרון ובצילומים שונים ,בעיקר צילומי
שיניים .רק עשרים ושלש גוויות זוהו באופן מוחלט ,ללא צל של ספק .לגבי היתר – ידעו שהן הגופות של י"ב
הגבורים האחרים ,אך לא הייתה אפשרות לקבוע בוודאות מי היא גופת פלוני או גופת אלמוני .יגון הורים שכולים,
מה ידמה לו ומה ישוה לו .אנקת אם הניצבת שחוחה בפני קבר בנה בעלומיו ,שערי שמים תפתח ושער דמעות שוב
כל
לא ינעל .ואולם השיברון והאנחה גוברים לאין שיעור כאשר אין ההורים יכולים להשתטח על קבר יקירם.
אלה שעסקו בהבאתם לקבר ישראל של החללים שמעבר לקווי האויב עשו כל מאמץ אפשרי כדי לזהות את הגוויות,
אך ,כאמור ,נבצר היה להבטיח את זיהוי כולן .כיצד לנהוג ? היו אולי סימוכין ,אך הוכחה ברורה לא הייתה .וכך
שמו אחדים מבין ההורים השכולים את פעמיהם אל הגאון רבי צבי פסח פרנק זצ"ל שהיה רבה הראשי של ירושלים
והוכר כעמוד ההלכה של דורנו ,אך טבעי היה שיראו בו את הכתובת .מששקל הרב פרנק את הענין על כל צדדיו,
ראה בפניו את החיים והמתים ,וקבע לערוך גורל לשם קביעה וזיהוי של הי"ב .ואכן ,שמור וכמוס עם חכמי
ירושלים וזקניה גורל מיוחד במינו ,המיוחס להגר"א (הגאון רבי אליהו מוילנא זצ"ל) .בסוד זקני העיר הזאת מקובל
שגורל מיוחד זה יסודותיו באדני קדש ,משהו מעין שריד ל"אורים ותומים" .אין זה גורל של ניחוש בין שחור ולבן.
הוא מתאים לנסיבות המיוחדות ,ושגיבותו כרוכה בהזדככותם והיטהרותם של הנזקקים לו .העוסקים בכך ,ביקשו
שהגורל יוטל ע"י הצדיק רבי אריה לוין .הם ראו כטבעי ומובן שצדיק זה ייטול על עצמו משימה זו .אולם משבאו
אליו ביקש לחמוק מכך .חזרו ההורים השכולים אל הרב פרנק ושיגר הלה שליח להפציר בו .חזקה משאלתם ולא
יכול היה לעמוד בה .וניגש בדחילו ורחימו לעבודת הקדש.
היה זה יום חמישי ,שעת לילה .עלו לישיבה
וכך מתאר העיתונאי יצחק דויטש את המעמד השגיא והנשגב:
אשר בעליית הבית הקטן והצנוע של רבי אריה ,בשכונת "משכנות" .בהיכל השרוי בחשכה הודלקו י"ב נרות ,אשר
האירו את קיר המזרח ,שארון הקודש ניצב לידו .הנוכחים היו :רבי אריה ועמו חתנו ,הרב אהרון יעקובוביץ ובנו
הרב רפאל בנימין לוין שליט"א .מבין ההורים השכולים נמצאו שניים :מר ראובן מס ומר יצחק דב הכהן פרסיץ
(ז"ל) .הם פתחו באמירת "תהילים" .חדר זה כבר ידע שעות קשות ומרות ודבקותם במזמוריו של דוד מלכנו
התעלתה .אלא שרטט שכזה ,תחושת קדש וצפייה שיעלה האלוקים בידם לקבוע אמת ,אף הם טרם זכרו .והנה בקע
קול התפילה ,זעזע את המשתתפים ואת השומעים מרחוק ,גם בשכונה זו היודעת תורה ותפילה.
לשם עריכת גורל זה משתמשים לפי המקובל ,בתנ"ך שדפיו מחולקים לשני טורים .ספר תנ"ך עתיק ,אשר נדפס
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באמסטרדם בשנת תס"א מצוי אצל רבי אריה .דפיו הצהיבו אך הם עוד שלמים ,ובמקום קרע כלשהו מודבק הוא
בנייר דבק שקוף ,השומר על השלמות והצורה .בכתב יד הפנינים רשומים בשוליים הערות מעטות וסימונים אחדים.
בדף השער מופיע ארון קדש ,והפסוק המעטר:
"בזאת יבוא אהרון אל הקדש" .בזאת באו אל הקדש לערוך גורל מיוחד במינו זה .דממת קדש שררה בהיכל .הנרות
הדולקים הוסיפו למעמד נורא זה .פתחו את התנ"ך מבלי לדעת או לכוון דף ועמוד .לאחר כל פתיחה עלעלו שוב דרך
עלמא ,שבע פעמים ,וכך חזרו על המעשה שבע פעמים ,וקבעו שלפי אשר יימצא ,יקבע של מי הוא קבר פלוני לפני
שיסמנו בו את המצבה .וזה הכלל הנקוט :הפסוק האחרון בעמוד צריך לכלול את שמו ,או רמז לשמו של אחד
מאלה שמחפשים את זיהויו.
ומה רבה הייתה ההשתוממות ,כאשר אחד הפסוקים שהופיעו לראשונה היה "לה' הארץ ומלואה – תבל ויושבי
בה" .הרי בתחילת הפסוק – ל"ה ,וכל אחד מהדפים נושאו – מלחמות גבורה ומצוות ארץ ישראל שהתאימו למעמד
מיוחד זה .לפי המקובל אם אין בפסוק האחרון דבר הרומז לעניין המבוקש ,נוטלים את האות האחרונה ,ולפיה
וכדבר
מחפשים פסוק המתחיל באותה אות ,כדי למצוא את התשובה הדרושה – במפורש או במרומז לעניין.
הזה חזרו י"א פעמים – שכן לא היה צורך בי"ב ,שהרי לאחר קביעת הי"א נקבע ממילא מיהו הי"ב .והנה,
להשתוממות הכל ,כל דף דיבר בפסקנות .בפסוק הראשון שהגיעו אליו היה מפורש שם שזיהה במוצהר את אחד
החללים ,וענינו של כל פסוק ופסוק היה כה הולם ,משקף ומתאים ,כאילו תוארו באותם הפסוקים ענינא דיומא .זה
לאחר זה ,כאשר בכל פעם חוזר הדפדוף של שבע פעמים שבע – נקבעה זהותם של החללים.
הנוכחים סיימו עריכת גורל זה בשעות שלאחר חצות ,אך שינה לא אחזתם כל אותו הלילה .הם חשו ייחודו של
וכאשר באו
המעמד .הם חשו שאכן הקביעה מדויקת ,וכי נקבע זיהויו של כל אחד מן הי"ב מתוך ל"ה הגיבורים.
למחרת אותו הלילה וסיפרו את הקורות לרבי צבי פסח פרנק ,שמעם נרגש ונפעם ,ופסק שיש לראות את הזיהוי
כקובע.
ואכן כך קיימו וקיבלו לראות את הקברים ,עפ"י המצבה שעליהם ,כמקום בו טמון הגיבור והקדוש ששמו חרות על
המצבה.
בעזרת ה' יתברך .הערב ,אור ליום שני לסדר
פרוטוקול הגורל ,מכתב ידו של רבי אריה לוין זצ"ל:
"ועשית עמדי חסד ואמת" ,ח' בטבת תשי"א ,שנת "הגאולה תבוא במהרה" לפ"ק שהוא לפי מנין אומות העולם 17
בדצמבר  ,1153בירושלים עיה"ק ,נערכה בביהמ"ד של ישיבת "בית ארי'" הפלת גורל של הגר"א זי"ע ועכ"י לגבי
שנים עשר הקברים בקבר הל"ה ב"הר-הרצל" .בכדי להעלות בגורל את מקום מנוחתם של שנים-עשר הקדושים
מפלוגת הל"ה שנפלה בהרי חברון ביום ה' בשבט התש"ח .הגורל הופל על ידיו ובראשותו של הרב ר' ארי-ה לוין
בשם ועד משפחות הל"ה
הי"ו ובהשתתפותם של הרבנים ה' אהרן יעקובוביץ ור' רפאל בנימין לוין הי"ו.
השתתפו בהפלת הגורל הר' ראובן מס ור' יצחק דב הכהן פרסיץ נ"י .הרב ר' אריה לוין הדליק שנים עשר נרות
והתפלל תפלה קצרה לעילוי נשמותיהם של הקדושים ז"ל הי"ד .לאחר מכן נגשו לסדור הגורל .הפסוק הראשון
שיצא בגורל:

39

משרד החינוך
מינהל חברה ונוער
של"ח וידיעת הארץ
מחוז תל אביב

ג.כי ה'
ב .כי קודש קדשים הוא לכפר עליהם .בהמשך הפלת הגורל יצאו הפסוקים:
א .בקרובי אקדש.
ה.וכפר
ד.כאלפים איש או כשלשת אלפים איש יעלו ויכו את העי( .יהושע ,ז,ג).
אלקיכם הוא הנלחם לכם.
ז .והיה אשר אמר אליך זה ילך אתך ,הוא ילך
עליו הכהן לפני ה' .ו.אלף למטה ,אלף למטה כל מטות ישראל.
ח.וישכם בבקר ביום החמישי ללכת
אתך ,וכל אשר אמר אליך זה לא ילך עמך ,הוא לא ילך (שופטים ז,ד).
י .מדם חללים מחלב
(שופטים) (והמעשה אשר השכימו ללכת הי' ביום ה') .ט.נחנו נעבור חלוצים לפני העם.
יא.ויקם את דבריו אשר דבר עלינו וכ"ו (דניאל
גבורים קשת יונתן לא נשוג אחור (שמואל ב' א,כב).
ט,יב).
הגורל העלה כי מקום מנוחתם:
א .בנימין בוגסלבסקי הוא שורה  5קבר " .1וממטה בנימין בגורל" ,כא,ד ,יהושע.
ב .עודד בן ימיני ,שורה  1קבר " ,6הלא בן ימיני" ,כא ,שמואל.
יעקב בן עטר ,שורה  6קבר " ,2כל הנפש הבא ליעקב" ,ויחי ,בראשית.
ג.
ד .יוסף ברוך ,שורה  6קבר " ,3ויאמר יוסף הבו מקניכם" ,בראשית.
ה .איתן גאון ,שורה  2קבר " ,2וענה גאון ישראל בפניו" ,הושע ז.
אליהו הרשקביץ ,שורה  1קבר " ,7ויקח אליהו את הילד" ,מלכים א ,יז.
ו.
יצחק זבולני ,שורה ' קבר " ,4ולזבולון אמר" ,דברים.
ז.
ח .אלכסנדר כהן ,שורה  3קבר ו" ,כהניך ילבשו צדק" ,תהלים קלב.
ט .יעקב כהן ,שורה  2קבר " ,1נשבע ה' ולא ינחם אתה כהן" ,תהלים קי.
ישראל מרזל ,שורה ו קבר " ,2גם בבל לנפל חללי ישראל" ,ירמי' נא.
י.
יא .שאול מנואלי ,שורה ו קבר " ,4אחת שאלתי" ,תהלים כז.
יב .יעקב קוטיק ,שורה  5קבר .6
וכ"ז נעשה בדחילו ורחימו מתוך טהר לב לכבוד הקדושים והמשפחות השכולות ולמען להקים את כ"א מהקדושים על
נחלתו ,נחלת עולם ,בביה"ק הצבאי בירושלים עה"ק ת"ו – תנצב"ה .רוכב ערבות ירפא שברי לבבות ,יקומו ויחיו ישני
עפר בשוב ה' את שבות עמו.
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ניספח יב' מתוך אתר ויקיפדיה:
משכנות ישראל :בקיצור משכנות ,מהשכונות הראשונות מחוץ לחומות.
רקע להקמת השכונה:
בסוף המאה ה 19 -התגבר תהליך גידול האוכלוסייה היהודית תהליך זה בנוסף להתפוררות האמפריה העות'מאנית
הביא וכך להידרדרות תנאי המגורים בעיר העתיקה .מוצא יחיד להתפוצצות האוכלוסין היו מגורים מחוץ לחומות
העיר החל תהליך בנין ירושלים מעבר לחומותיה .תחילה נוסדו שכונות חדשות הממוקמות בעיקר משני צדי רחוב
יפו  -שהיה גם אז אחד מצירי התנועה המרכזיים .לימים נקרא אזור זה בשםלב העיר ונחלאות והוא האזור התחום
בין רחוב יפו ,שדרות בן צבי ,רחוב בצלאל ורחוב מסילת ישרים .היהודים שעברו לגור מעבר לחומות נקראו פורצי
החומות .בשנות השבעים של המאה ה 11-נוסדו באזור הקרוי היום נחלאות שכונות חלוציות ובהן השכונות
האחיות אבן ישראל ומשכנות ישראל הקמתן הייתה על ידי אנשים שהתארגנו והקימו חברות – אגודות שיתופיות
תהליך היציאה מהחומות הביא להרחבת היישוב היהודי בירושלים ,ובעקבות הרחבה זו נסללה הדרך למהפכה
דמוגרפית וכלכלית בקרב תושבי ירושלים היהודים פורצי החומות נתפסו להתלהבות משיחית וראו בבניין ירושלים
שלב בדרך אל הגאולה .משיחיות זו באה לידי ביטוי בכל האיגרות ,התקנות וספרי הייסוד של אגודות המתיישבים
המתחילים ומסתיימים בציטוטים נבחרים מספרי נביאים ומזכירים את גאולת ישראל .העיקרון של אגודות
המתיישבים היה לתת אפשרות לכל תושב לבנות לעצמו בית-מגורים בתשלומים נוחים שנפרסו על פרקי זמן
ארוכים ,כך יצא שהשכונות נבנו בדרך-כלל על ידי המתיישבים .מספר אליעזר בן יהודה בחיבורו ירושלים החדשה:
"העיר ירושלם החלה להסיר מעליה מעט מעט את צעיף אלמנותה כי ראתה כי החלו בניה לשוב אליה מעט מעט
ולבנות הריסותיה ותשמח האם הרחמניה הזאת ,ותמח מעט דמעותיה מעל פניה ,אף כי עוד לבה נשבר בקרבה,
והנה היא מראה לבניה הבאים אליה מרחוק פנים צוהלים מעט ,בראשית בֹאם ,לחזק את לבבם ולאמר להם כי יש
משכנות שאננים
ויהי כראות אנשי ירושלם ,כי אך פחד שוא היה פחדם לשבת מחוץ לעיר ,כי יושבי
תקוה
שאננים באמת ושלום להם כמו להיושבים בתוך העיר ,ויחלו לחשוב גם הם להרחיב את גבולם מעט מחוץ לחומה".
הקמת השכונה:
שמה של השכונה נובע מדברי בלעם שבנבואתו ראה בעיני רוחו את משכנות ישראל
מַ ה טֹבּו אֹהָ לֶיָך ַי ֲעקֹב ִמ ְׁשכְׁ נֹתֶ יָך יִ ְׁש ָראֵ ל.
כִּ נְחָ לִּ ים נִּטָ יּו ,כְ ַגנֹת ֲעלֵי נָהָ ר
כַאֲ הָ לִּ ים נָטַ ע ה' ,כַאֲ ָרזִּ ים ֲעלֵי מָ יִּ ם.
יִּ זַ ל מַ יִּ ם ִּמ ָדלְ יָו וְ זַ ְרע ֹו בְ מַ יִּ ם ַרבִּ ים
וְ ָירֹם מֵ אֲ גַג מַ לְ כ ֹו וְ ִּתנַשֵ א מַ לְ כֻת ֹו (במדבר)
וכן הנביא ישעיהו – "מה טובו אהליך יעקב משכנותיך ישראל".
מספר אליעזר בן יהודה בחיבורו ירושלים החדשה :ודבר בנין הבתים בחברה קנתה את לב כל אנשי ירושלם ,ויואילו
רבים ,כעשירים כעניים ,לבא בברית החברה ולבנות להם בתים ,ובשנה אחת ,היא שנת תרל"ה ,נכונו שלש חברות
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חדשות לדבר הזה ,ותהי החברה הראשונה חברת אנשים עשירים משלשה וחמשים איש ויקראו לה אב"ן ישראל" לפי
מספר החברים :ותקנה החברה אדמה על דרך יפו ,קרובה מנחלת שבעה (ששה גרוש האמה) ויחלו לבנות הבתים
כמשפט הבניין במאה שערים ,ויתנו החברים בראשונה איש איש חמש עשרה לירה לקנין האדמה ,ולשנה נתנו שתים
עשרה לירה .ועתה בעיר הזאת כששים משפחה .וחברה שנית נכונה בשנה ההיא ,היא חברת "משכנות ישראל",
מאנשים אשר לא יכלו תת-גם שש לירות לשנה בפעם אחת .ויהי מספר החברים בחברה הזאת בראשונה מאה
וארבעים .ותהי חובתם לתת בראשונה איש איש חמש לירות לקנין האדמה ותשעה גרוש וחצי לשבוע (כארבע לירות
לשנה) ויקן הוועד אדמה לא רחוק מאבן ישראל...
מוסיף הלבנון :באייר תרל"ה נוסדה חברת אבן-ישראל עם  45חברים,שקנו חלקה על דרך יפו ובנו עליה  13בתים,על
שטח של  12,153אמה.באלול תרל"ה נוסדה חברת משכנות –ישראל שליד אבן-ישראל.בחברה  133חברים,והשטח-
 31,363אמה.החברה החל ה לבנות בנינים בשכונה זו.מתכננים בה  143בתים.נבנו כבר ,16מהם אחד בית תפילה עם
בור מים מתחתיו הקרקע עבור שכונת שכונת משכנות ישראל נקנתה יחד עם הקרקע של שכונת אבן ישראל וזאת תוך
התגברות על קשיים שהערימו רוכשים פוטנציאליים אחרים  -בעיקר אגודות נוצריות שלטשו עיניים לשטח .בין חברי הוועד
של חברי השכונה היו יוסף ריבלין ויואל משה סלומון בניית השכונה :משה ריבלין ממקימי השכונה ,מספר בעיתון
הלבנון:
החברה הזו נתייסדה בראש חודש אלול תרל"ה ,ועפ"י המידה שמדד האדריכל את אחוזתה,יבואו בה  143בתים
גדולים וטובים עם אכסדראות ומרתפות וכל הדרוש למושב בית,וחיש מהר נמלא מספר בני החברה,ובונה ירושלים
מוליך לימין החברה זרוע תפאורה וימים הצלחה נפלאה,ועד היום כבר נבנו  16בתים מפוארים,והאחר מיוחד לבית
תפילה ותחתיו בית מקוה מים ובור גדול להכיל מים לשתייה,אשר בהיבט על מצב ירושלים בעיניו יפלא,מי שם
המטמון הזה באמתחת החברה
סכימה זו  -חצר וסביבה מבנים הסוגרים אותה ,בין היתר לצורכי ביטחון התושבים וכן מערכת עצמאית לאספקת
צרכי התושבים כגון מים ומזון מחד וצרכי הרוח של הקהילה ישמש כמתווה לשכונות שייבנו בצמוד .על תקנות חברת
'משכנות ישראל' ועל הקמת השכונה מוסר גם העיתון אריאל בשנת  1076על פי הדווח החברה קנתה את השטח שליד
שכונת אבן-ישראל .הוחלט שכל שנתיים יוחלף ועד השכונה ולוועד החדש יימסרו כל העניינים הכספיים והאחרים של
השכונה .גודל הבתים שיבנו יהיה שש על שש מטר .הבתים יהיו צמודים זה לזה משני כיוונים ,וחלונות יהיו רק בצד
הפתח הפונה אל החצר .חלוקת הדירות בין החברים תהיה על-פי גורל .בשנת  1003פרסם ועד שכונת משכנות ישראל
את הפרטים הבאים על השכונה :החברה האדירה "משכנות-ישראל" נתייסדה באלול תרל"ה.את השדה קנתה
בתשרי תרל"ו ועד כה בנתה שמונה ועשרים בתים,ושני בורות גדולים ...ובית מדרש-אשר בתמוז תרט"ל(תרל"ט) קנהו
הרב ר' אברהם ב"ר יוסף נ"י מלונדון-ונקרא שמו "בית אברהם" ובית לתנור וחדרים למקוה טהרה
לפי התוכנית רצו מיסדי השכונה לבנות  143בתי-דירות .אך מחמת אילוצים שהיו בעיקרם כלכליים נבנו בשלב
הראשון רק  44בתים .הקרקע שנותרה נגאלה רק כעבור זמן .על פי ספר היישוב מחוץ לחומת העיר תולדות השכונות
ומיסדיהן מראשית הוסדן משנת הכת"ר עד היום (תרצ"ט) מאת פנחס בן צבי גראייבסקי נקנה המגרש בו שוכנות
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שתי השכונות אוהל משה ומזכרת משה על ידי הוועד של השכונות הוותיקות יותר מכספי קרן מזכרת משה  -קרן
שהוקמה בשנת  1074על מנת להנציח את זכרו של משה מונטיפיורי על ידי הקמת מפעלי התיישבות בארץ ישראל .ועל
השטח נבנו השכונות החדשות אבן ישראל משכנות ישראל הקרקע במשכנות ישראל שלא נוצלה לבנייה שמשה
לזריעת חיטה .וכך קיימו המתיישבים את המצוות התלויות בארץ .מספר יוסף ריבלין ממיסדי השכונה:
זה שובי הביתה מן השדה מאחר הקוצרים בשדה משכנות ישראל ,אשר אמרנו מדוע תשב האדמה העומדת להיבנות
אחר שנים הלא טוב כי נזרעה חיטים ותתן הארץ את יבולה לנו ...והאמנתי כי ישראל שוכנים על אדמתם ,והנני
הולעים בחילי להביא ביכורים ...אל בית אלוקי יעקב וברוך השם אשר החל לקדשנו במצוות התלויות בארץ
בתי גורל:
בצמוד ובתוך שכונת משכנות ישראל נמצאים בתי הגורל הידועים גם כ"שכונת בתי גורל" שנוסדה בשנת  1005בכספו
של נתן אדלר שהיה הרב הראשי של לונדון .שכונה נבנתה עבור עולי תימן ,שהגיעו לארץ כשלוש שנים קודם לכן וחיו
בחוסר כל ועוני משווע .בקיר בתי השכונה קבועה כתובת המציינת את נדבת הצדיק למען עניי ירושלים .השכונה היא
לא יותר מ  12דירות בבתים מסוידים .שמה של השכונה ניתן לה ,מכיוון שדייריה זכו בדירותיהם באמצעות הפלת
גורל .מאחר שמספר הדירות המצוי היה קטן ממספר חברי הקהילה היו הם מתחלפים בדירות מפעם לפעם .ובמרכז
השכונה בית כנסת זעיר ששמו כשם השכונה "בית כנסת הגורל" השוכן בקומה שנייה של אחד המבנים .בית הכנסת
הוא הראשון של עדת יהודי תימן בירושלים ונבנה בשנת התרמ"ד  .1004בנוסח בתי הכנסת של עדות המזרח ,כאשר
הישיבה הייתה על גבי ספות ארוכות ,שלא כמו בכמה מבתי הכנסת הקטנים בנחלאות ,יש בבית הכנסת עזרת נשים
נוחה אלא שעל מנת להיכנס אליה יש לעבור לסימטא המקבילה לסמטת בית הכנסת על בית הכנסת כתובת כדלקמן:
קל"ה זאת בית הכנסת של" ו נבנתה על בתי הגורל שבשכונת משכנות ישראל בהשתדלות ובעזרת האחים שלום וחיים
בני המנוח יוסף טוב בשנת התרמ"ד

ניספח יג' :השתלמות מורי מחוז צל אביב לקראת יום ירושלים תשע"ג:
שיחה עם הסופר דן בניה סרי מחוז תל אביב – ירושלים תשע"ג ()3.4.2013
רשמה :נורית כהן
דן בניה סרי נולד בירושלים ב 1135-ספרו הראשון" ,עוגיות המלח של סבתא סולטנה" ,ראה אור ב( 1103-בהוצאת כתר),
התקבל בברכה והיה להפתעה משמעותית ,בשפתו ובתכניו ,באותו הזמן.

ו"בעל חנות סדקית קטנה שנשותיו מוצאות את מותן בדרכים
קצת על הסופר ועל כתיבת "ציפורי צל" – ספרו השני.
מסתוריות ;נערה המשמשת עדה אילמת לעיוותיהם המיניים של בני משפחתה; פקיד אפור המשוכנע שאישתו מנסה להרעיל
אותו -אלה הם כמה מן ה"גיבורים" בקובץ הנובלות החדש של דן סרי ,סופר שהחל לפלס לו נתיב משלו ב"עוגיות המלח של
סבתא סולטנה"(תשמ"א) .לקורא ב"ציפורי צל "צפויה בראש ובראשונה חוויה תרבותית מוזרה ומביכה .ספר זה ,שעניינו
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לכאורה שכונה ירושלמית אופיינית של בני עדות המזרח על רקע הווי החיים של ראשית שנות הארבעים ,גדוש באירועים
מוזרים ,בשבירות טאבו ובאמונות טפלות .העולם שיצר סרי מונע בכוח איזו חוקיות "עדתית-שכונתית" מוזרה ,התופסת את
מקומן של אמות מידה חברתיות מקובלות ופסיכולוגיזם מערבי ותובעת מן הקורא מאמץ רגשי ואינטלקטואלי ניכר .משהו
מאיכותו המיוחדת של הספר עולה ,אולי ,מן הקטע הבא ,הפותח את אחת הנובלות " :גם אחרי מותה לא חדלה רג'ינה
מנסורה לצמוח ,ואפילו שהביאו אצלה את הרופא האשכנזי והקיש בכפית על מצחה עדיין הוסיפה אותה אצבע לזוע .אמת
שכבר היו דברים מעולם ,וברג'ינה לא כל שכן .ואולם משבאו שתי המטהרות והחלו רוחצות אותה ,קמה עליהן אותה אצבע
והניסה אותן בבהלה"…
לקורא ב"ציפורי צל "צפויה חוויה מיוחדת גם בשל סגנונו ,השואב את כוחו מרבדים שונים של הלשון הכתובה והלשון
המדוברת .סגנון זה משרת יפה את העולם של סרי ,עולם תמים-גרוטסקי ,מעורר אימה ומעלה גיחוך .
יגאל שוורץ ( )http://www.esfarim.co.il/website/index1.asp?id=501בראשית דבריו התייחס דן בניה סרי לסיפורו
"ציפורי צל" אשר בדרך מקורית ואולי מקרית פילס את דרכו ...באותה עת ,כתבו בארץ סופרים אשכנזים והנישה המזרחית
נותרה לא מאויישת ,...במקרה או שלא במקרה ,הגיח באותה תקופה ממש ספרו "ציפורי צל"  ,עמו הגיעו השבחים וההלל
(מבחינת סרי היה זה 'כתב דיבה' ולא ברור לו מאין השבחים )...וכך הוא הוכתר כ "ש"י עגנון התימני – המזרחי" .את
ההשראה לסיפוריו ,מקבל סרי משכונת הבוכרים בה גדל  -נוף ילדותו .בסיפוריו יש מקום מכובד לשכונה הססגונית ,מה היה
בכתיבתו הוא כל העת מתבונן כש"עין
בשכונה אז ומה רואים בה היום ; כיצד שינתה פניה השכונה הידידותית והמוכרת.
אחת צוחקת והשנייה בוכה" ,מספר על המשיח שכמעט בא ,על חוויות מבית הכנסת ותמונות מחיי המשפחה .תמיד ישחק בין
מציאות לבדיה .עם צאת ספרו השני והביקורות החיוביות ,פנתה אליו ציפי רון מנהלת סניף החברה להגנת הטבע בירושלים
דאז ,וביקשה ממנו שיוביל סיור בשכונת הבוכרים תוך שילוב בין אתרי השכונה לבין סיפוריו .סרי השיב  :עם סיפורים
ובדיות אסתדר  ,אך כשמדובר בתיעוד היסטורי ובעובדות ,אני בבעיה רצינית ...למשמע חששותיו אמרה הגב' רון " ,אין כל
בעיה ,פתח כל ספר פשוט או מדריך טיולים על השכונה ,קרא ושנן מעט את המידע ההיסטורי ותפור סיפורים שבין החיים
לעובדות."...
סרי לקח כמה מבנים מפורסמים בשכונה ,למד עליהם מעט .את ניסיון ההדרכה הראשון עשה על אשתו שכעבור זמן קצר
איבדה את סבלנותה ועזבה תוך שהיא אומרת לו" :אני מקווה ש 21הנותרים לא יעזבו גם הם( "...ביקורת נוקבת) .כאן הבין
סרי שהוא על תקן ההיסטוריון או מורה הדרך הרגיל ,לא יהיה .כסופר הוא מקצוען ואנשים שיבואו לסיוריו ,יודעים זאת
ולבטח יגיעו לשמוע אותו מפיח חיים באבני השכונה המתות ,משהו הרבה מעבר לזיכרון ההיסטורי .סרי מבחינתו ,מבקש
לפתוח צוהר ,לספק את סקרנותם של האנשים ,מעבר לתיעוד יבש  .אלה המבקשים בכל זאת ללמוד את העובדות ההיסטוריות
ייאלצו כנראה לחפש מדריך אחר...
נקודת מוצאו של סרי,בבואו להדריך בירושלים ,שהיא עיר מאוד מאוד מיוחדת ושאין ערים אחרות דומות לה .מכאן
שההדרכה בעיר חייבת אף היא להיות שונה  .יש להוציא את המבקרים בה ,ולא חשוב מי הם ומאין באו(מאיזה מקום וגם
מאיזו תרבות והרגלים)  ,הם חייבים לצאת מהעיר עם ערך מוסף כלשהו ,עם תובנות אחרות .כלומר ,יש לתת לעיר תוקף של
'ירושלים של מטה' אך בעיקר את 'ירושלים של מעלה' (ירושלים הרוחניות ) .חשוב להטמיע את קסמה של העיר ,את קדושתה
באנשים הפוקדים אותה .לדוגמה  :להעביר את התחושה שלמרות שהכותל המערבי ,מקום קדוש ,ובסך הכל אבנים מגובבות
האחת על השניה (קיר תמך למקדש) – חשיבותו נובעת דווקא מאותם אנשים נרגשים הניצבים מולו .על כן סרי מבקש להעביר
לשומעיו את אותו הקסם את אותה קדּושה.
הסופר הפנה
להעביר את 'ירושלים של מעלה' ניתן רק באמצעות הבדיה (מַ ע ֲִּשייה ,אגדה ,הגזמה ,פיקציה) -אומר בניה סרי.
את תשומת לבנו לכך שעם הזמן איבדה שכונת הבוכרים מזוהרה ונזנחה .בתיה היפים התיישנו ,חלקם אף נהרסו .כמו כן,
התמעטה בה הקהילה הבוכרית ,וכיום עוברת השכונה תהליך של התחרדות (אשכנזית בעיקר בגלל הקרבה למאה שערים).
כדי להמחיש את יחסיהם המורכבים של האשכנזים עם בני השכונה המקוריים ,סיפר סרי על בוקר אחד שבו חסרו שני יהודים
למניין ,פינחס בביוף הגבאי ,יצא לרחוב לנסות ולהשיג .את האחד השיג באמצעות צעקה גדולה ואילו את השני ביקש להשיג
בפנייה לאברך שהלך ברחוב וביקש ממנו להיות 'משלים המניין' ,אותו אברך ,השיב בשלילה ,תוך שהוא מביט בשעונו ואמר:
צר לי אני ממהר לתפילה ...כה תמוה ,למרות שאלוהים אחד הוא ופירוש סירובו הוא שתשעה אנשים לא יוכלו להתפלל
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תפילה בציבור כי אם תפילת יחיד ,סרב הצעיר להשלים את המניין ואץ לדרכו,למניינו ...פטור בלא כלום אי אפשר  ....אז
לפני הסיפור הבא כמה פרטים (היסטוריים : ) ...בשלהי המאה ה ,11-החלו להיבנות השכונות היהודיות הראשונות מחוץ
לחומה ,והעולים מבוכרה ,שמספרם גדל (לכ  233איש) ,החליטו אף הם ,להקים שכונה משלהם מחוץ לחומה .כשהחלו להגיע
לפסים מעשיים החליטו לקרוא לה "רחובות הבוכרים" .מיקום השכונה היה מבודד ומרוחק מדרך יפו ,על כן הקרקע היתה
זולה יחסית ,והקונים יכלו לרכוש שטח גדול למדי ,כדי להקים בו "עיר במתכונת אירופית" .החלקה הגדולה אפשרה כעבור
שלוש שנים את בנייתם של בתים רחבי ידיים ,ואת סלילתם של כבישים רחבים מאד לתקופה ,במתכונת שתי וערב .ברחבי
השכונה נטעו עצי אקליפטוס רבים ,אשר חלק מהם עדיין ניכרים בה למרחק .בתחילת המאה ה 23-נחשבה 'רחובות הבוכרים'
לשכונה המפוארת ביותר בירושלים שמחוץ לחומות .תושבי השכונה היו בני משפחות מיוחסות ,שהגיעו בעיקר מהערים
בוכרה ,טשקנט וסמרקנד .חלק מעשירי העדה ,שהוסיפו להתגורר בבוכרה ,רכשו בתי קיץ בשכונה ,והיו מבלים בהם בעיקר
בימי ספירת העומר ,בין פסח לשבועות .בין המשפחות שהשתקעו בשכונה ניתן למנות את משפחות מוסאיוף ,חפץ ,יהודיוף,
דוידוף ,אמינוף ויששכרוף .משפחות אלו בנו בה בתי פאר ,ובמיוחד ידוע "הארמון" של משפחות יהודיוף וחפץ ,השוכן ברחוב
עזרא  – 11עליו נשמע בהמשך .בירושלים התקיים מצב לא שכיח ,מצב שאיננו מורגלים בו בדרך כלל :מרדכי בביוף לאחר
שחיתן את בנו עם בת למשפחת יששכרוף ,ביקש לשקם את בית הכנסת ,ביחד עם מחותניו ,לשוות לו מראה של 'מקדש מעט',
ובחר שיהא שמו :בביוף – יששכרוף ,כיאה לאיחוד שתי המשפחות.
המשפחות רצו להאדיר ולפאר באמצעות כספם ,לא את עצמם כי אם את בית הכנסת ,לא למענם כי אם למען הציבור כולו,
כדי שיוכל הציבור לשאת שם תפילותיו .גם כאן ביקש סרי להפקיע את התיעוד ההיסטורי ולהרים את בית הכנסת שיהיה
שונה מכל בית כנסת אחר  ,זאת עשה באמצעות סיפור /בדיה ...וכך ממשיך בניה סרי לספר ,ניצול שואה מסלוניקי ,אדם נשוי
שאשתו הולידה לו בן ,בדרך כזו או אחרת הגיע ארצה וכאן גילה עם סיום המלחמה ,שכל משפחתו ,נספו בשואה ובהם אשתו
ובנו האהובים .כל העת חשב על משפחתו ,אך לא ידע באיזה מועד להנציח את זכרם ,וכך בחר והחליט שבכל  1בניסן יעלה
לירושלים ,לשאת תפילה לעילוי נשמת בני משפחתו ...הוא נהג כך מספר שנים עד ליום שבו פגש בשכונה את מי שאמרה לו
שהייתה חברה טובה של אחותו ויקטוריה ושזכור לה שהיא נפטרה יום אחד לפני חג הפורים( ...היהודים בגטאות ובמחנות
הקפידו לציין את החגים)...מאותו היום קידש יום זה לעילוי נשמת בני משפחתו.
עם הגיעו לארץ ,כעבור זמן מצא לו אהבה חדשה – אישה שילדה לו ילדים אך כל שנה ,בבוקר שביום שלפני חג הפורים ,היה
קם האב ,חיוור כולו ,יוצא מן הבית בפנים קודרות וחוזר מירושלים כאילו עברה עליו רעידת אדמה נפשית ,והיא לא ידעה לאן
הוא נוסע ולשם מה...
עם השנים התבגרה בתו ונישאה,ובשעה טובה ילדה בן במזל טוב .ויקטור ביקש האב לקרוא לנכדו אך לא פירט את הסיבה
לבקשתו (כי על שם אחותו ,)...אבי הילד רצה שם אחר ,אך בסופו של דבר נקרא הבן ויקטור ,כדי לרצות את הסבא .והאב
נוסע פעם בשנה כהרגלו לירושלים ...ויקטור גדל ועם הגיעו למצוות ,הגיע העת לחוג לו בר מצווה .וכמובן שהבת הזמינה את
אביה" .בתי ייקשה עלי לבוא" התוודה האב בפני בתו .כל השנים הבינה אשתו והבינו גם ילדיו שהאב עובר באותו יום מיוחד
משהו קשה ,משהו שהם לא יודעים ומפחדים לשאול אותו מהו ...אך כעת משסרב האב להגיע לבר המצווה של נכדו ,אמר
לפתע לבתו :ראי  ,כל שנה  ,יום לפני פורים אני עולה לירושלים ,ל'יד ושם' להתפלל לעילוי נשמת אחותי ויקטוריה ...מול כל
האסונות שנעשו שם ,במקום ההוא  ,אני מוצא את הכוח לא להאמין באלוהים!!! ...על כן לא אוכל לבוא אל בית הכנסת ביום
בר המצווה ,כי אינני מכיר מקום זה ...הבת הבינה ולא הוסיפה דבר ,כי לא רצתה להקשות על אביה.
לפני בר המצווה ,באה בתו עם בנה להיפרד מאביה .אמר הנכד לסבו :סבא ,אני מבין ויודע מדוע לא תבוא לבית הכנסת ,לבר
המצווה שלי ,אך חשוב לי שתדע שאני גם יודע שאתה מאוד אוהב אותי...
והנכד בבית הכנסת והוא עולה לתורה ,וכשמגיע לקטע הקריאה האחרון שלו ,לפתע נפתחה דלת בית הכנסת והסב נכנס עטוף
בטלית" ....סלחי לי ויקטוריה! אפילו אם אלוהים טעה ,אין לי אלוהים מלבדו" ...וכך סלח הוא לאלוהים ...בירושלים
נושמים את אוויר ההיסטוריה ,האוויר בעיר אחר ,וכל אמצעי ,אפילו בדיה שיש בהם לשרת את המטרה  -לגיטימיות – (לתת
צביטה ללב ולנשמה).
כשבניה סרי מוביל סיור ,תוך כדי הוא ינטרל את המטיילים מרצף הסיור – אין מבחינתו חשיבות למקום שבו נמצאים.
באחת הפעמים ליווה סרי סיור עם אנשי צבא – חלקם אלופי משנה ,היה זה סיור רכוב ואנשי הצבא נסעו ברכבם הפרטי .אחד
מהם פנה אליו ושאל" :אתה מכיר אותי?" אתה זוכר אותי? ....והשאלה נראתה לי מוזרה ,למה שאזכור או אכיר? אינני טוב
בלזכור פרצופים ושמות ,אני הרי אחרי שעה שוכח" ...אני הבן של זיסֵ ה ופאולה!" .ברגע שנקב בשמותיהם של אביו ואמו,
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נזכרתי במה שפשוט לא ניתן היה לשכוח ,את השכנים שלנו בילדותי :זיסה היה איש גדול וגבוה ומאוד מאוד מכוער (ה' כנראה
לא הספיק להופכו למלאך )...ואשתו פאולה הייתה נמוכה ממנו בהרבה ,ולהבדיל ממנו היו תווי פניה נאים להפליא .האלוף
משנה סיפר לסרי שאביו נפטר מהתקף לב ואמו מסרטן ,אלא שלפני מותה ,בשכבה על ערש דווי  ,שוחח אחיו עמה וביקש
לשאול אותה שאלה שהטרידה אותו (אותם) כל הזמן ,התחיל ואמר :אמא את אישה מאוד נאה ,מזלו של אחי שזכה בתווי
פנים הדומים לשלך ...אך אני יצאתי דומה לאבי ,...אמא ,איך זה שהתחתנת עם אבא שהיה כה מכוער? השיבה האם
ואמרה :אביך ואני היינו שני פליטי שואה שבני משפחותינו נספו .בהגיעי ארצה ,כשפגשתי באביך לא ראיתי את פניו (אם יפות
הן או מכוערות) ,ראיתי לנגד עיניי את היטלר ,שלמרות כל מה שעשה לי  ,למשפחתי ומה שתכנן עבורי ,את חיי בארץ ישראל
אני מתחילה בניצחון עליו ,יימח שמו! ונישאתי לאביך!!!! סיפור זה הוא חלק מההיסטוריה שלנו כעם ,זה לא חייב לקרות
בירושלים ואין זה חשוב היכן קרה באמת .אך כשסיפור כזה מסופר בירושלים ,הוא מקבל משמעות אחרת ,מימד הסיור
משתנה ,האווירה הופכת לחמה,מהודקת והאדם חש הזדככות.
תחילה מעט מידע " ...בדעה צלולה ובלב שלם החליט אלישע
"המשיח" – יבוא או לא יבוא ואולי הוא כבר כאן????
יהודיוף לבנות בירושלים ארמון מפואר לכבודו של משיח בן דוד .מזמן שעלה לירושלים ,בשלהי המאה הי"ט ,חש יהודיוף כי
פעמי הגאולה מידפקים על שערי העיר ,ועל כן קמו הוא וחתנו ,ישראל חפץ ,וניגשו למלאכת הבנייה .איש של כבוד היה
יהודיוף ,ולא ביקש לחסוך מאומה .הוא שכר מהנדס איטלקי והקים ארמון תפארת שכמותו לא ראתה ירושלים זה דורות:
חזית בסגנון הרנסנס ,עמודים מעוטרים וכרכובים ,פיתוחים נאים ומשובבי לב ,חלונות עגולים וסורגים מסוגננים ופתח כניסה
הדור .על קירות הבית היו ציורי נוף מרהיבים ,מעשי ידי אמן ,ותבליטים וכתובות קישטו את המסדרון .התקרה עוטרה
בתבליטים תלת ממדיים של זרי פרחים וציפורים ססגוניות ,וקובעו בה מגני דוד והכתובת "ציון" .גם בית כנסת בנה יהודיוף
בתוך הארמון ,ובו ארון קודש עשוי עץ ,עמוד מעוגל ומסוגנן ניצב משני צדיו ,ובקיר אחר נפתח חלון שעוצב כמגן דוד.
חדר אחד הקדיש יהודיוף לשם קיום מצוות סוכה .בכל ימות השנה היה החדר מקורה במבנה זכוכית גדול דמוי פירמידה
קטומה .אורכה של כל אחת מצלעות הבסיס היה חמישה מטרים .בפרוס חג הסוכות היו מזיזים את תקרת הזכוכית באמצעות
מערכת מסילות ,ומניחים במקומה סכך .
את הכל התקין יהודיוף בתשומת לב וברוחב יד ,אולי לכבוד המשיח שיבוא ואולי למען תנעם עליו ועל בני משפחתו ישיבתם
בירושלים .כעשר שנים ארכה המלאכה  -בשנת תרס"ה ( )1135הניחו את אבן הפינה ,ובשנת תרע"ד ) (1914בירכו על
המוגמר"( .איציק שוויקי ,רכז ירושלים במועצה לשימור אתרים) בניה סרי הוסיף כי אלישע יהודיוף לא בנה את "הארמון"
שנבנה ביופי כזה ,לא כדי לנקר עיניים (לא כדי לומר לירושלמים :תראו היכן אתם גרים לעומת היכן אני גר????)  ,אלא לאור
ואכן הבוכרים בנו את בתיהם מכספם להאדרת עיר מגוריהם ולא להאדיר את
ולתפארת ירושלים ,לתפארת האלוהים...
עצמם .הם עשו זאת ללא כל תמיכה כספית ממישהו ,אלא מכספם שלהם.
כאמור היפה שבמבנים היה 'הארמון' של אלישע יהודיוף ועל כן עבר עליו גם לא מעט והוא נוצל בשל מראהו המכובד לטובת
אירועים שונים ...במלחמת העולם הראשונה היתה בו מפקדה תורכית ולאחר בוא האנגלים ערכו בבית סדר עבור החיילים
היהודים בצבא אלנבי .הרברט סמואל,הנציב העליון הראשון,התארח בסוכה כשהוא לבוש בגדים בוכריים .קבלת הפנים
הבית שימש כבית ספר לבנות של חנה שפיצר ושימש את האצ"ל ,שכן בתה של
היהודית לגנרל אלנבי גם היא נערכה שם.
הגב' שפיצר – שושנה ,היתה אשתו של דוד רזיאל מפקד האצ"ל.
מקורות שונים מספרים שהבוכרים היו חדורי רעיונות משיחיים והתכוונו לקבל את פני המשיח על אדמת הקודש.יש המספרים
כי ה"ארמון" הוקם במיוחד עבור המשיח כדי שיקבל בו את אורחיו .לכשיגיע המשיח כל הסנהדרין והשרים יקבלו את פניו,
אם יהיה זה בבית פשוט ,יש חשש שייראה המשיח את הבית ועלול לחזור על עקבותיו ...כילד ,מספר בניה סרי ,נשאבתי
ל'מעשיית המשיח' .בעקבות המידע שלעיל על "הארמון" והצפייה למשיח ,סברתי אני (אומר דן בניה סרי) שאחי הוא בעצם
המשיח .שכן אחי היה גדול וגבוה (שלא כמוני נמוך וקטן – )...כאילו על הוריי חלפה המחשבה שאחי יהיה ילדם היחיד ועל
כן מן הראוי שיגדל ויגדל ...וגם יופי לא חסר לו ,בנות רבות לא עמדו בפני מראהו וקסמו ...מה שחיזק אצלי את התחושה כי
אחי הוא המשיח היתה העובדה שהוא יוצא מן הבית דרך קבע ,בימים שני ורביעי בשבוע ,עזיבתו את הבית היתה מלווה תמיד
בחוסר שקט בלתי מוסבר .אני וחבריי לווינו אותו ,אך תמיד בנקודה מסוימת ביקש להיפרד מאתנו ,כפי שאברהם בסיפור
עקדת יצחק ,נפרד אברהם מאנשיו שליוו אותו באומרו להם" :שבו לכם עם החמור " ...ואז היה נכנס ל"ארמון" ,אל בית
המשיח ...בכניסתו פניו חיוורות אך בצאתו היה תמיד סמוק ואדום (החליף צבעים כזיקית )..יום אחד בעודי ממתין לאחי,
נחה עלי רוח חכמה ...אחי הוא המשיח שכולם מחכים לו ,...מיד הוצאתי עיפרון כדי לכתוב לו את משאלותיי ,לאחי המשיח...
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אולי אבקש שיחייה את המתים ....אבל מחשבה אחת בהקשר זה טרדה אותי ,אם יצליח ,לבטח יזדקקו הקמים לתחייה
לשמיכות ,כי יהיה להם קר מאוד ...ואז הוספתי עוד  3זוגות נעליים ,חליפות ,כובעים עם פונפון – כמו של האשכנזים...
בעקבות שגרת חיי היומיום לא הייתי בטוח לגבי עניין המשיחיות של אחי ...הבחנתי שככל האדם היה נכנס לשירותים
לעשות צרכיו ,...כאן התעוררו הספקות בלבי ,האם הוא המשיח? בעודי מפקפק גמלה החלטה בלבי :אחי אינו המשיח אבל
חמורו של ,...בודאי שכן ...גם עם המשיח ניתן לקרוץ עין ....מבקש סרי לומר ומספר :את ביתו של הרב כדורי פוקדים היום
רבים ,מבני כל העדות .סיפורים אודות ישועות שנושעו יהודים ומשפחות כתוצאה מברכותיו של הרב כדורי והקמעות שהוא
נותן ,הילכו בציבור .לפני כ  1שנים ,באחד הסיורים ,ליוה בניה סרי משפחה שעשתה יום הולדת הפתעה לאב המשפחה בהגיעו
במזל טוב לגיל  ,63ובחרה להעניק לו סיור משפחתי עם הסופר בניה סרי .לאחר שהתחיל הסיור ניגשה אליו אחת המשתתפות
ושאלה ,האם הגענו לבית הרב כדורי? לא ,עניתי ,ייקח זמן ...אך כעבור  3דקות חזרה על השאלה פעם נוספת ..הפעם עניתי
שעוד כשעה נגיע ,אך כעבור  3דקות שבה לשאול ואני עניתי שעוד שעתיים נגיע ...וכך המשיכה וכעבור  3דקות שאלה שוב ואני
בכל פעם הוספתי שעה ועניתי" :לא הגענו ,נגיע עוד  3שעות "!....שמעה אותה אחותה שהיא מנדנדת ושאלה" :מדוע את רוצה
את הרב כדורי?" ענתה האחות" :רוצה אני להרות ,רוצה אני בן זכר!" "אבל בת  63את! אז איך בדיוק???" "אם הייתי בת 33
הייתי פונה לבעלי ,מאחר ובת  63אני ,אני פונה לרב המקובל – כדורי   "...
השיחה עם הסופר דן בניה סרי תמה ,ואנו נותרנו עם טעם של עוד.

נספח מפות:
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