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הנדסת עוני ,או הינדוס העניים
מאת דר' שלמה סבירסקי

ויליאם פיט ( )1806-1759זכור כראש
הממשלה הצעיר ביותר של אנגליה.
הוא הצטיין גם בתחומים נוספים :הוא
ארגן מחדש את אוצר המדינה ,צמצם
את החוב הלאומי של הממלכה ,הנהיג
מספר רפורמות מבניות חשובות ולחם
בשחיתות .הוא גם התנגד לשכר מינימום.
נשמע מוכר?
המלחמות הנפוליאוניות הכבידו מאוד
על המשק האנגלי .רבים הגיעו לפת
לחם .פת הלחם ,מצדה ,התייקרה .מנהיג
האופוזיציה ,אחד בשם סמואל וייטברד
( ;Whitebreadכן ,כן ,לחם לבן) המליץ
להעלות את שכר המינימום (אולי כדי
שהעניים יוכלו לקנות לפעמים גם לחם
לבן ולא רק לחם אחיד) .ויליאם פיט
התנגד .במקום זאת הציע להעניק לעובדים
בשכר נמוך תוספת שתפצה אותם על
העלייה במחירי הלחם .גובה התוספת
השתנה עם מחיר הלחם .הרעיון הבסיסי
היה שהעובדים בשכר נמוך ייהנו לפחות
מלחם .ולא פחות חשוב :הסיוע לעובדים,
במקום שיבוא מקופת המעסיקים ,יבוא
מקופת המדינה .כדי שלא להפריע לפעולת
השוק החופשי.
מאתיים ומשהו שנים לאחר מכן התכנסה
השבוע ועדת השרים לענייני חקיקה של
ממשלת ישראל לדון בהצעת החוק של
עמיר פרץ להעלות את שכר המינימום.
ראש הממשלה נתניהו ושר האוצר שטייניץ
פעלו למנוע את אישור ההצעה .החרו-
החזיקו אחריהם בנק ישראל ,התאחדות
התעשיינים ועוד רבים וטובים ,בטענה
שהצעתו של פרץ תמוטט את כל מערכת
השכר בישראל .הם הצליחו :הצעתו של
עמיר פרץ לא תזכה לגיבוי הממשלה.
כפיצוי הכריזה הממשלה כי תרחיב את
תחולת מס הכנסה שלילי.
בתיזמון מושלם פירסם בנק ישראל
בחודש יוני  2010דו"ח מעקב של ועדה
ממשלתית (בנק ישראל ,מכון ברוקדייל,
רשות המסים והביטוח הלאומי) שעקבה
אחר יישומו של מס הכנסה שלילי (דו"ח
צוות המחקר המלווה את יישום חוק מס
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הכנסה שלילי ;27.6.2010 ,להלן דו"ח בנק
ישראל) .לא אחזיק אתכם במתח :מתברר
כי במאתיים השנים האחרונות התקדמנו
אך מעט :התוספת החודשית הממוצעת
שקיבל/ה עובד/ת הזכאי/ת למס הכנסה
שלילי עמדה ב 2008-על  213ש"ח ,בממוצע
(ההצעה של עמיר פרץ מציעה תוספת של
 1,000ש"ח בחודש) .חלקו את זה ב4.75-
ש"ח ,מחירו של לחם אחיד (לא פרוס),
ותקבלו  44ככרות לחם .הממרחים? לא
עלינו ,משלמי המסים.
מה שמגשר על פני מאתיים השנים שבין
ויליאם פיט ובין בנימין נתניהו הוא
הנדסת העוני ,ענף מדיניות שמקורותיו
עתיקים (ר' ביהדות את המעשרות לגר,
ליתום ולאלמנה) ועם זאת מרכיביו
הבסיסיים שומרים ,כך נראה ,על מידה
גבוהה של המשכיות ,מעבר לזמן ולגבולות
גיאוגרפיים ותרבותיים.
מדוע "הנדסת עוני"? למקרא הדו"ח הנ"ל
של בנק ישראל ,קשה להימלט מהתחושה
שמדובר בעיסוק הנדסי לכל דבר .מס
הכנסה שלילי בנוי מחישובים מורכבים
ביותר :המרכזי שבהם הוא ,כמה שקלים
יש להוסיף לכל עובד/ת כך שמצד אחד,
התוספת תצליח "לחלץ" את העובד/ת מן
העוני ומצד שני ,כך שהתוספת תכביד כמה
שפחות על קופת המדינה .מה שאומר,
כמובן ,שבסופו של דבר החילוץ לא יהיה
מן הסוג של הוצאת טובע מן המים אל
היבשה אלא מן הסוג של העלאת אפו
של הטובע אל מעל לקו המים .זה דבר
המחייב חישובים הנדסיים מורכבים מן
הסוג הבא לידי ביטוי בפסקה הבאה
מתוך הדו"ח:
הזכאות למענק מה"ש [מס הכנסה
שלילי] היא אישית  -כל אחד מבני הזוג
זכאי למענק אם עמד בקריטריונים
הנדרשים  -והיא מחושבת כפונקציה
של מספר מאפיינים של העובד :מקום
מגוריו ,הכנסתו ,מספר ילדיו ,גילו ועוד.
מתן המענק מותנה ,בין היתר ,בהכנסה
חודשית ממוצעת של העובד (בשנת )2007
מעל  1,810ש"ח אך מתחת ל 5,970-ש"ח

אם יש לו  3ילדים (בני פחות מ)19-
ומעלה ,ומתחת ל 5,450-ש"ח אם יש לו
ילד אחד או שניים ,ואם אין לו ילדים -
אם מלאו לו  55שנים .המענק משולם לכל
אחד מבני הזוג בגין הכנסתו ,אך הוא עשוי
לפחות ואף להתבטל אם סך ההכנסות של
משק הבית ,על פי החישוב המפורט להלן,
עולות על  13,000ש"ח" (עמ' .)10
גם הקביעה כיצד ומתי תוענק קצבת מס
הכנסה שלילי מצריכה חישובים מן הסוג
ההנדסי .שכן זאת לדעת ,את הקצבה לא
נותנים לזכאים ,בפשטות ,אחת לחודש,
יחד עם המשכורת ,אלא באיחור של שנה,
ובכפוף לתנאים שונים ,כלהלן:
מענק מה"ש משולם ישירות לחשבון הבנק
של הזכאי .אף שהזכאות לתשלום היא
שנתית ,התשלום עצמו מחולק לתשלומים
שווים כלהלן:
אם הבקשה הוגשה עד סוף חודש מארס
בשנה שלאחר שנת המס שבגינה משולם
המענק  -ארבעה תשלומים :מה 15-ביולי
בשנת המס שלאחר זו שבגינה משולם
המענק ובכל שלושה חודשים עד ל15-
באפריל בשנה שלאחר מכן.
אם הבקשה הוגשה באיחור ,בין תחילת
אפריל לסוף חודש יוני  -שלושה תשלומים:
ב 15-באוקטובר בשנה שלאחר זו שבגינה
משולם המענק וב 15-בינואר וב15-
באפריל בשנה שלאחר מכן.
אם הבקשה הוגשה מתחילת יולי ועד סוף
ספטמבר  -שני תשלומים שווים :ב15-
בינואר וב 15-באפריל בשנת המס שלאחר
מכן)16( .
רק מי שיושב ליד שולחן עם סרגל ומחשבון
מסוגל להגיע להגדרות מדויקות כל כך,
לחלוקה מדודה כל כך של סכומי הכסף,
של מועדי קבלת הקצבה ,של התמריצים
לחרוצים ,המגישים את הבקשה בזמן,
ושל העונשים לעצלנים ,שמאחרים.
ובכל זאת ,לאחר שהתרשמנו כדבעי
מתיחכומה ומורכבותה של הנדסת העוני,
יש לומר כי יותר משיש כאן הנדסת עוני

יש כאן הינדוס של העניים .שהרי מס
הכנסה שלילי לא נועד כלל להילחם
מלחמה של ממש בעוני .כל תכליתו היא
להילחם בדו"ח העוני שמפרסם המוסד
לביטוח לאומי פעמיים בשנה .תוספת
של  213ש"ח בחודש אינה יכולה לחולל
צמצום של ממש בעוני ,אבל היא מספיקה
כדי להוריד את שיעור העוני בישראל.
ואכן ,מחברי הדו"ח של בנק ישראל מצאו
כי באותם אזורים שבהם הונהג מס
הכנסה שלילי ,שיעור המשפחות העניות
ירד ב .4%-הם גם מעריכים כי אם וכאשר
יונהג מס הכנסה שלילי בכל הארץ ,תרד
תחולת העוני הארצית באותו שיעור.
על מה אנו מדברים? ב ,2008-משפחה
של  4נפשות שהכנסתה החודשית היתה
 5,573ש"ח הוגדרה על ידי המוסד לביטוח
לאומי כענייה .אין זה אומר ,כמובן,
שמשפחה דומה עם הכנסה של שקל אחד
נוסף היתה לא ענייה .גם לא משפחה
שכזאת עם  200ש"ח נוספים .משפחות
אלה לא היו עשירות .הן אפילו לא נמנו
עם המעמד הבינוני .כל מה שמבחין בינן
ובין המשפחה עם  5,573ש"ח הוא מספר
לא רב של שקלים .אבל ,כיוון שההכנסה
המגדירה את קו העוני היא כה נמוכה ,די
בתוספת של  200ש"ח כדי להעלות  4%מן
המשפחות אל מעל לקו העוני ,לתפארת
מדינת ישראל .בלשון מחברי הדו"ח
של בנק ישראל ,המשפחות שקיבלו מס
הכנסה שלילי "נחלצו ממעגל העוני" .יעני,
פתחו בקבוק שמפניה והזמינו חבילת
תיור ללונדון .במקום תחולת עוני של
 20%נהיה במדינה שבה תחולת העוני
היא  .16%כל משפחה ששית במקום כל
משפחה חמישית.
יש לומר כי בתור כלי להינדוס העניים ,מס
הכנסה שלילי ניחן במעלות רבות :ראשית,
הוא לא פוגע במעסיקים; למעשה ,אפשר
לטעון כי הוא אפילו מסייע להם שכן הוא
מאפשר להוריד שכר ,ולפחות לא להעלותו,
בידיעה שקופת המדינה היא שתשלים
להם את התלוש באמצעות מס הכנסה
שלילי .שנית ,הוא טוב לפוליטיקאים,
כי הוא מאפשר להם להכריז ,שוב ושוב,
על התייצבותם בחזית המלחמה בעוני.
שלישית ,הוא לא עולה הרבה :ב,2009-
כאשר הוא הונהג בארבעה מוקדים
בארץ ,הוא עלה כ 74-מיליון ש"ח;

ועורכי המחקר קובעים כי גם בפריסה
ארצית לא יעלה תקציבו על  203מיליון
ש"ח .רביעית ,עלותו בפועל תהיה נמוכה
אף יותר ,הודות ליכולתן של ממשלות
אצלנו למרוח את יישומה של כל תכנית:
הבטיחו להחיל את מס ההכנסה השלילי
בכל הארץ? אז הבטיחו .אבל ,כדברי לוי
אשכול בזמנו ,הם לא הבטיחו לקיים .חוץ
מזה הם שיקרו "קצת" :הם אמרו שהחלת
מס הכנסה שלילי בכל הארץ תעלה 2
מיליארד ש"ח ,בעוד שבנק ישראל העריך,
כאמור ,כי זה יעלה  203מיליון.
מס הכנסה שלילי הוא בבחינת זריית חול
בעיניהם של נשים וגברים היוצאים מדי
יום לעבודה ואינם יכולים לחיות בכבוד
ולגדל את ילדיהם בכבוד .מס הכנסה
שלילי הוא כלי להינדוס העניים.
האם יש חלופות? בוודאי!
נתחיל בשאלה ,כיצד נהיים עניים וליתר
דיוק ,כיצד מגיעים להכנסה משפחתית
של  5,573ש"ח? מהנדסי העוני מציינים
דרכים שונות ,אבל בדרך כלל לא את
זו העיקרית :מערכת כלכלית שאינה
מייצרת מספיק מקומות עבודה ,ויותר
מכך ,מערכת שאינה מייצרת מקומות
עבודה בשכר המאפשר מחייה בכבוד.
למה זה קורה? מכל מיני סיבות :בעולם
הגדול ,ובמיוחד בזה הקרוי "שלישי" ,זה
נובע מפיתוח כלכלי נמוך ומריכוז של
המשאבים המעטים בידי שכבה דקה -
השליטים ,הצבא ,תאגידים רב-לאומיים.
בישראל זה משקף ,בין השאר :ריכוזיות
גדולה של ההון; העדפה של בעלי ההון
להשקיע בחו"ל או לחכות להזדמנויות
נוצצות במיוחד; ממשלה שמעבירה את
השליטה בהון הציבורי לידי המגזר
הפרטי; ממשלה שזנחה את המדיניות של
תעסוקה מלאה; ממשלה שאינה משקיעה
בפריפריה כי היא משקיעה בעוד ועוד
מלחמות; ועוד.
ולמה שכר נמוך? בעיקר ,כי אפשר .כי
האיגוד המקצועי מעדיף קו של "הסכמה
לאומית"; כי בעלי ההון מורשים לייבא
עובדים זולים מחו"ל; כי הממשלה עצמה
מעבירה עבודות לקבלנים; ועוד.
שוק העבודה אינו הסיבה היחידה לעוני,
כמובן ,שהרי ישנם רבים שכלל לא יכולים
ליטול בו חלק  -נכים ,קשישים ,אמהות

חד-הוריות וכיו"ב .אלא שאילו היתה לנו
מערכת שכר הוגנת ושוויונית יותר ,כזאת
המאפשרת גם חסכון משמעותי לפנסיה,
היו משפחות רבות יותר מחזיקות בנכסים
והכנסות גדולים יותר שהיו מאפשרים
לאלה מתוכן שאינם יכולים לעבוד לחיות
ברמה שמעל לקו העוני .שהרי גם בקרב
משפחות מבוססות ישנם נכים ,קשישים
ואמהות חד-הוריות  -אלא שרובם אינם
נופלים אל מתחת לקו העוני.
האם אפשר ליצור מערכת חברתית-
כלכלית עם פחות עניים? ובכן ,לפני דור
אחד בלבד ,ב ,1985-תחולת העוני בישראל
היתה קטנה בחצי משהיא כיום  -כ11%-
מהמשפחות (במקום כ 20%-כיום) .אז,
כחמישית מן העניים היו שכירים; כיום,
כמעט  .40%במקביל ,גם האי שוויון
היה יותר מתון :מדד הג'יני עמד אז על
 0.33ולא על  ,0.38השיעור כיום (ככל
שמתרחקים מ 0.01-ומתקרבים ל,0.99-
האי-שוויון גדל).
לא רק זאת ,אלא שגם כיום יש בעולם
רבים שיודעים לעשות זאת :בארצות
סקנדינביה ,שיעור העוני באמצע שנות
ה 2000-נע בין  5.3%בשוודיה ובדנמרק
ל 7.1%-ב-איסלנד; בצרפת עמד השיעור
על  .7.1%במקביל ,מדד הג'יני נע בין 0.23
בשוודיה ל 0.28-בנורבגיה; ובצרפת הוא
עמד על  .0.28אנחנו ,בישראל ,התרחקנו
מאלה היודעים לעשות זאת (כולל אנו
עצמנו בעבר הלא רחוק) והתקרבנו לאלה
שאינם יודעים לעשות זאת :למשל ,ארצות
הברית (מדד ג'יני  0.38ותחולת עוני של
 )17.1%ותורכיה (מדד ג'יני  0.43ושיעור
עוני של .)17.5%
ב 1964-הכריז הנשיא האמריקני לינדון
ג'ונסון על "מלחמה בעוני" .מאז ,ממשלות
רבות ברחבי העולם למדו להשתמש
במלחמה זאת ככלי פופוליסטי לטיפוח
תדמית חיובית .ההודים נלחמים בעוני,
הבריטים ,הבנק העולמי .וגם אנחנו.
למרבה המזל ,היום כבר לא נלחמים
מלחמות של ממש בעניים :גירוש מעיר
לעיר וממחוז למחוז; סירוס; כליאה
במוסדות סגורים; וכמובן ,הוצאה להורג,
באמתלות שונות ,של מחוסרי בית ,נוודים,
או מקבצי נדבות .כיום ,השבח לאל ,אין
מסלקים את העניים ואין מחסלים אותם.
רק מהנדסים אותם.
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המצב הפוליטי והביטחוני הרעוע בתימן
ומצבה של שארית הפליטה
מאת דר' דב לויטן

בחודש מאי  2010חגגה תימן  20שנים
לאיחוד תימן הצפונית עם מה שפעם היה
דרום תימן המארקסיסטית .אולי השימוש
במונח "חגיגה" לא מתאים .הבעיות מולן
מתייצבת תימן היום הן עצומות .מצד אחד
מדובר במדינה שהיקף שטחה כשטחה של
צרפת ,ומצד שני מדובר במדינה הערבית
הענייה ביותר.
בתימן אין אוצרות טבע חשובים אך יש
בה "שפע" של מדבריות רחבות .הנכס
האסטרטגי החשוב ביותר הוא נמל עדן.
בשל הדלות והעוני שמאפיינים את תימן,
המדינה לא עוררה עניין מיוחד בעולם,
להוציא אולי תקופות קצרות בעיקר
בשנות ה ,60-במהלך המלחמה בין המחנה
המלוכני למחנה הרפובליקני ,סיום השלטון
הבריטי בעדן ( )1967ופינוי חיל המשלוח
המצרי כאחת ההשלכות של מלחמת ששת
הימים ( .)1967אך לאחר שהמלחמה
שקטה ,ובמיוחד לאחר איחודה של תימן
בשנת  ,1990היא כבר לא תפסה מקום על
סדר היום הבין-לאומי .מדובר הן במישור
של יחסי חוץ וחשיבותה הגיאו-פוליטית
והן במישור של המחקר וההתעניינות
האקדמית .הנושא החריג היחיד בהקשר
זה הוא התחום החשוב של מחקר ופרסום
אקדמי הקשור ליהודי תימן .אולם
המחקר האקדמי בדיסציפלינות השונות
הקשורות לתחום חשוב זה ,התבצע כמעט
כולו מחוץ לגבולותיה של תימן ,ובעיקר
במדינת ישראל.
ברם ,בשנים האחרונות השתנה משהו
מרכזי ביותר לגבי ההתעניינות העולמית
בתימן .לעיתים קרובות ביותר אפשר
למצוא סקירות ודיווחים על הנעשה
במדינה הענייה ולאו דווקא במישור
החיובי.
בדרומה של המדינה התגבשה תנועה
הולכת ומתחזקת שאינה מוכנה לקבל
את דרכה של תימן המאוחדת ,ודורשת
להשתחרר מאיחוד עם הצפון .ואילו
בצפון שולטים המורדים השיעים על
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שטחים נרחבים ,והממשלה המרכזית
בצנעא מתקשה להתמודד איתם בצורה
יעילה .האנדרלמוסיה שולטת במקומות
רבים ברחבי המדינה ומתבטאת בין
השאר במעשי חטיפה ושוד ,הברחת נשק,
שעורי אבטלה גבוהים ,ומחסור קבוע
במים ובדלק .דבר אחד לא חסר בתימן:
נשק .לפי הערכות מודיעיניות מבוססות
יש כ 60-מיליון כלי נשק (קלים) במדינה
שמונה רק כ 21-מיליון נפש!
ספק רב אם הסכם שביתת הנשק שנחתם
עם המורדים מהשבטים השיעים בצפון
המדינה יחזיק מעמד זמן רב .הפעילות של
אל-קאעידה באזור הולכת וגוברת ,וזאת
למרות הצלחת כוחות הביטחון התימניים
לחסל מספר מנהיגי אל-קאעידה מקומיים,
ביניהם נעיף אל-חרטבי שעמד מאחורי
הניסיון הכושל של אזרח ניגרי מדטרויט
ב 25-בדצמבר  2009לפוצץ מטוס של
חברת התעופה האמריקאית Northwest
 Airlinesשטס בטיסה  253מאמסטרדם
מעל העיר .מאחורי הארגון והביצוע של
ניסיון החטיפה עמדה התארגנות של
פעילי אל-קאעידה מתימן וערב הסעודית.
בעקבות האירוע הזה נסגרו השגרירויות
של ארה"ב ושל בריטניה בצנעא ,בראשית
חודש ינואר  ,2010למספר ימים .יש לציין
כי כבר ב 17-בספטמבר  2008היתה
השגרירות של ארה"ב יעד למתקפת טרור
אסלאמית .ארגון אל-קאעידה בחצי האי
ערב ,שפועל בתימן ,זכה לתשומת לב
עולמית אחרי שהוא הצהיר בגלוי כי הוא
שלח את המחבל הניגרי שניסה לפוצץ
את מטוס הנוסעים האמריקאי .בעקבות
זאת דרשו מדינות המערב מרשויות תימן
להגביר את הפעילות נגד הטרוריסטים
במדינה.
בהמשך נעצרו בתימן חשודים רבים
בהשתייכות או בסיוע לניסיון הטרור,
בניהם כ 50-אזרחים זרים מארה"ב ,צרפת,
בריטניה ומלזיה .אולם יוזמות הטרור
נמשכות ,ובחודש אפריל  2010ניסה מחבל

מתאבד של אל-קאעידה להתנקש בחייו
של השגריר הבריטי בצנעא.
היום קיים חשש רציני כי תימן אכן
תיהפך ל"מקבילה" של סומליה ,המדינה
שממוקמת מולה בצד השני של מפרץ
עדן ומיצרי באב אל מנדב .המצב
הקטסטרופאלי בסומליה שבין השאר
מתבטא בפגיעה בשיט הבין לאומי באזור
מוכר היטב .עכשיו יש סכנה כי המורדים
בסומליה ,יחד עם גורמים אחרים ,יצליחו
"לייצא" את המצב הסומלי למדינות
בחצי האי ערב ובראש ובראשונה לתימן.
בהקשר זה הודיע נשיא ארה"ב ,אובמה,
כי אין בדעתו לשלוח חיילים לסומליה או
לתימן .הודעתו זו מובנת היטב ,הרי אין
חכם כבעל ניסיון .ארה"ב כבר מסובכת
מספיק במלחמות בעיראק ובאפגניסטן.
הנשיא האמריקאי היה מוכן לכל
היותר להקציב סכום של  150מיליון $
כסיוע צבאי לנשיא תימן עלי עבדאללה
צאלח .אולם הצרכים המיידים של תימן
וממשלתה הינם גבוהים בהרבה .לא
מדובר רק בצורך לחזק את הצבא ואת
כוחות הביטחון ,אלא גם באספקת מזון
ומצרכי יסוד אחרים.
למרות שהנשיא עלי עבדאללה צאלח זוכה
לתמיכה מסוימת מצד מדינות המערב
קשה לומר שהן רוכשות לו אהדה של
ממש .הוא שולט במדינה ביד קשה ובכוח
הזרוע כבר  31שנה .שלטונו הוא מושחת
והדמוקרטיה מתקיימת רק למראית עין.
בשנים האחרונות איבדה ממשלתו את
השליטה האפקטיבית על אזורים נרחבים
בצפון .יש הלועגים לו ומכנים אותו
הנשיא או ראש העיר של צנעא (בלבד).
התמיכה העיקרית בממשלת תימן באה
מצד סעודיה .מדינה זו אשר חוששת מאוד
הן מהשפעתה ההולכת וגדלה של אל-
קאעידה בחצי האי ערב ,והן מחדירתם של
מורדים-אנשי מיליציה שיעית רדיקלית
מתימן ,משתתפת לעיתים באופן פעיל
בלחימה .הדבר כולל הפגזות ארטילריות

מעמדות בתוך שטחה של סעודיה ולעתים
בהפעלת כוחות חי"ר לתוך תימן .מעת
לעת מפציץ חיל האוויר הסעודי מטרות
של הקיצוניים השיעים בתימן באמצעות
מטוסי קרב מדגם אף.15-
בתחילת שנת  2010התמזגה הזרוע
התימנית של אל-קאעידה עם הסניף
הסעודי ,לאחר שהפעילות המסיבית של
כוחות הביטחון הסעודיים גרמו לפעילי
הטרור להימלט לתימן .מעניין לציין כי
בעוד שסעודיה תומכת באופן אקטיבי
בממשלה התימנית הרי המורדים השיעים
זוכים לגבוי ולסיוע מצד איראן.

חקיקה חדשה .יתכן כי הדבר נעשה כדי
לרצות את מדינות המערב שתומכות
בממשלה ברמה הפוליטית-מדינית וכן
ברמה הכלכלית-פיננסית.
הנוהג של נשואי בוסר עדיין מושרש
עמוקות במסורת השבטית של תימן
וסעודיה .בסוף שנה שעברה ,מתה נערה
תימנית בשם פאווזיה עבדאללה יוסף
במהלך לידה .היא הייתה רק בת  .12לפי
נתונים שפורסמו על-ידי סוכנויות של
האו"ם ,כ 37-אחוז מהתימנים בגילאי
2
 24-20נישאו לפני שמלאו להם .18
בחודש פברואר  2009התקבל אומנם
חוק בפרלמנט שנועד לאסור נשואי בוסר.
אולם החוק נתקל בהתנגדות רבה מאוד
מצד החוגים השמרניים במדינה והוחזר
לדיון בועדת החוקה של הפרלמנט .גם
אירוע זה מלמד על חולשת שלטונו של
הנשיא עלי עבדאללה צאלח.

המצב הפנימי :המחסור במזון
על פי הדין וחשבון של סוכנות המזון
 WFPשליד האו"ם (World Food
 )Programלשנת  2009סובל כל אדם
שלישי בתימן ,כלומר יותר מ7.2-
מיליון נפש ,מרעב כרוני .כ 3.4-מיליון
אנשים בקשו סיוע חירום מהאו"ם ,אך
רק כ 475,000-מקבלים סיוע של מזון
בפועל ,וגם זה במתכונת של מנות מזון
מצומצמות 1באופן מיוחד חמורה בעיית
הרעב אצל הילדים .לגבי ההשלכות של
רמת עוני משווים המומחים של האו"ם
את תימן לאפגניסטן .המזון היומי של
משפחות רבות בתימן מסתכם בתה
ולחם .הממשלה התימנית מנסה אומנם
להתמודד עם המצב הבעייתי ,אך בינתיים
ללא הצלחה רבה .אין ספק כי הממשלה
מתקשה להתמודד בו בזמן עם הבעיות
הביטחוניות והכלכליות  -הפנימיות.
גורמים מרכזים באו"ם מזהירים ,כי הדבר
עלול להביא להגירה המונית מתימן וכן
לאי-שקט פוליטי והחרפת המצב הפוליטי
והביטחוני.
ואכן יש מי שמנצל את מצבה העגום של
תימן ,והכוונה בראש ובראשונה לארגון
אל-קאעידה שמרחיב ומחזק את אחיזתו
בתימן.
בהקשר לבעיות הפנים הרבות שממשלת
תימן מתמודדת איתן קיים גם הנושא של
נשואי בוסר כלומר חיתון של ילדות בנות
 .12-10דווקא בתחום זה בקשו שלטונות
תימן לגלות "גישה מתקדמת" וליזום

המישור ההיסטורי:
היום ,כמאה שלושים שנה לאחר תחילת

 1כל אדם שזוכה לקבל סיוע במזון מקבל
רק חצי מנה בפועל וזאת עקב המגבלות
התקציביות של .WEP

 2ראה בעניין זה  :דב לויטן" ,המצב הכלכלי
והפוליטי בתימן ומעמד הנשים" ,אפיקים 132-
 ,133ניסן תשס"ט  -מרץ .2009

המסקנה של הנאמר לעיל היא כי הממשלה
והמשטר של תימן נמצאים תחת איום
כבד מצד כמה גורמים:
 .1השבטים השיעים בצפון.
 .2הארגון הבדלני בדרום.
 .3הפעילות ההולכת וגוברת של אל-
קאעידה ושל ארגוני ג'האד.
לכך יש להוסיף את החשש מפני הפיכה
צבאית וכן את האי-יציבות הכלכלית
ואת המחסור במזון.
המסקנה היא כי המצב בתימן הינו מצב
של אי יציבות ויש סכנה של ממש שהמצב
עוד ילך ויחמיר.
הזוית היהודית  -שארית הפליטה בתימן
כאשר אנו מדווחים על מצב קשה במדינה
כלשהי בעולם הנטייה הטבעית היא
להידרש למצבם של היהודים באותה
מדינה .כדי להבין את ההשלכות של מצב
האי-יציבות בתימן על "שארית הפליטה",
יש לבחון את הנושא בשני מישורים:
המישור ההיסטורי והמישור האקטואלי.

העליות הציוניות לישראל וקצת למעלה
מ 60-שנים לאחר הקמת המדינה היהודית
אנו מתחילים להפנים את המשמעות
העצומה של המהפכה הציונית .מאז
עלייה בתמ"ר ( )1882-1881וראשיתה
של העלייה התימנית לארץ ישראל בעת
החדשה ,התחיל המסע לסיום גלות תימן.
הדבר נעשה מתוך רצון ומתוך אמונה
עמוקה ,כי מקומם של היהודים בכלל,
ושל יהודי תימן בנפרד ,הוא בארץ-ישראל
ולא בגולה .ואכן יהודי תימן עלו לישראל
בשלוש תקופות עיקריות (שכמובן ניתנים
לחלוקה לתקופות משנה):
 .1העלייה לארץ-ישראל מאז עלייה
בתמ"ר ועד סוף המנדט הבריטי .במהלך
התקופה הזו הגיעה קהילת יהודי תימן
בישראל וילדיהם שנולדו בארץ להיקף של
3
כ 35,000-נפש.
 .2עליית "על כנפי נשרים" שהתחילה כבר
בשנת  ,1948בשלהי מלחמת העצמאות,
ובמהלכה עלו לישראל כ 50,000-יהודים
4
מתימן.
יציאתם של למעלה מאלף יהודים את
תימן בראשית שנות ה 90-של המאה ה.20-
רובם ,כ 1000-נפש עלו לישראל ,ומקצתם
כמה מאות ,התיישבו בארה"ב ובאנגליה.
היהודים שלא רצו לעלות לישראל זכו
5
לעזרה הלא-ברוכה של חסידי סאטמר.
עליית יהודי תימן התאפשרה בעיקר בשל
פעילותו של הארגון The International
Coalition for the Revival of the Jews of
Yemen ICROJOY

שהוקם ביוזמתם של דוד שוקר ופרופ'
חיים טוויל .ארגון זה השכיל לרתום
את משרד החוץ של ארה"ב לדרישה
ראה דב לויטן" ,עליית יהודי תימן
3
וקליטתם בישראל בתקופת מלחמת העולם
השנייה :תקדים היסטורי לעלייה וקליטה
המונית" ,תימא -כתב עת לחקר יהדות תימן
ותרבותה ,ד' ,נתניה ,תשנ"ד.
 4ראה דב לויטן" ,על כנפי נשרים"  -העלייה
מתימן ועדן" ,בתוך חיים סעדון (עורך) ,בגלוי
ובסתר :העליות הגדולות מארצות האסלאם
( ,)1967-1948מכון בן צבי לחקר קהילות
ישראל ,ירושלים תש"ס; דב לויטן ,עליית יהודי
תימן וייחודה ,בתוך יוסף דחוח הלוי (עורך)
מבועי אפיקים :מחקרים במורשת יהדות תימן
ובתרבותה ,הוצאת אפיקים ,תל-אביב .1995
יצחק הילדסהיימר" ,חשיפה :איחוד
5
הקהילות היהודיות משתף פעולה עם סאטמר
בהטסת יהודי תימן לארה"ב" ,מקור ראשון,
 20במרץ .2009
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לאפשר ליהודי תימן לעזוב את המדינה,
ומאמציהם נשאו פרי .גם בתחילת המאה
ה 21-המשיכו יהודים לעלות מתימן
6
לישראל.
המישור האקטואלי:
היום נשארו כ 250-200-יהודים בתימן.
מצד אחד יש לשמוח על המספר הנמוך
של יהודים בתימן ועל העובדה כי כמעט
כל יהודי תימן החליטו לפני שנים רבות
לחיות בישראל .מצד שני יש מקום לדאגה
עמוקה ל "שארית הפליטה" .זאת למרות
שלרוב היהודים שחיים היום בתימן
הייתה יותר מהזדמנות אחת לצאת את
המדינה .רובם נשארו בתימן מתוך בחירה
חופשית .אולם ,חייהם של היהודים
שמרוכזים בעיקר בעיר ריידה אינם
קלים .בחודש דצמבר  2008נרצח משה
נהרי בן  ,32אב לתשעה ילדים ,ששימש
כמורה וכשוחט בקהילה היהודית הקטנה.
הרוצח ,טייס קרב לשעבר בחיל האוויר
של תימן הצהיר כי "עשיתי את זה למען
אללה" .הרצח המחריד קבל פרסום רב גם
מחוץ לתימן ולא רק בישראל .מספר ימים
לאחר הרצח הושלך רימון רסס לעבר בית
של יהודי אחר בריידה בשם ישראל חלה.
יש לזכור כי שנה קודם לכן הורה נשיא
תימן עלי עבדאללה צאלח להעביר 65
יהודים מהעיר סאדה בצפון תימן לעיר
הבירה צנעא ,משום שגורמים אסלאמיים
קיצוניים איימו על חייהם .מדינת ישראל
פנתה לארה"ב ולגורמים בין-לאומים
נוספים כדי שיפעילו לחץ על שלטונות
להגן על חיי היהודים שנשארו במדינה.
גם ראשי הקהילה של "שארית הפליטה"
פנו עצמם לנשיא תימן ובקשו להגביר את
השמירה עליהם.
לאור המצב הפוליטי והביטחוני המעורער
בתימן שתואר לעיל ,ולאור המצב הכלכלי
הבלתי יציב ,יש מקום לדאגה עמוקה לגורל
היהודים האחרונים שנשארו במדינה .ניתן
רק לקוות כי מחד גיסא תתאפשר עליית
"שארית הפליטה" לישראל ,ומאידך גיסא
היהודים האחרונים ינצלו את ההזדמנות
 6חיים טויל :על כנפי נשרים  -מבצע אסתר:
פתיחת השערים לאחרוני יהודי תימן 1993-
 ,1989ירושלים  ;2006יהודה עמיר ,על כנפי
נשרים" :מבצע אסתר להצלת אחרוני היהודים
בתימן" ,אפיקים קכח-קכט ,ינואר .2008
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לצאת את תימן לפני שזו אכן עלולה
להיהפך ל"סומליה שנייה" .בדרך זו יגיע
הפרק האחרון של ההתיישבות היהודית
בתימן לסיומו .אולם המסורת העתיקה
והמפוארת של יהודי תימן ממשיכה
ותמשיך להתקיים במדינת ישראל.

השגרירות האמריקאית בצנעא
תימן  -צרור נתונים

מיקום גיאוגרפי :אסיה ,בדרום-מערב חצי
האי ערב על חוף הים האדום
שטח 527.968 :קמ"ר
אוכלוסיה 23,013,376 :נפש
תוחלת החיים 61 :שנים

תמותת תינוקות 76 :לכל  1000לידות
דת :איסלאם 55% :סונים וכ 45%-זיידים
(שיעים).
יהודים.400-250 :
צפיפות אוכלוסין 42 :נפש לקמ"ר.
עיר הבירה :צנעא .980,000
ערים אחרות :עדן  ,578,000תעיז ,190,000
חודידה.160,000 ,
כלכלה :תל"ג  52.531מיליארד .$
הכנסה שנתית לנפש.$ 978 :
מטבע :ריאל  198.13 =1$ -ריאל.
חקלאות :שטח מעובד 3%-משטח המדינה,
מרעה  30%חורש ויערות .4%
מחצבים :נפט 17 :מיל טון ,גבס ,שיש
נחושת ,אבץ ,ניקל ומוליבנדום.
תימן-משטר וממשל
משטר :רפובליקה.
הקמה כאיחוד תימן 22 :במאי 1990
בראש המדינה עומד הנשיא שנבחר על-
ידי הפרלמנט לתקופה של  5שנים .הנשיא
הוא בעל סמכויות רחבות מאוד.
סגן נשיא :עבד אל-ראב מנצור אל-חאדי.
ראש הממשלה :עלי מוחמד מוג'ור.
פרלמנט 301 :צירים שנבחרים בבחירות
כלליות אחת ל 5-שנים.
המדינה חברה באו"ם ובליגה הערבית.
צבא :הצבא מונה כ 37,000-והוצאות
ההגנה מגיעות לכדי  7.6מהתוצר הלאומי
הגולמי.

הזמנת עבודות מחקר בנושאי מורשת יהודי תימן לשם פרסומן
בשנים האחרונות התרבו הסטודנטים המגישים עבודות מחקר שנעשו במסגרת
לימודיהם באוניברסיטאות ובמכללות ,והעוסקות במורשת יהודי תימן
ותולדותיהם בתימן ובארץ.
למרבה הצער ,רוב העבודות האלו נגנזות ע"י החוקרים לאחר שהוגשו למרצים,
ואינן מובאות לידיעת הציבור ,גם כאשר הן ראויות לכך .וחבל על כך.
הילכך ,הננו פונים ומזמינים כל מי שכתב עבודה כזאת ,או שברשותו עותק
של עבודה שנכתבה על ידי מישהו אחר ,לשלוח אלינו עותק ,על מנת שנבחן
אותה ונחפש דרכים להפיק ממנה מאמרים או ספרים ,כמובן לאחר קבלת רשות
הכותבים.
פרטים על התוכנית ניתן להשיג אצל יוסף דחוח הלוי ,עורך "אפיקים"
בטל' ,03-6994676 -
ואצל טוביה סולמי ,מנהל בית יהודי תימן  -פ"ת03-9085595 ,

סוגרים את קו השמים
מאת דר' מיכל דחוח הלוי

מבוא
לתכנון בנין עיר יש חלופות רבות .מה היא
החלופה הנכונה ביותר היא במידה רבה
שאלה ערכית .יותר נכון לדבר על מסגרת
תכנונית סבירה ומקובלת המאפשרת
בגבולותיה הצעת חלופות שונות ,מתוכן
תיבחר חלופה אחת על בסיס ערכי ,טעם
אישי ,סדר עדיפויות וכדומה .המאמר
יתמקד בחלופות תכנוניות שהן מחוץ
למסגרת ומעבר לגבולות הסביר .האזור
שנבחן הוא שכונות רמת אליהו ונווה ים
בראשון לציון כשכונות גובלות .הדוגמאות
המובאות כאן אינן פשוטות ,בייחוד למי
שמכיר את המקום ,אולם ניתן למצוא
מקרים דומים גם במקומות אחרים .יש
ללמוד את המציאות ולהפיק לקחים
למקרים הבאים.
החוק המרכזי העוסק בתכנון ובניה
בישראל הוא חוק התכנון והבניה ()1965
התשכ"ה ,חוק מקיף העוסק גם בתכנון
וגם בבניה .חוק זה ספג ביקורות רבות
וקשות בשל ההרחבה של מגוון הנושאים
בו הוא עוסק ,מורכבותם ועוד .החוק מגדיר
שלוש רמות תכנוניות .הגבוהה ביותר היא
המועצה הארצית לתכנון ולבניה הקובעת
עקרונות והנחיות תכנון לאומיים .השנייה
היא הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה
(בישראל שש ועדות מחוזיות) ,היא דנה
ומאשרת תכניות בנין עיר ,תכניות מתאר
ותכניות אב .השלישית היא הוועדה
המקומית לתכנון ובניה המאשרת תכניות
בנין שבסמכותה על פי החוק ,והיא
המעניקה היתרי בניה לתושבים (בישראל
כ 126-ועדות מקומיות).
כל אדם או גוף שיש לו עניין בקרקע רשאי
ליזום תכנית בנין .מקובל לחשוב שהדרג
הגבוה ביותר ,קרי המועצה הארצית ,היא
בעלת הכוח החזק ביותר בתכנון ,וככל
שיורדים ברמה ,ההשפעה על התכנון
פוחתת .אני טוענת שהוועדה המקומית
אליה מגיעות היוזמות בשלב הראשון היא
בעלת השפעה גדולה מאוד על התכנון,
יותר ממה שנהוג לייחס לה.

שיקולים חברתיים בבסיס התכנון
תכנון בנין עיר מביא בחשבון שיקולים
תכנוניים ,כלכליים וגם חברתיים .נהוג
לחשוב כי בתכנון עיר ואזור נלקחים בעיקר
שיקולים תכנוניים כגון הצורך בהגדלת
היצע יחידות הדיור בשוק או שמירה על
ייעודי קרקע מגוונים :שטחים ציבוריים
פתוחים ,שטחים חקלאיים ,שטחי נחל
וסביבותיו ,שטחים המוקצים לתשתיות
ולמבני ציבור וכדומה .אולם ישנם גם
שיקולים חברתיים בתכנון ,אמנם פחות
שכיחים בארצנו ויותר שכיחים בקבוצת
המדינות המפותחות  -ארה"ב ואירופה -
אולם בסופם ימשיכו לחדור גם אלינו.
אחד השיקולים החברתיים הוא יצירת
דיור בר השגה באזורים שונים .המושג
דיור בר השגה מתייחס לבניה ושיווק של
יחידות דיור שידם של זוגות צעירים תוכל
להשיג ובדרך כלל מדובר על דירות בנות
שלושה חדרים במחיר סביר .בהלסינקי,
פינלנד ,למשל ,הידועה במצוקת הדיור
שלה מקדישה המדינה מחשבה ויישום
לדיור בר השגה .לאחרונה ובייחוד על
רקע עליות ממושכות של מחירי הנדל"ן
מדברים בישראל על חובת תכנון דיור בר
השגה לזוגות צעירים בהיקף של  30%מכל
פרויקט מתוכנן .מדיבורים ועד מימושם
הדרך ארוכה ופתלתלה אולם יש להעריך
גם הצהרה על צורך זה כהתחלה.
שיקול חברתי נוסף הוא הרצון ליצור
אינטגרציה של שכבות אוכלוסיה שונות
באזור אחד .כדוגמה מחו"ל אביא פרויקט
דיור שפותח בשיקגו ,ארה"ב בשכונת
מצוקה של תושבים אפרו-אמריקנים
בה נבנו במימון ציבורי בניינים נמוכי
קומה .בבתים אלה הונהג שכר דירה
מדורג ,למשפחות מבוססות ולמשפחות
עניות באותו בית משותף .האם הפרויקט
מצליח? עוד מוקדם לומר .בסיור שערכתי
במקום בשנת  2009טענו אנשי המנהלה
המנהלת את הפרויקט שהפרויקט קוצר
הצלחה ראויה אולם יש גם מי שידעו
(מחוץ לפרויקט) ללחוש את ההיפך .מכל
מקום ,הכוונות לאינטגרציה של אוכלוסיה

ממעמדות שונים היו טובות.
השיקולים שהוצגו לעיל הינם לגיטימיים,
אולם קורה לא אחת ששיקולים לא
לגיטימיים עומדים בבסיס התכנון .לא
תמיד מצליחים לזהות את השיקולים הלא
רצויים ,קל וחומר למגר אותם .דוגמה
לא שכיחה להתמודדות עם שיקולים לא
ענייניים בתכנון מצאנו בבג"ץ 244/00
הידוע בכינויו "בג"ץ הקרקעות" או
"בג"ץ הקשת המזרחית" ,שם השמיע
בית המשפט כי בהליך התכנון לשינוי
ייעוד קרקע חקלאית לקרקע מניבה,
הרצון לצמצם חובות כספיים של המגזר
החקלאי באמצעות שינוי בהיקף מופרז
של הקרקעות ובאמצעות מתן הטבות
כספיות למגזר החקלאי ,אינו יכול להוות
שיקול כלכלי לגיטימי בתכנון .במאמר
זה אציג את התכנון מן הפן הפחות מוכר
כשאתאר כיצד תכנון הערים מבטא
אמירות חברתיות דווקא ואדון בשאלה
האם הן לגיטימיות.
ניתן להביט אל התכנון בזווית שונה,
שתאפשר לזהות אלו מסרים חברתיים
סמויים קיימים לעתים בתכנון .הנושא
פחות פופולארי להתעסקות בו כי הוא אינו
שקוף וגלוי; הוא מצריך עין חדה לזיהוי
המסר; והוא בדרך כלל כרוך בנקיטת
עמדה אופוזיציונית .אתמקד בחיבור זה
בתכנון מהזווית החברתית שלו.
שיקולים

התכנון בראשון לציון:
לגיטימיים ולא לגיטימיים
העיר והשכונה בהן נולדתי ,שכונת רמת
אליהו בראשון לציון ,זימנו לי דוגמאות
מאלפות לשאלה עד כמה התכנון משרת
את החברה או שמא פועל נגדה.
ראשון לציון מנתה בשנת 240,000 2010
תושבים ולמעשה הקדימה את היעד
שהוצב לה בתכנית האב שלה לשנת .2020
העיר באמצע שנות האלפיים היא עיר
מבוססת (העשירה בארץ לפי הסקרים
במבחן של רמת ההוצאה לנפש) .יחד עם
זאת ,מכל שכונותיה הרבות ניתן להצביע
על שתיים המדורגות נמוך בדירוג חברתי-
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כלכלי ,ובלשון עממית ,שכונות מצוקה:
רמת אליהו ושיכון המזרח .עד לפני
כעשרים או שלושים שנה לא היה הבדל
משמעותי בין עוניין של שתי השכונות,
אולם מדיניות תכנונית שונה של עיריית
ראשון לציון בעבר כלפי שתי השכונות
הביאה לתוצאות שונות בהווה.
לפני שנים רבות ראיינתי את סגן ראש העיר
ראשון לציון בשעתו ,ירח יעקובי ,אודות
מקומו של התכנון הפיסי באינטגרציה
בשכונת שיכון המזרח .מר יעקובי הסביר
לי שהעירייה תכננה בשכונת שיכון המזרח
בתים צמודי קרקע כדי למשוך אוכלוסיה
מבוססת שתשנה את תמהיל האוכלוסיה
ותעלה את הרמה החברתית  -כלכלית
הממוצעת של תושבי השכונה ,כך לדבריו
בימים ההם סברתי כי צעד זה הוא קיצור
דרך לשינוי חברתי והוא רק צעד לכאורה
לכיוון של צדק חברתי ,כיוון שאינו מסייע
ממש להעלאת הרמה של המשפחות
החלשות אלא מצמצם בלבד את מספרם
היחסי של משפחות אלה בשכונה ,מה
שקרוי בשפת התכנון ,מיהול העוני.
היום ,לנוכח מדיניות התכנון בשכונת
רמת אליהו הנפרשת על פני עשרים השנה
האחרונות ,למדתי להעריך את צעדו של
יעקובי בשעתו.
תוספת האוכלוסין המסיבית בראשון
לציון התרחשה בעשרים השנה האחרונות
כשהתושבים החדשים אכלסו את השכונות
החדשות שנבנו במערב העיר .השכונה
הראשונה במערב החדש היא שכונת נווה
ים שנבנתה בצמוד וכהמשך ישיר לשכונת
רמת אליהו הותיקה (נוסדה בשנת .)1936
הנה זומנה לראש העירייה דאז הזדמנות
פז לשנות את תמהיל התושבים בשכונה
עצמה ולשנות את צביונה :יש קרקע
פנויה למגורים ממערב לשכונת רמת
אליהו ומצפונה ,יש תכנון למגורים ויש
צורך בשינוי .ברם ,במקום אינטגרציה
תכנונית כפי שנעשתה בשיכון המזרח
קיבלנו הפרדה מזן חדש ברמת אליהו.
מה בין רמת אליהו לנווה ים?
באופן כללי הגבולות של שכונת רמת
אליהו :1במזרח  -רחוב יצחק בן צבי ,
בצפון  -רחוב תורה ועבודה ,בצפון מערב
 1כיום יש נטיה להסיר את השם החדש גם
מפירסומים רשמיים.
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 חיים אריאב ואבא הלל סילבר ,בדרוםמערב  -רחוב זלמן שניאור ,ובדרום  -שד'
משה דיין (כביש  .)441הצד המערבי של
שכונת רמת אליהו ,השכונה הותיקה נושק
לשכונה החדשה ,נווה ים (ראו איור .)4
הגישה התכנונית במערב העיר היא שכל
שכונה נפרדת תשתמש בשירותים משלה,
ויוצמדו לה שירותים בסיסיים :שטח
ציבורי פתוח ,פארק גדול ,מוסדות ציבור
בסיסיים :גני ילדים ,בתי ספר מיסודי
ועד תיכון ,בתי כנסיות ,מרכז מסחרי,
שירותי בנק ודואר ,ולמעשה היא תנהל
את משק חייה באופן נפרד ועצמאי.
כך נבנו השכונות במערב החדש ,למשל,
שכונת קרית ראשון הותיקה ובין שכונות
חדשות שנבנו בצמוד לה ,כגון כרמים
ונאות שקמה.
בתחילת שנות התשעים של המאה
העשרים החלה הבניה בשכונת נווה ים
כבניה צמודה וכהמשך ישיר של שכונת
רמת אליהו ,למעשה מדובר בהרחבה של
השכונה הותיקה .אינטגרציה תכנונית-
פיסית וחברתית בין החלק הוותיק לחלק
החדש מתבקשת מאליה ,אולם עיריית
ראשון לציון הכפיפה את התכנון הפיסי
כמו גם החברתי ברמת אליהו לטובת
החלק החדש .דבר ראשון ,הדבר הטבעי
ביותר לעשותו בתחילת הדרך היה
לבנות הרחבה של שכונת רמת אליהו
ממערב ולא בניה של שכונה חדשה.
איור  4המצורף ממחיש טענה זו .שנית,
השירותים הועברו מרמת אליהו לנווה ים:
אם בעבר שני בנקים ובשנים מסוימות אף
שלושה בנקים היו ממוקמים ברמת אליהו
ושירתו את תושביה ,עם בנית השכונה
החדשה נסגרו הבנקים ואחד מהם הועבר
לשכונת נווה ים .תושבי השכונה ,מבוגרים
ומעוטי הכנסה ברובם ,מכתתים רגליהם
לקבל את שירותי הבנק היחיד בנווה
ים; המסחר הזעיר בשכונה לא השתנה
עשרות שנים :יש פעילות כלכלית ענפה
אולם ללא פיתוח פיסי; בשכונה שני
פארקים בגודל בינוני :אחד מהם "גן
מנשה" מוזנח עשרות שנים (רק לאחרונה
הוחל בשיקומו) ובשני עוד ידובר בהמשך.
מכל מקום ,לא רמת אליהו ולא נווה ים
משופעות גני משחקים ולא זכו לפארק
גדול כמו השכונות החדשות במערב העיר;
בתי הספר בשכונה הפכו לישיבות .בית

ספר יסודי ("איתמר") הועבר לנווה ים
וילדי רמת אליהו מכתתים רגליהם מידי
יום לנווה ים (ולא להיפך) גם בכבישים
סואנים וללא משמרות בטיחות .בית ספר
יסודי אחר ("ויתקין") נותר פיסית במקומו
אולם שטחו סופח בפועל לנווה ים.
למען ההגינות אציין ,כי העירייה הזניחה
את שכונת רמת אליהו מיום הקמתה,
ולמעשה התעלמה מהשכונה ומתושביה.
עם כניסתו לתפקיד של ראש העירייה
החדש בשלהי שנת  2008ישנה תחושה של
שיפור בהתייחסות ,אולם מדובר ב"טיפה
בים" לנוכח נזקים שנגרמו בתהליך בן
עשרות שנים.
אילו בזאת היו מסתכמים יחסי הגומלין
בין שתי השכונות לא היה נולד מאמר זה.
רחוב הגלים ורחוב הדוגית  -חיץ פיסי
וחברתי
ארכיב את משקפיי בהתבוננות על מסרים
חברתיים ,אסביר ואדגים:
הוועדה המקומית לתכנון ולבניה בראשון
לציון המליצה לוועדה המחוזית לאשר
תכנון ובניה של שנים עשר בניינים
המתנשאים לגובה של כתשע קומות מעל
קומת עמודים בצפיפות דיור גבוהה.
שורת הבניינים מהווה מעין "חומת בטון"
מפלצתית החוצצת בין שתי השכונות,
הנודעת כרחוב הגלים/הנחשול והמשכו
ברחוב הדוגית (ראו איור  .)1מהעבר
השני (הצד המערבי) משתרעים להם
שטחי מגורים של בתי קרקע מרווחים
המאכלסים משפחות שהפרוטה מצויה
גם מצויה בכיסם" ,מוגנים" מהשכונה
"ההיא" .צורת תכנון זו נושאת אמירה
חברתית חזקה של רצון להפריד גם
פיסית בין שתי השכונות בבחינת אמירה
בוטה של "אתם שם ואנחנו כאן ואין קשר
בינינו".
כל מי שיעמוד למרגלות "החומה" בחציה
הצפוני בפרט ובייחוד תושבי רמת אליהו
הדרים בסמוך יחוש את האיום שזו
מעוררת" .חומה" זו גם חוסמת את הבריזה
מן הים וסוגרת את קו השמים לתושבי
רמת אליהו .אין המדובר בפגיעה של דייר
אחד או בניין מגורים אחד ,שכן ועדות
התכנון אינן נוטות להתחשב בפגיעה מן
הסוג הזה (חסימת רוח ,חסימת אור וקו
שמים) מסיבה הגיונית ,לפיה אדם הבוחר

להתגורר בישוב עירוני ובמרקם אורבני
אל לו לצפות כי הישוב יישאר כמות
שהיה אלא שימשיך לגדול ולהתפתח.
לדעתי ,טענה זו אינה קבילה כשמדובר
בתכנון שכונה או בפגיעה באוכלוסיה
שלמה .אין הצדקה תכנונית ובודאי לא
חברתית לפגוע במעבר אוויר ,אור ונוף
לשכונה אחת על חשבון שכונה אחרת.
כאן מדובר באינטרס הכלל מול אינטרס
הכלל ולא באינטרס הפרט מול אינטרס
הכלל .מה גם שמדובר בתכנון של שטח
פנוי חדש שהוא אידיאלי לתכנון נכון כיוון
שהוא מאפשר לתכנן את כל השימושים
מחדש :מגורים ,צפיפות יחידות דיור,
מוסדות ציבור ,שטחים פתוחים וכדומה.
זאת ,להבדיל מתכנון חדש בתוך שטח
בנוי המציב מגבלות קשות של "משחק"
בשימושי קרקע.
ואם אמרנו שתושבי רמת אליהו נפגעים
מתכנון זה ,לא סיימנו בזאת .כאמור,
הבניינים ברחוב הדוגית וברחוב הגלים/
הנחשול מתנשאים לגובה של כתשע
קומות מעל עמודים .מדובר בשנים עשר
בניינים .הבניינים נבנו בצמוד ממש
(מרחק ארבעה מטרים) למבנים קיימים
בשכונת רמת אליהו :מגרש כדורגל ,מבנה
ציבור ובנייני מגורים נמוכי קומה .לבד
משטח כניסה מצומצם ביותר לבניינים
החדשים ולבד מהקצאת מקומות חניה
(התושבים מתלוננים שגודל שטחי החניה
קטן מהנורמה ,מקשה על חנית כלי רכב
דבר היוצר חיכוכים בין השכנים וגם
מספר מקומות החניה קטן ביחס לנהוג
בבתים משותפים חדשים יחסית) אין
שטחי ציבור.
צפיפות הדיור נטו בבניינים אלה גבוהה
מאד .בתהליך מתן תוקף (אישור) לתכניות
בניין עיר מביאות ועדות התכנון בחשבון
נתון של צפיפות נטו וצפיפות ברוטו של
יחידות דיור בפרויקט .צפיפות נטו מביאה
בחשבון לצורך החישוב את שטח הפרויקט
עצמו בלבד .צפיפות ברוטו ,לעומת זאת,
מביאה בחשבון לא רק את שטח הפרויקט
עצמו אלא גם את סביבתו .היזם בדרך כלל
ישאף להדגיש צפיפות ברוטו ולהתעלם
מנתון הנטו כיוון שבאופן זה הוא נסמך
על שטחי ציבור ,מבני ציבור ואף מקומות
חניה הקיימים מחוץ לפרויקט ,ואילו
ועדות התכנון ישאפו בדרך כלל להדגיש

את צפיפות הנטו שהוא מבחן קשה יותר
לשמירה על אינטרס הציבור או לפחות
להביא גם אותו בחשבון .מעיון במסמכי
תכניות הבנין (הוראות תכנית ותשריט)
של הבניינים בפרויקט אין שמץ של אזכור
אודות צפיפות דיור כלשהיא.
הוועדה המקומית היא הממליצה בפני
הוועדה המחוזית אם לאשר תכנית בנין
או פרויקט מסוג זה .הוועדה המחוזית
היא המוסמכת לאשר את התכנית .שתי
עובדות מעניקות כוח רב מאד בידי
הוועדה המקומית :ראשית ,להמלצת
הוועדה המקומית יש משקל רב בקבלת
החלטות בוועדה המחוזית כיוון שדעתה
של הוועדה המקומית מבטא את דעת
הרשות ותושביה שכן ,בסופו של יום ,הם
אלה שיושפעו בצורה החזקה ביותר מן
הפרויקט .לעובדה השניה יש אף משקל רב
יותר באישור תכנית אולם מעטים מודעים
לכך .היזם או הוועדה המקומית (לעתים
הרשות היא היזם) מתווים את תכנית
הבנין .הם המביאים בחשבון את הצרכים
הבסיסיים של הפרויקט וסביבתו .הערות
או מגבלות שתטיל ועדה מחוזית על
תכנית שהומלצה בידי הוועדה המקומית,
גאוניות או אמיצות ככל שיהיו ,לא יוכלו
להפוך תכנית גרועה לתכנית טובה .הם
יוכלו לשפרה במידה מוגבלת ,אלא אם
סברה וועדה מחוזית לדחות לגמרי תכנית
בנין .אולם דחית תכנית בנין בידי ועדה
מחוזית תיעשה בנסיבות מחמירות .אני
סבורה כי תכנון פרויקט רחוב הגלים/
הנחשול ורחוב הדוגית לוקה ביותר
באופן שהיה מצדיק ,אולי לא ביטולה של
התכנית ,אבל עריכת שינויים דרסטיים
בה .נוכחותם של הבניינים רבי העוצמה
יוצרת מפלצת גם מבחינה תכנונית וגם
מבחינה חברתית ,מסמנת קו גבול שאינו
מוטל בספק ומשם נשמעת מדיניות
העירייה בקול זעקה אילמת .אי שמירה
על צפיפות נטו סבירה ועל שימושי קרקע
נדרשים בפרויקט הם כשלון של ועדות
התכנון .ערך הדירות ברחובות אלה הוא
הנמוך ביותר בנווה ים בגלל סמיכותו
לרמת אליהו ובגלל התכנון הלקוי.
ההתייחסות לנוף ,דרך אגב ,היא דואלית:
מצד מערב  -הים ומצד מזרח  -גגות בתי
שכונת רמת אליהו על דוודי השמש שלהם.
מצד אחד גן עדן ומצד שני גיהנום?

מדובר אם כן באיכות חיים ירודה לדיירי
הפרויקט עצמו כשהתכנון והבניה מטיבים
עם כיסו של הקבלן בעיקר ,לבד מהפגיעה
בתושבי רמת אליהו.

איור  :1רחובות הגלים/הנחשול והדוגית
-מסר חברתי חזק

איור  :2רחוב הגלים /הנחשול " -חומת
בטון" כחיץ
צדו המערבי של רחוב זלמן שניאור -
השמים ממשיכים להיסגר
רחובות הגלים/הנחשול והדוגית נבנו לפני
כחמש עשרה שנים ,אולם בימים אלה
מסתיימת בנייתם של שני בניינים בני
 23קומות כל אחד נוסף לקומת עמודים
בצדו המערבי של רחוב זלמן שניאור
ברמת אליהו .הבניינים רבי הקומות של
הרחוב מהווים חיץ נוסף בין רמת אליהו
לנווה ים וסימון גבול ברור בין שתי
השכונות .גם כאן יש חסימה של רוח,
אור ושמש מתושבי השכונה .הבניינים
נבנו מול פארק-גן שעשועים הזכור לי
היטב מילדותי שהיה שוקק חיים ובו
נהגנו לשחק ולהתגלגל על הדשא עד
שקיעת השמש ממש .מגדלים רבי קומות
יוצרים סחרור של רוחות עזות והצללה
קשה .בניינים אלה אינם ידידותיים למי
שהולך למרגלותיהם .ועדות התכנון ערות
לבעייתיות שבאישור ובבניה של מגדלים
כאלה ומביאות נתונים אלה בחשבון.
אולם לא במקרה שלנו .שני הבניינים בצדו
המערבי של רחוב זלמן שניאור יוצרים צל
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קשה על הגן ,רוחות עזות מנשבות שם,
באופן שלא נעים לשהות בגן ואכן פחות
משפחות עם ילדים קטנים משתמשים בו.
הפארק משמש מעט מבוגרים שבוחרים
לנוח על ספסליו בדרכם מפה לשם וכן
בעלי כלבים למיניהם .גם כאן נראה
שהתכנון סיפק בעיקר את צרכיו של
היזם.
בהמשך לשני הבניינים בצדו המערבי של
רחוב זלמן שניאור ועד שדרות משה דיין
בדרום ממשיך תהליך של תכנון ובניה
מסיבי שיסגור מעגל של שמי בטון מעל
רמת אליהו.

איור  :3צדו המערבי של רחוב זלמן שניאור
 גבול ברור ובעיות רוחות והצללהזאת ועוד ,גם רחוב הגלים/הנחשול ורחוב
הדוגית וגם הבניינים ברחוב זלמן שניאור
מסווגים מוניציפלית כשטחים השייכים
לשכונה החדשה ,נווה ים .הבניינים ברחוב
זלמן שניאור יחד עם בתים חדשים נמוכים
יותר זכו לשם רחוב חדש ,הוא רחוב אבן חן.
יתרה מזו ,השטח "הכלוא" ממזרח-דרום
לרחוב הגלים ומצפון-מערב לרחוב אבן חן
כולל מגורים ישנים וחדשים בערבוביה.
הבתים הישנים משויכים מוניציפאלית
לרמת אליהו והבתים החדשים ומוסדות
הציבור משויכים לנווה ים .כל השטחים
הכלואים הם שטחים אינטגרלים משכונת
רמת אליהו והיסטורית שייכים לה.
הוריי התיישבו ברמת אליהו מיד עם
עלייתם ארצה מתימן בשנת  1962ויחד
עם תושבים ותיקים אחרים של רמת
אליהו הם חיו שנים בצריפים על אדמות
המשויכות היום לשכונת נווה ים.
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להלן תצלום אוויר שימחיש את ההפרדה הפיסית בין השכונה הותיקה
ובין השכונה החדשה:

איור  :4גבולות רמת אליהו ונווה ים מקורGoogle earth :
מתכנן המחוז ויו"ר הוועדה אינם קרובים
ומי ישמור על החלשים?
תושבי רמת אליהו לא רק שאינם לשטח ,ספק אם ערכו סיור באזור לפני
מסוגלים לנהל מאבק מול רשויות התכנון אישור התכנית וספק אם דמיינו לנוכח
ולטעון טענות להגנת סביבתם אלא ייתכן תשריט סביבה המוגש להם כיצד הפרויקט
שאף אינם מודעים לעוול התכנוני ולדחיה ישתלב עם השכונה הותיקה ,רמת אליהו.
הטמונה בתכנון בוטה זה .התושבים אולי לא ברור בפני אילו לחצים עמדה הוועדה
אינם חושבים על העוול במודע אבל המחוזית לתכנון ולבניה (מחוז מרכז)
בהחלט מרגישים אותו .מרגישים ולא ואולי אין המדובר בלחצים כלל אלא
בחוסר תשומת לב ובחוסר מחשבה .שתי
יודעים לבטא.
היזם דואג לעצמו ואילו המדינה צריכה ועדות התכנון היו חייבות לחשוב על
להגן על החלשים .את המדינה מייצגים השלכות בניה בוטה ,לא אנושית ואף לא
ועדות התכנון למיניהן ויש להן כוח רב נכונה תכנונית ולדרוש מהיזם תיקונים
שכן הן מאשרות את התכנון והבניה בהתאם.
ולעתים הן גם יוזמות תכנון .בכוחן וגם מהיכרותי את עולם התכנון ,ועדות
מחובתן לדרוש מהיזם לערוך שינויים התכנון אינן מנהלות משא ומתן קשוח
בתכניות לטובת הכלל ובכללו האוכלוסייה עם יזמים .הן מושפעות יתר על המידה
מאיומים של היזמים כי אם לא יקבלו
החלשה.
הדמיה בלבד של הפרויקט הייתה צריכה כך וכך זכויות בניה או יחידות דיור לא
לעורר חשד בקרב גורמי התכנון .הוועדה יבנו כיוון שכביכול אין רווחיות לפרויקט.
המקומית לתכנון ולבניה בראשון לציון רבים מאיומים אלה הם איומי סרק.
"נקרעת" בין האינטרס של שכונת רמת היזמים יפתחו את הארץ היכן שיתנו להם
אליהו לבין הצורך לשווק את קרקעות וכמה שיתנו להם .אם המדינה תיתן פחות
ההרחבה (נווה ים) לאוכלוסיה מבוססת .הם ייאלצו להתמודד עם ירידה במתח
הוועדה ואולי פקידים בעירייה גם הרווחים שלהם .גם איומים בהעברת הון
"נקרעים" מול לחצים של היזמים להגדיל להשקעה לחו"ל הם לעתים קרובות איומי
את מספר יחידות הדיור ולהתחמק סרק .כל יזם מעדיף להשקיע קרוב לבית,
מחובתם להקצות קרקע לציבור .לחצים היכן שיקל עליו לפקח כשהוא מכיר
אלו אינם מצדיקים בשום אופן כניעה את כללי המשחק ,את מערכת החוקים
ליזם והפקרת אינטרס הציבור .לעומת וכשהוא נגיש לשלטון.
סוף בעמוד 21
זאת ,פקידי התכנון בוועדה המחוזית,

מדינה טובעת בנאורותה

נאורות שמקורה ברגש נחיתות לאומי

מאת עו"ד יוסף אבידור
המדינה הוקמה בשנת  1948והישראלים
שחוו את הקמתה היו שיכורים של חזונות
יפים ורצון עז להגשימם :חזון עם הסגולה,
חזון עם הספר ,חזון העם החכם אשר
מגיע לתוככי הפרימיטיביות של המזרח
התיכון ,בקיצור :חזון גדלות.
וכטוב לבם של הישראלים בגדלות הנפש
שלהם ,הם החלו בניסוח של חוקים
נאורים פרי היצירה העברית ,ראשית לכך
נכתבה מגילת העצמאות ובה שפע של
הצהרות ובעיקר דגש על שיויון זכויות לכל.
ממגילת העצמאות עברה המדינה לכתיבת
חוקים עבריים טהורים :הקץ לחוקי
המג'לה העותומאנית ,והחוק הבריטי,
אף שהוא היה עותק של ה"Common
 "Lawבאנגליה ,ואשר בישראל נקראו
חוקים אלה :פקודות.
ישראלים נבחרי העם בכנסת הפכו
למחוקקים זריזים והתחרו בינם ובין
עצמם מי יאדיר את שמה של המדינה
הדמוקרטית היחידה במזרח התיכון,
על ידי חקיקת חוקים מתקדמים וינפנף
בגאווה בפני דמוקרטיות ותיקות
באירופה ,לאמור :ראו ,אנחנו אפילו
טובים יותר מכם .וכך צצו להם חוקי
עבודה שמקדמים זכויות עובדים מופרזות,
שכמה מהם התגלו כמי שיותר מזיקים
לעובד מאשר מסייעים לו ,שכן מעסיקים
נמנעים מלהעסיק מועמד לעבודה שהוא
עטור זכויות .כמו כן ,חוקים רבים למען
זכויות הילד ,שבינתיים הפך למפלצת
ששולטת בבית או בכיתה ,ואין מי שיעצור
בעדו ,והכי נורא :חוק סדר הדין הפלילי,
אשר מסדיר בין השאר את זכויות הנאשם,
הפך להיות מעטה השיריון של הנאשם,
הוא מלא כל כך זכויות והגנות ,שמשטרת
ישראל מתלוננת כי מושקעת עבודת
נמלים כדי לאסוף ראיות על מנת להביא
לדין חשוד ,אבל בבית המשפט הוא יוצא
זכאי .הפרקליטים מחככים ידיהם בהנאה
וצוחקים על המדינה המתירנית .פרקליטי
צמרת ועורכי דין שנעשו כוכבי טלויזיה,
משחררים חשודים רבים ,ואין בידי בית

המשפט לעשות דבר אלא לשלח לחפשי
את החשודים.
מה חשבו שכנינו הערבים על בולמוס
הדמוקרטיזציה שלנו .האם הם התפעלו
מאיתנו? ביקשו להתקרב אלינו? להעתיק
מאיתנו? לא ולא ,הם הביטו בנו לא רק
בחשד ,אלא גם בשאט נפש ,הם לא קנו
את האיכויות שלנו ,אותן רצינו להפגין
קבל עולם ,ההיפך :לאיבתם הישנה נוסף
כעת גורם חדש :תיעוב .אנו היינו בהחלט
נטע זר במזרח התיכון ,בלתי רצוי.
האם ידענו לקרוא נכון את שכנינו הערבים?
גם הפעם התשובה היא לא רבתי .ישראל
מונהגת על ידי דפוסי מחשבה מערביים
לקוחים מתרבות אירופה ,משם באו
מנהיגי המדינה ,לדורותיה ,וגם בניהם של
הראשונים ממשיכים את דרכם .נבנתה
קונספציה שנמשכת מאז קום המדינה ועד
היום ,של שיח במונחים של היגיון :אם אנו
נרצה בשלום ,גם הערבים ירצו :אם אנו
נפגין מול הערבים ,איכויות ,הם יאהבו
אותנו :אם נוותר להם ,הם יגיבו בויתורים
מצדם ,אם נדבר אליהם בהיגיון צרוף,
אין סיבה שהם לא ישתכנעו מהטיעונים
הלוגיים שלנו .ובכן ,טעות :הישראלי אינו
יודע לקרוא את הערבי :לערבי יש שפה
בלב ושפה בפה ,הערבי מדבר במונחים
שמכילים בתוכם סתירה מיניה וביה,
הערבי רואה לפניו ישראלי שחושש להביט
בו בגובה העיניים ,זאת מחלה ישראלית
מוצקה מאד ,היא מכילה בתוכה בעת
ובעונה אחת גם פחד תמיר מהערבי ,ובה
בעת גם התנשאות .הישראלי חשוף ושקוף
מול הערבי ,הערבי בשביל הישראלי הוא
חידה ,נדמה לו כי הוא שומע דברי ברכה,
אבל אינו יודע כי זאת היתה רק השפה מן
הפה ולחוץ  .הערבי ,מצדו מזהה רכרוכיות
אצל הישראלי ,שמקורה ביהדותו שעברה
תהליך השפלה ארוך ארוך.
אילו המנהיגות הישראלית השכילה
להכיר בחולשה הזאת ,ויותר חשוב:
להודות בקיומה ,יכלה לעשות דבר פשוט:
לגייס לשורותיה מנהיגים ממוצא מזרחי,

שיודעים לא רק לדבר בשפת השכנים,
אלא הם בעלי אותה מנטליות .אינטימיות
זאת עם האויב ,מעוררת באופן מיידי גם
כבוד וגם קרבה ואמון בין הצדדים .אבל
הדבר האחרון שמנהיגים ישראלים רצו,
זה להתחלק בשררה עם אחרים ,בייחוד
לא עם מזרחים ,כי היה ברור למנהיגים
מהמוצא האירופי ,כי הצלחתם של
ישראלי מזרחיים מול הערבים תהיה
מוחצת.
שלא נטעה ביצר האדם שהוא אנוכי עד
לכדי מצב של סכנה :נזכור נא את הדוגמה
של לוי אשכול ,כשר בטחון ערב מלחמת
ששת הימים ,המדינה הייתה בחרדה,
ואשכול נתבקש לפנות את מקומו כשר
בטחון לטובת משה דיין ,כגנרל מוערך.
לוי אשכול בתחילה סרב ,וכמו ילד מפונק
הוא אמר" :אבל אני רוצה להיות שר
בטחון" .ובכן ,גחמה אישית של מנהיג
קודמת לבטחון המדינה.
להווי ידוע כי רגש עליונות הינו מסווה
לרגש נחיתות נסתר .אין זה סוד שישראל
כמדינה אכולה ברגשי נחיתות .זאת תוצאה
בלתי נמנעת של אלפי שנות סבל ורדיפות
בגלות הקשה .ישראל מחפה על כך ברגש
עליונות ,מתהדרת בכוחה הצבאי .לעולם,
מפגינה את שריריה ומאיימת על אויביה
בתגובות חריפות.
הישראלי ,כיחיד ,מתנהג ככל האדם :עם
בטחון עצמי ,כבוד עצמי ,עם טקט ,וללא
התרפסות .הוא יודע שהתרפסות רק
מזיקה ,לדוגמה :גבר שמתרפס בחיזוריו
אחרי אשה ,ייכשל  .והנה ,כמדינה ישראל
שוכחת את כל הכללים ,היא מתחננת
לשלום ,מתרפסת ,מוחלת על כבודה.
עד הנה ,מנהיגים :רדו נא מהאולימפוס,
השתלבו נא במרחב המזרחי ,התבוננו
לערבים בגובה העיניים ,ותגלו כי עם
הערבי אין משתמשים במלים בלבד :לפי
תוצאות מחקר ,התקשורת הורבלית בין
אנשים הינה אך ורק כ  10%מהתקשורת
בין בני אדם ,שברובה איננה מילולית.
המשך בעמוד 14
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ביקורת ספרים ל"אפיקים"
מאת דר' אביבה קליין-פרנקה

סוחרי הודו של ימי הביניים :מסמכים
מ'הגניזה הקהירית' " -ספר הודו" .מאת:
שלמה דב גויטיין ועקיבא פרידמן.
Shlomo Dov Goitein and
Mordechai Akiva Friedman India
Traders of the Middle-Ages:
Documents from the Cairo Geniza
“”India Book
Leiden and Boston: Brill and the
Ben-Zvi Institute, Jerusalem, 2008
ISBN 13-978-90-04-15472-8
ISSN 0169-815x
p. cm. - (Etudes sur le judaisme
medieval v. 31
Euros 249.00, Hardcover
 918עמודים ו 22-עמודים של ההקדמה
 3מפות 15 ,טבלאות ,ביבליוגראפיה,
 5אינדקסים
שם הספר מעיד על תוכנו ועוסק
בפעילותם בימי-הביניים של סוחרים
יהודים מאירופה וצפון אפריקה עם עדן
והיבשת ההודית .המקור לתיעוד מבוסס
על מסמכים מתוך "הגניזה הקהירית".
הכוונה לגניזה שנתגלתה בבית הכנסת
ע"ש אבן עזרא שבפוסטאט ,מצרים.
הספר מנתח את המיסמכים הנוגעים
לשנים מ 1080-עד .1240
השם שניתן לספר זה נובע משתי הגדרות
גיאוגרפיות :אל הינד ובחר אל הינד
Al Hind and bahr al Hind- Bilad al
Hind or Diyar al Hind
למרות שרוב מסמכי הגניזה המזכירים
את המסחר עם הודו מתכוונים למסחר
עם החופים המערביים של הודו ,התקיים
גם מסחר עם חופיה המזרחיים של הודו
ועם פרס ופקיסטאן.
המספר הגבוה של איזכור תימן ויהודיה
במסמכי הגניזה בכלל ובמסמכים
הקשורים למסחר היהודי עם הודו מפתיע
ומרתק כשלעצמו .סוחרי מצרים מזכירים
לעתים קרובות את תימן ביחד עם הודו,
כגון :ארץ תימן והודו:
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diyar al Yaman wal Hind
האוקיינוס ההודי להבדיל מוזכר כ-
וגם .Bahr al Hind, al bahr al Kabir
למרות שרבות נכתב על גניזה זו מן הראוי
שנזכיר בקצרה שגילוייה אירע במחצית
השנייה של המאה ה 19-ופרסומה בא
הודות ליעקב ספיר .בשובו בשנת 1859
ממסע בהודו ,תימן ועדן לארץ-ישראל,
שהה במצרים וביקר בבית-הכנסת
שבפוסטאט ,שהיה ידוע גם בשם בית-
הכנסת הירושלמי .הוא התוודע לגניזה
שבעליית הגג של הבניין (זה מנהג נפוץ
בקרב היהודים בתפוצות לגנוז ספרי תורה
שנפסלו ,טקסטים של מזוזות ,שטרי -
מכר ,שטרות וחוזי שכר ,כתובות ותעודות
של נישואין וגירושין ,ספרי תורה ,תפילה
ופיוטים ,תעודות ומסמכים של בית-
הדין ופסקי-דין ,וגם צוואות ומכתבים
של אנשים פרטיים תושבי קהיר או של
סוחרים או מבקרים בעיר .היה זה ממנהגם
בטרם המשיכו במסעם להודו  -להפקיד
צוואות או מכתבים לבני משפחותיהם
או מסמכים מסחריים שנועדו לשולחיהם
ושנחתמו בנוכחות עדים) .תעודות שלא
נדרשו מצאו דרכם לעליית הגג .שם נערמו
במשך דורות רבים.
ברבות השנים נתמלאה עליית-הגג
ונאטמה .במרוצת הזמן נשכח קיומו
מהזכרון הקולקטיבי של הקהילה .החלל
שמעליה שימש את הקהילה עד המאה
ה 17-כמחסן גניזה חדש .שיפוצים שנעשו
במבנה במחצית המאה ה ,19-חשפו את
החלל שנאטם בעליית הגג (באותה תקופה
נתגלו בקהיר גניזות נוספות במערות
ובבית-הקברות היהודי .מכל המקורות
הנזכ"ל ,אך אוסף המסמכים שנתגלה
בבית-הכנסת בפוסטאט הוא מבחינת
המיגוון והכמות החשוב ביותר).
המיוחד ב"גניזה הקהירית"
שונה אופי הגניזה הזו מגניזות מצויות
אחרות .בדרך כלל ,אוסף מסמכים
וארכיונים של מדינות וקהילות מתרכזות
באירועים ובנפשות הפועלות בסביבתם
המיידית ,ומשקפות את הפעילות

התרבותית והמסחרית של אזרחיה
ולעתים גם משלבת מידע על השליטים.
א .הוא הארכיון היחיד היהודי שנתגלה
עד כה בארץ מוסלמית.
ב .הוא מכיל בעיקר חומר של ועל יהודים.
התעודות שנתגלו בעליית-הגג של בית
הכנסת מספקות לנו מידע רב על קהילות
ומנהיגיהן ,על קשרים בין הקהילות ועם
ארץ ישראל ,על בתי-כנסת במזרח התיכון,
על יהודים שאיישו תפקידים רמים
ושירתו את המדינה והשליט בנאמנות
רבה .על סוחרים יהודים מספרד ,מרוקו,
תוניסיה ,מצרים ועדן שהרבו בנסיעות
לרגל מסחרם .הסוחרים הללו הותירו
אחריהם התכתבות עניפה בעלת אופי
משפחתי ומסחרי ,שמתוכנן אנו למדים
על המיבנה ואופי הסחר היהודי עם הודו.
בנוסף יש בהם גם תיאורים מפורטים
על הקורות אותם בערים ובנמלים ,בים
וביבשה במסעותיהם עד הגיעם למחוז
חפצם שהיה עדן ,הודו וציילון.
לדעתו של גויטיין סוחרים מן המעמד
הבינוני מספרד ,מסיציליה ,מתוניסיה
ומרוקו ,ממצרים ,מארץ-ישראל ומסוריה
גילו במשך רוב המאה ה 11-עניין מועט
בסחר עם הודו .רק לקראת סוף המאה
ה ,11-כשאיטליה שלטה על התנועה
הימית באגן הים-התיכון ושייטה גם
בים-האדום ,היה התוואי הימי והיבשתי
להודו בטוח יותר לתנועה של אוניות
ושיירות .סוחרים ובעלי-מלאכה מהמעמד
הבינוני גילו עניין בסחר זה ובהדרגה
השתלבו במסחר על בסיס אישי ,משפחתי
ובשותפות עיסקית .תפקידם בסחר-הודו
התמעט בהדרגה במאה השתים עשרה.
במאה השלוש עשרה מונופול המסחר עם
הודו עבר לידיים של סוחרים מוסלמים
(עמ' .)XXV
נציין עוד שהמסחר בתקופה הנדונה
התאפיין:
 .1בטרנזיט של סחורות לשני הכיוונים,
המסחר היה סיטוני והסחורות החליפו
בעלים כמה פעמים.

 .2הוא התבצע בעיקר במרכזי המסחר
הגדולים בנמלים של עדן ומצרים.
 .3הסוחרים הגדולים שעסקו במסחר
הטרנזיט בתקופה זו לא היו דווקא
יהודים.
 .4ועוד נוסיף שהמידע שאנו דולים
ממסמכי הגניזה הזו זורקים אור גם על
העמים המוסלמים באגן הים-התיכון ,על
שליטים ואזרחים ועל המסחר העולמי.
המידע שאנו שואבים ממסמכי "הגניזה
הקהירית" חובק את העולם היהודי .הוא
במיוחד מעשיר את ידיעותיהם על המיבנה
והאירגון של קהילות היהודים באגן
הים-התיכון .עלינו לזכור שיהודים שחיו
במדינות מוסלמיות לא הותירו אחריהם
תיעוד רב ממנו נוכל ללמוד על קורותיהם
בגולה ובמיוחד על חיי היום יום (הסיבה
למחסור זה היא אולי בתפיסה שרווחה
בקרבם ,שהגולה היא זמנית ואינה ראויה
להיזכר בכתובים).
כל התחומים של מדעי-היהדות הועשרו
בפרטים היסטוריים חשובים מתוך
"הגניזה" .בעקבות הגילויים נזקקו לא
אחת החוקרים להשלים ,לשנות או לתקן
פרט או תפיסה היסטורית ואף לשכתב
את ההיסטוריה .מרבית המסמכים
כתובים בערבית-יהודית ומכאן חשיבותם
גם לחקר הלשון היהודית  -ערבית .רוב
התעודות הנן בשפה הערבית ונכתבו
באותיות עבריות .המחברים תירגמום
לאנגלית (פ'.)14:138
אך לא רק את ההיסטוריה היהודית
התרבותית ,החברתית והכלכלית האירה
גניזה זו ,תרומתה רבה גם להיסטוריה
העולמית בתקופה זו .אין עוררין על
החשיבות של המקור הזה לכל מחקר
כלכלי וחברתי והוא נוגע לאוכלוסיות
רבות :יהודי ,נוצרי ,מוסלמי והודי (עמ'
 .)3עד גילוייה של גניזה זו ,היה קיים
מעט מידע על הפעילות המסחרית בין
אירופה והארצות של אגן הים התיכון,
הים האדום והמזרח הרחוק .פרט להודו
הכוונה גם לארצות אחרות באסיה ,כמו
ציילון ,סומטרה ,אינדונזיה ויפן (המיסחר
עם סין היה כנראה דרך נמלים בהודו,
כי במסמכי הגניזה הקהירית אין איזכור
ישיר למסחר עם סין אלא לשיווק מוצרים
מסין (עמ' .)6
המידע מן הגניזה הקהירית מלמדנו

שמצרים היתה צומת מסחרית מרכזית
בימים ההם ותחנה חשובה לנוסעים
וסוחרים בתוואי הימי והיבשתי .מקבילה
לה בחשיבותה היא עדן ונמלה .זו היתה
חנייה הכרחית למדרימים להודו ולארצות
האוקינוס השקט גם לנוסעים מזרחה,
לקרן אפריקה .כמו בפוסטאט ,כך גם
בעדן נהגו הסוחרים והנוסעים להפקיד
אצל ראש הקהילה ,בבית-הדין ,אצל
מנהל הנמל או "פקיד הסוחרים" (Wakil
 )al Tujjarמכתב או מסמך בעל אופי
משפחתי או עיסקי  -למקרה שלא יחזרו
ממסעותיהם.
מקומה החשוב של עדן בסחר של אירופה
וצפון אפריקה בימי-הביניים עם ארצות
באסיה מהווה תגלית חשובה .הסוחרים
קיבלו בעדן הדרכה לגבי המשך מסעם
וגם מכתבי המלצה לאנשי קשר בהודו
ובציילון .במסמכי הגניזה מוזכרים תימן
ויהודיה כאלף פעמים ובספר הודו שלפנינו
מוזכרת עדן ופעילות יהודיה במסחר
עם הודו ביותר ממאתיים מיסמכים.
עדן שימשה בתקופה זו תחנה טרנזיט
לסחורות .סחורות מהודו עברו ידיים
ובעלים לסוחרים מאירופה וסחורות
מאירופה פורקו בעדן והועברו לידיים של
סוחרים מעדן ומהודו.
במצרים ובעדן מילאו יהודים במשך
דורות מספר תפקיד של מנהל הנמל
והמכסים .שרירה היתה גם התופעה
שמישרות כמו ראש הקהילה או פקיד
הסוחרים עברה מאב לבן במשך מאות
שנים ,דבר שהקל על גוייטיין איסוף חומר
על תולדות המשפחה.
מאות אלפי המסמכים שנתגלו בגניזה
זו הועברו לספריות ידועות בעולם.
האוסף הגדול ביותר נמצא באוניברסיטת
קיימבריג' באנגליה .בנוסף מצויים
אוספים גם באוניברסיטה של אוקספורד
וב"ספריית הבודילאינה" באוקספורד,
ב"בריטיש מוזיאום" בלונדון ,בספרייה
של "הסמינר התיאולוגי" בניו יורק,
ב"ספריה הלאומית" שבפריז ,ב"ספריה
הלאומית" בבודפסט וב"מכון לכתבי-יד"
בסנט .פטרסבורג.
הספר מחולק לשני חלקים ובכל חלק
מספר פרקים.
חלק א' כולל הקדמה מאת מ.ע .פרידמן
ושלושה פרקים.

בפרק הראשון מתאר גויטיין את עבודתו
בבחירת התעודות ואת גישתו בניתוח
החומר (עמ' .)3-27
הפרק השני עוסק באישים וסוחרים
שהיו פעילים בסחר עם הודו וגויטיין אף
מרחיב את ידיעותינו על משפחותיהם.
השיטה בה בחר גויטיין לעבוד היתה בשני
אופנים ,אופקית ואנכית .הוא אסף ונבר
בכל פיסת נייר וחיפש מידע על שליט או
פקיד ,על סוחרים ומסלולי מסחרם ,על
השותפים במסחר ועל משפחותיהם של
הסוחרים והנוסעים בתוואי מספרד עד
ציילון .גויטיין מספק לנו מידע רב על
הסוחרים הגדולים של תקופה זו ,כגון:
יוסף בן דויד לבדי ומשפחתו ,מצמון בן
חסן יוסף ומשפחתו ,מחרוז בן יעקב,
אברהם בן יג'ו ואבן אלמשאטי .עבור
שני האחרונים הצליח גויטיין למצוא גם
חומר ממנו חיבר רשימה גיניאלוגית של
המשפחות ושיחזר דורות רבים בתולדות
בני-המשפחה וצאצאיה .גויטיין מצא
מאות תעודות של ועל זיקרי כהן ,סוחר
ממצרים ששימש גם כבנקאי למאות
סוחרים .מתוכנן של התעודות אנו למדים
על הפעילות העניפה של משפחה זו .יש
תעודות על הפקדות כספיות ,על קבלות
על תשלומים מסוחרים לא מצריים
ועל הוראות לתשלום שנתנו לסוכניהם
בארצות רחוקות עדן והודו (עמ' .)27-120
הפרק השלישי מוקדש לנושא הספנות,
מסלולי המסעות וההפלגות של הסוחרים
ובעלי המלאכה ושמותיהם .גויטיין גם
מביא פרטים רבים על בעלי אוניות
וסוקר את המצב הבטיחותי בדרכים
באותה תקופה ,וכלל תיאורים על
הסכנות האורבות למפליגים ולנוסעים
ולסחורותיהם בים וביבשה (עמ' .)121-164
גויטיין חקר גם נושאים שאינם קשורים
ישירות לסוחרים .הוא אסף מידע על
המסחר על סוגיו של הייבוא והייצוא.
במיוחד המסחר במוצרי-תעשייה מהודו
ואליה היו רבים .ברשימתו  103מוצרים
שיוצאו מהודו דרך עדן למצרים ולמערב
ו 77-מוצרים יובאו להודו דרך עדן.
חלק ב' מכיל את המסמכים המוזכרים
בחלק א' (עמודים  .)167-799גויטיין
מציין את מידות התעודה ,התאריך,
השפה והשמות המוזכרים בה .גויטיין גם
מרחיב ידיעותינו על הנושא או האנשים
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המוזכרים ומשלים לנו מידע מתוך
ידיעותיו הרבות בהיסטוריה כללית,
בענייני איסלם ויהדות .היו נושאים
שגויטיין המשיך לחקור מעבר לתעודה
ותוכנה ,כגון :המשפט המוסלמי והמשפט
היהודי בימי הביניים ,מעמד אנשי השררה
היהודים ויחסו של השליט אליהם .הוא
חקר נושאים כמו חינוך וחוקי ירושה.
ערך רישומים ואסף נתונים על מקצועות
שונים המוזכרים במסמכים ,על חומרי
הגלם ,על ההפקה ,שיטות העיבוד ותוואי
השיווק .נושא שעניין אותו מאוד הוא
ייבוא וייצוא של צבעים ובדים ,חרסינה
וספרים ,מעמד האישה בחברה היהודית
והמוסלמית ,התרבות החומרית ומה
מכיל משק-בית-יהודי בימי-הביניים .הוא
גם סקר וחקר נושאים כמו התבלינים
והבשמים.
בסבלנות אין קץ ובסקרנות של חוקר
והיסטוריון נסע גויטיין מספריה לספריה
במשך שלושים שנים ויותר לבדוק
וללמוד כל תעודה .תעודות שהיו שייכות
לאותה משפחה היו מפוזרות בספריות
שונות בעולם .וכמו על לוח פסיפס הוא
צירף פרט לפרט על משפחה ,על עיר או
קהילה .מתעודות שהיו קרועות ,לפעמים
גם מחוררות ,לא אחת פיסות-נייר זעירות
כעשרה ס"מ גודלן ,ללא תאריך עם מילים
או משפטים מקוטעים שנראו תחילה
כחסרי תועלת הצליח גויטיין למצוא
הקשרים שרמזו על שם הכותב או תאריך
התעודה .כך הצליח גויטיין לשחזר את
חיי היום יום של היהודים באגן הים
התיכון והאדום.
לסיכום
בכל מחקריו הצליח גויטיין להציב אבן
יסוד למחקרים שהניבו שרשרת של
מחקרים נוספים .הוא ידע לעודד צעירים
להמשיך בדרכו והצליח להעמיד לו
תלמידים רבים .מרדכי עקיבא פרידמן,
המחבר השני של הספר שלפנינו הוא
הבכיר שבהם.
גויטיין הקדיש את רוב חייו לחקר
האיסלם ויהדות ארצות האיסלם .במיוחד
עניינו אותו נקודות המיפגש בתרבות של
שתי הדתות .מבין יהדות האיסלם בלטו
מחקריו במיוחד על יהדות תימן .הוא
טיפח קשר מיוחד ליהדות תימן כי ראה
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בה משהו שורשי ואוטנטי הנעדר בעדות
אחרות .גם בשיבתו בארצות-הברית נהג
גויטיין לבקר ולהתפלל בבית-הכנסת של
התימנים בפרינסטון .תפילתם הפעימה
אותו וניגונם נגע במיתרי ליבו ונפשו ,כפי
שהתבטא פעם.
"הגניזה הקהירית" מזכירה במשך למעלה
ממאתיים שנים את יהודי תימן ומתוכנן
של המסמכים אנו למדים על יהודי תימן
שהם מכניסי אורחים ,מלומדים ויודעי
ספר ,נדבנים המוכנים תמיד לעזור.
יהודי תימן מופיעים כבעלי תורה ובעלי
אמצעים .יש משפחות אמידות במיוחד ויש
תיאורים רבים על עיסוקיהם ומסחרם של
יהודי תימן ועדן .כן אנו למדים שגם אבו
זיקרי הכהן הסוחר המפורסם מפוסטאט
לקח לו אשה מעדן ובכלל כלות מתימן
היו מבוקשות בהרבה קהילות.
בעיסוקו האינטנסיבי במשך שלושים
שנים בתוכנן של התעודות מן "הגניזה
הקהירית" הצליח גויטיין להחיות תקופה
היסטורית "בעור ,בשר וגידים" ,שעליה
ידענו עד לגילוי מקור זה מעט מאוד .צלח
בידו להחיות קהילות ,אנשים ומקומות
עד שנדמה לנו שזכה בקפיצת הדרך
ו"ראה" במכונת הזמן אחורה עד שנדמה
לנו שראה עצמו מהלך ברחובותיה של
פוסטאט או עדן בתקופה הנדונה.
זכורני שגויטיין אמר לי באחד מביקוריו
בארץ שישיבתו בארה"ב (לשם העתיק את
מקום מגוריו בשלושים השנים האחרונות
לחייו) עזרה לו להבין את מבנה החברה
המוסלמית והיהודית בימי הביניים .הוא
מצא בה מכנה משותף למבנה השלטון
בארצות הציויליזציה המוסלמית ,דהיינו,
שלטון מרכזי חלש ושוק חופשי למסחר.
שלא כמרבית החוקרים עד זמנו ,גויטיין
לא דלה רק "פנינים" מתוך מסמכי
הגניזה .גדולתו היא בראייתו הכוללת.
הוא התייחס לכל פתק ,פיסת נייר,
מכתב או תעודה כחלק ממשהו כללי
השייך להקשר רחב יותר .הוא היחיד
שגרס שמתוך מאות אלפי המסמכים של
אנשים אלמונים ,אפורים או מפורסמים,
בעלי תפקידים או שליטים ,אפשר לדלות
פכים ומידע ,לרקום נדבך לנדבך וללמוד
מכל הנאסף על התקופה .הוא עקב אחרי
סוחרים שיצאו מביתם ,התעכבו במצרים,
הגיעו לעדן ועד בואכה הודו .חיפושיו

ומחקריו כללו לא רק את ההיבט היהודי,
הוא חיפש בליקוטיו את המכנה המשותף
הרחב ביותר של העמים שחיו בארצות
הללו וניתח את הנתונים כהיסטוריה
חברתית ,תרבותית ואיזורית.
זהו הארכיון היהודי היחיד שהשתמר
והידוע עד כה והחשוב ביותר שנתגלה
בארץ מוסלמית.
פרסומיו העיקריים של גויטיין המבוססים
על מסמכי "הגניזה הקהירית" הופיעו
בחמישה כרכים בשם כולל "החברה
הים תיכונית" .בנוסף הוא פירסם במשך
למעלה משלושים שנים מחקרים רבים,
ספרים ומאמרים הקשורים למימצאיו
ומחקריו מתוך גניזה זו.
כשרונו של גויטיין התבטא ביכולתו לעסוק
בשאלות רחבות רגיונלית ותקופתית
ולקשור את הקצוות של המידע .סגולתו
שידע להבחין במגמות ובתהליכים
היטוריים מקומיים וגלובליים.
ספר הודו שלפנינו יחד עם הפרסומים
האחרים שלו המבוססים על הגניזה הזו,
חיוניים הם ומהוים ציוני-דרך לחוקרי
היסטוריה של ימי-הביניים.

סוף מעמוד 11

מדינה טובעת בנאורותה
בתחום הזה ישראל נכשלה כשלון חרוץ,
כי היא מבינה רק מלים ,וטיעונים לוגיים,
לא רק שאין לה יכולת לשוחח באמצעות
תקשורת חזותית ,אלא בחביון לבה היא
בזה לאמצעים האלה שאינם אמצעים
של הידברות לוגית ,לפיכך אין לה יכולת
לתמרן רגשות ,יצרים ,לייצר מערכים
פסיכולוגיים אצל אומות .מנהיגים ,תנו
לאחרים לבצע את מה שאינכם מסוגלים,
מעצם טבעכם ,לבצע .שתפו בהנהגה גם
מנהיגים ממוצא של הים התיכון.

הידעתם את הנוער העובד?
				
מאת דר' דן אלמגור

(רשימה שניה בסדרה על "ילדי תימן בעתונות הילדים העברית")
בגליון הקודם של כתב-העת 'אפיקים'
(גל' קלד-קלה ,אדר תש"ע ,עמ' ,)26-29
פרסמתי את הראשונה בסידרת רשימות,
המוקדשת לדמותם של בני-תימן ,ובעיקר
של ילדים בני העדה ,כפי שהשתקפה
בספרות ובעתונות הילדים והנוער
העברית בארץ ,משנות השלושים של
המאה הקודמת ואילך.
סופר שם בהרחבה על גליון מיוחד של
המוסף לילדים של העתון היומי 'דבר',
שיצא לאור בשבוע חנוכה ,כו כסלו
תרצ"ד ( - )1934עתון בן שמונה עמודים
גדולים ,ששבעה מהם הוקדשו לבני העדה
התימנית .היה זה ,למיטב ידיעתי ,מוסף
ראשון של עתון-ילדים עברי שהוקדש
כמעט כולו (פרט לעמוד בו הופיע שירו
של אלתרמן" ,משחק חנוכה") לנושא זה.
סידרת הרשימות שבה מדובר אינה
מתיימרת לסקור את כל הרשימות,
הסיפורים ,השירים והאיורים על בני
תימן שראו אור בעתונות הילדים והנוער
העברית (מספרם של אלה מגיע למאות!);
אלא רק להפנות את הזרקור לנושא מרתק
וחשוב שלא זכה עדיין למחקר יסודי,
ולגרות את סקרנותם של סטודנטים
וחוקרים צעירים ,המחפשים נושא הקשור
בספרות ,היסטוריה ,סוציולוגיה ,פולקלור
ואמנות .הם מוזמנים להיעזר בסידרת
הרשימות שתופיע כאן ,ב'אפיקים' ,וכן
בביבליוגרפיה המופיעה בסוף הספר
'שושנת תימן' (שמהדורה חדשה ומורחבת
שלו עומדת לצאת לאור בקרוב על ידי
עמותת 'אעלה בתמר').
הזכרנו כבר כי היה זה אך טבעי
שהמוספים לילדים של העתון היומי
'דבר'" ,עתון פועלי ארץ-ישראל" וכן הדו-
שבועון 'במעלה'" ,עתון הנוער העובד",
יקדישו שוב ושוב מקום לילדי שכונות
העוני ,שרובם לא יכלו ללמוד בבתי-
ספר מסודרים (בהיעדר חוק-חינוך-
חובה-חינם בארץ-ישראל המנדטורית),
והם נאלצו לסייע בפרנסת משפחותיהם
כרוכלי עתונים ושרוכי-נעליים ,כמצחצחי

נעליים ,כעוזרות בית וכסבלים ,המסייעים
לעקרות-הבית להוביל את קניותיהן
מהמכולת .משוררים ומספרים רבים
כתבו עליהם שירים וסיפורים נוגעים ללב.
ציירים ומאיירים בעלי תודעה חברתית
מפותחת ורגישות רבה לחלש  -ובראשם
נחום גוטמן ואריה נבון  -הפליאו לשרטט
את דמויותיהם בעט ובחיתוכי לינוליאום
ועץ ,שהופיעו מעל עמודי 'דבר לילדים',
ואליהם נצטרפו הצילומים הרבים
שהופיעו ב'במעלה' .בעיקר הכמירו את
הלב הילדים העניים ,ילדים ממש ,רבים
מהם מבני תימן ,ששימשו כסבלים ,ונשאו
בזרועותיהם הדקות את סלי המצרכים
הכבדים של עקרות הבית.
הסבלים הצעירים
כחדשיים לפני הופעת גליון-חנוכה של
מוסף 'דבר' לילדים ,שהוקדש כולו לבני-
תימן  -ביום ו' ,כ"ו תשרי תרצ"ה (5
באוקטובר  - )1934ראה אור מעל עמודי
אותו מוסף עצמו סיפור ארוך ומנוקד
בשם "טובים השניים" ,שהשתרע על פני
עמוד וחצי .חתומה עליו ברכה (הלא היא,
קרוב מאד לודאי ,ברכה חבס  -סגניתו
של יצחק יציב ,עורך 'דבר לילדים' ,ומי
שהרבתה לכתוב ברגישות רבה על ילדים
ובני-נוער תימנים) .הסיפור ,שכל גיבוריו
הם מכרם-התימנים ,וכך מעידים עליהם
גם שמותיהם ,פותח במלים" :יום רע
ומר היה זה לעובדיה בן סעדיה מכרם
התימנים ,יום של פגעים מתחילתו ועד
סופו".
ומדוע? כיון שדווקא בבקר זה" ,בערב החג,
בשעה שהשוק הומה והעבודה בוערת",
איחר לקום עובדיה ,הנער הרזה חובש
הכיפה ,העובד כסבל ונושא על גבו סלים
ובהם המצרכים שקנו גבירות-הבית לחג.
עובדיה בן סעדיה מתקנא ביריבו בן-גילו.
סעדיה בן עובדיה" :מי יודע כמה סלים
הספיק כבר זה לשאת היום?" .ובעודו
נוטל בחפזון את החבל והשק ועומד
לצאת את הצריף ,נשקפת אליו לפתע מן

הרצפה דמותו שלו מתוך הראי הקטן,
שעל הרצפה בחנותו של זכריה ,אחיו -
ראי שנכסף תמיד לפחות לנגוע בו .הוא
מניח מיד את הראי בתוך כובעו ויוצא
בעליצות לרחוב ,כדי להראות את הראי
ל"יריבו" ,הנושא את סלה של "גברת"
אחת .אך לפתע הוא מתחלחל למחשבה:
מה יאמר אחיו ,זכריה ,כשיגלה שהראי
שלו נגנב בידי עובדיה אחיו?
פה ושם משובצים בסיפור שירים קצרים
("סעדיה בן עובדיה ,איש ריבי / ,הבט-נא
וראה מה בכובעי" ,או" :גברת ,סל ,תני
לסבל  /אסחב הכל ,בזיל הזול") .אבל
לעיין בעמודים האלה בעיקר בזכות ששת
האיורים-החיתוכים הנפלאים מעשה
ידי אריה נבון (אולי הגיע הזמן שמישהו
יזום הוצאה לאור של אלבום ובו מבחר
הציורים והחיתוכים המרגשים האלה של
גוטמן ונבון ,שרק חלק קטן מהם יכולנו
לכלול בספר 'שושנת תימן'?).
ואלה ששת הציורים של אריה נבון,
שמתחת לכל אחד מהם מוצגת הדמות
המופיעה בו:
"סעדיה בן עובדיה"  -נער תימני חובש
כיפה ,הנושא על גבו סל נצרים גדול וכבד;
"עובדיה בן סעדיה"  -נער תימני אחר,
חבוש "כובע טמבל" ,הנושא על כתפו סל
נצרים גדול לא פחות ,ובו מצרכי מכולת;
"זכריה ,האח הבכור"  -נער חובש כיפה,
שמצא דרך להקל קצת על המשא ,והוא
דוחף עגלה (שהיא בעצם תיבה מאולתרת
ולה גלגלים); ושתי נערות ,שאחת מהן
סבלית גם היא" :סעדה ,האחות הקטנה"
 נערה גדולת עיניים ,הנושאת בידה סלדומה.
בציור-תחריט גדול נוסף של אריה נבון
המלווה את הסיפור "טובים השניים",
נראה גם ארגז גדול וריק ,שעל דפנו כתוב
בלועזית השם "ברלין" (כנראה אחד
ה"ליפטים" שבעזרתם הביאו אתם העולים
שהגיעו אז ,1934 ,מגרמניה ,את רהיטיהם
ובגדיהם ,וחלקם הפכו ל"צריפי" מגורים)
 -ועל קרקעיתו מתפרקדים שני הנערים.
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הכתובת מתחת לציור לקוחה מן הסיפור
עצמו" :ארגז בן-עצים ,פתח שערים/ ,
ויבואו בך החברים השניים".
		
"מאבק-אדם  -לאדם!"
כראוי למוסף של "עתון פועלי ארץ-
ישראל"' ,דבר' ,מוצגת מול הנערים
העובדים ,שאינם יכולים ללמוד ,האחות
הלומדת ,נעמי" :חכמה גדולה היא,
מלומדת ,ב'נוער העובד' היא ,קוראת
בעתונים והולכת לשיעורים ויודעת ה-כ-ל".
והדמות בציורו של נבון שונה מזו של כל
הילדים והילדות שבסיפור" :נעמי מ'הנוער
העובד'" ,ובו נערה קצרת שיער ,בחולצת
"תנועה" עם שרוך (של תנועת "הנוער
העובד") ,המחזיקה תחת בית שחייה
ספר-לימוד.
ואכן ,כבר בגל' כ"ו תשרי תרצד (כרך ד',
א ,לז 5 .באוקטובר  ,)1934הופיעה רשימה
ארוכה מאת ברכה (חבס)" ,הידעתם את
הנוער העובד?" ,המשבחת את ההסתדרות
ואת רגישותה למצבם של ילדים עניים
הנאלצים לעבוד ,במקום ללמוד .שני
ציורים מרגשים של אריה נבון מראים
ילד קטן ,חובש כיפה ובעל פיאות ,המוכר
ברחוב שרוכי נעליים  -וילד שני ,חובש
קסקט ,המוכר ברחוב את העתון 'דבר'.
וכך נאמר שם ,כבר בפתיחה:
"נער קטן הלך ברחוב .חולצתן הכחולה
מגוהצת ,המטפחת האדומה ענודה יפה
לצוארו ,וכולו אומר :חג! התכירוהו? הן
החלבן הקטן הוא ,זה אשר בוקר וערב,
חורף וקיץ ,ייחפז מבית לבית ,משכונה
לשכונה ,וכדי  -החלב הכבדים בידיו.
מאובק ,מיוזע ,עייף הוא תמיד  -ועתה,
הביטו ,צועד לו בנחת ומזמזם שיר לעצמו.
והנה גם הסבל הקטן וילד-החנות ,המביא
יום-יום סלים עמוסים מכולת לביתכם,
ושוליית הסנדלרים ומוכר העתונים אף
הם כאן ,והעוזרת ,והתופרת  -כל הילדים
העמלים .חבורות-חבורות צועדים הם
בנחת והסיכה האומרת" :לעבודה ,להגנה
ולשלום" תקועה להם בחולצתם.
• מה יום מיומיים ,הנוער העובד?
• חג לנו היום.
• מה דבר החג לכם ,הנוער העובד?
• גדול היום חגנו .עשר שנים ליסוד 		
הסתדרותנו.
וכשם שבגליון חנוכה החגיגי של אותה
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השנה ,הופיעה רשימה קצרה שהוקדשה
ל"הסתדרות העובדים" ,כך מופיעה לצד
"טובים השניים" רשימה על פני עמוד
שלם בחתימת י .ר .תחת הכותרת "כינוס
הנוער העובד" .היא מתארת בהתלהבות
את הכנס הזה ,שנערך בתל-אביב בחג
הסוכות ,לכבוד יום ההולדת העשירי
לתנועת 'הנוער העובד' ,ובו השתתפו אלף
ושלש-מאות נערות ונערים כחולי-חולצה
מכל רחבי הארץ .במהלך הכינוס נערכה
הצגה רבת-משתתפים המתוארת כך:
"מאות חברים וחברות משתתפים בחזיון.
כל העיניים  -אל הבמה .ילדים עזובים,
ילדים עובדים ,ילדים מוכרים עתונים,
שרוכי נעליים  -ילדי עיר .ילדים זורעים,
ילדים קוצרים  -ילדי כפר".
גם בחורשת עצי האקליפטוס שליד רעננה
הקטנה נערך אז מחנה בן ארבעה ימים,
שבמהלכו הוקם "מגדל מעלות בן עשרה
שלבים ,כמספר שנות חייה של הסתדרות
הנוער .ובשלב התחתון מאירה הכתובה:
'מאבק-אדם  -לאדם'" [כן ,כבר אז! -
דן א .].ובמגילת המחנה הארצי השלישי
נקראו הדברים הנמלצים הבאים:
"אנחנו הנידחים והדלים בחברה ובעם,
הנידונים לחי עבדות ,בערות והשפלה,
הרימונו לפני עשר שנים את נס המרד.
ריכזנו סביבנו אחים ואחיות ,בנינו את
ביתנו-הסתדרותנו ,לחמנו על חיי אנוש
וחיי תרבות ,עברנו את כל הדרך הזאת
והבאנו את תנועתנו עד הלום  -חג העשור.
עוד רבה וארוכה הדרך .עוד רבים הילדים
והנערים ההולכים בחושך  -הנוער העובד
נקרא לפעולה  -לרכז סביב דגלו כל ילד
ונער עברי העובד ושואף לעבודה".
		
"לא קיפחה פניך השמש"
תיאור "ילדי-העיר" העזובים ,העובדים-
במקום-ללמוד ,מול "ילדי הכפר" ,מזכיר
גם קטע נוסף ,המופיע בעמוד )2608( 7
של הגליון המיוחד של מוסף 'דבר'
לילדים ,שיצא בחנוכה תרצ"ד .זוהי
למעשה "אגרת" מנוקדת ,שהמוטו שלה -
"אל תראוני שאני שחרחורת"  -מזכיר את
את סיפורה של שרה לוי-תנאי הצעירה,
"נדרה" ,שממנו ציטטנו בהרחבה בגליון
הקודם .עורה הכהה של הנערה נדרה שם
זוכה ללגלוגן של הבנות בהירות-העור,
האשכנזיות; אך מסתבר שגם בין יהודי

תימן עצמם הוחלפו לא-פעם עקיצות
שנגעו לצבע עורם הכהה יותר של כמה
מבני העדה.
ר' שלום קרח ,מחבר האגרת ,מוצג על ידי
העורכים כ"אחד החכמים המפורסמים
ביותר בין יהודי תימן בדורנו .הוא עתה בן
ארבעים ושמונה שנה ,חי בצנעא כמורה,
סופר ומשורר .שיריו ותפילותיו הם הדים
למאורעות החיים של יהודי תימן".
ואגרתו מופנית אל "נכבדינו ארץ אחינו
אשר במדינות הים הרחוקים מעינינו
מאות פרסאות וקרובים ללבנו במים
הפנים לפנים" ,והיא באה להגן תחילה על
תדמיתה של ארץ תימן:
"אולי תחשבו שאין ארץ תימן נזרעת
חיטים ,אלא קטניות ופול ועדשים? לא!
ארץ תימן נזרעת חיטים ,וחיטיה גדולות
ככליות ותבואתה לבנה וטובה מחיטי
מינית - - .אולי תחשבו ,יקירי תבל ,שאין
ארץ תימן ניטעת גפנים ותאנים ורימונים
וזיתים? לא! ארץ תימן ניטעת כל עץ נחמד
למראה וטוב למאכל וגפנים".
"אלא שמעיינות להשקותה אין ,ומטר
השמים ושפע הטוב והעושק נעצרו
מעליה - .אלא שהדוחק ,הוא השר הגדול
שלה ,עומד בכוח וגבורה ובידו גרזן העוני,
להשחית כל עץ טוב וכל נטיעה נחמדת- .
 בני ישראל  -אני כפרתם  -נאים הם בכלמקום שהם ,אלא שהעניות מנוולתן".
וכאן מרמז ר' שלום למתחים בין
המעמדות החברתיים והכלכליים,
המקצועות השונים וגם גוני העור השונים
של יהודי תימן ,ומשווה בין ה"קרתני"
(איש העיר) לבין ה"כפרני" (איש הכפר),
ובין "החנווני" (היושב בחנותו המוצלת)
ומלגלג על ה"רוכל" (רוכל-הירקות הנודד
בין הכפרים) ,בשל עורו הכהה ,השחור.
אומר הרוכל לחנווני:
"למה תונה אותי ,אתה החנווני השוקט
על שמריך בתוך חנותך .לא קיפחה פניך
השמש ועצמותיך לא שלטו בהן הרוחות
החזקות .אבל בוא ונחליף מלאכתנו ותפוש
אתה אומנותי וחזור בעיירות ,ואז נראה
איך ישחרו פניך ויצפוד עורך על עצמותיך.
ואני אתפוש אומנותך ואשב בתוך חנות,
ותראה איך יתלבנו פניי ויאדימו ובשרי
איך יתעדן".
על הסיפור חתום "ישראל" .קרוב לודאי
שזהו ישראל ישעיהו.

פזמון ראשון על "החמור הקטן"
בעמוד השמיני והאחרון של מוסף 'דבר'
לילדים שהוקדש ליהדות תימן ,מתחת
לרשימה קצרה "כ'ג שנים להסתדרות"
('דבר' היה ,כמובן ,עתון הקשור
בהסתדרות העובדים) ,ניתן למצוא את
המלים והתווים (בעיבוד מנשה רבינוביץ,
הוא מנשה רבינא) של השיר "אשאלה
אלוהים" ,וכן רשימה קצרה על "חגיגות
חנוכה לילדים בתימן" ,הפותחת במלים:
"חנוכה  -הוא חג הילדים בתימן"; כן
סיפור מנוקד (ומחורז ברובו) קצר -
"סעדה וסעיד" ,שעלילתו מתרחשת בערב
חג הפסח דווקא .המחבר? ישראל (שוב,
כנראה ,ישראל ישעיהו) .גיבורת הסיפור,
האשה סעדה הממתינה למשיח ,מכינה
את צרכי החג ("הכל ,מלחם ועד מלח,
ובקבוק יין  -סיר נפוח") ואפילו שוכרת
"חמור נאה ,אשר גם מרדעתו נאה .מכרה
את חפצי הבית ,ומוכנה עמדה לבוא
משיח".
ובליל הסדר ,שאותו ערכה כמנהג וכהלכה,
בלעה את ארבע כוסות היין ,ובעודה
שולחת את היין לבטנה  -עלה זה לראשה.
וכטוב לבה ביין-הפסח ,חרזה פזמון חמוד
לה" :הבו יין ,הבו לי / .המשיח הוא שלי.
 /באורווה עומד מוכן  / -חמור נחמד,
חמור קטן / .ואולי משיח יקחני בענן/ ,
יאכילנו שליו ומן / ,המשיח הרחמן ,יקח
כולכם ,בני תימן" .וכאן מופיע הדוד סעיד
ויוצא לשוח עם סעדה .והיא ,הלומת-יין,
נשבעת לו שהמשיח הנה בא.
"באורווה עומד מוכן  /חמור נחמד ,חמור
קטן" ,שרה סעדה בסיפור שהתפרסם
בשבוע החנוכה תרצ"ד וקשור בליל ה'סדר'.
מעניין שבין חג-החנוכה לחג-הפסח של
אותה שנה עצמה ,לקראת נשפי-הפורים
של תרצ"ד ,כתב נתן אלתרמן את שיריו
ה"תימניים" הראשונים ("בכרם תימן",
הלא הוא "אל תפחדי ,תמר"; ו"שושנת
תימן").
בשיר השני בין השניים כבר מופיע
החמור הקטן ("אני אהיה לך לחתן/ .
אני אהיה חמור קטן") ,שישוב ו"יככב"
מאוחר יותר בפזמון הנפלא "מרים בת
נסים" ("והחמור הקטן ,בלעם") ,ובפזמון
האלתרמני "חמוריקו"; וכן בפזמונו של
יחיאל מוהר למחזמר 'שולמית'" ,חכמור
שבעולם" ( )1956ועוד.

דמותו של החמור הקטן מתקשרת בדמות
בני-תימן לא רק בזכות חמורו ,או אתונו
הלבנה של המשיח (ראה סיפור מסעו של
שמואל יבנאלי בתימן) .אחרי שתי שנים,
שבהן הוענק כתרה של "מלכת פורים"
בחגיגות העדלידע לנשים אשכנזיות,
העניק ברוך אגדתי ,עורך החגיגות,
לראשונה את הכתר לצעירה תימניה
חיננית מה'כרם'  -הלא היא צפורה צברי,
שהיתה בתו של חלבן השכונה ,והיתה
יוצאת כל בקר על גבי החמור הנושא
כדי חלב גדולים ממתכת ,כדי לחלק
את החלב ברחובות השכונה וברחובות
שמעבר לרחוב אלנבי .בזכות צפורה הפך
גם החמור הקטן  -גם הוא ,בעצם ,מעין-
"סבל" קטן  -לאחד הסמלים האפייניים
בפזמונים ה"תימניים" המוכרים לכל (על
צפורה  -ר' גם בספר 'שושנת תימן',עמ'
.)83
		
לא רק בעתוני-הילדים של ההסתדרות
עד כה הזכרנו רק את מוסף 'דבר' לילדים,
שהפך לשבועון 'דבר לילדים' .אולם מן
הראוי להזכיר שמשנת תרצ"ב יצא לאור
בארץ גם עתון ילדים עברי נוסף' ,עתוננו',
שנולד בירושלים .הוא יצא מדי שבועיים
בשתי מהדורות שונות ' -עתוננו  -עתון
לילד ולנער' ,ו'עתוננו לילדים קטנים'.
בראש העתון הופיעה הכותרת" :יוצא
אחת לשבועיים על ידי חבורת מורים,
בהשתתפות יצחק אפשטיין" [הבלשן
 ד.א] .העורכים היו אברהם אבן-שושן[לימים :עורך המילון הנושא את שמו],
גדליהו אמיתי ויעקב רזניק.
מוסף 'דבר' לילדים היה בעל אופי
"הסתדרותי" ,ועודד את בני הנוער
העובדים להצטרפות לתנועת 'הנוער
העובד' (למענה נוסד גם העתון 'במעלה').
אולם שתי המהדורות השונות של 'עתוננו'
נועדו בעיקר לילדי "המחנה האזרחי",
וביניהם בני הערים ובני האיכרים
במושבות .אולי משום כך לא הופיעו בו
רשימות ,שירים ואיורים רבים בעלי אופי
סוציאלי-סוציאליסטי .אבל עלעול בכרך
ב' של שנת תרצ"ד  -היא השנה שבה אנו
עומדים  -יגלה לפחות שיר אחד ,המגלה
אמפתיה לילד עובד .יעיד עליו גם שמו:
"מוכר השרוכים" .השיר ,המופיע בגל'
יח של כרך ב' ,הוא פרי עטו של המשורר

פנחס לנדר (לימים :אלעד) .שנה אחר-כך
יפרסם 'עתוננו' בעמוד השער שלו צילום
של מאיר דיזנגוף ,ראש העיר תל-אביב,
המחזיק על ברכיו ילד תימני ,גיבור סיפור-
לילדים שכתב הוא עצמו" :ידידי הקטן
ישי" (ור' בספר 'שושנת תימן' ,עמ' .)60
אבל על כך ,ועל שירים וסיפורים אחרים
שהופיעו בעתונות הילדים בארץ ממחצית
שנות השלושים ואילך  -ברשימתנו
הבאה.

ברכות ותודות

למשרד התרבות
והספורט
על תמיכתו בעמותת

"אפיקים"
חברי עמותת אפיקים
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מים אחרונים ''חובה!'' או שמא ''חובה?''
מאת אליקים בן שלמה

מאמר זה מבוסס על סדרת שיעורים
מבית המדרש של אבני חפץ "מכינה
לחיים" אשר בשומרון.
אנו נתקלים בתופעה מאוד מעניינת
כשאנו באים לעיין בשאלה הלכתית
זו :מדוע חייבו חכמים ליטול "מים
אחרונים"? סוגיית מים אחרונים מופיעה
בשני מקורות מרכזיים :במסכת ברכות
ובמסכת חולין ,מקורות אלו לכאורה,
סותרים איש את רעהו ויוצרים השלכות
הלכתיות מנוגדות .סוגיות אלו עלו על
שולחנם של ראשונים ואחרונים וזכו
לפירושים רבים אשר בסופו של דבר
באו לידי ביטוי במנהגי העדות השונות.
מנהגים אלו משקפים את המורכבות
הההלכתית ואת השלכותיה בעד "מים
אחרונים חובה!" או שמא "מים אחרונים
חובה?" .במאמר זה ננסה ,ב"ה ,לעמוד על
הגישות השונות והמשמעויות ההלכתיות
הנובעות מהן.
הצגת הטעמים השונים :קדושה או
מניעת סכנה
המקור המרכזי הראשון העוסק במים
אחרונים מופיע במסכת ברכות:
"דאמר רב יהודה אמר רב ,ואמרי לה
במתניתא תנא :והתקדשתם  -אלו מים
ראשונים ,והייתם קדשים  -אלו מים
אחרונים ,כי קדוש  -זה שמן ,אני ה'
אלהיכם  -זו ברכה".1
לפי טעם זה למדנו כי מים אחרונים הם
חלק מחובתו של הסועד לקדושה .עליו
לשטוף ידיו לפני שיברך לה' ולא יברך
בידיים מלוכלכות.2
מאידך גיסא ,מעיון בדברי חז"ל במסכת
חולין נמצאנו למדים כי ישנו טעם אחר
המחייב אותנו במים אחרונים:
"אמר רב יהודה בריה דרבי חייא :מפני
מה אמרו מים אחרונים חובה  -שמלח
סדומית יש ,שמסמא את העינים .אמר
1
2
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3

אביי :ומשתכח כי קורטא בכורא".
כאן מופיעה גישה שונה ובמובן מסויים
אף מנוגדת לגישה הקודמת .סיבתם של
מים אחרונים היא הסכנה משאריות
המלח .לפי המסופר כאן חז"ל השתמשו
במלח "סדומית" אשר הכיל ככל הנראה
חומרים צורבים שהיוו סכנה לעיני
המשתמש .כיוון שמקובל היה לאכול מלח
בסוף האכילה -
"ואמר רבא בר שמואל משמיה דרבי
חייא :אחר כל אכילתך אכול מלח ,ואחר
4
כל שתייתך שתה מים ,ואי אתה נזוק".
לפי זה יתכן שהאדם יגע בעינו ויגרום
להם נזק כתוצאה של אכילת מלח בידיו.
כתוצאה מכך נדרשת שטיפה של הידיים
לפני ברכת המזון אשר תאפשר הגנה
מלאה לעיני המברך .אם כן אפוא ,אין מים
אחרונים קשורים בקדושה אלא בשמירה
טבעית של בריאות האדם .הניגוד שבין
שתי הסוגיות הללו העסיק את הראשונים,
האם אלו טעמים משלימים או סותרים?
במידה והם סותרים מהו הטעם העיקרי?
בשורות הבאות נציג מספר גישות מרכזיות
המנסות ליישב ניגוד זה.
הגישה הבריאותית הפוטרת  -שיטת
בעלי התוספות
נראה מדעתם של התוספות כי הטעם
העיקרי הוא המקור השני  -המבליט את
הסכנה הבריאותית שב"מלח סדומית".
למעשה ,זו הסיבה שנוטלים מים
אחרונים .לפי טעם זה במקום שאין מלח
סדומית מצוי אין צורך בנטילת מים
אחרונים שהרי הסכנה לא קיימת .נראה
שזו העמדה המוזכרת במסכת ברכות על
ידי בעלי התוס' -
דוקא להם שהיו רגילין ליטול ידיהם
אחר הסעודה מפני מלח סדומית אבל אנו
שאין מלח סדומית מצוי בינינו ואין אנו
רגילין ליטול אחר הסעודה אין הנטילה
3
4

חולין קה ,ב
ברכות מ ,א

5

מעכבת עלינו לברך.
אפשרות נוספת להסברת המנהג שאין
נוטלים מים אחרונים היא לפי הנוהג שאין
אוכלים מלח בעזרת טיבול האצבעות
אחר הסעודה ,מה שמונע בעליל אפשרות
של סכנה בריאותית -
"עכשיו לא נהגו במים אחרונים דאין מלח
סדומית מצוי בינינו ,6אי נמי ,לפי שאין
אנו רגילים לטבל אצבעותינו במלח אחר
7
אכילה".
לפי גישה זו במקום שאין מלח סדומית
מצוי או שהוא מצוי אלא שאין הוא
בא במגע עם האצבעות וממילא לא עם
העיניים אין צורך בנטילת מים אחרונים.
עתה ניתן לשאול כיצד גישה זו תתמודד
עם גישת הקדושה המופיעה במסכת
ברכות? הרי הגמ' בברכות דרשה לברך את
ברכת המזון בקדושה "והייתם קדושים -
אלו מים אחרונים"? הרי גם מי שלא מצוי
לו מלח סדומית מחוייב בקדושה קרי
נטילת מים אחרונים?
בעלי התוס' התייחסו גם לשאלה זו,
לשיטתם ,המקור העוסק בקדושה הוא
"אסמכתא" ולא "דרשה גמורה" -
בברכות בסוף פרק אלו דברים (דף נג :ושם)
"דריש תרווייהו מקרא מוהתקדשתם אלו
מים ראשונים והייתם קדושים אלו מים
אחרונים ואסמכתא בעלמא הוא דהא
טעמא דמים אחרונים הוי משום מלח
8
סדומית כדאמר בסמוך".
כיון שהדרשה במסכת ברכות היא
"אסמכתא בעלמא" ממילא היא לא
מחייבת הלכתית אלא סימן לזכרון של
9
הלכה זו.
 5תוד"ה והיתם קדושים ,ברכות נג ,ב
 6כדעת התוס' בברכות הנ"ל.
 7תוד"ה מים אחרונים חובה ,עירובין יז ,ב
 8תוד"ה מים ראשונים ,חולין קה ,א .בהמשך
דבריו התוס' מביא ראייה נוספת לדבריו.
 9להרחבת מושג ה"אסמכתא" ראה דברי רבי
יהודה הלוי ,כוזרי ,ג ,עג "וסמכוה על הפסוק הזה
דרך סימן ,למען הקל בזה על זכירת המצוות" .ראה
גם מורה נבוכים ג ,מג המפרש את התופעה כ"מליצה
פיוטית נאה מאד" .משמע משניהם שהבינו את
המושג כדעת בעלי התוס'.

השיטה הבריאותית המחייבת  -שיטת
הרמב"ם
מדברי רבנו הרמב"ם בהלכות ברכות
נראה שהוא מסכים לעיקרון של בעלי
התוס' .אכן הטעם העיקרי לנטילת מים
אחרונים הוא סיבה בריאותית אלא
שמסקנתו הפוכה מבעלי התוס' .לדעת
הרמב"ם חובת הנטילה חלה גם בזמן הזה
וכפי שהוא התבטא בעניין -
"כל פת שהמלח בו צריך נטילת ידים
באחרונה ,שמא יש בו מלח סדומית ,או
מלח שטבעו כמלח סדומית ויעביר ידיו
על עיניו ויסמא ,מפני זה חייבין ליטול
10
ידים בסוף כל סעודה מפני המלח".
נראה ששיטת הרמב"ם זהה לשיטת
התוס' בהבנת הטעם המרכזי של נטילת
מים אחרונים .לשניהם הגמ' במסכת
חולין היא הטעם העיקרי  -הטעם של
סכנה טבעית הקיימת במלח סדומית.
מאידך התוס' הצדיקו את המנהג שאין
נוטלים בטענה שאין מלח סדומית מצוי
ביננו .זו קביעה שהרמב"ם חלק עליה
שהרי לדעתו "שמא" יש בו מלח סדומית
או "מלח שטבעו כמלח סדומית" .לפי זה
כל מלח חשוד באפשרות שיש בו חריפות
מסוכנת לעיניים אפילו אם לא ידוע על
כך בוודאות ,קביעה זו גוררת חובת נטילת
מים אחרונים גם בזמן הזה.
מעניין לציין שהרמב"ם הרחיב את
הפסיקה בעניין והביא להלכה שגם
העוסק במלח שלא בהקשר של סעודה
חייב בנטילה מחשש סכנה .לשון הרמב"ם
בעניין זה:
"כּל[ 11כלומר מדד ,א.ב.ש] את המלח
צריך נטילת ידים באחרונה שמא יש בו
מלח סדומית או מלח שטבעו כטבע מלח
סדומית".12
 10משנה תורה ספר אהבה ,הלכות ברכות ו ,ג .זו
היא גירסת הדפוסים ולקמן נזכיר את גירסת כת"י.
 11מהרש"ם מצא מקור מקראי למילה "כל"
במשמעות מדד ,ראה ישעיה מ ,יב "וכל בשליש
עפר הארץ ,ושקל בפלס הרים וגבעות במאזנים".
הובא במדור הגהות וחידושים ש"ס מהדורת וגשל.
לעומתו ,לרש"י יש מקור מתרגום אונקלוס על שמות
טז ,יח "וימדו בעומר" מתורגם "וכלו בעומרא"
[חולין קה ,ב ד"ה כל מלחא].
 12משנה תורה שם .זו היא גירסת כת"י המופיעה
במהדורות המסתמכות על כת"י תמנים ,גירסה זו
מכילה את הפיסקה אודות המודד מלח [מהדורות
הר"י קאפח ופרנקל].

הרמב"ם הרחיב את גדר הסכנה מתוך
תפיסה שהטעם הוא בעיקרו בריאותי,
בין אם משתמשים במלח בסעודה ובין
במדידות מסחריות הסכנה קיימת ויש
ליטול "מים אחרונים" ,או במקרה זה,
"לרחוץ ידיים" במקרה שאינו קשור
לסעודה על מנת להרחיק את הסכנה.
מקורו של הרמב"ם הוא מדברי חכמים:
"אמר ליה רב אחא בריה דרבא לרב אשי
13
 כל מלחא מאי? אמר ליה לא מבעיא"וצריך לומר שהרמב"ם הבין כי פשוט
שצריך נטילה לאחר נגיעה במלח אף לצורך
מדידה .ברי אפוא כי שמירת הבריאות
אלביא דהרמב"ם לא נוגעת רק לזמן
האכילה אלא לכל סכנה בריאותית ובכל
זמן .הרשב"א מתבטא בצורה תמציתית
14
בעניין וכותב "חובת שמור גופו".
מעניין לציין שהרמב"ם לא הזכיר את
הטעם של "קדושה" וניתן לומר כי הוא
סובר כמו התוס' שפסוקים אלו מהווים
"אסמכתא" ולא מקור בעל השלכות
הלכתיות.

והשאר יוצאים מדין "שומע כעונה",16
חייב בנטילת מים אחרונים מטעם נוסף
 טעם הקדושה המבואר במסכת ברכות.דהיינו כיון שהוא אחראי להוציא את
השומעים בברכתו יש לו לברך בקדושה
ובידיים נקיות וזה תפקידו המיוחד.
לעומת המברך ,שאר הסועדים לא
מחוייבים בנטילה מטעם קדושה אלא
רק משום סכנה בריאותית הנובעת ממלח
סדומית כמבואר בדברי הגמ' בחולין .זהו
כמובן טעם המחייב גם את המברך אם כי
אצלו זה בנוסף לטעם קדושה.
לדעת הריטב"א יש משמעות מעשית
להבחנה אם נוטלים משום סכנה [שאר
הסועדים] או משום שני טעמים  -קדושה
וסכנה [המברך] .לדעתו אם הטעם הוא
בריאותי בלבד אין משמעות לזמן הנטילה
וניתן ליטול גם אחרי ברכת המזון! כפי
שהוא מבטא את הדברים" :די להם
[לשאר הסועדים ,א.ב.ש] ליטול ידיהם
אחר הברכה" 17.שהרי אין הם צריכים
לטעם הקדושה הקשור באופן עקרוני
לזמן ברכת המזון אלא הם נוטלים על
מנת למנוע סכנה .כמובן שלפי הסברו של
הריטב"א אין אנו נזקקים לחידושו של
התוס' כי הפסוקים במסכת ברכות הם
אסמכתא בלבד וללא השלכה הלכתית
מעשית ,שהרי לדעתו דרשה זו גוררת
חובה הלכתית מיוחדת למברך.

השיטה המבחינה בין המברך לשאר
המסובים  -שיטת הריטב"א
נראה שעד עכשיו ההבחנה הייתה בין
טעם עקרי לטעם משני " -אסמכתא".
הטעם של מסכת חולין נתפס כטעם
עיקרי על ידי התוס' והרמב"ם ואלו טעם
הקדושה המופיע במסכת ברכות נחשב
כאסמכתא בלבד על ידי בעלי התוס' ולא
הוזכר כלל על ידי הרמב"ם .לריטב"א יש
פרשנות שונה הרואה את שתי המקורות
כמשלימים ועוסקים בשני אנשים שונים.
לשון חידושי הריטב"א על מסכת ברכות:
"משמע דוקא מברך [נוטל משום קדושה,
א.ב.ש] אבל האחרים אינן צריכים ליטול
ידיהם ,דאחריני תקנתא דרבנן היא
כדמשמע בחולין [שנוטלים משום סכנה,
15
א.ב.ש]".
נראה מהריטב"א ששתי הסוגיות נפסקות
להלכה .המברך  -כלומר מי שמברך
את ברכת המזון בקול רם להוציא את
השומעים כדין התלמוד שיש אחד מברך

שני המקורות מייצגים שני שלבים
בתקנה  -שיטת הרא"ש
ניתן לומר שהרא"ש מסכים לריטב"א
בהיבט מסויים בסוגיא .לדעתו שתי
הגמרות הם אליבא דהלכתא ואף אחת
מהן אינה "אסמכתא" כדעת בעלי התוס',
מאידך הוא לא מחלק בין המברך לשאר
המסובים אלא שני הטעמים [קדושה
ובריאות] חלים על כולם .הא כיצד? לדעתו
היו שני שלבים בגזירת מים אחרונים -
"ותימה דהכא משמע דמים אחרונים
מצווה משום קדושה ,ובפרק כל הבשר
[חולין קה ,ב] משמע שהן חובה מפני
הסכנה משום מלח סדומית שמסמא את

 13חולין קה ,ב
 14חידושי הרשב"א שם.
 15חידושי הריטב"א ,ברכות נג ,ב בסוף העמוד.

 16עיין מסכת סוכות לח ,ב וראה גם אורח חיים
סימן קפה סעיף ג "צריך לברך בקול רם כדי שיצאו
בברכתו".
 17ריטב"א שם
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העינים? ויש לומר משום קדושה אמרו
שהן מצווה ומשום סכנת מלח סדומית
18
הוסיפו לעשותה חובה ".
לפי זה צריך לומר שחז"ל ציוו על הקדושה
שהרי הידיים מזוהמות מהאכילה ויש לברך
בנקיון [הטעם המופיע במסכת ברכות],
לאחר מכן הם הוסיפו טעם בריאותי .כיון
שנתגלה כי מלח סדומית מסוכן ויכול
לגרום נזקים בריאותיים קבעו חכמים
טעם נוסף על קדושת המצווה והפכו
אותם לחובה [הטעם המופיע במסכת
חולין] .למעשה ,שני הטעמים לתקנת מים
אחרונים תקפים כיום.
סוד ה' ליראיו  -דברי הזוהר והערתו של
"כף החיים"
הזוהר נוקט עמדה עצמאית ושונה ביחס
לסוגית מים אחרונים .בניגוד למפרשים
אשר התלבטו ביחס שבין טעם הקדושה
לטעם הבריאותי ,הזוהר מציג תמונה
שונה לתפקיד הנטילה .ההפניה לדברי
הזוהר לקוחה מדברי "כף החיים" - 19אחד
מגדולי פרשני חלק אורח חיים מהשולחן
ערוך אשר הביא את דברי הזוהר על
אתר.
לאחר דיון בדברי המפרשים הראשונים
אשר דבריהם הובאו לעיל מביע כף החיים
עמדה מאוד משמעותית לתפיסת מים
אחרונים בפרט ולהבנת כל עולם ההלכה
בכלל .לדעתו חכמים לא גילו את כל
המשמעויות של תקנותיהם אלא אפשרו
מפגש עם חלק מהפשט אך בשום פנים
ואופן לא עם פנימיות הדברים -
"וזהו הטעמים לפי הפשט וכבר כתבנו
בכמה מקומות כי כל דברי רז"ל הם על
פי הסוד אלא שמלבישים אותם בדרך
20
פשט כדי לשכך האוזן".
דברים אלו מהווים מבט חדש על תוכנה
של ההלכה המדוברת .אם עד עכשיו עסק
הדיון ביחס שבין שתי הסוגיות ושני
הטעמים הרי שעתה אנו נצרכים לתובנות
חדשות אודות משמעות ההלכה .לאחר
 18הלכות הרא"ש ,סוף פרק ח' מסכת ברכות.
 19רבי יעקב חיים סופר עלה מבבל והתיישב
בירושלים אשר בה נפטר .הגר"ע יוסף שליט"א כתב
את קיצור תולדות חייו במבוא לספר זה.
 20כף החיים סימן קפה ס"ק א.
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דברים אלו מביא "כף החיים" את דברי
הזוהר מפרשת תרומה -
"לבתר דאכיל ב"נ ואתענג אצטריך למיהב
חולקא דתמצית לההוא סטרא ,ומאן
איהו ,מים אחרונים ההוא זוהמא דידין
דאצטריך למיהב לההוא סטרא חולקא
דאיצטריך ליה ועל דא ודאי אינון חובה,
חובה אינון ובאתר דחובה שריין ,ואיהו
חיובא על בר נש למיהב ליה חולקא
21
דא".
ברור שהדברים הללו שייכים לעולם הסוד
שמטבעו הוא נסתר ואין אנו מתיימרים
להבין את המקורות הקבליים על בוריים.
יחד עם זאת נמצאנו למדים כי לדעת
הזוהר חובת הנטילה של מים אחרונים
איננה נובעת מטעמי קדושה או בריאות
אלא ממציאות רוחנית אחרת הקשורה
22
לתוכן ושפה שונים לגמרי.
מים אחרונים  -שיטות האחרונים
וסיכום
השולחן ערוך הביא את שתי השיטות:
"מים אחרונים חובה ....יש שאין
נוהגים ליטול מים אחרונים" .23לפי
הכלל המקובל על חלק גדול מהפוסקים
ש"סתם ויש אומרים  -הלכה כסתם"
נראה שמרן קיבל את דעת הרמב"ם ולא
את דעת התוס' .24בין יוצאי ספרד ותימן
הלכה זו פסוקה היא ומקובלת כמו שכתבו
רבים ,לעומת זאת ,אחרוני אשכנז נחלקו
בדין זה:
המגן אברהם :לאחר שהוא מביא את
דברי הי"א בשולחן ערוך ,שכאמור ,זוהי
שיטת התוס' הפוטרת ממים אחרונים
הוא כותב" :ומיהו המקובלים כתבו
דכל אדם יזהר במים אחרונים ,וכן
כתב הים של שלמה [חולין פ"ח סימן י]
 21זוהר שמות פרשת תרומה קנד ,ב
 22ראה גם שו"ת מן השמים סימן נז לר"י ממרוייש
שתב "מים ראשונים ואחרונים דבר שבקדושה וכל
דבר שבקדושה המיקל בו מקילין לו ימיו ושנותיו.
כך השיבו באמת".
 23קפה ,סעיפים א' והתחלת סעיף י' ,עיין בהמשך
סעיף י' מה הדין באדם איסטניס לשיטת התוס'.
 24לשון הרב שתילי זיתים בהקדמתו" :כלל מסור
בידנו מגדולי האחרונים ז"ל ,שפוסק שמביא סברא
ראשונה בסתם והאחרת בלשון יש אומרים דעתו
כסתם" ,עיין במבוא לפירוש שתילי זיתים עם זית
רענן מאת הרב אברהם בן משה.

שנהג לשטוף הכוס ורחץ ידיו במים".25
כלומר העמדה של המג"א היא להתחשב
בטעם הקבלי כדלעיל ולמרות המחלוקת
ההלכתית אם מים אחרונים נוהגים היום,
יש להקפיד כפי שמורה תורת הסוד .נראה
שזוהי עמדת מאור הגולה  -מהרי"ץ ,כפי
שהוא נסח זאת" :ומאד צריך להיזהר
במים אחרונים קודם ברכת המזון ועיין
זוהר תרומה ע' ר"ה ,ואפילו אכל פת
חריבה 26יטול ידיו דחובה הם  .27"...לשון
הבן איש חי" :קדם ברכת המזון יזהר
לטל מים אחרונים לתוך הכלי ,כי מים
אחרונים חובה [חולין קח ,ב] אפילו אכל
פת בלבד ,דיש בזה טעם גדול על פי זהר
הקדוש ודברי רבנו האר"י ז"ל בשער טעמי
המצוות".28
יותר מכך ,אחד מגדולי האחרונים טוען
שגם בעלי התוס' שהקלו במים אחרונים
בסך הכל למדו זכות על אלו שלא נוהגים
במים אחרונים .אבל באמת העמדה
האמתית שלהם שיש ליטול מים אחרונים!
כך כותב בעל ערוך השולחן..." :אלא אפילו
לשיטת התוס' דליכא חיוב בזמן הזה
אין ספק שכתבו כן כדי ללמד זכות על
מה שלא נהגו בימיהם ,אבל גם רבותינו
בעלי התוס' מודים דצריך גם בזמן הזה
דמי יימר שמלח סדומית אינו מצוי גם
עתה?" .29עוד רבים מן האחרונים הסכימו
לעמדה שמים אחרונים חובה גם בזמן
30
הזה ונראה שזו דעת רוב הפוסקים.
 25רבי אבהרהם גומבינר ,קפה ,ס"ק י.
 26רצה לומר שאין ידיו מטונפות או מלוכלכות
במלח סדומית.
 27רבי יחיא צאלח ,עץ חיים מהדורת הרב שמעון
צאלח [מצאצאי המחבר] עמ' שמט,ב.
 28רבי יוסף חיים ,בן איש חי ,פרשת שלח שנה א
אות ו.
 29רבי יחיאל מיכל אפשטיין ,ערוך השולחן ,קפא,
ס"ק א.
 30ראה משנה ברורה לרבי ישראל מאיר הכהן
מראדים שכתב" :ודעת הגר"א בביאורו דצריך
ליטול גם האידנא [דטעם מלח סדומית וידים
מזוהמות גם עתה שייך וכמ"ש בס"א] וכ"כ המ"א
בשם המקובלים דכל אדם יזהר במים אחרונים וכן
החמיר המהרש"ל בים של שלמה וכ"כ הברכי יוסף
ע"ש שהחמיר הרבה בזה" .גם מחכמי דורנו החמירו
בדבר ,ראה דברי מו"ר הר"י רצאבי בשולחן ערוך
המקוצר סימן לב סעיף א .עריכת שולחן לרב שלמה
קרח סימן קפא סעיף א .הרב מרדכי אליהו ,בדרכי
הלכה על קיצור שולחן ערוך השלם ,סימן מד ס"ק
א .סמוך לסיום הכתיבה באה השמועה הקרובה כי

למרות האמור לעיל חלק מחכמי דורנו
הקלו בדין מים אחרונים ופסקו להלכה
שאין חובה ליטול מים אחרונים לכל ,או
רק לנשים ,מכמה טעמים:
בספר דבר חברון פוסק המחבר" :אין
צורך להקפיד על מים אחרונים אם ידיו
31
נקיות או במקום הדחק".
בספר פניני הלכה כתב לעניין מה שהקלו
ונשים לא נוטלות מים אחרונים "מפני
שהוא ספק בדברי חכמים  ...שנית מפני
שכך נהגו ,עובדה שבמשך דורות רבים רוב
הנשים ,גם היראות ,לא נהגו ליטול מים
אחרונים ...כיוצא בזה כתב בשבט הלוי
ד ,כג שנטילת מים אחרונים כיום היא
חומרה ,ונשים לא קיבלו זאת עליהן".32
החלוקה בין גברים לנשים היא מחודשת
ורבים מן הפוסקים לא מקבלים אותה,33
מאידך גיסא ,עצם החובה ליטול מים
אחרונים בדורנו לא מוסכמת.
לסיכום :הדיון בסוגיית מים אחרונים
קשור בטבורו לטעמו של הדין ,מצד אחד
מצוי הטעם ההלכתי אשר יוצר השלכות
מנוגדות [לדעת רבנו הרמב"ם  -חובה,
ולבעלי התוס'  -פטור ,ולדעת הערוך
השולחן גם התוס' מחייב מים אחרונים].
מצד שני הטעם הקבלי יוצר חובה
אבסולוטית שאינה תלויה בהיבטים
בריאותיים של מלח סדומית [כף החיים,
בן איש חי ומהרי"ץ] .רוב האחרונים
הסכימו כי יש להחמיר בדין זה גם בזמננו
מצד אחד ,אך מצד שני לא ניתן למחות
במקילים כי יש להם על מה שיסמוכו.

הוא נפטר לבית עולמו ,תנצב"ה ויהיו דברים אלו
לעילוי נשמתו בבחינת "דובב שפתי ישנים".
 31הרב דוב ליאור ,שו"ת דבר חברון חלק או"ח,
סימן קעג.
 32הרב אליעזר מלמד ,פניני הלכה חלק ברכות,
עמ'  84סוף הערה .9
 33עיין שלמת חיים ד ,ג .הליכות בת ישראל עמ'
נח ועוד רבים.

המשך מעמוד 10
נותר פוטנציאל פיתוח מצפון לשכונה,
שם יכול להתקבל פיצוי נאות אם ועדות
התכנון ישכילו להתנות מתן זכויות בניה
מוגדלות בתמורה לשיקום חזיתות הבתים
והגנים בשכונה בידי היזם.
לסיכום ,צורת הבניה בגבולה המערבי של
רמת אליהו היא בבחינת הפרדה והדרה
של השכונה מהמערב החדש והמתפתח,
ויש היכנו זאת אף גיטואיזציה .בנית
מגדלים גבוהים בהמשכו של רחוב זלמן
שניאור ממשיכה ,מאריכה את "חומת
הבטון" וסוגרת על השכונה .אני משוכנעת
כי תושבי רמת אליהו אינם לבדם וישנם
תושבים במקומות אחרים החווים
תהליכים דומים ,על כן ראוי שיופקו
הלקחים הן לגבי השכונה והן לגבי
מקומות אחרים .טענתי היא שלא ייתכן
שתושבי שכונות המצוקה ישאו על גבם
להגשים את יעד הגדלת צפיפות הדיור
באזור המרכז כאינטרס הציבורי ,הם ולא
השכונות המבוססות המאופיינות בבניה
זוללת קרקע .לא על החלשים לשלם את
המחיר ללאום.
אני תקווה שמאמר זה יעביר מסר
למקבלי ההחלטות לפתח רגישות בתכנון,
להקפיד על תכנון נכון יותר בעתיד,
ולהימנע מפגיעה בשכבות החלשות .לא
פחות חשוב הוא המסר לציבור לא לקבל
את המציאות כרע ההכרחי ,גם לאזרח
הקטן יש חובה להתריע על מחדלים
ופגיעה בזכויותיו ובסביבתו ולכולנו יש
הכוח להשפיע.
הכותבת היא חוקרת בתחום התכנון
העירוני ולימודי עיר ואזור.
לתגובות michalsch@mscc.huji.ac.il

עשור לפטירת עפרה חזה ז"ל
בגיליון אפיקים הקודם הבאנו את השיר
הבא שהוקדש לזכרה של עפרה חזה ,אך
בטעות ייחסנו אותו לעמליה בנימיני,
בעוד שהוא נכתב ע"י תמר בנימיני,
תושבת ירושלים .הננו מביאים אותו שוב
תוך תיקון הטעות.

לְזִכְֵרְך ,עָפְָרה
מאת :תמר בנימיני
אִם נַפְׁשְֵך ָהעֲנּוג ָה
ִמ ְתיַּסֶֶרת ִמ ְתעַּנ ָה
הֵן ֹלא ִמּלֵאנּו
ַּב ָּק ָׁשתְֵך ָה ַאחֲרֹונ ָה.
ַהּבִיטִי עָפְָרה
אֶל נ ַ ֲחלֵי ַהּדְמָעֹות
ׁשֹו ְטפִים וְזַּכִים
ֹלא ּתּוכְלִי אֹותָן לִמְנֹות.
נ ַ ֲחלֵי ׁשִיָרה הֵם
ׁשֶל ּדֶמַע ּוצְחֹוק
ּג ַם ו ִירּוס מְֻרּׂשָע
ֹלא יּוכַל לִ ְמחֹק.
ּגַּלֵי ַא ֲהבָה הֵם
ֵמעֵמֶק וָהָר
נְתִיבֵי זֶמֶר
ִמּי ָם ּומְִדּבָר.
עֵת ִצלְצֵל קֹולְֵך
ִמּצָפֹון עַד ּתֵימָן
קֹול ַהּזָמִיר ִסלְסֵל
ּכְ ַטעַם ַהּמָן.
ּו ַמנְג ִינ ַת ֶה ָחלִיל
לְעַּמִי הַּנֹוֵדד
ּכַ ֶּׁשמֶן ַהּז ְַך
אֶל ִקְרּבֵנּו ִּת ְתנַּג ֵן.
ּג ַם ּדַלְּתֵי נ ְִדיבִים
נִפְּתְחּו לְׁשִיַרי ְִך
ו ְ ַׁשעֲֵרי מָרֹום
נִפְְרצּו לְנִּגּונַי ְִך.
ּכִי ַא ְּת ו ְ ַהּׁשִיר
ז ֶה ֲאנַחְנּו ו ְ ַא ְּת
לְזִמְָרתְֵך מָה ָצמֵאנּו
עֹוד ּפַעַם עֹוד ְמעַט.

24.7.2005
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מי מכונן את מי?

על ספר השירה השני לאלמוג בהר
מאת מתי שמואלוף
הדברים נאמרו בחוג לספרות עברית,
הפקולטה למדעי הרוח ,האוניברסיטה
העברית 26-4-2010 ,בערב לכבוד
הוצאת הספר "חוט מושך מהלשון"
לאלמוג בהר ,הוצאת עם עובד.2010 ,
בערב השתתפו פרופ' חנן חבר ופרופ'
אריאל הירשפלד.
כבוד גדול לי לעמוד בין שני חוקרי
הספרות אריאל הירשפלד וחנן חבר
ולדבר על השירה של אלמוג בהר .את
אלמוג הכרתי כבר שערכתי את "אדומה:
אנתולוגיה לשירת פועלים" 1וגם את:
"תהודות זהות :הדור השלישי כותב
מזרחית" 2ושיתוף הפעולה בינינו היה כה
מובן מאליו .גם ספרותית וגם בפעילויות
החברתיות המשותפות שלנו כמו באירגון
אירוע התמיכה בתנועת "הפנתרים
השחורים החדשים" שהקימה איילה
סבג-מרציאנו בירושלים 3וגם בפעילויות
גרילה תרבות 4ובעשרות אירועי שירה
בהם הופענו ביחד .ספריו יצאו זה אחר
זה והרחיבו את גבולות השירה בישראל.
הספר עליו אני עומד לדבר "חוט מושך
מהלשון" בקריאות חוזרות ונשנות הוא
ספר נקי יותר מהספר הראשון "צמאון
5
בארות".
המבנה האדריכלי של הספר "חוט מושך
מהלשון" משורטט ומסותת יותר .הספר
מתחיל באפיסטומולוגיה המביטה כמו
בפרקי אבות אל הסוף ולא אל ההתחלה.
 1יערה שחורי ,רועי צ'יקי ארד ,יהושע סיימון,
אסמא אגבאריה ,ניר נאדר ,מרואן מח'ול ,תורכי
עאמר ומתי שמואלוף (עורכים) ,אדומה :אנתלוגיית
שירה מעמדית ,תל-אביב-יפו :הוצאת הכיוון מזרח,
אתגר ומעין.2007 ,
 2מתי שמואלוף ,ניר ברעם ונפתלי שם-טוב,
תהודות זהות :הדור השלישי כותב מזרחית ,תל-
אביב-יפו :הוצאת עם עובד.2007 ,
 3פרטים נוספים על האירוע באתרי "המבוקש
מס'  "2בפוסט "שירים ופנתרים":
http://matityaho.wordpress.com/2008/07/22
 4לקריאה נוספתhttp://www.gerila.co.il :
 5אלמוג בהר ,צמאון בארות ,תל-אביב-יפו:
הוצאת עם עובד.2008 ,
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כי בסוף ראשית הדברים" .סופי בבוקר
פשוט" בשיר "קצה המדרכה" אלמוג כמו
בכותרת כבר מכין את עצמו להתמודדות
ישירה ומורכבת עם הלאומיות הציונית
ומרכיביה המדומיינים (יצירת לאומיות
ֵמ ַאי ִן) והפרימרידאליים (כאותו מרכיב
אתני סמלי ומיתי שהביא קבוצות לההפך
לעמים.)6
שם הספר "חוט מושך מן הלשון" כבר
מראה על הפרדוכס שטמונה בו הציונות וגם
הניסיון לענות אליה .מצד אחד ישנו חוט
שיוצא מתוך הלשון והוא קשור למקורות
יהודים בגירסא הלאומית שבו בזמן גם
קצצה אותם .ומצד שני החוט מקשה
על הדיבור והוא לא יוצא מתוך הלשון
כחלק אורגני גוף ,באותו השיר "לשונות
נתלשות ודבקות" ,ישנה תלישות באופן
החיבור לרצף כלשהו .אנחנו כבר בנקודה
של חוסר רצף ,באי היתכנות  -במצב של
הגירה בתוך השפה .כך שגם ייצור של
החוט היוצא מהלשון הוא מעשה מורכב.
ובשיר הנושא הוא דוחה את האפשרויות
של לשון אשדודית ,או בגדדית ,או אף
לשונות יהודיות ממשיות (היהדות אינה
ממשית  -אלא היא בלב) ואי האונים של
התלישות היא זאת שמופיעה בסוף השיר.
אי יכולת לייצר שפה ,הן מסורתית ,הן
לאומית ,הסובייקט מתפזר לכל עבר
ושופטו היחידי הוא בורא עולם.
טענתי המרכזית שהספר בנוי משני רגליים
אנטינומיות כסוג של סתירה פנימית
שאינה ניתנת ליישוב בתוך המערכת
הלוגית שבה נוצרה:

עם הטייתו לקראת מקורות יהודים-
ערביים (לאתגר את הצירים התרבותיים
והיסטוריים המכוננים של הציונות)
ואף בתוך הנקודות התיאולוגיות של
הלאומיות הפרימורידאלית הציונית
(למשל עם הפנייה שלו לר' יהודה הלוי
במוטו) .אך מעשה זה הוא גם מעשה
חילון של התיאולוגי ואיונו .כך שאקט
זה בו בזמן מבנ ֵה רצף יהודי חדש כאקט
פוליטי ,וגם מגיב לניסיון החילון של
הציונות ,אך מתוך תודעת "אני" מערבית,
רפלקסיבית ,מודרנית ,כאותו ניסיון של
אלן גינזברג לייצר בודהיזם יהודי ,חסר
אגו ,מתוך האגו שלו .העמידה הכפולה
הזו מנסה לעמוד מול פני היאנוס של
הציונות בלשון של הדור השלישי  -אותו
דור שנולד בשנות השבעים והשמונים.
בהר מדבר עם בורא עולם בתחילת הספר
 פני האל המתרוקנים "קצה מדרכה"שיר פותח  -אותו שם אלטרנטיבי לספר
וגם הרמז שהספר לא נקרא במרחב אישי,
אלא בכזה שהוא בגישה הפמיניסטית בין
האישי לפוליטי .או ב"שיר ללאה" על
שבטי ישראל וחייהם הצרים בפועל .מבקר
ברעיון החסידי של "גרזן עץ" של החושך
של אותו לב שבור שהוא זה הלב השלם.
ושוב האפשרות לחטוא מול אלוהים
ב"הלילה מתאמץ" .הוא תוקף את שאלת
היהדות עם "נוסטלגיה" והיתכנותה.
זוגיות ,בשר ,חטא .ניסיון מרהיב לכתוב
פיוט "ליהודה הלוי ,במילותיו (א)".
"רחמים" וגם "שומע תפילות" "איוב",
ב"אלוהים מנהסערה"" ,שמי" ועוד.

א .רגל אחת מייצרת אקט אינטימי,
זוגי ,יהודי ,בין אדם לבורא עולם.
האקט היהודי התיאולוגי ,הוא ניסיון
לכונן מחדש את הרצף היהודי רק

ב .הרגל השנייה של הספר מייצרת את
האקט החברתי .כך בהדהודים מתוך:
 .1הצטרפות לתנועת הפנתרים השחורים
החדשה בירושלים ,השקת "תהודות
זהות" בתוך מאהל מחוסרי הדיור בבור
שיבר וקריאת שירה באירועי "גרילה
תרבות";

 6לדיון מורחב על לאומיות פרימורדיאלית
ופרניאלית :אנתוני ד' סמית ,האומה בהיסטוריה,
תרגמה מאנגלית :איה ברויאר ,ירושלים :החברה
ההיסטורית הישראלית.2003 ,

 .2החשיבה והפרקטיקה הרב-תרבותית
ובתוך כך איזכור בשיריו את אוכלוסיית
הפיליפינים והמשוררים הרומנים;
 .3דיבור על המחשבה הדו-לאומית
 בהזדהות עם סמלי הלאומיותהפלסטינית בתוך הספרות כמו המשוררת
הידועה פדוא טוקאן; כתיבה על מרחבים
ספיציפיים של זמן ומקום  -כאותו רחוב
קינג גורג' שלו שנמצא בעיר ירושלים
ולא בעיר ת"א המטפורית אותה כותבים
בהגמוניה; כתיבה על הכנף השמאלית
של המפה הפוליטית  -שאלות של פערים
ומדינת רווחה ועוד .המוטו השני של הספר
מופיע כשורה של המשורר מחמוד דרוויש
"הוראותיה של חוריה" .במוטו מחמוד
דרוויש מלגלג להיררכיות של היוקרה בין
המערב לבין המזרח ומראה את העמדה
הבלתי אפשרית שלו כגולה שגם משתוקק
לאחרות וגם חוזר מובס למהותנות.
ואז מופיע אלי אליהו בדיבורו על אביו
הבגדדי במוטו לשיר "אבי" .וכאן שוב
חוזרת השאלה של איזו שפה לבחור .עצם
יכולת הבחירה היא מעשה ההיברידי של
ההגירה אך גם התלישות ממסורת  -כי
יש לך אפשרות לבחור .בהר יוצא החוצה
עם הגר וישמעאל ב"עקדת ישמע-אל"
ומנסה לסובב את הסיפור התנכ"י בכדי
לשנות את הפרויקט הפוליטי שיצא ממנו.
מישמעאל עובר למשורר שמעון אדף
והדיון על האוטובוס משדרות לת"א,
ככינון של גבריות מזרחית צעירה .מה
יקרה אם כל הפער החברתי הוא רק
דימוי" ...גלות היא השתכנות הלב מחוץ
לעצמו"" ,ואלא ששתיקתו ימים רבים"
בשיר "גלות" .הפֵריחות גם הן זוכות
לשיר .מחנה אוהלים ,כמו זה של מאהל
החד-הוריות בבור שיבר ברחוב קינג ג'ורג'
בירושלים .שיר המחזיר את הזכרון של
הפנתרים השחורים לירושלים של היום
כקינה על מותו של פעיל המרכזי סעדיה
מרציאנו ז"ל וגם כהדהוד לפעילותו
החברתית המתחדשת של אלמוג בהר
ביחד עם התנועה כאמור שייסדה בתו של
סעדיה בעיר  -איילה סאבאג מרציאנו.
כל מספר שירים יהודיים ,ירושלמיים,
מופיע שיר שמזכיר שהפרויקט של אלמוג
אינו רק תיאולוגי במובן הפוליטי שלו,

אלא גם פוליטי במובן התיאולוגי שלו.
הוא רוצה לייצר את היהדות כמהדהדת
אל מקורותיה הערביים ,החברתיים,
המזרחיים ,המודעים לעצמם .וזאת כעשור
אחרי תחילת האלפיים .בגוף היצירה שלו
יש כמובן את הגילום הפואטי של אותו
"יהודי-ערבי" של שמעון בלס ,ששון סומך,
סמיר נקאש ואחרים.
השתיקה בספר היא לא שתיקה .הגלות
היא לא לב .הדימוי הוא לא המציאות.
המציאות היא לא הדימוי .השירה של
אלמוג נקראת בין מציאת פיתרון לפער
שבין המחשבה היהודית והשמאלית,
לבין התיאולוגיה של הפרוייקט הפוליטי.
אלמוג מבקש לדחות את הגאולה ,מתוך
שינוי כל העקרונות שהיבנו אותה ,אך
בין לבין הוא משיק לפרוייקט אליו
הוא מתנגד .הוא מבקש שנלמד ערבית,
כאפשרות של גאולה מתוך העברית
וכדרך חזרה למרחבים יהודים-ערבים.
ובהשקה הזו הוא נקרע בין הפערים שבין
הפרוייקט הנגדי שלו .הוא מציע פתרונות
תיאולוגיים אך הוא כבר שייך לדור
שהרפלקסיביות היא יתרונו ופגמו .הוא
מודע למרחק בין התשובה התיאולוגית
השמאלית ,לבין היתכנותה בדור ללא
מסורת ,ללא עבר ,ללא שפה ,ללא זכרון,
דור שבונה מחדש את מסורותיו .האם
מסורת יכולה להיבנות מחדש .שהרי
תרבות היא דבר דינאמי .אך גם אם
ישנה אפשרות ,הפערים שהיא פוערת
בין האוטופי לדיסאוטופי הוא אותו חוט
היוצא מן הלשון ,הזרוק בקצה המדרכה,
אך לא פוגש בכביש הראשי ,ועדיין נשאר
בשוליה ,הוא אותו לשון נתלשת.
ולכן הוא כותב ב"יום הכיפורים .שני
שירים"" :חלומותיי בלילה הם ילדינו
הלא-חוקיים  /לא נגדל אותם ,נמשיך
לחיות כנוודים  /גם אושר גדול לא
מציל עבדים  /גם אנשים שלא יוצאים
מביתם בסוף אובדים" .בשיר שני באותה
כותרת  -הוא כותב על הריבון שקשור
באופן גורדי לריבונות גם הוא מתרוקן
מחוסר יכולת להציע אינקלוסיביות ביום
כיפור ,היום של משפט" .קצות עולמו
של אלוהים ולועסים  /בודדים את
לחמם שליקטו" .אם אין אפשרות להציע

תשובה תיאולוגית מכלילה לפוליטי
ואין אפשרות לפוליטי לייצר תיאולוגיה
פוליטית חברתית רחבה ,מה עושים,
במיוחד אם השיר היא כלי שמייצר את
המודעות העצמית לפער" :על הפתחים,
ועל התבות הנעולים" .וגם בשיר הבא:
"לפני יום הכיפורים ה'תשס"ח" הוא
מציין במיוחד את המצב הפרדוכסלי הזה:
"ונפשי נמשלת כחרב בציון .נושאת אל
השלל  /עיני אביון ,עצלה מנשא עפעף
עומדת /ואין חיזיון" .ציון=ציונות,
הריבון=חיזיון ושניהם מתאיינים.
האם יש דרך לצאת מן הקינה על
המצב המתחדש של ההגירה בתוך הגוף.
הפתרון המונח בתוך השירים הוא יצירת
געגוע של גלות בתוך ישראל .כאותה
אופציה שהציעה חביבה פדיה .דווקא
הרפלקסיביות הנקרעת בין התיאולוגי
והפוליטי ,הוא גם הרווח בין השכינה ,לבין
מושלה .כאותה שאלה שלו" :איך יכולים
 /אלוקים ואדם  /להתקיים בו זמנית"
בשיר "הגיאוטמריה של אלוהים ,חלק
ראשון".
כאן דווקא ישנה אפשרות שהיא כמובן
גם מדומיינת ומודרנית לחלוטין ,אך
גם פרימורדיאלית לבנות פרויקט יהודי
המחזיר את הגעגוע לתוך מרתפו כמו בשיר
"נשימת האוטובוס ברחם העיר"" :עוד
חלון ,עוד משקוף ,עוד קיר  /מרתף".
המקום הוא למטה .כמו בפתיחת הספר.
הסוף ולא בהתחלה .ביציאה נגד החזון
של המודרניות לייצר התקדמות .אך גם
לייצר התקדמות עם הישארות בתוך
מעשה קטן של תודעת גלות .או שאנחנו
על שפת המדרכה של הגלות ,אף פעם לא
באמת יכולים לחדור אליה כמו תשובתו
של אלמוג לעצמו בשיר" :סוד הצימצום":
"כי לא יוכלו להתקיים בו בזמן  /אלוה
ואדם".
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פיתוח הנגב  -פיתוח לטובת מי?
שלושה תסריטים לבאר שבע והנגב בשנת 2030

מאת דר' יצחק דהן
העשור השני של המאה העשרים ואחת
עומד בסימן ציפייה דרוכה לעתיד שונה,
ובסימן החלטות הרות גורל לגבי עתיד
הנגב ודמותה של החברה הישראלית.
תכנית המתאר הארצית  -תמ"א 35
שאושרה בממשלה בנובמבר ,2005
מועידה לבאר שבע ועורפה עתיד של
מרחב מטרופוליני ,היינו עיר המחוברת
לאזור ובעיקר מחוברת לעולם הגלובלי
על כל המשתמע מכך; החלטות ממשלה
מהשנים  2009 - 2008אמורות להציף את
הנגב בבסיסי צבא בקנה מידה לאומי
שאמורים לרכוש תשומות מהעיר והאזור
ולהניע את הכלכלה המקומית .בפועל,
כספים רבים מועברים לפיתוח תשתיות
הכבישים ,הן לבאר שבע והן בתוך
הנגב ,ואמורים להפוך את האזור לנגיש
ואטרקטיבי מאי פעם.
נכון לשעת כתיבת שורות אלה ,ניתן
לדמות את המצב בדרומה של ישראל
כצומת שממנה מסתעפים שלוש דרכים
המציינים שלושה כיווני התפתחות.
במאמר זה אתאר את הכיוונים
האפשריים כתסריטים לאופק שנת .2030
התסריטים מתייחסים למצבים אפשריים
מבחינת מרקם היחסים בין קבוצות
שונות המאכלסות את הנגב .ניתן לשרטט
שלושה מצבים אפשריים :הנגב בדעיכה
כללית ,ואז הכל מפסידים -החלשים
והחזקים ,המרכז והפריפריה (;)lose -lose
הנגב בתהליך צמיחה דיפרנציאלית:
החזקים מרוויחים והחלשים מפסידים
 ,))win - loseוהתסריט האופטימי  -מצב
של גאות כללית באופן שכולם מרוויחים
(.)win -win
תסריט א' :הנגב בדעיכה כללית (lose-
)lose
באר שבע ,קיץ  .2015שחקני מפתח
העוסקים בפיתוח הנגב -פוליטיקאים,
יזמים וארגונים חברתיים -מצפים בקוצר
רוח לקצור את פירות ההשקעה הגלומות
בתכניות הפיתוח שעליהן הכריזו ממשלות
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ישראל בשנים  2008ו .2009-לשווא .בשנת
 2016מפרסם צוות חוקרים ממצאי מחקר
המורה כי מתוך  20מיליארד  ₪שהובטחו
לטובת פרויקטים בנגב (לשנים ,)2008-2012
בפועל הועבר סך של כחצי מיליארד ₪
בלבד .בנוסף ובמקביל ,ממשלת ישראל
ממשיכה בתהליכי הפרטה בלתי מבוקרים
המרחיבים את הפערים בין מרכז הארץ
לנגב .חורף  .2016עיירות הפיתוח ושכונות
העוני של באר שבע מהוות חממה לקינון
ארגוני פשיעה שכוחם הולך ומתעצם.
להבדיל ,גם כוחה של תנועת ש"ס הולך
ומתעצם :בחסות ובתמיכה של ראשי
עיירות הפיתוח הופכת התנועה החרדית-
מזרחית לגורם האולטימטיבי והאפקטיבי
במתן מענה למצוקות רוחניות חומריות
לעניי הדרום .התעצמות זו מקרינה גם על
התרבות הפוליטית :בעיירות השוליים של
באר שבע ניתן לזהות תהליכים ברורים
של הידרדרות באיכויות הדמוקרטיה
המקומית .מגמה זו איננה מאתגרת את
המשכילים ואת האליטות המקומיות כי
אם להיפך :צעירים וצעירות מעיירות
הפיתוח שבאו בשערי האקדמיה נוטשים
לטובת מרכז הארץ .דו"ח פנימי של
'הרשות לפיתוח הנגב' משנת  2020מגלה
כי מתוך כ 4000 -בוגרים של אוניברסיטת
בן גוריון בשנה"ל תשע"ד נותרו בנגב רק
.200
על אלה נוספת בעיית המגזר הבדואי.
התפישה הרווחת בקרב מקבלי ההחלטות
ומעצבי המדיניות בירושלים שנת 2012
היא שבעיות העוני ,הפשע הגואה ועבירות
הבנייה בקרב האוכלוסייה הבדואית
תיפטר בדרך של עמידה ואכיפה תקיפה
של חוקי המדינה .למעט מענקי איזון,
פיתוח המגזר הבדואי מצד המדינה איננו
מלווה בהקצאת יתר של השקעות בחינוך
ובתשתית .נתוני הסטטיסטיקה לשנת
 2015מראים כי עיירות הבדואים בדרום
עדיין מדשדשות בתחתית 'המדד המשולב'
(אשכול  .)1השירותים המוניציפאליים
בחורה ,רהט ותל שבע כורעים תחת

הנטל .שיעור המתנדבים לצה"ל מקרב
הבדואים ירד לאפס .הצעירים הבדואים
חולקים תחושות מירמור ,כעס ואין אונים
שביטוי חמור לכך נראה במגמת עלייה
חדה בשיעור הסחר בסמים ובתופעת
'הפרוטקשן' .תופעה זו שהייתה שולית
ונסבלת בשנת  2010הגיעה לממדים בלתי
נסבלים בשנת  .2016קרבנות התופעה -
אנשי עסקים בבאר שבע -אינם מטריחים
עצמם להתלונן במשטרה .ניסיונם
המצטבר לימד אותם כי אין טעם בכך.
תאגידי חברות הביטוח מחליטים לגבות
שיעור פרמיה מיוחד לעסקים בדרום.
הפרמיה שחברות הביטוח מבקשות מגיע
לרמה בלתי נסבלת .נתון זה ,בשילוב אזלת
היד של המשטרה ,מביא רבים מקרב
אנשי העסקים לשכור שירותי אבטחה
ושמירה פרטיים .נתוני  2020מצביעים על
ירידה דרמטית בשיעור העסקים הקטנים
 תהליך אשר דרדר את איכות החייםהעירוניים של באר שבע והאיץ תהליכי
הגירה סלקטיביים לטובת ערי המרכז.
בבאר שבע שנת  2020נרשמה נוכחות
של שלושה תאגידי ענק בלבד הממנים
את שירותי השמירה והאבטחה מכספם.
בחורף שנת  2022התפרסם ברבים אירוע
אשר זעזע את אמות הסיפים :איש
עסקים מוכר ממיתר נחטף ונרצח בדרכו
לבאר שבע לאחר שסירב לשלם דמי כופר
לצעירים בדואים .האירוע הכה בהלם את
האליטות המקומיות ,וחידד את התחושה
שתמיד קיננה בקרבם שההרמוניה
היחסית השוררת בדרום אינה יכולה
להחזיק מעמד לאורך זמן בעזרת גדרות
גבוהות ,עמדות שמירה ומימון מערכת
הסעה נפרדות .האינטראקציות הפנימיות
בתוך באר שבע הן הכרחיות וכרוכות
בנטילת סיכונים .בעקבות הכרה זו רבים
מהם מחליטים לנטוש .מגמת הנטישה
האיצה את הסחף :העמדות והתקנים
של השירותים המקומיים ,בעיקר
בבית החולים 'סורוקה' ,אוישו על ידי
בעלי תפקידים מדרג נמוך; תהליך זה

הוריד את סטנדרט השירות לאוכלוסיה
המקומית והאיץ הגירה החוצה ,למרכז.
כלל התופעות והתהליכים מתחברים
לדינאמיקה הרסנית במיוחד :האוכלוסיות
החלשות בתחום המטרופולין מושכות
מטה אוכלוסיות מבוססות.
בינואר שנת  2023מכריזה ממשלת ישראל,
בפעם השלשית בתוך עשור ,על פיתוח
תשתיות ענק בנגב בעלות כוללת של 20
מיליארד  .₪בתוך כך ראש הממשלה
קורא לתושבי ישראל לרדת דרומה.
הציבור ואנשי העסקים בדרום מרגישים
שבסרט הזה הם כבר היו .כולם חולקים
תחושה של חוסר אמון .הקריאה נופלת על
אוזניים ערלות .בשנת  2030רבים מתושבי
ישראל רואים את הנגב כמדינה בתוך
מדינה .בניגוד לתחזיות ולציפיות ,מתברר
כי באר שבע לא מילאה את ייעודה :היא
איננה 'הקטר' של הנגב כי אם קרון כבד
הנגרר על ידי המדינה מכוח סובסידיות
והעברות ממשלתיות.
תסריט ב' :הנגב בצמיחה ,הפערים
המקומיים מעמיקים ()win-lose
באר שבע ,אביב  .2010פקידי האוצר
יורדים דרומה לראות מקרוב את קצב
התקדמות עבודות הפיתוח ב'-קריית
הבהד"ים' אשר בצומת הנגב .רעש
הדחפורים מחריש אוזניים אך עבור פקידי
האוצר אין זו אלא מנגינה ערבה לאוזן.
הם רואים בעיני רוחם תהליך שרשור
וחלחול השפעות פרויקט הענק על עיירות
הפיתוח הסמוכות -דימונה וירוחם וכן
על קבלנים בדואים שמעתה יביאו רווח
ורווחה לכפריהם.
אביב שנת  .2014אלפי משפחות אנשי
קבע שקשרו את גורלם בדרום רושמים
בסיפוק הצלחה .אלה ,שברובם מתגוררים
בפרברי המעמד הבינוני של באר שבע
ובמושבים מורחבים ,נזכרים בהחלטה
שקיבלו שנים ספורות קודם לכן להתגורר
בנגב ומסכמים החלטה זו כמהלך מוצלח.
גם שכונות העוני של באר שבע עוברות
שדרוג .שכונה דל"ת ששמה נודע לשמצה
בשנות השבעים של המאה העשרים,
מופיעה במאה העשרים ואחת כשכונה
אטרקטיבית העוברת תהליכי התברגנות
מרשימים :התושבים ,ברובם סטודנטים,
בנים ובנות של בני המעד הבינוני ,נהנים

מנגישות פיזית טובה לאוניברסיטה .את
שכר הדירה הם משלמים בזמן לבעלים
אף הם מקרב המעמד הבינוני -מרביתםתושבי תל אביב .העניים ,שבזמנו אכלסו
את השכונה ,מתגוררים בדירות שכורות
בשוק הפרטי בשכונת החלשות של עיירות
הפיתוח המקיפות את באר שבע.
חורף שנת  .2020גל חדש של מיתון מכה
בכלכלות העולם המערבי ומגיע לישראל.
זוגות צעירים מהמגזר החרדי חשים על
בשרם את הקיצוץ החד בשיעורי התמיכה
והתרומות .משרד השיכון מקדם בנייה
ייעודית לאוכלוסייה החרדית בעיירה
הדרומית אופקים .שילוב התנאים יוצר
חלון הזדמנויות המביא לנהירה המונית
של זוגות צעירים מירושלים ומהפרברים
החרדיים הצפופים  -אלעד ,ביתר-עילית
וקריית ספר  -דרומה (דירת ארבעה חדרים
עם מרפסת סוכה בעלות של 60,000$
בירוחם ובאופקים בהשוואה ל160,000$ -
בפרברים החרדיים הגדולים) .הצעירים
החרדים נוהרים דרומה גם משום שבמקום
יש נוכחות גרעינים וותיקים של קהילות
חרדיות .זקני הנגב זוכרים שבשנת 2009
הייתה האוכלוסייה החרדית בעיירות
הפיתוח מיעוט :כעשרים אחוזים בנתיבות,
עשרה אחוזים באופקים וכעשרה אחוזים
בירוחם .בשנת  2020הגלגל מתהפך.
מגמת ההתפשטות מלווה בהשתלטות
על מוסדות ציבור .הראשונים לנטוש את
אופקים הם המבוססים והמשכילים.
לעומתם ,העניים ,ברובם וותיקים
מסורתיים ממוצא מזרחי ,מוצאים נחמה
דווקא במגמה זו :הם נהנים ממערכות
הסעד והגמ"ח המפותחות שמביאים עמם
החרדים ,ובעיקר זוכים לברכות מרבנים
המבטיחים להם גדולות וישועות.
באר שבע שנת  .2020ב'-מרכז הנגב
לפיתוח אזורי' של אוניברסיטת בן גוריון
שוקדים חוקרים על הפקת 'השנתון
הסטטיסטי לנגב' העומד לצאת לאור.
מהנתונים הדמוגרפיים הזורמים למרכז
עולה תמונה מעניינת :פירמידת הגילאים
של נתיבות ,דימונה ואופקים דומה
להפליא לפירמידת הגילאים של העיירות
משנות השבעים של המאה העשרים:
תהליכי ההתחרדות ,החיצונית והפנימית,
בשילוב העברות מדינה בתקציבי הביטוח
הלאומי למשפחות ברוכות ילדים (קצבת

הילד החמישי מגיעה לשיעור של פי
חמש מקצבת הילד הראשון) מביאים
לשיעור ילודה גבוה מאוד .דימונה ,כמו
גם אופקים ,נתיבות וירוחם ,מהוות נטל
כבד מאוד על קופת האוצר .לעיירות אלה
לא חוזרים צעירים בני המקום בתום פרק
השירות הצבאי והלימודים האקדמיים.
סטודנטים בני אופקים וערד שבאו בשערי
האקדמיה ,ובתוך כך הפנימו ערכים של
ביקורת חברתית ,דמוקרטיה ומעורבות
פוליטית ,חשים כי אינם מסוגלים לחזור
לעיירת הולדתם ואינם מוכנים לרכוש בית
במקום; תחושתם היא כי 'הבור' עמוק
וכל יוזמה לתקן את המצב יתברר כניסיון
סיזיפי .ראש העיר של אופקים בשנת 2025
הוא בן המקום 'שהתחזק' וחזר בתשובה.
העיירה מתפקדת כיישוב חרדי לכל דבר
ועניין ,כאשר כחמישים אחוז מתושביה
הם וותיקים מזרחיים שחזרו בתשובה
והיתר חרדים ,אשכנזים וספרדים ,שהיגרו
מהמרכז .שיעור התעסוקה במגזר הגברים
החרדיים עומד על  30%בלבד .השירותים
העירוניים ,ובעיקר מערכת החינוך,
מתאפיינים במידה גבוהה במיוחד של
סגרגציה (היבדלות) על בסיס עדתי .עיירות
הפיתוח של הנגב הגיעו לנקודת האל-חזור.
גם בערים שאינן 'מתחרדות' ניכרת מגמת
הידרדרות חריפה .הנתונים הסטטיסטיים
מצביעים על כך שערד מהווה בעצם עיר
מעורבת בדומה לכרמיאל ,לוד ורמלה.
אולם כאן מדובר במקרה חמור במיוחד.
בשונה מהאחרונים (שתמיד התקיימה
בהן מסורת מסוימת של דו-קיום),
בערד היחסים מתוחים ונפיצים :רבים
מהצעירים הבדואים נישאים לנשים
מהמגזר הרוסי שיהדותן מוטלת בספק.
מתרבים הגורמים האזרחיים המודאגים
מהתופעה ומתריעים מפניה .ארגונים כמו
'הגרעינים התורניים' ותנועת 'יד לאחים'
מגלים עניין במקומות אלו ופועלים במרץ.
פעילותן מוסיפה שמן על המדורה .המסר
המופנה כלפי הצעירים הבדואים הוא
שכדאי להם להסתלק מהמקום ולחזור
לעיירות שבהם נולדו וגדלו; הצעירים
שהפנימו ערכים מודרניים אינם מוכנים
לחזור לכפריהם ולאווירה השבטית-
מסורתית .הם נסערים מהרעש שנכרך
סביבם ומחוללים מהומות .התסכול גובר
ומעודד הפרות חוק וסדר .בשנת 2025
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מונה אוכלוסיית הנגב כמיליון ושבע
מאות אלף תושבים .בהשוואה ל,2010 -
מדובר בתוספת של כמיליון נפש בתוך
חמש עשרה שנים .תוספת זו נובעת משני
מרכיבים :הגירה ( )50%וריבוי טבעי
( .)50%בצד הריבוי הטבעי ,בפזורה
הבדואית שיעור הילודה עומד על תשעה
ילדים לאישה (עלייה בהשוואה לנתוני
 )2009ואילו בקרב עיירות הפיתוח הוא
עומד על שישה .בצד ההגירה ,גל גואה של
מהגרים מהמעמד הבינוני הציף את הנגב
מאז  .2010האחרונים אינם מתערבבים
בראשונים ואינם מעוניינים לדעת על מה
שקורה 'בחצר האחורית' .המטרופולין
החדש שרבים תלו בו תקוות מצטיין
ברמה גבוהה של סגרגציה :חומות וגדרות
מקיפות את עומר ,מיתר ולהבים .מנהלי
הקניונים הגדולים מחליטים על הגדלת
התקנים לשומרים בכניסה לקניונים.
החלטה זו מתבררת כמוצלחת .העסקים
משגשגים .אבל לא כולם נהנים מהרווחה.
אכן ,נוצרה מאסה קריטית של אוכלוסייה
שהביאה יתרונות לגודל ודרבנה את השוק
הפרטי .ואכן ,בבירת המטרופולין הוקמו
שירותים מסחריים רבים ומגוונים .אולם,
העושר והמגוון אינם אומרים הרבה
למרבית תושבי באר שבע והנגב שידם
אינה משגת .צעירים ממוצא בדואי
ואתיופי נראים במסעדות היוקרה רק
בתפקידי שמירה וניקיון.
באר שבע .2028 ,הגדרות והחומות
המקיפות את עומר ומיתר גבוהות מאי
פעם .גם כאשר החומות אינן קיימות
פיזית ,תודעתית הן נטועות עמוק בתודעת
הציבור הרחב של מטרופולין באר שבע:
עבור רבים מהם  -מזרחיים ,אתיופים
ובדואים -שכונות הוילות נתפסות כמקום
זר ,מרוחק מעבר להרי החושך ,שאליו
מגיעים רק כעובדי קבלן ,בעיקר בענפי
המשק והתחזוקה .גם אוניברסיטת בן
גוריון היא יעד מבוצר שצעירים בני
מיעוטים כלל אינם חולמים להגיע אליו.
בשנת  2030נראה כי הנגב ממלא אחר חזונו
של ראש הממשלה בזמנו -בנימין נתניהו
משנת  :2010כבישים רחבים מחברים
את באר שבע לעולם הרחב .תנועת
הרכבות מבאר שבע ואליה אינה פוסקת.
בזכות הכפלת המסילה בציר תל אביב
 -באר שבע ,גומעת הרכבת את המרחק
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בתוך ארבעים דקות .בחינת זהותם של
נוסעי הרכבת מגלה כי מדובר בקבוצה
מובחנת המשקפת מידרג מעמדי ואתני:
בתחנות הרכבת' :באר שבע  -אוניברסיטה'
ו'-להבים' עולים צעירים וצעירות לקרונות
הרכבת .לא קשה לזהותם :בני מעמד
הביניים ,משכילים ,לרוב מרקע אשכנזי,
לבושים לפי צו האופנה ,רכונים על
מחשבים ניידים המחוברים לתקשורת
אל-חוטית ,מחוברים לתל אביב ,ניו-יורק
ולונדון .מחוברים לעולם הגדול ומנותקים
מסביבתם הענייה.
תסריט ג' :הנגב בצמיחה ובגאות כללית
()win -win
במהלך העשור השני של המאה העשרים
ואחת הנגב מחדש את פניו ועובר שינוי
חיובי .באר שבע מתפקדת כמטרופולין
המושך אליו השקעות מכל העולם.
ההשקעות ,בשילוב מנהיגות המשכילה
לנתב את הרווחים לאפיקים ראויים,
הביאה למצב שבו הכל מרוצים .שנת
 2012מתחילה בסימן רה-ארגון רעיוני של
מוקדי שליטה שונים ביחס לאוכלוסיית
הנגב .ברמת השלטון המרכזי ,מתפתחת
אוריינטציית מדיניות חדשה שבה המדינה
מבקשת לעודד אחריות מקומית ויוזמה
אזרחית; בד בבד היא משלבת תכניות
פיתוח לחיזוק הפריפריה הבאות לידי
ביטוי בעיקר בהשקעות אדירות לטובת
מערכת החינוך .גם ברמת הדרג המקומי
מתחולל שינוי עומק :המנהיגות בבאר שבע
ובסביבתה ,השלטונית והאזרחית ,משלבת
ידיים ונרתמת לטובת חיזוק הערבות
ההדדית והסובלנות הבין-סקטוריאלית.
הקבוצות השונות המאכלסות את הנגב
חולקות תחושת גאווה מקומית ,המגבירה
את כוח המשיכה של המקום ומהווה חסם
רציני מפני פגיעה של יזמים ופוליטיקאים
ציניים באיכות החיים העירונית.
אביב  .2020בית הספר התיכון 'אופק' של
הזרם 'המסורתי' הממוקם בשכונת 'נווה
זאב' שבבאר שבע ,מקבל את 'פרס החינוך'
היוקרתי מידי שר החינוך .אוכלוסיית בית
הספר משקפת מבנה מעניין :כששים אחוז
מהתלמידים הם וותיקים ממוצא מזרחי
ואתיופי והשאר מרקע מבוסס .היחסים
בין הקבוצות מצוינים .המונח 'אינטגרציה'
אינו מהדהד כלל בין כתלי המוסד ,שכן

השילוב בין האוכלוסיות טבעי לחלוטין
והרמוני .ההורים של בני ובנות המעמד
הבינוני אינם רואים את הרקע התרבותי
והמעמדי של זולתם כגורם מאיים כי אם
אתגר ומקור חשוב של פלורליזם מהזן
המפרה והמשביח .חשוב לא פחות :ההורים
והילדים של הוותיקים אינם חשים רגשי
נחיתות כי אם להיפך .שילוב תפישתי
ותרבותי זה מהווה גורם מאיץ ביקושים.
הנהלת בית הספר נאלצת לדחות בקשות
רישום המגיעות מצד הורים רבים מכל
רחבי המטרופולין הרב-תרבותי.
קיץ  .2025צמד חוקרים מהמחלקה
לגיאוגרפיה של אוניברסיטת בן גוריון
שוקד על מחקר מעניין המבקש לברר
את טיבו של המכניזם שהביא ברכה לנגב
בין השנים  .2024 - 2010ממצאי המחקר
מפתיעים .החוקרים  -דר' יעקב אטיאס,
תושב נתיבות דור רבעי לעולים ממרוקו,
ודר' אסתר קסאי דור שלישי לעולים
יוצאי אתיופיה  -מייחסים את השינוי
המבורך לגורמים ברמה האזרחית וברמת
המנהיגות המקומית .נמצא כי תקופת
המחקר הצטיינה בקווי עלייה של ראשי
ערים בבאר שבע ובנגב מזן מיוחד :נמרצים,
מעורים בחיי התושבים ונחושים להוביל
שינויים עמוקים בתרבות המקומית.
מנהיגים אלה הפנימו את הצורך בחיזוק
המסורת והגאווה המקומית בד בבד עם
חיזוק הדמוקרטיה המקומית ובשילוב
והכלה של צעירים ואקדמאים לתוך
מערכות הממשל המקומי .בניגוד לשנים
עברו ,מנהיגים אלה אינם רואים בצעירים
משכילים איום כי אם פוטנציאל לסינרגיה
ולקידום העיר .גם ברמה האקדמית נצפה
שינוי .החוקרים מסבירים כי מאז שנת
 2010התגבשה באוניברסיטת בן גוריון
קבוצת מנהיגות אמיצה שהחליטה לעודד
פלורליזם אמיתי באוניברסיטה של
"המטרופולין הרב-תרבותי" .התוצאה:
יותר ויותר סטודנטים מסקטורים שונים
גודשים את המוסד .דתיים-לאומיים
ומסורתיים מכל עיירות הנגב אינם רואים
עוד באוניברסיטה גורם עוין החותר תחת
ערכי המסורת והלאומיות.
דימונה ,אביב  .2030מאות רבות של
עובדים צעירים מצטופפים מידי בוקר
בתחנת הרכבת בדרכם לבאר שבע ולאזור
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חיים  -לא תורה של לימוד
תורה של
*
מאת הרב עמנואל מזרחי

תורה ומצוות  -חפצא או גברא?
התורה שייכת לבית המדרש ,בשביל חוזה
או צוואה אלך לעורך דין.
זהו דפוס החשיבה המקובע לא רק אצל
אנשים שהם רחוקים מתורה ומצוות ,אלא
אפילו אצל חובשי ספסלי בית המדרש.
אפשר למשל ללמוד את מסכת בבא בתרא,
העוסקת בשכירות בתים ,או אפילו את
הלכות שכירות בהרמב"ם או בשולחן
ערוך ,וכשנזקקים לחוזה שכירות הולכים
לעורך דין או מעתיקים נוסח חוזה המצוי
בשוק ,ואין שואלים לא רב ולא תלמיד
חכמים  -ככלי אין חפץ בהם .וממילא
משמעותה היומיומית של תורתנו  -תורת
חיים  -הולכת ונעלמת .צפונה היא בארבע
אמותיו של בית המדרש במקרה הטוב,
ובמקרה הפחות טוב מגיעה למחוזות
שמשתמשים בה בדרך שאינה ראויה.
משה רבנו אומר (דברים ד,א):
וְעַּתָה יִׂשְָראֵל ְׁשמַע אֶל ַה ֻחּקִים וְאֶל
ַה ִּמ ְׁשּפָטִים ֲאׁשֶר ָאנֹכִי ְמלַּמֵד ֶא ְתכֶם
לַעֲׂשֹות ,לְ ַמעַן ִּתחְיּו [.]...
ורבנו משה מוסיף (הלכות איסורי ביאה
יד,ג):
ֶׁשאֵין ׁשָם ַצּדִיק ּג ָמּור ֶאּלָא ַּבעַל ָחכְמָה
ׁשֶעֹוׂשֶה ִמצְוֹות אֵּלּו ו ְיֹוְדעָן.
נמצא שתכלית המצוות אינה רק "לידע
מה יעשה ישראל" ,מספרי קיצורי הלכות
(חפצא) .כי אם לחיותן ולידע אותן (גברא),
ואילו לצערנו ,התורה הולכת ונקברת
בנקיקי הספרים .לחילופין ,בעלוני השבת,
המספקים לציבור הרגשה לימודית ,אך
למען האמת ,קוברים אותו בדפי הגיליון,
והרחבת הדעת של הלימוד נתפסת בידי
הבלי הזמן (תוצאות המונדיאל ,ושאר
משחקי רשת  -תרתי משמע).
מחיה המתים
"תזרום!" ,אומרים היום .האדם זורם
במרוצת החיים בלא הפוגה .התרבות,
הסביבה ,החברים מעסיקים את כל חייו,
* הרב עמנואל מזרחי ,העוסק בביאור "משנה תורה"
במסגרת "מפעל משנה תורה" ,סיים בעת האחרונה
לבאר את הלכות נחלות והלכות ממרים.

והוא שוכח את מי שמעליו .עודו מורגל
לתפיסותיו הקטנֹות מַקטנּות ,ומסתפק
בהבנה מצומצמת של התורה - .עצור
אחי! הרם את הראש מזרם המים השוטף
שאתה נמצא בו ,נשום קצת ,והתחל
לראות מעל פני המים עולם גדול ורחב.
בהמשך דבריו ,אומר משה רבנו (דברים
ד,ח):
ּומִי ּגֹוי ּג ָדֹול ֲאׁשֶר לֹו ֻחּקִים ּו ִמ ְׁשּפָטִים
ַצּדִיִקםּ ,כְכֹל הַּתֹוָרה ַהּזֹאת ֲאׁשֶר ָאנֹכִי נֹתֵן
לִפְנ ֵיכֶם הַּיֹום.
ורבנו משה אומר (מורה הנבוכים ב,לט):
וכבר ידעת כי עניין צדיקים מאוזנים .לפי
שהם עבודות שאין בהם טורח ולא גירעון
כנזירים והמתבודדים בהרים ודומיהם,
ולא י ִּתּור המביא לידי תאוותנות וזללנות
עד שתגרע שלמות האדם במידותיו ועיונו
כמו שאר חוקי העמים הקדמונים.
זאת אומרת; מדובר בהתנהגות מאוזנת
ושקולה ,המביאה לידי חיים נוחים .אולם
נשאלת השאלה האם זהו כל מה שהתורה
מציעה לנו .האמנם כל דרישתּה שנחיה
חיים נוחים ,בלא טורח ,ודי שנשב איש
תחת גפנו ותאנתו ,ושלום עלייך נפשי?!
כיצד מתיישבת הצגה זו של התורה עם
דברי רבנו במשנ"תו (הלכות תלמוד תורה
ג,יב):
אֵין ִּדבְֵרי ּתֹוָרה ִמתְַקּיְמִין ּבְמִי ֶׁשּמְַרּפֶה
עַצְמֹו עֲלֵיהֶן ,ו ְֹלא ּבְאֵּלּו ׁשֶּלֹומְִדין מִּתֹוְך
עִּדּון ּומִּתֹוְך ֲאכִילָה ּו ְׁש ִתּי ָהֶ ,אּלָא ּבְמִי
ֶׁש ֵּממִית עַצְמֹו עֲלֵיהֶן ּו ְמ ַצעֵר ּגּופֹו ָּתמִיד,
ו ְֹלא יִּתֵן ְׁשנ ַת לְעֵינ ָיו ,לְעַפְעַּפָיו ּתְנּומָה.
אלא יש להבין שמטרת התורה גדולה
ועמוקה יותר ,שהרי "ֹרב ּדִינ ֵי ּתֹוָרה אֵינ ָם
ֶאּלָא עֵצֹות מֵָרחֹוק ִמּג ְדֹול ָהעֵצָה לְ ַתּקֵן
ַהּדֵעֹות ּולְיַּׁשֵר ּכָל ַה ַּמעֲׂשִים" (הלכות
תמורה ד,יג).
עוד אומר הרמב"ם (מורה הנבוכים ב,מ):
וכאשר ִּת ָּמצֵא תורה שכל טכסיסיה להביט
במצעה על תקינות המצבים הגופניים
וגם בתקינות הדעות ,ונותנת הדגשתה
למתן השקפות נכונות בה' יתעלה
תחילה ,ובמלאכים ,ורצונה להחכים את
האדם ולהבינו ולהעירו עד שידע את כל

המציאות כפי הצורה האמיתית ,תדע
שאותו הטכסיס מאתו יתעלה ושאותה
התורה אלוהית.
ומכיוון שמטרת התורה לשנות את
תפיסות המחשבה של האדם ,ליישר את
דעותיו ולהכין את לבו להבנה אמתית
של המציאות ,דרושה עבודה ,ואין מדובר
בעבודה של טורח גופני סגפני ,אלא טורח
עבודה פנימית! ועל ידי כך "י ֵעֹור ִמ ְּׁשנ ָתֹו
ּו ְׁשגִּי ָתֹו ּבְ ַהבְלֵי ַהּזְמַן [( "]...הלכות מזוזה
ו,יג) - .יתרומם מעל המים הסוחפים
אותו.
תפנית לתבנית
מגדל הפורח באוויר קל להפילו ,אך אם
הוא נטוע באדמה ,צריך ליתוץ אותו.
דפוסי החשיבה חסרי היסוד מושרשים
בנו עד שאנו מורגלים בהם ,וכך יוצאים
מפינו מושגים שקרובים לפה אך רחוקים
מן הכליות.
לדוגמה ,אנשים אינם יודעים שאין
ביהדות מושג "שטר צוואה" .וגם מה
שנציע להלן (ונזכיר כי כדאי להתייעץ
גם עם עורך דין) ,אינו אלא שטר מתנה!
מדוע? מפני שמבחינת ההלכה ,אין האדם
רשאי לסטות מחוקי הירושה שבתורה.
וזה לשון רבנו בעניין זה (הלכות נחלות
ו,א):
אֵין ָאדָם י ָכֹול לְהֹוִריׁש מִי ֶׁשאֵינֹו ָראּוי
לְי ְָרׁשֹו ו ְֹלא לַעֲֹקר ַהּי ְֻרּׁשָה מִן הַּיֹוֵרׁש ,אַף
עַל ּפִי ֶׁשּז ֶה מָמֹון הּוא ,לְפִי ֶׁשּנ ֶ ֱאמַר ּבְפָָרׁשַת
נְחָלֹות" :ו ְ ָהיְתָה לִבְנ ֵי יִׂשְָראֵל לְ ֻחּקַת
ִמ ְׁשּפָט" (במדבר כז,יא)  -לֹומַר ֶׁש ֻחּקָה זֹו
ֹלא ִּת ְׁש ַּתּנ ֶה ,וְאֵין ַה ְּתנ ַאי מֹועִיל ּבָּהּ .בֵין
ֶׁש ִּצּו ָה ו ְהּוא ּבִָריא ּבֵין ֶׁש ִּצּו ָה ו ְהּוא ְׁשכִיב
מְַרעּ ,בֵין עַל ּפֶה ּבֵין ִּבכְתָב  -אֵינֹו מֹועִיל.
מכאן שאין תוקף לצוואה הבאה לעקור
את נכסי המת מן היורשים ולהעבירם
"לשכנו הקרוב אליו" או ל"כלב המלכותי"
של הזקן העשיר .ואולם אשנב פתחה לנו
ההלכה (הלכות נחלות ו,ה):
ַּבּמֶה ּדְבִָרים אֲמּוִרים? ּבְ ֶׁש ָאמַר ִּבלְׁשֹון
י ְֻרּׁשָהֲ .אבָל אִם נָתַן ַמ ָּתנ ָה ּ -דְבָָריו ַקּיָמִין.
לְפִיכְָךַ ,ה ְּמ ַחּלֵק נְכָסָיו עַל ּפִיו לְ ָבנ ָיו ּכְׁשֶהּוא
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ְׁשכִיב מְַרעִ ,רּבָה לְ ֶאחָד ּו ִמעֵט לְ ֶאחָד ו ְ ִה ְׁשו ָה
לָהֶן אֶת ַהּבְכֹור ּ -דְבָָריו ַקּיָמִין .וְאִם ָאמַר
מִּׁשּום י ְֻרּׁשָה ֹ -לא ָאמַר ּכְלּום.
נמצא שבמסגרת ירושה ,אין אדם יכול
לסלק מיורשיו את המגיע להם ,מפני
שהיא חוקה .אולם במסגרת מתנה ,האדם
רשאי להחליט להעביר כל מה שלבו חפץ
לכל מי שלבו חפץ!
ומדוע? מה התורה מנחילה לנו בזה? איזו
תפיסה עומדת מאחורי ההלכה הזאת?
טוב שכן קרוב מאח רחוק?
נניח שהיורש הוא רשע ,האם בכל זאת
זכאי הוא לירושה? הרי אנו מחזקים ידי
עוברי עברה ,ויצא חוטא נשכר .והנה לשון
ההלכה:
יִׂשְָראֵל ֶׁשּנ ִ ְׁש ַּתּמֵד  -יֹוֵרׁש אֶת ְקרֹובָיו
ַהּיִׂשְְר ֵאלִים ּכְ ֶׁש ָהי ָה .וְאִם ָראּו ּבֵית ּדִין
לְ ַאּבֵד אֶת מָמֹונֹו ּולְָקנ ְסֹו ׁשֶֹּלא י ִיַרׁשּ ,כְֵדי
ׁשֶֹּלא לְ ַחּז ֵק י ְֵדי הְָר ָׁשעִים  -הְָרׁשּות ּבְיָדָם.
נצא שמצד הדין ,גם הרשע זכאי לירושה,
אלא שבית דין רשאי לנשל אותו ממנה,
אם ראו שיש בדבר כדי לתקן את העולם.
אך מדוע כן הוא מצד הדין?
כדי להבין את הדברים ,נביא עוד הלכה
(הלכות נחלות א,ו):
ִמ ְׁשּפַחַת ָהאֵם אֵינ ָּה ְקרּוי ָה ִמ ְׁשּפָחָה ,וְאֵין
י ְֻרּׁשָה ֶאּלָא לְ ִמ ְׁשּפַחַת ָהאָב.
הלכה זו מדגישה את עניין המשפחה
בהקשר לירושה .מכאן אנו מגיעים לדברי
רבנו במקום אחר (מורה הנבוכים ג,מב):
ועוד מדיני ממונות הירושות והיא מידה
נעלה ,כלומר :שלא ימנע האדם טוב מן
הזכאי לו ,וכיון שהוא הולך למות ,אל
תהי עינו צרה ביורשו ואל יפזר ממונו,
אלא יניחהו ליותר זכאי מבני אדם בו,
והוא הקרוב הקרוב יותר ,לשארו הקרוב
אליו ממשפחתו [ ]...ויבכר גדול בניו בשל
קדמת חיבתו.
ומידה זו מאמצת אותה ומקפידה עליה
תורת האמת הזו מאוד ,כלומר :העדפת
הקרובים וההתאגדות עמהם ,כבר ידעת
דבר הנביא "ועוכר שארו אכזרי" .ולשון
התורה בצדקות" ,לאחיך לענייך" וגו'
[.]...
וכבר לימדה אותנו תורה במידה הזו
הפלגה גדולה מאוד ,והיא שראוי לו
לאדם לקרב את קרוביו ולהעדיף הענקת
המשפחה מאוד ,ואפילו הרע לו קרובו
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ועשקו ,ואפילו היה אותו הקרוב בתכלית
השחיתות ,הכרחי שיביט הקרוב על
המשפחה בעין החמלה ,אמר יתעלה "לא
תתעב אדומי כי אחיך הוא" [."]...
הווי אומר :באמצעות דיני הירושה,
ההלכה מלמדת אותנו על חשיבות הקרבה
המשפחתית ועדיפותה!
מידת הדין ורוח חכמים  -הפלגה
בקרבה
וכיוון שבאנו לכאן ,נביא מחלוקת בהפלגת
הדברים .רבנו פוסק (הלכות נחלות ו,יא):
ּכָל הַּנֹותֵן נְכָסָיו לַ ֲאחִֵרים ו ְ ִהּנ ִי ַח אֶת
הַּיֹוְרׁשִין  -אַף עַל ּפִי ֶׁשאֵין הַּיֹוְרׁשִין נֹו ֲהג ִין
ּבֹו ּכַּׁשּוָרה ,אֵין רּו ַח ֲחכָמִים נֹוחָה הֵימֶּנּו,
וְז ָכּו ָה ֲאחִֵרים ּבְכָל מַה ֶּׁשּנָתַן לָהֶםּ .ו ִמּדַת
ֲחסִידּות הִיא ׁשֶֹּלא יָעִיד ָאדָם ָחסִיד ּבְ ַצּוָאָה
ֶׁש ַּמעֲבִיִרין ּבָּה ַהּי ְֻרּׁשָה מִן הַּיֹוֵרׁשֲ ,אפִּלּו
ִמּבֵן ֶׁשאֵינֹו נֹוהֵג ּכַּׁשּוָרה לְ ָאחִיו ׁשֶהּוא ָחכָם
ו ְנֹוהֵג ּכַּׁשּוָרה.
מפשט לשון רבנו ,ניתן להבין כי אף
על פי שהדין מאפשר לאדם לחלק את
נכסיו בתורת מתנה עד כדי נישול יורשיו
לחלוטין ,הדבר אינו רצוי .והדברים עולים
בקנה אחד עם דברי רבנו במורה נבוכים
שהבאנו לעיל.
אולם עיון מדוקדק מעלה דברים אחרים
המשפיעים על ההבנה באיזון בין ערך
האיגוד המשפחתי לבין העמידה על האמת
והצדק .נשים לב לשני חלקי ההלכה:
הרישא עוסקת בהתייחסות היורשים
למורישם (אינם נוהגים בו כשורה),
ומשורת הדין היורשים זכאים" ,ואין רוח
חכמים נוחה" ממעשי המוריש המנשל את
יורשו .הסיפא עוסקת בבן שאינו נוהג
כשורה ,וכאן "מידת חסידות" היא שלא
להעיד על שטר צוואה מעין זה.
מוהר"י קאפח מדייק מן הדברים שבמקרה
הראשון ,שאין היורש מתייחס יפה
למורישו ,הביטוי כלפי נישול היורש חמור
יותר ,ואילו במקרה השני ,שהמוריש אינו
נוהג כשורה" ,למצוה רבה תחשב" לעקרו
מן הירושה ,ורק מידת חסידות היא שלא
להעיד על שטר צוואה זה!
הרב רבינוביץ' ,בביאורו לרמב"ם" ,יד
פשוטה" ,חולק על פרשנות זו של דברי
הרמב"ם בעקבות הדברים שהבאנו לעיל
מספר "מורה הנבוכים ,שרבנו כותב בו
במפורש:

ואפילו הרע לו קרובו ועשקו ,ואפילו היה
אותו הקרוב בתכלית השחיתות ,הכרחי
שיביט הקרוב על המשפחה בעין החמלה
[]...
הרי לנו מפורש שרבנו כולל את שני
ההתייחסויות" :רע לו"  -במישור האנושי
למוריש; "בתכלית השחיתות"  -במישור
המוסרי או הרוחני הכללי .ובכל זאת רבנו
כותב" :שיביט הקרוב על המשפחה בעין
החמלה".
ומה יענה הרב קאפח? נראות בעיניי שתי
אפשרויות הסבר לקושיה שלכאורה:
א .בספר "מורה הנבוכים" ,רבנו כותב
במפורש שהתורה לימדה אותנו "הפלגה
גדולה מאוד" ,שאינה שורת הדין בכל
המצבים! ולכן מדגיש רבנו בהלכה זו
לכתוב שאין הדברים מצד הדין אלא
ביטויים של "רוח התורה" ,כגון" :אין רוח
חכמים נוחה הימנו"" ,מידת חסידות".
ב .מן הפסוק שמביא רבנו ,נלמד שאין
מדובר שם בחסד בלתי מסויג ,אלא רק
"ׁשֶֹּלא לְהְַרחִיק ז ֶַרע עֵׂשָו מִן ַה ָּקהָל ֶאּלָא
עַד ׁשְלׁשָה ּדֹורֹותֶׁ ,שּנ ֶ ֱאמַרֹ" :לא ְת ַתעֵב
אֲֹדמִי" (דברים כג,ח)( ,ספר המצוות הקצר
בהקדמה למשנ"ת) .ומכאן ועד הענקת
חמלה לכל מושחת ,הדרך רחוקה!
הפליית האישה או שמא הפליית הגבר?
קביעה נוספת המושרשת אצל רבים,
דווקא בעקבות דיני ירושה ,שהתורה
מפלה את האישה לרעה ,מפני שאין לה
זכות ראשונית בקבלת הירושה (הלכות
נחלות א ,א-ב):
סֵֶדר נְחָלֹות ּכְָך הּוא :מִי ֶׁשּמֵת  -י ִיָרׁשּוהּו
ָּבנ ָיו ,וְהֵם קֹוְדמִין לַּכֹל .ו ְ ַהּזְכִָרים קֹוְדמִין
לַּנ ְֵקבֹותּ .בְכָל מָקֹום אֵין לַּנ ְֵקבָה עִם ַהּזָכָר
י ְֻרּׁשָה.
כלומר ,כל זמן שיש למת בן זכר ,אין
בתו הנקבה יורשת כלום .מובן שהוא או
יורשיו יכולים לתת לה מתנה ,אך הדברים
בפני עצמם נוקבים ואומרים דרשני.
נפוצה הסיבה האפולוגטית .בנוהג
שבעולם ,ועל כל פנים בנוהג שבימיהם,
כשהאישה נכנסת לחופה ועוברת לגור עם
בעלה ,היא עוזבת את משפחתה (הלכות
אישות י,א):
ָהאֲרּוסָה אֲסּוָרה לְ ַבעְלָּה ִמ ִּדבְֵרי סֹופְִרים
ּכָל זְמַן ֶׁשהִיא ּבְבֵית ָאבִי ָה [ ]...עַד ֶׁשּיָבִיא
אֹותָּה לְתֹוְך ּבֵיתֹו ,וְי ִ ְתיַחֵד ִעּמָּה ,וְיַפְִרי ֶׁשּנ ָה

לֹו .וְי ִחּוד ז ֶה הּוא ַהּנ ְִקָרא 'ּכְנ ִיסָה לַ ֻחּפָה',
ו ְהּוא ַהּנ ְִקָרא 'נ ִּׂשּואִין' ּבְכָל מָקֹום.
אבל איש אינו שואל מדוע העדיפה
התורה את הבת בעניינים אחרים ,כגון		
ברח' ________ מצווה ונותן
בעניין חלוקת המזונות מנכסי האב שמת ,אני הח"מ ________ ת"ז ________ הגר ביישוב
העדיפות היא לאישה (הלכות אישות ומתחייב בדעה צלולה ומיושבת בלא אונס וכפייה ובלא השפעה בלתי הוגנת מצד מאן
יט,יז):
דהוא ,כדלהלן:
וְאִם אֵין ׁשָם ֶאּלָא ּכְֵדי מְזֹון ַהּבָנֹות ִּבלְבַד  .1הצוואה חלה על כל רכושי :מקרקעין ומיטלטלין ,פיקדונות וחסכונות בבנקים ,הן
 ַהּבָנֹות נִּזֹונֹות ֵמהֶן עַד ֶׁשּיִבְּגֹרּו אֹו עַדבמטבע ישראלי הן במטבע זר ,ניירות ערך ,איגרות חוב ,כספים ,חובות שחייבים
ֶׁשּי ִ ְתאְָרסּו ,ו ְ ַה ָּבנ ִים י ִ ְׁשאֲלּו עַל ַהּפְ ָתחִים.
לי אחרים הן בעל פה הן בשטר ,זכויות ,קופות גמל ,זכויות על פי פוליסות ביטוח,
וכבר זעק אדמון במשנה על עניין זה:
קרנות פנסיה וכל רכוש אחר שיהיה בבעלותי שעה אחת קודם מותי.
"בשביל שאני זכר הפסדתי"?! (כתובות  1000$ .2יחולקו על פי דין תורה.
יג,ג).
 .3מלבד הסכום הנקוב לעיל בסעיף ( )2ומלבד ההוצאות והחובות המפורטים להלן
(הלכות
האם
לפי
נקבעת
הבן
זהות
ועוד.
בסעיף ( ,)6אני מקנה את רכושי במתנת בריא שתחול מהיום ולאחר מיתה ,על מנת
איסורי ביאה יב,ז):
שלא אחזור בי ,כמתנה גלויה ומפורסמת ,דלא כאסמכתא ודלא כטופסי דשטרי.
ֶׁש ַהּבֵן מִן ָהעְֶרו ָה ּבְנֹו הּוא לְכָל ּדָבָרּ ,ו ִבכְלַל
ואני מודה שנתתי כל דבר ודבר לפי קניינו המועיל ביותר ובאופן המועיל ביותר ,וכל
יִׂשְָראֵל י ֵ ָחׁשֵב ,אַף עַל ּפִי ׁשֶהּוא ַמ ְמז ֵר ,ו ְ ַהּבֵן
תנאי המתנה נעשו כתיקון חכמים ,בהקנאה גמורה למוטבים הרשומים להלן על פי
מִן הַּגֹוי ָה אֵינֹו ּבְנֹו.
הפירוט הבא:
שם ________ :ת"ז ________ רכוש_______________ :
הרי את מקודשת
שם ________ :ת"ז ________ רכוש_______________ :
אם כן ,אין כאן עניין של הפליה לרעה  .4ביחס לרכוש שאין הקניין נתפס בו ,אני מודה בהודאה גמורה שאני חייב לכל אחד
אלא מסר מסויים של התורה .את הקנין
מן המוטבים הנקובים בשמותם לעיל סך השווה לחלקו על פי הצוואה ,באותם
האמתי של האישה ,הבנים ,היא קובעת.
הנכסים שאין הקניין נתפס בהם .ואותו סך שהודיתי בו ,אני מקבל על כך גם
העיצוב של המידות ויראת שמים מסור
בתורת התחייבות בקניין גמור אגב סודר ומשעבד את נכסיי לחוב זה ,מיטלטלי אגב
בידה ,ואילו הבעל מיועד לצאת אל
מקרקעי .חוב זה והתחייבות זו הותנו אף הם ,על מנת שלא אחזור בי מצוואה זו.
שוק החיים ,ולכן נלווים אליו העניינים
אני מקבל על עצמי את דעת הפוסקים המקיימים שטר זה ,וכן אני מקבל על עצמי
המעשיים הקשורים למסגרת המשפחתית.
שכל ספק בלשון השטר יהיה נידון לטובת המקבל ,וידו תהיה על העליונה.
האם יקום הגבר ויאמר :הרי אני מופלה  .5צוואה זו אינה מונעת ממני למכור או לתת או להקדיש מרכושי בעודי בחיים .חזרה
לרעה? לא .יש דברים השייכים לתחומה
ביחס לרכוש שיהיה בבעלותי שעה אחת קודם מותי ,לא תיעשה כי אם בצוואה
של האישה (קניין הבנים) ,ויש דברים
חדשה ובחתימת ידי ובעדים כשרים שקיבלתי בקניין או בצוואת שכיב מרע.
השייכים לתחומו של האיש.
 .6לפני חלוקת העיזבון ,ישלמו המוטבים את כל חובותיי מעזבוני .רק לאחר תשלום
למעשה ,מקובל בימינו ,ואף רצוי ,לתת
חובות אלה ולאחר תשלום הוצאות הקבורה והמצבה והלוויה ושבעה ,יחולק העיזבון
חלק מן הירושה גם לבנות ולאישה בתורת
על פי האמור בצוואה זו.
מתנה .וכן כתב הרב שלמה דייכובסקי .7 :אם חלק מצוואתי לא יהיה תקף מסיבה כלשהי ,לא יתבטל החלק האחר.
"נער הייתי ועדיין לא זקנתי ,ומתוך  .8כל מחלוקת בעניין פירוש הצוואה ויישומה תוכרע בבית דין ________ או על ידי
אלפי תיקי הירושה שבהם דנתי ,לא היה
בא כוחו.
גם תיק אחד שחילקנו את העזבון בין ולראיה וקניין באתי על החתום ________ :היום________ :
הבנים בלבד תוך כדי נישול הבת והאשה" אנו החתומים מטה מאשרים בזה כי בא לפנינו ________ ת"ז ________ וביקש
(תחומין יח ,עמ' .)30
שנכתוב לו צוואה זו על פי רצונו .הנ"ל הקנה בפנינו את רכושו בקניינים על פי דין
הנה כי כן ,גם עיסוק בשטר צוואה ודיני תורה ,וכן ציווה וחתם בפנינו ,בהיותו בדעה צלולה.
ירושה יכול ללמד דעת ,לבנות ולעצב ולראיה באנו על החתום היום ________
תפיסת חיים.
וכדי לעשות את הדברים לתורת חיים ,שם ________ ת"ז ________ .שם ________ ת"ז ________
צירפנו גם הצעה לנוסח "שטר צוואה" על
פי ההלכה.
שטר צוואה
מאת הרב דר' איתמר ורהפטיג" ,מכון משפטי ארץ" ,עפרה
לדברי הקדמה והסבר ,ראה "ספר משפטים" ,מהדורת "מפעל משנה תורה"
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הבית ברחוב ברנר
מאת נהוראי מ' שטרית

שלושה היו סמלי הסופר ברנר :רחוב
ברנר ,בית ברנר ופסל ברנר .הבית "בית
ברנר" ,שקדם בבנייתו בנופה של תל-
אביב העברית ,לבנייני ההסתדרות ברחוב
ארלוזורוב ,נמכר ואיננו .נותרו שני סמלים
על-שם ברנר :הרחוב והפסל .פסל ראשו
של ברנר שהיה מוצב על כן עץ יפה,
בקומה העליונה ,בפתח אולם הכנסים
והאסיפות ,אבד ונעלם עם מכירת הבית.
נותר הרחוב" ,רחוב ברנר" ,המקביל לרחוב
שינקין ולא רחוק מהם בשורות פרליליות:
רחובות צ'רניחובסקי ,הס וביאליק .כולם
שכנים ,כפי שהיו בשכנות ספרותית
וציונית .השקט מאפיין תמיד את רחובות
הסופרים בלב תל-אביב ,לעומת שיינקין
הרועש ורוחש תנועה.
רשימה זו על ברנר וביתו הנעלם ,אינה
באה לעשות ספירת מצאי של מוסדות
ורחובות בכל ערי ישראל על-שם ברנר.
כמו ברנר ,מלאה הארץ בשמותיהם של
המנהיגים והסופרים הגדולים והדגולים.
על ברנר קצרה היריעה מלהכיל את כל
המקומות והמוסדות ,לרבות קיבוץ (גבעת
ברנר) ,הנושאים את שמו של ברנר .כאן
הדגש הוא על הבית על-שמו ,ברחוב על-
שמו ,שהלך במכירת נזיד עדשים .ברנר
התהפך בקברו באותו יום שהבית שנשא
את שמו עשרות בשנים בתל-אביב רבתי,
נמכר וחוסל ואיתו חוסל גם שמו .מעניין
מאוד לתהות על 'קנקנו' של הסופר
ברנר ,בפרספקטיבה של מאה שנים .מה
היה אומר על זה ברנר? היהודים בארץ
היהודים מוחקים שמות סופרים יהודים
על בניינים שנמכרו ,סתם כך! אולי היה
כותב עוד סיפור דומה לסיפור "עצבים"
שבו הוא מגולל את התלאות שפקדו אותו
בדרכו לארץ-ישראל .תחילה באלכסנדריה
שבמצרים ,אחר-כך באוניה שבה הפליג
ותיאר בה את הפלגתו ואת הנוסעים איתו
ובעיקר את האישה הזקנה ובתה איתה.
הוא ניסה ללעוס חתיכת לחם יבש ,כי כבר
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ימים שלמים שמזון לא בא אל פיו ,אלא
שהלחם היבש נתקע בגרונו והוא כמעט
נחנק ...עכשיו כנראה הוא נחנק בקברו
אחרי שראה בדמיונו מה עוללו למפעל
העובדים ,שהיה יקר ללבו ,לא פחות
מהספרות שבה הוא עסק שנים ארוכות
עד הירצחו .חבל על הבניין העתיק והיפה,
וחבל כשמדובר על מה שסמל בתל-אביב
השם ברנר במשך עשרות בשנים.
'בית ברנר' היה ידוע כבית ההסתדרות
בתל-אביב ושכונת יפו (שהייתה לפנים
עיר) .אולם צריך להזכיר ,שהשם
'הסתדרות העובדים בתל-אביב  -יפו' או
השם 'מועצת פועלי תל-אביב' ,היו כתובים
רק על הנייר ,על המכתבים ,על המעטפות
ועל כל ההסכמים והמסמכים השונים .כי
הציבור ידע תמיד היכן 'בית ההסתדרות'
ובשיחות בין העובדים בכל מקום ,דובר
רק על "בית ברנר" ,כבית ההסתדרות
בתל-אביב .בית ברנר היה במשך עשרות
בשנים כמקום מיפגשם ,פנייתם ,טיפולם
ומתן עזרה לבעיותיהם של רוב העובדים:
'בואו נלך לבית ברנר!' ' ,אתה מחפש את
בית ההסתדרות? תלך לבית ברנר!' 'מה
זה בית ברנר? זה בית ההסתדרות על-שם
הסופר שהיה גם אחד ממייסדיה ,חלוץ
ואיש של מאבקים על העובדים ,על אדמת
ארץ-ישראל ועל הספרות העברית ,שברנר
היה בין מחדשיה עוד מהגולה'.
יוסף חיים ברנר נולד בי"ז באלול תרמ"א
( )1881ונרצח ב-כ"ד בניסן תרפ"א
( .)2.5.1921זה אך סמלי שהאיש הנפלא,
נולד סמוך לראש השנה ונרצח על מזבח
בניית הארץ והחרות שאפיינו אותו:
בין חג החרות העברי לבין חג הפועלים
הסוציאליסטי .על חייו ,פועלו ויצירותיו,
אפשר לקרוא בכל ספריה ,אוניברסיטה
ומכון לספרות ומחקר .במאמר קצר זה,
נסקרת היסטוריית 'בית ברנר' שנעלם
כסמל.
שרים ,חברי כנסת ורבים מבכירי

השלטון ,עברו דרך 'בית ברנר' ,שבו כיהנו
בתפקידים שונים .בראשם דויד בן-גוריון
שהיה המזכיר הראשון של ההסתדרות
בשנת  ,1920וכעבור שנות דור ,נבחר לראש
הממשלה הראשון של מדינת ישראל.
בן-גוריון עצמו אמר על ההסתדרות ,שהיא
שימשה גשר איתן שהוביל ,יחד עם גופים
רבים אחרים ,להקמת המדינה.
גם גולדה מאיר האגדית ,שימשה כמזכירת
ארגון אמהות עובדות (היום נעמת)
בבית-ברנר ונבחרה מאוחר יותר לראש
הממשלה הרביעי בישראל .בית ברנר על
שם הסופר ברנר נחקק בזכרונם של רבים
ממנהיגי היישוב ונחרט גם בהסכמים
ובמסמכים שבהם נחתמו התנאים על
שכר העובדים או סיום שביתה שפרצה.
גם לוי אשכול עבר בבית ברנר כמזכיר
ההסתדרות בתל-אביב ,והיה אחר-כך
לראש הממשלה השלישי .כמו-כן ראשי
ערים רבים וביניהם מרדכי נמיר שהיה
מזכיר ההסתדרות בבית ברנר בתל-אביב,
ואחר-כך נבחר לראש עיריית תל-אביב
(ויפו).
בית ברנר ,כבית ההסתדרות וכסמל לסופר
ברנר איננו קיים עוד ככזה ברחוב ברנר.
לפני כן שימש הבית כבית מינהלה לזרם
הרפורמי ביהדות ' -בית אסתר' .אולם
כיום אין על הבנין לא שלט ,סימן וזכר
על פתח הבית הלבן .הבנין היפה ,העתיק
והמיתולוגי ,הידוע והמתועד בהיסטוריה
של ההסתדרות ,עבר מן העולם הציוני,
העברי והסוציאליסטי .בחללו של הבית
הייתה תלוייה רשת להצלת פועלים
מיואשים-מאיימים ,לקפוץ מלמעלה
למטה ,לפי סיפורי הוותיקים ,מאותה
תקופה קשה לעבודה עברית ,שרבים לא
השיגו ,או שהשיגו ופוטרו ממנה.
דב בן-מאיר ,שהיה שנים רבות מזכיר
ההסתדרות בבית ברנר בשנות ה '80-וה-
 ,'90ומשם 'קפץ' כמו רבים לפניו ,לכנסת
ולעירייה .כסגנו של צ'יץ' במשך שנים

אחדות ,אמר לי שהוא אינו יכול לעבור
ברחוב ברנר כי "כואב לי הלב לראות
את הבניין שהיה לכולנו כסמל ,בידיים
זרות" .גרשון גלמן שמכהן כבר עשרות
שנים כמזכיר ההסתדרות החדשה ,כאב
אף הוא את עזיבת 'בית ברנר' המיתולוגי.
למרבה הצער ,נפל בחלקו להיות אחרון
המזכירים שנאלץ לפנות את הבית ולמסור
את המפתח לרוכשו .כל מי שעבר שם או
עבד בבניין ,כואב את חיסול סמלו של
ברנר הפועל והסופר.

ידידיי הטובים והנעימים
אברהם חמדי ורעייתו אהובה הי"ו
וליהודה עוזרי ורעייתו יהודית הי"ו
"ענבי הגפן בענבי הגפן דבר נאה ומתקבל"
שאו ברכה חמה מעומקא דליבא לנשואי
הבן שמעון יצ"ו והבת תהילה תמ"א
תזכו לראות את בניכם ובנים לבניכם
בהדר חייהם ,בזיו חכמתם
בנועם הליכותיהם
ובתפארת מעשיהם הטובים
ויהי נועם השם עליכם
כעטרה על ראשיכם
וברכתו על מעשי ידיכם
יוסף דחוח-הלוי
		
לזכרה!
המנוחה מזל שמור הייתה תלמידת
חכמים ושורש נשמתה נעוץ היה בעולם
התורה והאגדה .תורת חכמי ישראל היתה
נובעת מתוכה ומפיצה חן ואהבת התורה.
היא נחנה בשכל טוב ובחן רב ושפתותיה
נטפו שושנים של אגדות חכמי ישראל.
אשת חיל הייתה ,אשה טובת-לב ובעלת
מידות נעלות ,שכול מחשבותיה היו למען
האדם.
זכתה המנוחה שצאצאיה הם תלמידי
חכמים ,בעלי מידות טובות ואוהבי תורת
ישראל .ממשיכים הם ללכת בדרכה ,דרך
הקודש ,הטהרה והאהבה.
תהא נפשה צרורה בצרור החיים.
יוסף דחוח-הלוי
		

אחות גדולה
רחלי אברהם-איתן
			
לברוריה

ּבְנ ִי ָחלַם אֹותְָך עַל ַקב
ו ְֹלא לַחַׁש צִּפֹור ּבְ ָאזְנ ָיו
ּכִי ּבְַקו מָזֹור
ֹלא ַא ְּת
ּבְעֹוֵדְך ַּבּתְַרּדֶמֶת
נְהַר זִכְרֹונֹות עָלָה
עַל ּג ְדֹותָיו
נִזְּכְַרּתִי
עֵת ָסכַכְ ְּת עַלַי ּבְתֹם ַהּג ַן
עֵת ַח ְס ְּת ו ְ ָהי ִית לְַקב
ׁשֶל ַא ֲהבָה
ּובְעֵינ ַי נ ְִקוּו ּכָל עַנְנ ֵי הַּיֹום
נָפְלּו ּפְלָג ִים ּפְלָג ִים
אֵיז ֶה צַוּ-גֹוָרל ׁשְִרירּותִי
ְמעַּקֵל אֶת ִׂש ְמחַת ַחּיַי ְִך
אֶת צְחֹוֵקְך ַה ֲחלִילִי
ַה ְּמ ַחלְחֵל ּומְַרִקיד ּכָל ו ְִריד,
אֶת ַקב ַא ֲה ָבתְָך
ו ְ ַחסְֵדְך -
עֹוצֵר אֶת ִרּנ ַת ּגּופְֵך -
אַל ִּתּפֹל רּוחְֵך ,אַחֹותִי
ּכִי צֱִרי לְָך י ָצּור הַּצּור
ָּתמִים ּפָע ֳלֹו.

עשרים וארבעה
פותרי חלומות
1

מאת דר' אביבית לוי
עֶשְִרים וְאְַר ָּבעָה ּפֹותְֵרי חֲלֹומֹות
הָיּו ּו ָמְלאּו ֵמהֶם ָה ֲא ָבנ ִים
ַהחֲלּומֹות ֹלבֶן ַמ ְשחִיר ֵמ ָאבָק
ַרבִׁ -שכְ ָבתִי ַמעֲמִיק ִהצְ ַט ְּברּות
ו ְ ָהי ָה צֶֹרך ַרב לִפְּתֹר
ּג ַם ֶקֶרן-אֹור ְׂשבֵעַת יָמִים
ֶׁש ֲאכָלּו ָה ִׁשנ ֵּי ַרּבִים ֶׁשעָבְרּו
ּבְֶדּ ֶרך ֹלא לִכְּבֹׁש ַרק לְ ִה ְס ַּתּפֵ ַח
אֶל נ ַ ֲחלַת-אֱֹלהִים נֶחֱֹלמָה.
ּכְלּום ֹלא ָחסֵר ָּכאן יֹוסֵף
ֶש ָאבִיו עֹוד חַי ּו ְמ ַצּפֶה
ו ְהּוא הַּבֹוחֵר ּבְ ִכלְאֹו לִפְּתֹר
אֶת חֲלֹומֹות ׂשֵָרי ַה ַּט ָּבחִים
חֲלֹומֹותָיו ֹלא ּפָתַר עֲַדי ִן.
ִּבירּו ָשלַי ִם ּפֹותְֵרי חֲלֹומֹות
עֶׂשְִרים וְאְַר ָּבעָה הָיּו ּופָתְרּו
אִיׁש ּכַחֲלֹומֹו אֶת חֲלֹומִי ָה ֶאחָד.

 1ראו הסבר והתייחסות לשיר במאמר מבט על
שירי דר' אביבית לוי ,מאת דר' קאפח אסתר,
בחוברת 'אפיקים' גליון קלד-קלה אדר תש"ע.

המשך מעמוד 26
המרכז .אף אחד מבין הנוסעים אינו
מעלה בדעתו אפשרות להעתיק מגוריו
למרכז או לבאר-שבע מסיבה פשוטה :הם
גאים בעירם ובעיקר מרוצים מאיכויות
מערכת החינוך המקומית; הם משולבים
לחלוטין בעולם הגלובלי והטכנולוגי ובו
בזמן חווים תחושה עזה של קהילתיות
וסולידאריות מקומית הנשענת על
מסורת וגאווה מקומית .למרות זאת ,הם
אינם חשים כי הגיעו אל המנוחה ואל
הנחלה .ההידרדרות התרבותית והערכית
בקרב בני הנוער בפרברי צפון תל אביב,
ובעיות העוני ומצוקות העובדים הזרים
המתפשטות בדרום תל אביב ,טורדות
את מנוחת הצעירים .כמו רבים בדרום,
גם הצעירים הדימונאים מצוידים בחוש
מפותח של אחריות ציבורית כך שמגמות
ותופעות ,מקומיות או לאומיות ,מאתגרות
אותם ואינן נותנות להם מנוח.
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אפקט פיגמליון

 -תגובה לשיתוף ילדים בתוכניות "ריאליטי"

מאת לילי הלפרין

לא מעט סערות ,התלבטויות וחיבוטי
נפש מלווים בחודשים האחרונים את
דיוניה של הוועדה לזכויות הילד בכנסת.
אחד הנושאים שעלו לדיון בוועדה הוא
ההשלכות של השתתפות ילדים בתוכניות
ריאליטי בטלוויזיה ,ובראשן "'סופר נני".
כמשתתפת קבועה בדיונים הללו ,אני
מאמינה שלחשיפה מסוג זה יש השפעה
שלילית על חיי הילד המשתתף בה ,בעיקר
בשל הדרך שבה הוא עלול להיתפס בידי
מטפלים ואנשי חינוך ,שעמם הוא עומד
בקשר ,והם צופים בהתנהגותו ובהתנהלות
בני משפחתו מעל גבי המסך הקטן.
חשיפה או פרסום של מידע על ילד או על
מתבגר ,בעיקר כאלה המציגים אותם באור
בלתי מחמיא לצופים בתוכנית הטלוויזיה,
ובפרט למטפלים ולאנשי חינוך ,יש בהם
פוטנציאל לנזק .מדובר במידע על הישגיו,
התנהגותו ועמדותיו של התלמיד ,או בכל
מידע אחר ,שאיננו קשור למצבי סיכון.
עבור הצופה בתוכנית הטלוויזיה ,כולל
מידע זה גם את פעילותו של התלמיד
מחוץ לשעות הלימודים ,כמו גם את
תרבות הפנאי שלו ושל בני משפחתו.
חשיפה שלילית פוגעת בראש ובראשונה
בקשר האישי של התלמיד עם הדמות
החינוכית המלווה אותו במסגרת הבית
ספרית .אנשי חינוך הנחשפים למידע
כזה יתקשו לשדר ציפיות חיוביות
לגבי יכולתם האקדמית ,החברתית או
ההתנהגותית של תלמידיהם .בנוסף לכך,
פוגעת החשיפה בזכות הילד לפרטיות,
פותחת פתח לניצולו ,ומציבה מכשול על
דרך התקדמותו העתידית בתחומי חיים
שונים .פגיעה כזו מתרחשת גם במקרים
שבהם הפרסום נעשה באישור הוריו של
הילד/המתבגר ,ועל אחת כמה וכמה
אם ההורים עצמם משתתפים בתוכנית
הריאליטי .ב"סופר נני" ,לדוגמה ,חודרות
מצלמות הטלוויזיה לתוך ביתו של הילד
ממש ,והן מאפשרות לצופה להיות חלק
מן הדינמיקה המשפחתית האינטימית
ביותר.
לכאורה ,יש לתוכנית "סופר נני" כוונות

34

אלול תשע"א ספטמבר  2011גליון קלו-קלז

טובות :המשפחה המקבלת את ההדרכה,
כמו גם הצופים בבית ,לומדים שיטות
ודרכים חדשות לפתרון בעיות בתוך
המסגרת המשפחתית .אלא שהנזק
במקרה זה גדול בהרבה מן התועלת :על
סמך ניסיוני בעבודה עם מתבגרים ,ועם
קבוצות הורים ואנשי חינוך ,חשיפה מסוג
זה יוצרת "דעה קדומה" המשתרשת
אצל הצופה בילד .דעה כזו משפיעה על
התייחסותו של המורה לתלמיד ,עד כדי
אפלייתו לרעה ,אינה מאפשרת עבודה
המעצימה אתו ,ומקשה על פתיחת דף
חדש ביחסיו עם סביבתו.
הדבר נכון במיוחד ביחס לקבוצות
אוכלוסיה מודרות ומוחלשות בחברה.
פיתוח רגשות שליליים כלפי פרטים או
קבוצות ,עוד קודם להיכרות מעמיקה אתם,
ועל סמך השתייכות מגזרית ,מעמדית,
סטריאוטיפים שליליים ,סטיגמות או
ציפיות נמוכות ,גורמים לתלמיד להתנהג
בהתאמה ,והתוצאה היא חיזוק הציפייה
הראשונית ,עד כדי הפיכתה בהמשך
להתנהגות קבועה.
ציפיות שליליות עלולות אפוא להוליד
התנהגויות שליליות .לפיכך ,הופעה מהסוג
שציינתי של ילדים בטלוויזיה ,עלולה
להוביל את אלו החשופים לה למסקנות
שליליות גורפות .גרוע מזה ,מידע שלילי
מקדים על התלמיד עלול לרפות ,ולו גם
באופן בלתי מודע ,את ידי העוסקים
בחינוך מלהתאמץ בעבודתם החינוכית,
כדי לפעול במרץ לשיפור מצבו ,בבחינת:
"אם הוא כזה ,אזי הדרך לשינוי ,אם הוא
אפשרי בכלל ,היא ארוכה מאוד".
דבריי אלה נסמכים על שני מחקרים
חשובים ,העוסקים בנטייה שיש לציפיות
מן האחר לגרום לו להגיב בהתאם ,ובמילים
אחרות ,בתופעת "הנבואה המגשימה את
עצמה" .תופעה זו באה לידי ביטוי בשני
אופנים הפוכים :האחד מתייחס למקרה
החיובי ,שבו ציפיות גבוהות יגדילו את
הסיכויים לביצועים גבוהים .השני הוא
המקרה השלילי ,שבו ציפיות נמוכות
יגדילו את הסיכוי לביצועים נמוכים .שני

המקרים כאחד גורמים לפגיעה בעיקרון
השיוויון בחינוך ,ויוצרים אפליה בתוך
המערכת עצמה.
עוד בשנת  1968הראו שני חוקרים (רוזנטל
וג'יקובסון) כיצד העברת מידע כוזב
חיובי על יכולתה וכישוריה הלימודיים
והחברתייים של קבוצת תלמידים,
שנבחרה באופן אקראי לצורך המחקר,
השפיעה על ציפיות המורים ממנה ,עוד
קודם להיכרותם עם חבריה .המחקר
מדגיש כי הציפיות שאותן שידרו המורים,
השפיעו על היכולת ועל המוטיבציה של
תלמידיהם .ואכן הישגיהם של אותם
התלמידים בסוף שנת הלימודים היו
גבוהים באופן משמעותי מהישגיה של
קבוצת ביקורת ,שעליה לא הועבר כל
מידע .תופעה פסיכולוגית-חברתית זו כינו
החוקרים בשם "אפקט פיגמליון".
עיקרון "הנבואה המגשימה את עצמה"
עובד גם בכיוון ההפוך .שנים לאחר מחקר
זה בדק פרופ' אלישע באב"ד ( )1982את
השפעותיהן של ציפיות שליליות של מורים
על תלמידיהם .הפעם הושתלו נתונים
שליליים על קבוצת תלמידים נבחרת.
התברר ,כי חברי הקבוצה קלטו את
הציפיות הסמויות של מוריהם ,כפי שבאו
לידי ביטוי בהתנהגותם כלפי תלמידיהם,
ומימשו את הציפיות הללו .כמו במחקר
הקודם ,גם כאן השפיע המידע המוקדם
על הדימוי העצמי של התלמיד ועל דרך
התנהלותו .הקבוצה שעליה הועבר המידע,
קלטה את חוסר האמון של המורים
בכישוריהם וביכולתם של תלמידיהם ,ואף
הצדיקה אותו ,הלכה למעשה .לתופעה זו
קרא פרופ' באבד בשם "אפקט הגולם".
המסקנה מכל האמור לעיל היא כי רק מידע
הכרחי ,הנוגע לביטחונו הרגשי והפיזי של
הילד ,צריך לעבור הלאה .כל מידע אחר פוגע
ביכולתו של התלמיד למצות את כישוריו
ללא אפליה ,התעלמות ,או גרוע מזה ,זלזול
מצד מחנכיו .השתתפות בתוכניות ראליטי
מהסוג שציינו היא לבטח איננה המתכון
הנכון לשמירה על זכותו של הילד לחינוך
טוב ולחיים בריאים.

פרטים אודות ראשוני משפחת דנין בארץ
מאת נחמה דנין

זקני המשפחה בכנס שנערך ביום  24באפריל 2010
משפחת דנין חייתה במאות האחרונות באזור כ'וולאן שבתימן ומשם נפוצו חלק מן המשפחות לאזורים אחרים בתימן.
משמעות השם דנין הוא הוא צ'נין ,שבערבית משמעו יקיר ומחמד הלב ,בבת עין .מסורת העוברת במשפחה שמוצאם
מגולי ספרד שהגיעו לתימן.
ראשוני המשפחה בראשותו של ר' משה יחיא דנין עלו ב 1929-מכ'וולאן שבתימן וב 1933-התיישב עם ילדיו במושב
"אלישיב" שהיה המושב התימני הראשון בארץ ,והוא היה המוכתר הראשון של המושב.
נעמי (דנין) כהן ,נכדתו של משה ,העלתה בכנס את זכרו של אביה זכריה משה דנין ששירת בזמן מאורעות תרצ"ו במשטרת
היישובים (הגפירים) שהייתה קשורה ל"הגנה" ונהרג בתאונת פגע וברח מג'יפ בריטי .היא סיפרה כי יש האומרים שהתנהגותו
הגאה והמתריסה הייתה לצנינים בעיני האנגלים שפגעו בו בכוונה .ובדברה על הקמת מושב אלישיב אמרה :הייתה כאן
חלוציות ללא כחל ושרק ,אך לא נתנו להם את המקום בפנתיאון הלאומי וצריך לתת להם את הכבוד הראוי.
מי שהנציח את חלקם של יוצאי תימן בבניין הארץ ובהתיישבות לפני קום המדינה היה בנו יוסף בן משה דנין ,שכתב את
הספר "אלישיב" ,בעריכת טוביה סולמי ובהוצאת "אפיקים" .יוסף שחי מאז היותו בן שבע במושב "אלישיב" היה נוטר
בצעירותו במשטרת היישובים של ההגנה ועזר רבות להגנת היישוב הצעיר ולישובי הסביבה במלחמתם בפדאיון .יותר
מאוחר ,היה מפקח מחוז הצפון מטעם משרד החקלאות .הוא סיפר בכנס מעט מזעיר מן התלאות שעברו עליהם ,הקשיים
הפיזיים והכלכליים ,העקרבים והנחשים ששרצו בשטח ,המלחמה בחולי ללא רופא ,אירוח העולים שהגיעו אל מפתן ביתם
הצנוע והכל מתוך אהבה ונתינה ,ללא סיוע מוסדי כלשהוא ,ומעל הכל השמחה שאפיינה את המתיישבים.
צעיר ילדיו של משה דנין הוא שלום דנין ,המתגורר אף הוא במושב "אלישיב" והמוכר כיו"ר ביטוח לאומי בדימוס של
חדרה ,שבירך את הוגי הרעיון והמארגנים שפעלו ללא לאות.
לעת ערב ,הוצגה המשפחה על ענפיה הרבים במצגת מרהיבה שבסיומה צמח עץ גדול ממדים על ענפיו הרבים העומד איתן
על גזע חסון ,עץ ששלח פארותיו ושורשיו מצפון ועד דרום .שורשים שבנו משפחות לתפארת על פי מסורת אבותיהם ,בעיר
בכפר ובמושב ,והיו שותפים בבניין הארץ.
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קהילת יהודי ד'מאר
מאת עוזיהו משולם

הקדמה
מארי שמעון מלאחי זצ"ל (,)1996‑1912
בן יחיא בן עוואץ' ,בן דוד מלאחי ,נולד
בעיר ד'מאר שבתימן ,שם עבד במקצוע
משפחתו ,תפירת מעילי פרווה .מארי
שמעון היה מומחה במדידת מעילים
ובגזירתם ושילב עבודה עם לימוד
תורה .לארץ ישראל עלה בשנת  1949וגר
בשכונת יד אליהו בתל אביב .בתחילה
עבד בעבודות כפיים מזדמנות ,עד שמצא
מקום עבודה קבוע בבית המטבחיים
בחולון .מארי שמעון היה אדם ירא שמים
ותלמיד חכמים .לאחר התפילה הקדיש
את זמנו ומרצו ללמוד תורה ותלמוד.
בזכות יכולתו להבחין ולהבין במצוקות
האחר וברצונותיו ,הצליח לקרב אליו
את הבריות .קולו הערב והנעים כשליח
ציבור בבית הכנסת וסיפוריו על הניסים
והנפלאות שעשה הקב"ה לעם ישראל
בגלות תימן ("דור לדור ישבח מעשיך
וגבורותיך יגידו") ,הרטיטו את ליבם
של המתפללים .נפלה זכות בידי ונשאתי
לאישה את בתו מזל בשנת  ,1961ומאז
נקשרה בינינו ידידות עמוקה .בזכות
ידידות עמוקה זו ,זכיתי לשבת עמו
פעמים רבות אשר במהלכן שמעתי מפיו
על אודות קורות הקהילה היהודית בעיר
ד'מאר .כמו כן ישבתי עם קרובי משפחה
יוצאי ד'מאר ,שלמה נגר משעיריה ואחרים,
ורשמתי מפיהם את קורות הקהילה.
משפחת גריידי
במשפחת גריידי היו שלושה אחים
(מאריין) רבנים .מארי מעוצ'ה גריידי היה
הנשיא ,העאקל ,האחראי על מסי המלך
 הגיזיא ,בעיר ד'מאר ובסביבותיה .מארייוסף היה כותב סת"מ ומארי יחיא היה
אב בית דין ,שוחט וכותב סת"מ .לאחר
הרעב הגדול (בשנים  ,1905‑1903תרס"ג-
תרס"ה) ,מתו רבים ברעב ונותרו ספרי
תורה רבים 'יתומים' .למרות זאת מארי
יחיא לא זנח את מלאכתו וכתב בכתב
ידו ,במשך עשר שנים ,תאג' ,כתר תורה,
בשני כרכים ,באחד כתב את "בראשית"
ו"שמות" ובשני את "ויקרא"" ,במדבר"
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ו"דברים" .כתב את המקרא באמצע
העמוד ,עם התרגום והתפסיר (תרגום
התורה לערבית על-ידי רבי סעדיא גאון),
כתב באותו עמוד את פירוש רש"י ,ו"נחל
קדומים" ,והכול מעשה ידי אמן .כתב
את "המדרש הגדול"" ,בעל הטורים",
ההפטריות ,עם התרגום ועם הפרושים,
"נחל אשכול" עם חמשת המגילות.
זכה וזיכנו בעבודת קודש זו ( שני כרכי
ה"פרשה" נמצאים כיום בידי אחד מבניו
של שלמה גריידי בקבוץ "ניר עציון").
חלוקת הרכוש במשפחת גריידי
לימים נפרדו שלושת האחים וחילקו
בהגרלה את רכושם :א .ספר תורה
מקודש ב .ספרי "הפרשה" ג .בית כנסת
של המשפחה .ספר התורה המקודש נפל
בחלקו של מארי מעוצ'ה" ,הפרשה" – זכה
בה מארי יוסף ,ומארי יחיא קיבל את בית
הכנסת .אך לבו של מארי יחיא לא נתן
לא מנוח :קבלתי לידי את בית הכנסת,
אבל חסר בו ספר תורה מקודש כמו זה
שזכה בו אחי.
ספר תורה עתיק
לילה אחד ,לאחר חצות הליל ,שמע מארי
יחיא דפיקות חזקות על דלת ביתו – "מי
זה"? "יהודי" .מארי יחיא פתח את החלון
שבקומה השנייה ושמע קול אומר "אנא,
יא מארי יחיא ,יש בידי ספר"" .מדוע
אתה בא בשעה כה מאוחרת"?! ירד מארי
יחיא ופתח לו את הדלת .היהודי הראה
לו את הספר שהביא עמו ואמר למארי
יחיא "אני חושב שהספר צריך תיקון.
הולך אני לבית הכנסת עכשיו"" .זה לא
זמן ללכת לבית הכנסת ,עוד מוקדם,
הישאר אצלי" .השיב לו האיש "לא אוכל,
אצה לי הדרך ,אך אפגוש אותך בבוקרו
של יום בבית הכנסת" .מארי יחיא העלה
את הספר לקומה השנייה והניחו בדיוואן,
במקום מוגבה .חכה וחכה אך היהודי
לא בא .חכה יום ,חכה שבוע ,חכה חודש
אך היהודי נעלם ואיננו .ניגש מארי יחיא
אל הספר ,פתח אותו והנה פלא פלאים,
נס ,הספר מושלם ,כשר ,טהור ,וכתוב
בכתיבה יפה ,ספר תורה קדמון שנמסר

לו ע"י מלאך .שליח מאת הקב"ה בא
בלילה ,הניח אותו והלך לו .שמח שמחה
גדולה שזכה למתנה יקרת ערך זו והכניס
את הספר לבית הכנסת כפיקדון עד אשר
ישוב בעליו ויקחהו .מארי יחיא קרא
לספר בשם " ַאלְמַק ַּצע" (הספר נמצא כיום
בבית כנסת של מארי גריידי בבת ים).
בית הכנסת של יחיא גריידי
בית הכנסת של מארי יחיא גריידי היה
קטן ונמוך .ירד מארי יחיא לעדן ,לאבא
בנין ,זכותו תגן עלינו ,אשר היה ידוע
בעושרו הרב וברוחב ידו .בנין נתן לו
תרומה נדיבה לצורך בניית בית הכנסת.
מארי יחיא הרס את בית הכנסת ובנה
במקומו ,בעזרת הבנאי המומחה יוסף
בנדואיד ,בית כנסת גדול ,גבוה ומפואר
ועשה לו חצר מסביב ובור של מים (בית
כנסת זה קרוב היה לביתנו ואנו זכינו
להתפלל בו).
בניו של מארי יחיא גריידי
למארי יחיא שלושה בנים .לאחד קרא
יחיא ,על שמו (יחיא הבן  -הוא אביו של
חבר הכנסת שמעון גריידי  -נפטר בא"י
בעוד אביו חי בתימן) ,לשני קרא משה,
והשלישי מארי חיים .בניו של מארי יחיא
היו לעזר רב לאביהם בכתיבת ספרי
התורה .תפקידם היה להכין את הקלף,
הגוויל ,לכתיבה .הם היו משרטטים עליו
שורות שורות ומעבירים אותו לאביהם
אשר היה יושב וכותב שעות על גבי שעות
בבית הכנסת .בזכות עזרה זו ,כישרונו
והתמדתו הרבה עלה בידיו לכתוב שלושה
ואפילו לפעמים ארבעה ספרי תורה בשנה.
כמו כן יש לציין את רוחב ליבו כלפי
האחר .דלתו תמיד הייתה פתוחה לכל
באי ביתו והיה מקבלם בחיבה ובאהבה
ומושיט יד לעזרה כפי יכולתו.
מותו של מארי סעיד מנצור
מארי סעיד מנצור היה גאון הדור ,ונפטר
מן העולם ביום ששי לפני כניסת השבת.
נחלקה הקהילה בדעתה ,אלה אומרים:
לא לקבור אותו היום ואלה אומרים:
לקבור אותו עוד באותו היום .החליטו
כולם לקבור אותו באותו היום ,וסמכו על

זכותו ,שהקב"ה יעמיד לו חמה .רחצוהו
והספידוהו כראוי לרב גדול בישראל
וקיימו את ההלוויה כנהוג ,עם שבעה
מעמדות ושבעה מושבות ,למרות שהדרך
לבית העלמין ארוכה הייתה ,כשני תחומי
שבת .גמרו את ההלוויה והקבורה וחששו
שמא הם עומדים לחלל את השבת ,והנה
עמדה לו חמה .אמרו ריבונו של עולם:
"זכותו עמדה לו ולנו".
סלימאן מלאחי
סלימאן בן אברהם מלאחי נולד ביום
ששי ,ביום בו נפטר מארי סעיד מנצור.
בהיותו בן ארבע נפל סלימאן למשכב.
באו מרפאים מאנשי העיר ומחוצה לה
וכל אחד נתן תרופה ועצה ,אך ללא הועיל.
מצבו הלך והחמיר וביום ששי הצטמק
גופו עד לעצמות ,ובטנו התנפחה .רגעיו
האחרונים הגיעו וקול בכייה של אמו מלא
את חדרי הבית אך ההכנות לשבת קודש
לא פסקו .אמר אבי הילד :טוב ,נוציא
אותו לחִיג'ַרה (למרפסת בקומה שנייה),
כך ינשום אוויר והשם הוא האלוהים ,אם
גמר  -גמר .הוציאו אותו והמתינו לראות
מתי יוציא את נשמתו האחרונה .והנה,
פתאום בא ,אחד בדמות ערבי -בדווי ,נכנס
ממערב העיר ,משכונת הערבים ושאל את
אנשי העיר "רוצה אני מעיל פרווה ,מי
כאן מוכר פרוות"? אמרו לו "ערב שבת
עכשיו" .אמר "לא ,רוצה עכשיו" .אמרו
לו "לך אצל אברהם מלאחי" .יהודי
אחד ליווה אותו עד שבא למזרח הרובע
בשכונת היהודים ,והראה לו את הבית.
אנשי הבית עמדו ללכת לבית הכנסת ורק
הילד הנוטה למות מעכבם .דופק האיש
בדלת "אני רוצה מעיל פרווה"! אמרו
לו "עכשיו שבת" .אמר "לא ,אני רוצה
עכשיו" .התייעצו ביניהם .אמר אברהם
לאחיו יחיא" :תפתח לו ,ואמור לו מחיר,
אם ירצה טוב ואם לא ,ילך לו" .נכנס
האיש ,עלה למעלה לקומה השנייה וראה
את הילד ואת אמו בוכה .אמר לה "לֵיש
תבכי יא בינת אליהודי?" ("למה תבכי בת
היהודי?") אך היא המשיכה להתייפח.
מכוות אש לילד החולה
האיש התבונן בילד ואמר "תנו לי חתיכת
ברזל"" .למה ,לצורך מה"?! "אעשה
לו מכוות אש" .אמרו לו "כבר הבאנו
מרפאים ואמרו שאנו מצערים את הילד
חינם" .אמר אבי הילד "תנו לו! השם הוא

האלוהים ,בין כך ובין כך הוא כבר הולך".
נתנו לו את המגל הקטן שמנקים בו עורות.
אמר האיש "זה אחסן ברזל" .שם אותו
באש ועשה מכוות אש בבטנו של הילד.
הוא שם את מכוות האש והילד פקח את
עיניו ובכה .אמר האיש לאמו של הילד
"לא תכַאפִי יא בינת אליהודי (אל תפחדי
בת היהודי) ,אלוהים שלח אותי הנה".
הילד פקח את עיניו והאם עדיין יושבת
ובוכה .אמר לה האיש הזר "אל תבכי,
אני ערב לך שהילד הזה יגדל ויהיה נשיא
העם ,עלא אללה ,בטחו באל" .הקב"ה
שלח לילד את המלאך הזה שריפא אותו,
מלאך בדמות ערבי .מארי סעיד מנצור
נפטר ומארי סליימן בא לעולם ומילא את
מקומו.
סלימאן לומד תורה
הנער סלימאן גדל ולמד תורה אצל רבני
העיר ועשה חיל בלימודיו ובגיל חמש
עשרה שנה כבר היה בעצמו מלמד .מאוחר
יותר הוסמך להיות שוחט עופות ,המשיך
בלימודיו והוסמך להיות שוחט צאן ובקר.
אך הרבנים והזקנים שבעיר טענו כי גילו
הצעיר אינו מאפשר לו להיות שוחט אלא
אם כן יקבל הסמכה מבית הדין של
צנעא.
סלימאן מקבל הסמכה כשוחט מרבני
צנעא
עווץ' מלאחי ,הסבא של סלימאן לקח
אותו לצנעא שם בחנו אותו חמישה
רבנים ובראשם מארי יחיא יצחק הלוי,
זכותו תעמוד לנו .ענה על השאלות כולן,
על אסור  -אסור ,ועל מותר  -מותר .בדקו
את הסכין ומסרוה לסלימאן .שאלו אותו
"איך היא"? בדק ואמר "אני בדקתי וראיתי
שיש בה עוד סכסוך" .הרב בדק אותה
ומסרה לשני ולשלישי עד שהגיעה לרב
הראשי .שאלו אותו "עכשיו מה עושים?"
הוציא משחזת ,ליטש את הסכין ,בדק
ואמר "עכשיו היא כשרה" .בדקו ואמרו
"בסדר גמור .זה כדאי לסמוך עליו" .עמדו
וכתבו לו תעודה וחתמו עליה כל הרבנים
ובראשם הרב יחיא יצחק הלוי .אמרו
לסבו" :עדיין חלש בתלמוד" אמר להם
הסבא" :עכשיו אנו יורדים לד'מאר ואביא
אותו חזרה אליכם כדי שילמד ויתחזק".
אמרו "יהי כדברך".
סלימאן חזר לצנעא ולמד שם תלמוד,
"ארבעה טורים"" ,אבן העזר" ,ו"חושן

משפט" והיה כמו בור סָוּוד ,מה שלמד -
תפס .נבחן והוסמך לרבנות על ידי רבני
צנעא.
מארי סלימאן רב בד'מאר
היו עניינים הלכתיים בד'מאר שהייתה
בהם מחלוקת .למשל ,היו רבנים שטענו
על גט שהוא פסול ,או שה"קידוש" פסול.
הם אסרו וסלימן התיר .פעם אחת הייתה
מחלוקת בין סאלם קהלני שקידש חתן
וכלה על פי עד אחד .עלו שניהם לצנעא,
והודו רבני צנעא בפסיקתו של מארי
סלימאן מלאחי .והיה מקרה נוסף שפסקו
הלכה כמו הרב סלימאן ,ומאז לא היה
פקפוק בפסיקותיו.
מארי סלימאן מלאחי -הרב הראשי
והנשיא ( עאקל ) של ד'מאר וסביבותיה
מארי סלימאן מלאחי נבחר לרב הראשי,
אב בית דין של ד'מאר וסביבותיה ,לאחר
מותו של מארי יחיא גריידי .גם תפקיד
הנשיאות ,שהיה בידי סלימאן מעוצ'ה
גריידי ,שנפטר בשנת תש"ה ,עבר לידיו
של מארי סלימן מלאחי ,היות ולא היה
מישהו אחר שימלא את תפקיד הנשיאות
(מארי סלימאן מלאחי היה חתנו של
סלימאן מעוצ'ה) .תפקיד זה היה תפקיד
קשה ומלא סכנות .הנשיא הקודם סלימאן
מעוצ'ה הוכה ונכלא בבית האסורים
מספר פעמים ,ופעם אחת נאסר למשך
כשנה ב'עוון' הברחת ילדים יתומים.
האימאם יחיא שלח לד'מאר מושל חדש,
שחוכמתו ידועה הייתה לכול .עם כניסתו
לתפקיד נפלה אימתו על כול 'פקודיו'.
מי יעמוד בפניו ,אמר בחשש מה ,הרב
סלימאן .המושל שהכיר את מארי סלימאן
זימנו אליו ושאלו "האם אתה מוכן למלא
את תפקיד העאקל ולשרת את הממשלה
בנאמנות"? אמר לו "כן" .שאלו" :האם
יש לך את הספרים"? אמר לו "כן ,אבל
ייארך לי זמן לבדוק מי נוסף לרשימה
ומי חייב" .אמר לו "אתה מקובל עלי ,לא
אעמיד עליך מפקחים ולא מבקרים ,הנה
השַמלַה (טלית) עם הציציות שאתה הולך
אתה תמיד ,החזק בהם וה ָשבַע"! מארי
סלימאן עשה כדברו .אמר לו "מספיק ,לְך,
נאמן אתה עלי .כל מי שייגע בך במים,
אני אגע בו בדם" .וכך היה.
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1

הקראים

רוחות הפנים
וסליחות

מאת דוד דחוח-הלוי
היצירה הקראית החלה לקרום עור
וגידים החל מהמאה השמינית והמשיכה
עד למאה השש עשרה ,אך תקופת "תור
הזהב" שלה היו המאות העשירית והאחת
עשרה ,בעיקר בירושלים ,מקום מרכזה של
התנועה .חשיבותה של היצירה הקראית
מתבטאת בדרך פירושם של חכמי
הקראים את המקרא .הקראים דחו על
הסף את דרך הפרשנות החז"לית הגורפת,
שהתבססה על המידות הפרשניות שנקבעו
על ידם .דחייה זו ,חייבה אותם לפתח
דרך פרשנות חדשה ועצמאית שתתן מענה
הולם לצרכי הקהילה הקראית ותשמש
כלי ניגוח לפרשנות חז"ל.
הקראים התמקדו בעיקר בפיתוח ושכלול
הפרשנות הפשטית והפרשנות הספרותית
של המקרא .שיטות אלה הצריכו אותם
להשתמש בכלים אחרים מאלו של חז"ל,
אך הם לא זנחו את דרך הדרש החז"לית
והשתמשו בה לצורך אקטואליזציה
מדרשית ומשיחית .כלים אלו היו בתחום
הלשון העברית ודקדוקה ,תחומים שלא
היו מפותחים דיים אצל היהודים עד
המאה השמינית .הקראים החלו לעסוק
בחקר הלשון העברית וחברו ספרים
בתחום זה במטרה ללמוד וללמד את
היהודים הבנת הלשון העברית ודקדוקה.
פרשנות הפשט לא הייתה זרה לחז"ל
באומרם "אין מקרא יוצא מידי פשוטו"
אך פירושם היה פירוש מדרשי בעיקרו.
עלייתה של התנועה הקראית במאה
השמינית וקריאתה להלחם בחורמה נגד
השלטון הרבני ופרשנותו לתורה ,השפיעה
השפעה מרובה על דרך הפרשנות של
היהדות הרבנית .רס"ג ,ראש ישיבת סורא,
שפעל בעיקר במאה העשירית ,היה ראש
היוצאים נגד התנועה הקראית ופרשנותה
למקרא .מלחמתו נגד הפרשנות הקראית
למקרא חייבה אותו להשתמש בכלים של
 1מאמר זה מסתמך על מאמרים וספרים
שפרסמו :פרופ' מאירה פוליאק ,פרופ' אליעזר
שלוסברג ,פרופ' גרשון ברין ועוד.
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הקראים ,כלומר בשיטה הפשטית.
המאבק ההדדי רבנים-קראים ,שכלל
ופיתח את השיטה הפשטית בימי הביניים,
וחייב כתיבתם של ספרי דקדוק ,תחביר
ומילונים .רס"ג תרם את חלקו בכתיבת
ספרי דקדוק " -כֻתֻב אלְלֻג ַה" ,ומילונים
 "פתרון שבעים המילים הבודדות",ה"אגרון" ועוד .חכמי הקראים תרמו את
חלקם בכתיבת פרוש למקרא ,בכתיבת
ספרי דקדוק ,תחביר מילונים ועוד,
והחשוב מביניהם ,יפת בן עלי שכתב
פרוש רחב ומעמיק למקרא.
יפת בן עלי הידוע בשמו הערבי :אבו
עלי חסן אבן עלי אלבצרי ,שפעל בעיקר
בירושלים במחצית השנייה של המאה
העשירית ,חבר בעיקר תרגום ופרשנות
למקרא ,ויש הרואים בו חוליה מקשרת בין
המסורת הדקדוקית והפרשנית הקראית
הקדומה ,לבין הפרשנות הקראית בת
זמנו .פרשנותו המקראית מתאפיינת
בשתי גישות סותרות לכאורה :הגישה
האחת היא גישה פרוגנוסטית ,גישה בה
נוקט יפת בפירושיו לספרים :דניאל ,שיר
השירים ,תהילים ועוד .בעזרת גישה זו
מנסה יפת למצוא רמזים לאקטואליזציה
של תנועת הקראים ולעתידה הצפוי.
ואילו הגישה השנייה היא גישה פשטנית,
לשונית-הקשרית או ספרותית ,ובלשונו
הערבית של יפת ' -ט'הר' או 'עלי ט'הרה'
ולעתים 'תפסיר'.
הגישה הפשטית אפשרה ליפת להישאר
במסגרת גבולות הטקסט ולתת לקורא
פירוש המסתמך על ההיגיון הפנימי
והחיצוני של הטקסט .כלומר ,פירוש
הנסמך בעיקרו על בסיס תחבירי,
לקסיקלי ,ריטורי ועוד של הטקסט הנתון.
יש לציין כי יפת לא ראה כל סתירה
בשתי גישותיו אלה לטקסט המקראי.
לפי השקפתו ,לטקסט המקראי יש יותר
ממימד אחד ועל כן כל גישה פונה למימד
אחר של הטקסט וכך משלימה אחת את
רעותה.

מאת רחלי אברהם-איתן
 .1כעס
נִצְַרת ַהּלָׁשֹון ַה ִּמ ְׁש ַּתחְֶרֶרת
ּומְרֹוֶקנ ֶת אֶת נ ְַדן ַה ִחּצִים
ְמנַּפֶצֶת אֶת נ ְַדן ַה ֵחמָה
ׁשֶל הַּזּולַת.
ַהּכְאֵב ִמ ְתלַּבֶה ּכְלַּבָה
עַד לְ ִהתְּפֹוצֵץ.
 .2עלבון
ּגַּלֵי י ָם צֹונְנ ִים ׁשֹו ְטפִים אֶת
הַחֹול ַהחַם עַד לְהְַקּפִיא.
ּכַּמָה זְמַן יִּקַח לַ ֶּׁשמֶׁש ַהחְָרּפִית
לְ ַהפְׁשִיר אֶת ּכְאֵב ַה ִּצנ ָּה
לְ ָהׁשִיב אֶת חֹם הַּגּוף
לְַרּפֵא ּכַּפֹות ַרגְלַי ִם ּכְחֻּלֹות
נֹוׂשְאֹות עֶלְּבֹון הַּגּוף
ַה ְּמ ַהּלְֵך ִּבזְהִירּות עַל ַקו ַה ַּמי ִם.
 .3סגריר
ּכְ ֶׁש ִּמ ָּלה עֲַדי ִן ּכְחֵץ ּבְמְֶרּכָז הַּתֹודָעָה
הַּגּוף יֹוֵרד לְ ֶט ְמּפֵָרטּוָרה נ ְמּוכָה
ו ְקֹופֵא.
עֲנָנ ִים ְמ ַׁשּיְטִים ִּבכְבֵדּות ּבֶ ָחלָל ַהּקַר
ּו ַמ ְחׁשָבֹות ַמ ְׁשחִירֹות אֶת ּבְַדל הָאֹור
עַל ַה ִּמפְּתָן.
 .4נחישות וסליחה
ֹלא לּו ַח ַמּטָָרה ֶא ְהי ֶה לִ ְסּפֹג
ּבְלִ ַּבת הָרּו ַח אֶת ַהחֵץ הַּנֹוָרה.
לָאֵל הַּנֹוָרא ַה ְּמ ַמּלֵא לִּבִי צֳִרי
ו ְלֹוחֵׁש עֲנָנ ִים ַרּכִים ּבְ ָאזְנ ִי
ֶאכְַרע ִּב ְמחִילָה
ֶאפְׁשֹט י ַָדי ּכַעֲנָפִים ַה ִּמ ְת ַמּסְִרים
לָרּוחַּ ,גֹו ְמעִים ּבְחְֶדו ָה ז ְַרזִפִים
ׁשֹוזְפִים עֹוָרם ּבְ ֶׁשמֶׁש ַרּכָה
ְמ ִמ ָּסה עַנְנ ֵי ּכְאֵב.

על החזון הגדול של "מפעל משנה תורה"
מאת יוחאי מקבילי ויחיאל קארה

דברי רקע
הקשר בין יהודי תימן לבין הרמב"ם הוא
מן המפורסמות שאינן צריכות ראיה.
בתקופת הכיבוש של הפאטמים היה הקשר
בין יהודי תימן לבין יהודי מצרים אמיץ.
לימוד התורה בתימן היה נרחב בהשוואה
לקהילות אחרות בעולם ,והדברים
משתקפים באיגרת המיוחסת לרמב"ם,
שנשלחה אל קהילת לוניל ,שמתוארת
בה יהדות תימן כיהדות שלימוד התלמוד
בה הוא הנרחב בעולם היהודי ,וש"רוב
המדינות הגדולות מתות" ,ורק בתימן
ושנער (עיראק) וחאלב (שבסוריה) עדיין
קיים לימוד התלמוד .גם ב"איגרת תימן"
המפורסמת ,שנכתבה בשנת  1173בתשובה
למכתבו של רבי יעקב בן ר' נתנאל בירב
פיומי ,מנהיגם של יהודי תימן ,התמה על
פשר ייסוריהם של בני תימן ,שהיו נתונים
לפרעות קשות וגזרת שמד ,הרמב"ם מציין
במיוחד את לימוד התורה והתלמוד ואורח
החיים הדתי האופף את חייהם של כל
יהודי תימן .וזה לשונו:
מני אנא משה ברבי מיימון הדיין ,ברבי
יוסף החכם ,ברבי יצחק הרב ,ברבי
עובדיה הדיין ז"ל.
חזקו ידים רפות וברכים כושלות אמצו.
לכבוד גדול וקדוש מר ורב יעקב החכם
הנחמד היקר הנכבד ,בן כבוד מר ורב
נתנאל ז"ל בן אלפיומי ,ובכלל כל
אלופינו אחינו כל תלמידי הקהילות
אשר בארץ תימן [ ]...על שרשי האמת
יעידו גזעיהם ,ועל טוב המעיינות ישהידו
נובעיהם [ ,]...וכי הם לדל נותני לחמו,
מסעד לעשיר מקדימי שלומו [,]...
וכל היום הוגים בתורת משה ,הולכים
בדרך הורה רב אשי.
באיגרתו ,הכתובה בלשון הערבית ,הרמב"ם
מתאמץ לעודד את רוחם של בני תימן,
מעמידם על העובדה שהמשיח שהופיע
בתימן באותם הימים הוא למעשה נביא
שקר ,מעמידם על הדרך להבחין בין משיח
שקר לבין משיח אמת ,ועומד על עליונותה
של הדת היהודית לעומת שתי הדתות
האחרות ,האסלאם והנצרות .וזה לשונו:

ושלושת המערערים האלה ,כלומר הכת
האנסית [האונסת בכוח הזרוע] ,והכת
הטוענת טענות ,והכת המתדמה לדתנו
 כולן יאבדו .ואם תראה להם שוםגבורה וניצחון בשום זמן ,לא תעמוד להם
הגבורה ההיא ולא יאריך להם הניצחון
ההוא.
והוא מעודד את היהודים ואומר שביאת
המשיח קרובה ,ולכן אינם צריכים להתייאש
על אף כל הקשיים .ולאחר שפעל לביטול
גזרותיהם של האיובים נגד יהודי תימן,
הרבו לעסוק בהלכה ובפילוסופיה ,וספרים
רבים שלהם עסקו בחיבוריו של הרמב"ם.
ועם חיבור "משנה תורה" לרמב"ם,
המיוסד בעיקרו על תורתם של הגאונים,
קיבלוהו עליהם בני תימן כפוסק העיקרי,
תוך התאמות מעטות למסורת הגאונים
שהייתה בידם ,וכתבי היד של ספר "משנה
תורה" נפוצו בתימן .רק לימים גברה אט
אט השפעת השולחן ערוך ,בעיקר בקרב
הזרם ה"שאמי" ,במיוחד בענייני "אורח
חיים" ,אך בשאר תחומים " -חושן משפט",
"יורה דעה" ו"אבן העזר"  -המשיכו בני
תימן לפסוק למעשה כהרמב"ם.
יהדות תימן נבדלת מקהילות ישראל
האחרות בריבוי תלמידי החכמים שבה.
ידיעת התורה בתימן לא הצטמצמה
לחבורה של אברכי משי ,ואף לא היו בה
תלמידי חכמים שלכאורה תורתם אומנותם.
אדרבה .כל הציבור ,ואפילו המוני העם ,היו
מצויים אפילו אצל ספר "משנה תורה",
לפחות עד הדורות האחרונים.
ומאחר שהדברים כן ,עלה בדעתנו להרים
את תרומתנו להשיב ליושנה את עטרת
לימוד חיבורו היחיד של הרמב"ם שנכתב
בעברית .אבל ביקשנו שלא להתמקד
במקורותיו של הרמב"ם ,מפני שבזה
עסקו רבים ,אלא להביט אל העתיד ,אל
המשמעות של מה שהרמב"ם אומר,
מבט של חזון.
חזון "מפעל משנה תורה"
חזונו של "מפעל משנה תורה" להעמיד את
עולמה השלם של היהדות לפני הציבור
הרחב ,כדי שיהא ידוע לכל לאן המציאות

היהודית צריכה לחתור בפשטות.
מוקד המאמץ של המפעל בימים אלה
הוא להעמיד סדרה מבוארת של הספר
במהדורת כיס המיועדת לכל לומד
המבקש להתחבר לתורה בדרך קצרה,
המבקש גדולות בדברים קטנים .לא רק של
כאן ועכשיו ,הלכות שבת וציצית וכוליה,
אלא גם חזון בעניינים שברום עולמה
של היהדות ,במיוחד אחר השיבה לארץ-
ישראל :הלכות טהרה ,הלכות המקדש,
הלכות מלכים ומלחמות ,המשפט העברי,
הנבואה ,הנזירות ועוד.
ספרו זה של הרמב"ם מקיף יותר מן
המשנה ,תמציתי יותר מן התלמוד ,אך
רחב היקף ממנו ,ארץ ישראלי יותר מכל
חיבור הלכתי אחר ,מפני שיש בו תיאור
חי של מה שיש ומה שעתיד להיות ,הדוחף
את האדם קדימה ,אל מה שחסר לו.
הליכה בדרכו לאחר התלאות שעברו על
עמנו מיום כתיבתו דורשת שינוי תודעתי
ארוך טווח ,המעמיד את האדם היהודי
בפני השאיפה היהודית ומלמדו את מכמני
התורה שבעל-פה ואת הודה הנכבד .כי
אם נימצא מסתכלים למרחוק ,לא נאבד
את הדרך הגדולה .כשייבנה המקדש,
המציאות תיראה אחרת ,ואפילו המועדים
יקבלו דמות חדשה ,מפני שלמשל יבטלו
ההושענות ,שהרי הן רק "זכר למקדש".
כל החזון הגדול של המציאות היהודית
מתואר בחרט אומן בספר "משנה תורה".
אין ספק שהרמב"ם היה ויהיה ראש
המדברים בעניין זה ושספר "משנה תורה"
הוא הספר הראוי ללמדנו את הדרך שראוי
ללכת בה.
למה הרמב"ם הוא האיש?
הרמב"ם הוא דמות מופת רבת-אנפין
 רב ,פוסק ,הוגה דעות ,איש מדע ,רופאועוד  -שהכל עוסקים בתורתו ,ספרדים
ואשכנזים ,חובשי ספסלי בית המדרש
ואקדמאים ,רבנים ואנשים מן היישוב ,ואף
ברחבי העולם שאינו יהודי יצא שמעו.
למה "משנה תורה" הוא הספר?
נקדים ונאמר שאין כוונתנו שתיפסק
הלכה בימינו בכל מקום על פי הרמב"ם,
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אלא שיכירו הכל את משנתו ושתהא
משנתו יסוד לפסיקה המתחדשת .ונדמה
שהסיבות שהניעו את הרמב"ם לכתיבת
חיבורו זה ,כמתואר בהקדמתו ,תקפות גם
בימינו ,ואולי אף יותר.
הסיבה הראשונה היא המספר הרב של
המקורות העומדים בפני היהודי ,העומד
נבוך מול אוצרות הספרות היהודית,
ואינו יודע באיזה מהם להתחיל ללמוד
וכיצד לפלס את דרכו בהם .מעטים הם
המצליחים להקיף ולכלול את הדר גדולתה
של התורה בשלמותה :הנחיה אישית
ולאומית בדרכי הבורא יתברך ,הפרוסה על
כל תחומי החיים .מתוך צורך זה ,הרמב"ם
מגיש ללומד תמצית של התורה שבעל-פה
לכל ענפיה בבהירות ובסדר מופלא ,כעין
"מפה" פרוסה.
הסיבה השנייה היא הקושי ,שהיום הוא
חמור יותר מתמיד ,להכריע בין דעותיהם
של חכמים ולהביא את המציאות אל
מימוש החזון הגדול של העם היהודי,
תורה אחת והלכה אחת לכל ,בלא זה אומר
בכה וזה אומר בכה ואין הכרע ביניהם.
תפיסה זו ,שלא להכריע בהלכה ,מעקרת
את הכוח המניע להופעת התורה בחיי
המעשה .מתוך כך ,קם הרמב"ם והכריע
בכל עניין ,והעמיד לפני הלומד מסכת
שלמה ומקיפה ,מוכרעת וברורה ,של משנה
הלכתית המיועדת לכל" :קטן וגדול ,איש
ואישה ,בעל לב רחב [=הבנה עמוקה]
ובעל לב קצר" (הלכות יסודי התורה ד,יג).
הכרת תשתית זו מסמנת את היעד הברור
בלא חשש ובלא פקפוק .המבנה האדריכלי
של הספר מוליך את הלומד למן הדברים
היסודיים דרך התורה כולה ועד לימות
המשיח.
ההכרעה שהרמב"ם נוקט בה בכל הספר
מעקרת את הרוח המדולדלת ,חסרת היעד,
האוהבת להנציח את המחלוקות ,את חוסר
האונים ,את המבוכה ואת רפיון המעשה
שהיו לפניו .גם אם אין פוסקים בכל דבר
כהרמב"ם ,הדרך שהוא מסרטט ברורה היא,
והיעדים מוגדרים היטב .זו האסטרטגיה
של ההלכה היהודית במיטבה.
החזון של "מפעל משנה תורה" מותאם
לזה .בשלב הראשון הוצאנו את ספר
"משנה תורה" בכרך אחד בנוסח מדויק על
פי כתבי היד הטובים ביותר של החיבור
ומנופה מכל השגיאות שנפלו במהדורות
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שקדמו לה ,כולל מפתחות המסייעים
לקורא לעמוד על היקף העניינים הכלולים
בחיבור ולהגיע לכל עניין בקלות .מאוחר
יותר הוצאנו את החיבור בכרך אחד כשהוא
מנוקד .בשלב השני ,ביקשנו להעמיד לפני
הציבור מהדורת כיס מבוארת ביאור קצר
כדי שיהיו הכל ממשמשים בה ונמצאים
מעיינים בה ולומדים באמצעותה בשבתם
בביתם ובלכתם בדרך.
המפעל שישיבת "אור וישועה" משמשת
לו אכסניה הוא מפעל של מתנדבים,
וכל הכנסותיו הן לכיסוי ההוצאות בלבד.
יוזם המפעל הוא איש מחשבים המתפרנס
מעבודתו בהי-טק ועושה את כל המלאכה
בהתנדבות ,יחד עם מתנדבים רבים אחרים,
שקצר המצע מלפרט כאן את שמותיהם.
מפעל הביאור ,אף יותר מקביעת הנוסח,
הוא מפעל רחב היקף ,משום שביקשנו
לבאר בו את הרמב"ם גם מתוך הרמב"ם.
משום כך ,ומתוך רצון לשתף אחרים
ביצירה זו ,המפעל נעשה בשיתוף פעולה
עם רבים :ישיבת "תורת החיים" של הרב
טל ,ישיבת "בית הבחירה" שליד "מכון
המקדש"" ,מכון משפטי ארץ" ועוד ,רבנים
מישיבות רבות (עתניאל ,קרני שומרון,
מעלה אדומים ועוד) ,אנשי אקדמיה ,כגון
פרופ' זהר עמר מאוניברסיטת בר-אילן,
המסייע לנו בזיהוי החי והצומח.
כל אלו יחד זיכו את המפעל בשנת תש"ע
בפרס לתרבות יהודית ע"ש יעקב אגרסט
של משרד החינוך והתרבות.
מאפייני הביאור והשייכות לימינו
הביאור תמציתי ,ברוח דברי רבותינו
(פסחים ג,ע"ב; חולין סג,ע"ב) שאף הרמב"ם
תפס ליסוד" ,לעולם ישנה אדם לתלמידו
דרך קצרה" ,בחינת מועט המחזיק את
המרובה ,כולל איורים המבארים את
ענייני הראליה שבספר ,והוא מיועד בעיקר
לקהל הרחב ,אך גם תלמידי חכמים ימצאו
בו עניין .וכדי להקל על הקורא ,נוספו בו
כותרות לכל עניין ומבנה הפרק.
הביאור נכתב בשיטת "הרמב"ם על פי
הרמב"ם" ,כשרוב הפירושים נובעים
מדברי הרמב"ם עצמו בספר "משנה
תורה" עצמו ,בפירוש המשניות שלו,
באיגרותיו ,בתשובותיו ,ואפילו בספר
"מורה הנבוכים" .בכך חושף הביאור את
מכמניו ופניניו של הרמב"ם ,שלעתים
אינם מוכרים ללומד .מטרתנו היא שיקבל

הקורא תמונה שלמה של ההלכה ,כדי
להזמינו למימושה .ככלות הכל ,החיים
אינם חיי תלמוד תורה המנותקים מן
המעשה ,אלא חיי תורה ומעש גם יחד .זהו
הרנסנס היהודי במיטבו.
הנספחים המצורפים למהדורה זו ,כגון
שטר שכירות המנוסח הן על פי ההלכה הן
על פי שולחן ערוך הן על פי החוק ,מטרתם
להביא לידי מימוש פסיקה ברוח דברי
הרמב"ם .לכן ,ראוי שכל מי שלומד למשל
את הלכות שכירות ,יפעל על פיהן.
דוגמאות להלך מחשבתו של הרמב"ם
כניבטים מתוך ספריו והמובאים במפעל
הביאור
א .קללת חרש
על הפסוק "לא תקלל חרש" (ויקרא
יט,יד) ,הרמב"ם אומר שהוא בא ללמדנו
דבר חשוב .ש"היה עולה בדעתנו שכל
מה שאסרה קללת אדם מישראל ,דווקא
אם היה שומע אותה מחמת מה שיגיע לו
מכך מן הבושה והצער ,אבל קללת החרש,
כיון שאינו שומע ואינו מצטער בכך ,אין
חטא בדבר .לפיכך השמיענו שהוא אסור
והזהיר עליו ,לפי שאין התורה מביטה על
מצב המתחרף [מי שקיללוהו] בלבד ,אלא
הביטה גם על מצב המחרף ,שהוא הוזהר
שלא יעורר את נפשו לנקמה ולא ירגילנה
לכעוס" (ספר המצוות ,לא תעשה שיז).
ב .המיסטיקה והרציונליות
אין בעם ישראל מי שאינו מצפה לביאת
המשיח .אבל השאלה היא :כמה אנשים
יודעים מהי דמות המשיח? רוב הציבור
שבוי בתפיסה הנוצרית של דמותו של
המשיח ,עד שאינו נותן את דעתו לעובדה
שהוא מצפה לאיש הלא נכון .בנצרות,
המשיח הוא דמות אפוקליפטית העתידה
להביא למהפכה בעולם :עד עכשיו היו
צרות ,מעכשיו הכל יהיה טוב.
תפיסה מעוותת זו חלחלה במהלך הדורות
גם למחשבה היהודית ,הרבה בגלל
ההתערבות הנוצרית (באמצעות הצנזורה)
בכל הכתבים התורניים שעסקו במשיח,
ובעיקר בפרקים יא-יב בהלכות מלכים
ומלחמות (שאפילו השם השגוי "מלכים
ומלחמותיהם" נובע מנוסח שאינו מדויק,
מפני שהמלחמות אינן של המלכים אלא
של עם ישראל) .דוגמה לדבר הם דברי
הרמב"ם" :אַל יַעֲלֶה עַל ּדַעְּתְָך ֶׁש ַה ֶּמלְֶך
ַה ָּמׁשִי ַח צִָריְך לַעֲׂשֹות אֹותֹות ּומֹופְתִים,

ּו ְמ ַחּדֵׁש ּדְבִָרים ּבָעֹולָם אֹו ְמ ַחּי ֶה ֵמתִים,
וְכַּיֹוצֵא ּבְִדבִָרים אֵּלּו ֶׁש ַה ִּטּפְׁשִים אֹומְִרים",
שהושמטו ממנו המילים "שהטפשים
אומרים" עקב הצנזורה ,מפני שהכוונה
במילים אלה היא לנוצרים .ובהמשך הפרק,
מחקו הנוצרים הלכות שלמות מדברי
הרמב"ם ,למשל את דבריו על משיחיותו
של יש"ו" :אַף י ֵׁשּועַ ַהּנָצְִריֶׁ ,ש ִּדּמָה ֶׁשּי ִ ְהי ֶה
ָמׁשִי ַח וְנֶהֱַרג ּבְבֵית ּדִין".
לפי היהדות ,המשיח הוא מנהיג פוליטי-
ארצי-מדיני הנלחם את מלחמות ישראל,
וגם אז הוא "מוחזק להיות משיח" ,רק
אחר שהביא לניצחון במלחמה ,לבניית בית
המקדש ולהשבת ישראל לחזונם הגדול.
רק אז מתברר שהוא משיח האמת.
הבנה פשוטה וממשית זו מעקרת תפיסות
מיסטיות-ניסיות של ימות המשיח,
כרעיונו של הרמב"ם במקום אחר .וזה
לשונו (מאמר תחיית המתים ,מהדורת ק',
עמ' פז-פח ,מובא בביאור בספר שופטים
פרק יב):
ודע כי ההבטחות הללו ודומיהן ,שאנו
אומרים שהן משל ,אין דברינו זה החלטי,
לפי שלא בא לנו חזון מאת ה' להודיענו
שהם משל ,ולא מצאנו מסורת לחכמים
מפי הנביאים בפירוש בפרטי עניינים אלו
שהם משל ,אבל הביא אותנו לידי כך עניין
שאבארהו לך ,והוא ששאיפתנו ושאיפת כל
אנשי החכמה מיחידי סגולה הפך שאיפת
ההמון .כי המוני בעלי התורות יותר חביב
עליהם וערב לסכלותם לעשות את התורה
והשכל שני קצוות הסותרים זה את זה,
ומבארים כל דבר נגד המושכל ,וטוענים בו
שהוא נס ,ומתרחקים מכך שיהא דבר על
דרך הטבע [רואים דווקא במיסטי ,בדבר
שאינו מובן ,נפלא וגדול  ]...ואנחנו שואפים
לאחד בין התורה והמושכל ,ונתאר כל
הדברים כפי סדר טבעי אפשרי בכל אלה
[רואים במה שמובן יותר את גדלות ה' ,אף
אם הוא נראה פשוט] ,זולתי מה שנאמר
בו בפירוש שהוא נס ,ואין שום אפשרות
לבארו כלל ,רק אז נאלץ לומר שהוא נס.
ג .חידוש הסנהדרין
כדי לחדש את הסנהדרין ,צריך לחדש
תחילה את הסמיכה ,אלא שקשה לעשות
זאת בימינו ,כיוון שפסקה הסמיכה כבר
בימי האמוראים ,והסמיכה מועילה רק
כשהסומך הוסמך בעצמו על ידי סמוך.
ומאליה עולה השאלה :כיצד ניתן לחדש

את הסמיכה ,שהיא התנאי הראשון
להשבת הסנהדרין?
בשאלה זו התחבטו כל גדולי ישראל
במהלך כל הדורות ,אבל לא ניתנה לה
תשובה ברורה .הרמב"ם ,שפסק בספרו
גם שלא לימיו ,התייחס גם הוא לשאלת
החזרת הסמיכה .וזה לשונו:
נ ְִראִין לִי ַהּדְבִָריםֶׁ ,שאִם ִה ְסּכִימּו ּכָל
ַה ֲחכָמִים ֶׁשּבְאֶֶרץ יִׂשְָראֵל לְמַּנֹות ּדַּיָנ ִין
וְלִ ְסמְֹך אֹותָן  -הֲֵרי אֵּלּו סְמּוכִים ,וְי ֵׁש לָהֶם
לָדּון ּדִינ ֵי ְקנ ָסֹות ,וְי ֵׁש לָהֶם לִ ְסמְֹך לַ ֲאחִֵרים
[ ]...ו ְ ַהּדָבָר צִָריְך ֶהכְֵרעַ.
בכל מקום שהרמב"ם פותח את דבריו
באמירה "נראין לי הדברים" ,משמעות
הדבר שלא מצא מקור מפורש להלכה,
ושהוא מסיק את הדברים מדרכי עיון
בתלמוד .לדעת הרמב"ם ,אם יסכימו
כל חכמי ארץ-ישראל לסמוך את אחד
החכמים שבדורם ,ניתן יהיה לחדש את
שרשרת הסמיכה ,כשאותו סמוך יסמוך
אחרים.
על סמך פסיקתו זו של הרמב"ם ,נעשה
ניסיון לחדש את הסמיכה מיד לאחר
גירוש ספרד .תלמידי החכמים שהתיישבו
בצפת ,ובהם ר' משה מיטראני ,סמכו את
ר' יעקב בירב ,והוא סמך את ר' יוסף
קארו בעל "שולחן ערוך" ,ר' יוסף קארו
סמך את מהר"ם אלשייך ,והוא סמך את
ר' חיים ויטאל .אלא שבעקבות התנגדותו
של תלמיד חכם אחד באותו הדור ,לא
קיבל מוסד הסמיכה את ההסכמה
הדרושה ,והסמיכה בטלה מאליה אחרי
ארבעה "דורות" ,ועד היום לא עלה בידי
חכמים לחדש אותה .זוהי דוגמה כיצד
דברי הרמב"ם דוחפים להכרעה מעשית
ולא לרפיון ידיים ולאין אונים.
ד .משפט צדק
בניגוד למצב הקיים בבתי המשפט בישראל
בימינו ,שבהם הראיה המוצקה ביותר" ,אם
הראיות" ,היא הודאתו של הנאשם בעברה
שעבר ,בדין התורה ,בדבר שאינו מדיני
ממונות ,הודאתו של האדם אינה מעלה
ואינה מורידה .כמו כן ,ראיות נסיבתיות
אינן קבילות בבית הדין .וזה לשון הרמב"ם
בעניין זה:
אֵין ּבֵית ּדִין עֹונְׁשִין ּבְ ֻא ְמּדַן ַהּדַעַת ֶאּלָא עַל
ּפִי עִֵדים ּבְִר ָאי ָה ּבְרּוָרהֲ .אפִּלּו ָראּוהּו ָהעִֵדים
רֹוֵדף ַאחַר ֲחבֵרֹו לְהְָרגֹו ו ְ ִהתְרּו ּבֹו ו ְ ֶה ֱעלִימּו
עֵינ ֵיהֶם ,אֹו ֶׁשּנִכְנ ַס ַאחֲָריו לַחְֻרּבָה ,וְנִכְנ ְסּו

ַאחֲָריו ּו ְמצָאּוהּו הָרּוג ּו ְמפְַרּפֵר ו ְ ַה ַּסי ִף ְמנַּטֵף
ּדָם ּבְי ַד הַהֹוֵרג  -הֹואִיל ו ְֹלא ָראּוהּו ּבְעֵת
ֶׁש ִהּכָהּו ,אֵין ּבֵית ּדִין הֹוְרג ִין ּבְעֵדּות זֹו.
את הטעם לדבר ,ניתן לקרוא בביאור
המתלווה לספר ,שמקורו בדברי הרמב"ם
עצמו ב"ספר המצוות":
ואין בכך משום עיוות דין ,מפני שאילו
הותרה ענישה מתוך סבירות גבוהה ולא
ודאות מוחלטת ,מערכת המשפט עלולה
להידרדר ,ויומתו הרבה חשודים רק בגלל
פרשנות לא מבוססת של עובדות...
בהמשך הביאור ,מופנה הקורא לעיין
בהלכות מלכים ,שהרמב"ם אומר בהן שיש
למלך רשות להרוג את הרשעים ולתקן את
העולם כפי מה שהשעה צריכה .בכך באים
לידי השלמה דברי הרמב"ם כאן בעזרת
דבריו העשירים במקום אחר.
ה .הגיוס למלחמה
בניגוד למה שסבורים הבריות ,גם הכהנים
אינם פטורים מחובת הגיוס לצבא ,שהרי
כהן פשוט אינו פטור מן המלחמה ,ואפילו
ממלחמת רשות (שאינה מלחמת הגנה),
ואפילו כהן גדול חייב בה (ראה מלכים
ומלחמות ז,ח; ז,י; ח,ד) .אין אנו רוצים
להלאות אתכם בפרטים ,אך יש מי שטוען
שהלויים פטורים מן המלחמה ומסתמך
על דברי הרמב"ם בסוף הלכות שמיטה,
ש"הובדלו [הלויים] מדרכי העולם :לא
עורכים מלחמה כשאר ישראל [ ."]...אך
עיון בדברי רבנו מעלה שלא אמר רבנו
שהלויים פטורים מן המלחמה ,אלא "לא
עורכים מלחמה כשאר ישראל" .תמצית
הדיון השלם בעניין זה נמצא בספר ,אבל
הרעיון ברור :רק לימוד מקיף מעמיד את
האדם על אמתה של תורה.
אחרית דבר :לא באנו לחדש דבר .החזון הוא
חזונו הגדול של הרמב"ם ,ומבחינת הצורך
שהביא לכתיבת ספר זה ,לא השתנה דבר.
"מפעל משנה תורה" מגיש לפני הקורא את
יצירתו הנשגבת של הרמב"ם בשיא דיוקה,
כפי שהיא ,ומסייע לעמוד על סודה  -סוד
הלכי הרוח של תורת עולם.
ונסיים את דברינו בקריאה לקוראים.
"מפעל משנה תורה" נמצא בעיצומו .נשמח
לקבל מכם תגובות על עבודתנו ,הצעות
לשיפורה ונטילת חלק במאמץ.
ניתן ליצור קשר עמנו באמצעות הדוא"ל
rambam4u@gmail.com
או בטלפון .077-4167003
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"שעיר לעזאזל" או "צעיר לעזאזל"
מאת לילי הלפרין

הנטייה לייחס לבני הנוער חלק נכבד מן
הגורמים לקריסתן של נורמות תרבותיות
ומוסריות היא תופעה מדאיגה ,משום
שהיא מתעלמת מחלקן של המערכות
הרלוונטיות האחרות ,המופקדות על חינוכם
של ילדים ומתבגרים למצב הקיים.
יום הכיפורים הממשמש ובא הוא
הזדמנות טובה לעשיית חשבון נפש בנושא
שלגביו קיים קונסנסוס כמעט מקיר לקיר
בחברה הישראלית  -אלימות בני הנוער.
חזית כמעט אחידה של אנשי חינוך,
הורים ,פוליטיקאים ואנשי תקשורת מפנה
אל הדור הצעיר אצבע מאשימה כאילו
היה סיכון קיומי ,אויב מבית ,הילד הרע
במשפחה .כמו השעיר לעזאזל התנ"כי,
שנבחר לשאת את חטאי העם ,הנוער
נתפס כאחראי מרכזי לתופעת האלימות
הגואה ברחוב הישראלי .אינספור מצגות,
סטטיסטיקות ,כנסים ,הסברים וציטוטים
מגוייסים למסע ההסברה הזה ,והם עושים
שימוש בשפה קשה ובוטה ,ולא פעם גם
צדקנית .הנוער נעשה כפרת העוונות שלנו.
עכשיו נשאר רק לשלח אותו למדבר.
הנטייה לייחס לבני הנוער חלק נכבד מן
הגורמים לקריסתן של נורמות תרבותיות
ומוסריות היא תופעה מדאיגה ,משום
שהיא מתעלמת מחלקן של המערכות
הרלוונטיות האחרות ,המופקדות על
חינוכם של ילדים ומתבגרים למצב הקיים.
הדברים מגיעים לא פעם לידי אבסורד
ממש ,כמו במקרה המזעזע שאירע לפני
מספר חודשים ,ובו נרצח צעיר בן  17בידי
אביה החורג של חברתו .חלק מן המגיבים
על האירוע התייחסו אליו כאל מקרה
נוסף בסדרת האירועים האלימים שבהם
מעורבים בני נוער .הגדילה לעשות כותרת
שהופיעה באחד העיתונים בנוסח" :אין
סוף לאלימות הצעירים" ,וזאת על-אף
שבמקרה זה לפחות ,הנרצח היה צעיר,
והרוצח מבוגר!
למה נבחרו הצעירים להיות שעירים
לעזאזל? משום שהנוער הוא מטרה חלשה
ונוחה לניגוח :טרוד בבעיות גיל ההתבגרות,
אינו מאורגן ואינו מגובה .הבחירה בו
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מאפשרת לחברה להימנע מהתמודדות
מכאיבה עם הבעיה האמיתית .היא יוצרת
אחדות חברתית מדומה ,ומונעת מתחים
פנימיים לא-רצויים.
בגישה זו טמון אי-צדק אישי וחברתי.
יתירה מזו ,ההתעקשות להיאחז בה
היא מזיקה ומסוכנת בטווח הארוך,
משום שהיא מזניחה כיווני חשיבה
אלטרנטיביים ,ואינה מעודדת יצירתיות
במציאת פתרונות מן הסוג הנדרש
למאבק באלימות .אני מציעה לאמץ
גישה שונה ,המופיעה בפרשה תנ"כית
אחרת" ,עגלה ערופה" .פרשה זו מתייחסת
למקרה שבו גופת הרוג נמצאה בשדה,
ולא נמצא הרוצח .המקור התנ"כי קובע
כי במקרה זה ,הנהגת העיר והציבור כולו
אחראים להזנחה ולהידרדרות המוסרית
והחברתית ,שהביאה ליציאת הרוצח
מתוך הקהילה .לפיכך על מנהיגי העיר
הקרובה למקום שבו נמצאה גופת הנרצח
ליטול אחריות על המקרה ,ולבדוק מהו
שאירע בתוך הקהילה ,ואיפשר את הרצח
או הביא לביצועו.

בניסוי הכלא המפורסם שנערך
באוניברסיטת סטנפורד ,הראה החוקר
פיליפ זימברדו איך בני אדם מאוזנים
נפשית יכולים ,בסיטואציות מסוימות,
להפוך לאלימים ולרעים .זימברדו טען
כי האחריות להשחתת המידות מוטלת
לא רק על הפרט ,אלא גם על סביבתו.
"במקום להתבונן בתפוח הרקוב" ,אמר
זימברדו" ,יש להתבונן בכלי המאחסן -
החבית הרקובה".
מישהו צריך לקחת אחריות גם על החבית
הרקובה .במקום לטמון את הראש בחול
ולחפש שעירים לעזאזל ,על ההנהגה ועל
החברה הישראלית בכללותה לבדוק את
עצמה ,להכיר בחלקה לתופעת האלימות
ולמצוא דרכים יעילות להתמודד עמה.
זהו צעד ראשון והכרחי בדרך להפיכתנו
לחברה בריאה ושפויה.
לילי הלפרין  -מנהלת תוכנית אמ"ת
למאבק באלימות.

טקס חלוקת "פרס שבזי" לשנת תרע"א בפ"ת
כתב וצילם גבריאל בוטייל

במעמד ראש העיר פ"ת ,מר יצחק
אוחיון ,וראש העיר ראש העין ,מר
משה סיני ,מלומדים ,אמנים ,אישי רוח
וציבור ,וקהל רב  -ביום שני י"ז בחשוון
תשע"א ( )25.10.2010הוענקו בהיכל
התרבות של פתח תקוה חמישה פרסים
ע"ש הרב שלם שבזי זצ"ל לחוקרים
ואמנים שתרמו לחקר מורשת יהדות
תימן ,גאולתה והנצחתה.
פרס שבזי למחקר הוענק השנה לפרופ'
אהרן גימאני מאוניברסיטת בר-אילן,
על תרומתו לחקר תולדות יהודי תימן
ומורשתם ובהוקרה על פעילותו להפצת
המחקרים בקרב הציבור הרחב.
פרס שבזי לשירה ולזמרה הוענק למר
ברק עודד ,מוסיקאי ומנצח ,ולמקהלת
"מזמורי תימן" מראש העין ,שהוא
מקימה והמנצח שלה שנים רבות .את
הפרס בשם המקהלה קיבל מר משה
סיני ,ראש העיר ראש העין ,שהלהקה
פועלת בחסותם ובעידודם.
בתחומי המחול קיבלה את הפרס הגב'
אסנת בריידמן-שרעבי ,כוריאוגרפית
ותיקה ומוכשרת המנהלת להקות מחול
אחדות ,וביניהן להקת "עורי תימן"
של עיריית חדרה ,שזכתה גם היא לפרס
שבזי.
לפני קבלת הפרסים הופיעה מקהלת
"מזמורי תימן" בקטעי שירה וזמר נבחרים
משירי הדיוואן של יהודי תימן ,ולהקת
המחול "עורי תימן" הופיעה במקבץ של
מחולות מרהיבים ,שהמחישו את היותם
זכאים לפרס על תרומתם לשימור וטיפוח
מסורת השירה ,הזמר והמחול של יהודי
תימן.
את הערב העשירו שלושה זמרים בני
הדור החדש והם דליה אקביוב מראש
העין ,שניר מנשה מקרני שומרון ויהודה
גולן מאשקלון ,בליווי של הנגן עידו כהן.
הצטרפות הקהל לשירה ולמחול באולם
הפגינה את שמחתו על הופעת אמנים
ותיקים וצעירים הנושאים בגאווה את
מורשת יהודי תימן ומצרפים אותה
לתרבות הישראלית החדשה.

היה זה אירוע תרבותי ומוסיקאלית
מרגש ,שהופק ע"י פעילי בית יהודי
תימן  -המשורר טוביה סולמי ,גב' מזל
אילן והסופר איתמר פינחס ,בחסותם
של "עמותת אפיקים" ויו"ר העמותה מר
יוסף דחוח הלוי ומינהל התרבות של פ"ת
בניצוחו של מר אריה ימיני ,מנהל היכל
התרבות ואגף התרבות.
על שבזי ועל הפרס
פרס שבזי ,ניתן לאישים ומוסדות ,שתרמו
רבות לשימור וטיפוח מורשת יהדות תימן
וחיבורה לתרבות הישראלית .הוא נוסד
לפני למעלה מארבעים שנה ע"י "עמותת
אפיקים" ,ולאחר שנים אחדות הוקפא
הפרס וחודש בשנת  1996ע"י "בית יהודי
תימן" ,שהוקם באותה שנה ע"י עיריית
פתח תקוה ,ומאז הוא פועל במסגרת
מינהל התרבות של פ"ת.
טוביה סולמי שהוא מנהל בית יהודי תימן
מאז  ,1996הינו מזרחן במקצועו ,חוקר
בתרבות יהודי תימן והמזרח ומשורר
שפרסם ששה ספרי שירה.
מזל אילן מנהלת להקת המחול של פת"ח
"בת נדיבים" ופעילה מתנדבת בהיכל
התרבות ומינהל התרבות.
איתמר פינחס  -סופר שכתב שני ספרים
והם" :סיפורי ראש העין" ו"סיפורי
תכזינה" .הקים את המכון למוסיקה של
יהודי תימן בראש העין ומנהלו ,והוא אחד
המומחים במוסיקה זו.
פרס שבזי מעלה על נס את זכרו של הרב
שם שבזי זצ"ל ,שהיה מוכר בשמו אבא
שלם שבזי ,שנולד לפני כארבע מאות
שנים והיה לגדול משוררי תימן ואחד
מגדולי המשוררים שקמו ליהודים בגלות,
לצד רבי יהודה הלוי ,בן גבירול ואחרים.
שבזי היה איש רב אשכולות ותרומתו
הייתה רבה לא רק כמשורר ,אלא כמלחין,
כתלמיד חכם ,כמומחה במקצועות
המדעיים של תקופתו ובראשם תורת
הכוכבים והמזלות ,עולם הטבע והצומח
ועולם הרפואה ,ואת כל אלה העמיד
לתועלתם של בני דורו והדורות הבאים.

הוא התקבל במורשת יהודי תימן גם
כמקובל וקדוש והיה מקור השראה ועידוד
ליהודי תימן בגלותם הקשה ובחתירתם
לעלות לארץ ישראל .יהי רצון שדמותו
ויצירותיו ימשיכו לשמש מקור השראה
לנו ולכל ישראל.

פרופ' אהרן גימאני מקבל הפרס מידי
ראש עיריית פתח תקוה.

זוכי הפרס אסנת בריידמן-שרעבי ונציגי
להקת "עורי תימן" מחדרה במעמד
ראש העיר פ"ת.

מקבלי הפרס  -המוסיקאי ברק עודד
ומקהלת "מזמורי תימן" במעמד ראשי
הערים.
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הרב חיים דמתי (אסבט) ושליחותו לעיר קאבס ,תוניסיה,
מטעם קהילת התימנים בירושלים בראשית המאה העשרים
מאת פרופ' יוסף טובי

הקהילה התימנית בירושלים קיימה
מערכת שדר"ות ענ ֵפה כדי לאסוף כספים
מקהילות ישראל במזרח ובמערב למען
ניהול חיי הקהילה 1.בתאריך שלא נודע,
ככל הנראה בתחילת העשור השני של
המאה העשרים ,יצא ר' חיים דמתי
לקהילת קאבס (גאבס) שבדרום תוניסיה,
כדי לפגוש את שלושת האחים נתן,
אליהו ונסים בני משה סרוסי .משפחת
סרוסי נודעה בקהילת קאבס על עושרה
ונדיבותה .אבי המשפחה ,משה סרוסי ,בא
לביקור בארץ ישראל ,ובעיקר בירושלים,
כמנהג לא מעטים מיהודי תוניסיה
באותם ימים .במהלך ביקורו פנו אליו
ראשי הקהילה התימנית בירושלים והוא
ביקר במשכנותיהם ובמוסדות התורה
שלהם .בין היתר ביקר בישיבת 'חיי
שלום' והתודע לרב חיים דמתי ראש
הישיבה ואף הבטיח לסייע בהקמת בית
קבוע לישיבה זו וכן ליהודים שנשארו
בגולת תימן .משה סרוסי נפטר לאחר
ששב לעירו קאבס וכשנודע על כך לראשי
קהילת התימנים בירושלים החליטו
לשלוח את הרב חיים דמתי לקאבס כדי
שידבר על לב שלושת בניו למלא את
הבטחת אביהם .ואמנם לאחר שפגש הרב
דמתי את הבנים ,הביעו אלה את נכונותם
העקרונית  -בעת שיתאפשר להם הדבר
 להגשים את הבטחת אביהם .במכתבהתודה של ועד הקהילה לבני משה סרוסי
הוא מגולל בארוכה את פרשת יסוריהם
של עולי תימן בירושלים .טיוטת מכתב זה
נשמרה בארכיון ועד הקהילה 2.אך נראה
ששליחותו של הרב דמתי לא הועילה ,שכן
לא מצינו בשום מקום שאמנם נבנה משכן
מיוחד לישיבת 'חיי שלום' או ששמם של
בני סרוסי נזכר כתורמים בדרך כלשהי
לקהילת התימנים בירושלים.
הרב חיים בן סעדיה אסבט ,שנודע גם
בכינויו דמתי על שם דמת עיר הולדתו
בדרום מזרח תימן ,שנת  ,1870היה מעולי
 1ראו טובי תשנ"ד ,עמ' .130-172 ,22-28
 2נוסח המכתב יובא במלואו להלן ,נספח א.
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תימן הראשונים בשנת תרמ"ז 3.הוא נודע
גם בשם 'חיים סעדיא' ונהג לחתום את
שמו בקיצור 'חס"ד' (חיים סעדיה דמתי).
עסק בקבלה עיונית והיה מיחידי ישיבת
'רחובות הנהר' של המקובלים בירושלים
4
שהיו מתפללים על פי כוונות הקבלה.
וכך כותב פרופ' אביחי שבטיאל ,נכדו של
הרב חיים דמתי ,כפי ששמע מפי אביו ר'
5
יצחק שבטיאל (ראו להלן):
מאחר שסבא היה מקובל ,הקידוש בליל
שבת ובליל חג היה אורך לעִתים זמן רב
שכלל הפסקות ארוכות ,כשכל בני הבית
היו עומדים על רגליהם ,כאשר סבנו היה
משתתק ,עוצם עיניו ו'מרחף בעולמות
עליונים' בלי להוציא הגה .המשפחה
ידעה שבאותה שעה אסור היה לפצות פה
או לנוע עד שאבי המשפחה היה 'חוזר'
לשולחן .אינני יודע אם זאת דרכם של
המקובלים ,אבל אבא ז"ל התרשם מאוד
מן המעמד שחזר על עצמו .אל תשכח
שאבא היה ילד קטן ,שהרי היה בן תשע
כשהתייתם מאביו.
הרב דמתי היה מקורב מאוד לקהילה
הבוכרית בירושלים והתפרנס מתמיכות
שהיו מעניקים לו עשיריה ,ואף שימש רב
בקרבה .נראה שהיה מקובל גם על בני
קהילות אחרות בירושלים ,שכן מצינו
 )1887( 3נזכר בשם חיים סבאטי וצוין שהוא בן
שמונה עשרה שנה וכי הוא נמצא בירושלים מזה
שישה חדשים .במפקד משנת תרס"ח ( )1908תואר
כ'דיין ולומד בישיבה' וכי היו לו שני בנים (טובי
תשנ"ד ,עמ'  .)294 ,284ראו עליו גאון תרצ"ח ,עמ'
 ;217רצהבי תשכ"ז ,עמ' ( 341תמונה); גברא ,עמ'
( 95כולל תמונה) .גברא מייחס לר' חיים דמתי את
הקונטריס 'יששכר וזבולון' שיצא לאור בירושלים
תרע"ג (מאז יצא לאור במהדורות נוספות) ,אבל
מחברו הוא אהרן עֵלי הכהן טויל .אמנם שם המחבר
לא נזכר בפירוש בחיבור ,אבל הוא מזכיר בו את
'יוסף עילי הכהן' שהיה זקנו של אביו (דף לט,ב).
נראה שהייחוס המוטעה נסמך על רצהבי תשי"ג ,עמ'
 ,398מס'  ;194אבל רצהבי עצמו לא כלל את החיבור
בספרו הביבליוגרפי המקיף על חיבורי חכמי תימן
(רצהבי תשנ"ה).
 4ראו שתי ההקדמות שכתב ,המובאות להלן
בנספחים ב ,ג.
 5במכתבו אלי מיום  11נובמבר .2010

שהוא חתום על שטר שידוכין בירושלים
תרע"ב ( )1912בין חתן ממוצא תימני לבין
6
כלה ממוצא סורי.
שליחותו של ר' חיים דמתי לתוניסיה לא
היתה היחידה מטעם הקהילה התימנית.
בארכיון העדה נשתמר מכתב המיועד
אליו מטעם ועד הקהילה ,מיום כח כסלו
תרע"ג ( ,)8.12.1912כששהה באותה עת
בעדן בשליחות שנועדה להשפיע על ראש
הקהילה שם ,הרב בנין בן מנחם משה
( ֵמסַה) ,לכסות את חוב הקהילה בירושלים
על הקרקע שנרכשה להקמת בית הספר
שלה 7.במהלך שליחותו בעדן התוודע
בה לראשי הקהילה היהודית וחכמיה,
ובכללם ראש הקהילה הרב בנין הנ"ל
והרב משומר בן שמואל נסים ,מחשובי
הרבנים ראשי הקהילה בעדן ,שעלה ארצה
בראשית שנות הארבעים במאה העשרים
והשתקע בירושלים בה נפטר בשנת תש"ח
סמוך לאחר הקמת מדינת ישראל 8.נראה
נעשה איש אמונם ,שכן שני אישים אלו
הפקידו בידו את מלאכת ההוצאה לאור
בירושלים של חיבוריהם .בשנת תרע"ד
טיפל הרב חיים דמתי בהוצאה לאור של
"סדור תפלת החודש [ ]...כמנהג קהלא
קדישא עי"ת עדן יע"א ,אשר איזן וחיקר
[ ]...הרב הק' בנין בן כמה"ר מנחם בנין
ז"ל" 9.באותה שנה עסק בהוצאה לאור
ובהגהה של החיבור "ש"ם משמ"ן" של
הרב משומר ,הכולל סדר ליטורגי קבלי
ל"תענית השובבי"ם וק"ש 10שעל המטה".
לשני חיבורים אלה הקדים הרב דמתי
 6רצהבי תשמ"ח ,עמ' .346-348
 7טובי תשנ"ד ,עמ'  ,49הערה .227
 8ראו עליו טובי תשס"ח.
 9עי"ת וכו' " -עיר ה' תהילה עדן יכוננה עליון
אמן [ ]...הקדוש בנין בן כבור מורנו הרב רבי מנחם
בנין זכרו לברכה".
 10שובבי"ם  -ראשי תיבות של פרשות השבוע
שמות ,וארא ,בֹא ,בשלח ,יתרו ,משפטים .היו
קהילות שנהגו יחידים שבהם לצום בכל ימי השבוע
שבהם כדי לכפר על עונותיהם; ויש שנהגו לומר
בלילי שבתות שלהם פיוטים בהתכנסות מיוחדת
בבתי הכנסת; ק"ש  -קריאת שמע.

11

הקדמות שיש בהן עניין רב.
עם היפרדות התימנים מעל הכולל הספרדי
בשנת  1907והקמת הכולל התימני
העצמאי ,נבחר הרב דמתי לבית הדין
של הקהילה לצד הרבנים שלום אלשיך
ואברהם נדאף" ,לדיינים ומנהיגים לכלל
קהלתנו [ ]...לכל דבר עניני וצרכי הקהלה
בכלל ובפרט" 12.בהיותו בן ארבעים ושבע
שנים בלבד ,בחודש כסלו תרע"ז (סוף
 ,)1916נפטר מדלקת ריאות .שנה לאחר
מכן נפטרה אשתו ,סלאמה לבית ּכָלֵב
(ּכֻלַיּב) .הם הותירו אחריהם שלושה בנים:
יעקב ,יצחק ואברהם .בת בשם בת שבע
נפטרה בדמי ימיה .שלושת היתומים גודלו
בידי משפחת ר' אברהם צארום ,יושב ראש
הועד הכללי לקהילת התימנים בירושלים,
ככל הנראה בבית היתומים לילדי תימן
שניהל בירושלים 13.שנים מעטות לאחר
מכן עזבו את המשפחה האומנת .יצחק,
הבן השני של הרב דמתי הוא ר' יצחק
שבטיאל ז"ל (תרס"ח-תש"ן,)1908-1990/
שבניגוד לאחיו בחר בלימודים ובהוראה
ונעשה מראשוני המשכילים של יוצאי
תימן בירושלים 14.אכן ,רוב שנות חייו,
עוד מלפני קום המדינה ,עסק בחינוך
בקרב הקהילה התימנית ובמערכת
החינוך הממלכתית־הדתית בכלל .היה
בקי בלשון העברית ובדקדוקה ובייחוד
במסורת תימן ושימש חבר באקדמיה
15
ללשון העברית בירושלים.
 11יובאו להלן בנספחים ב ,ג.
 12שם ,עמ'  ;83הרב דמתי נזכר גם במסמכים
אחרים של הקהילה כאחד מראשיה ופעיליה .ראו
שם ,עמ' .251 ,226 ,219 ,204 ,203 ,177 ,90 ,86
ברשימת תלמידי החכמים מן הישיבות של הקהילה
בירושלים שקיבלו תמיכה כספית חודשית מטעם
הקהילה נזכר שמו רביעי לאחר הרבנים שלום
עראקי ,שלום אלשיך ואברהם נדאף (שם ,עמ' .)198
 13הנער יצחק שבטיאל ,כבן שש עשרה שנים לערך,
נראה עומד לימינו של ר' אברהם צארום ,בתמונה
משנות העשרים שצולמה בחצר בית היתומים הזה.
אפשר ששימש כבר כעוזר בהשגחה או בהוראה .ראו
טובי תשס"ד ,עמ' .83
 14תודתי לידידיי פרופ' אביחי שבטיאל ודר'
שלומית שבטיאל־שרייבוים (הקרויה על שם סבתה
סלאמה) ,בניו של יצחק שבטיאל ,על שמסרו לי
פרטים חשובים לתולדות המשפחה .על כל פנים,
לדבריהם ,לא היו מודעים למובא במאמר זה על
ר' חיים דמתי ,משום שלא שמעו על כך מאביהם,
שכאמור ,התייתם משני הוריו בהיותו בן תשע־עשר
שנים וכנראה לא היה מודע בעצמו לדברים אלו.
 15ראו עליו דברי העורכים יצחק גלוסקא וצמח
קיסר ,יהודה רצהבי ושלמה מורג בספר היובל
לזכרו ,גלוסקא־קיסר תשנ"ב ,עמ' יא-כב .לקובץ

ישיבת 'חיי שלום' ,הקרויה על שם ר'
שלום שבזי ,המשורר הנערץ של יהודי
תימן מן המאה הי"ז (,)1619-1680+
נוסדה בירושלים בשנת תרס"א ()1901
ושכנה בבית הכנסת הגדול של הקהילה
התימנית בשכונת 'נחלת צבי' ,שהיתה
המרכז הרוחני של הקהילה .הרב דמתי,
שעמד בראשה ,יצא אפוא לקאבס
בשליחותּה .שלא כמקובל בקרב יהודי
תימן ,שישיבותיהם בדרך כלל הן של
תלמידי חכמים מבוגרים ,ישיבה זו נועדה
לנערים צעירים בני חמש עשרה שנים
ומעלה ,רובם ילידי ירושלים ,שהכשירו
16
עצמם לתפקידים רוחניים בקהילה.
מסמך זה מגלה אפוא פרט חשוב בתולדות
הקהילה התימנית בירושלים שנחקרה לא
במעט ,בעיקר על ידי פרופ' יהודה רצהבי
המנוח שפרסם מסמכים רבים בעניין ,וכן
על ידי כותב טורים אלו (טובי תשנ"ד) .אך
עדיין מצויים בארכיון הקהילה מסמכים
רבים העשויים להאיר את תולדותיה למן
ראשית העלייה בשנת תרמ"א ( )1881ועד
קום מדינת ישראל.
נספח א
מכתב התודה של קהילת התימנים
בירושלים למשפחת סרוסי בקאבס
הטיבה ה' לטובים ולישרים ,פרתמים
ושרים ,מלאים זיו ונוגה מפיקים ,נגידים
ונדיבים ,גומלי חסדים טובים ,רבי
פעלים ,שמם הטוב נודע בשערים ,האחים
19
הנעימים ,בני האיתנים 17,כו' וכו' 18סי'
נתן וסי' אליאו וסי' נסים ,ה' עליהם יחיו
כיר"א 20,בני המנוח היקר ונחמד איש חי
ורב פעלים רצ"ו וכו' מוהר"ר משה סרוסי
נע"ג 21ותהא נ ִ ָּצבָ"ה ו ְ ִאּתָ"ם 22תעמוד על
כתביו שיצא לאחר פטירתו ראו שבטיאל תשס"ה.
 16בארכיון הקהילה התימנית בירושלים נשתמרו
שני מסמכים משנת  1909שבהם פורטו שמות
בני הישיבה ושנת לידתם ,ושאלון מטעם הממשל
העותומאני ובו פרטים רבים וחשובים על ניהול
הישיבה .מוריה ותלמידיה ותכנית הלימודים בה.
ראו טובי תשנ"ד ,עמ' .251-256
 17כינויים לשלושת האבות ,אברהם ,יצחק ויעקב,
וכאן רומז הכותב לאביהם של שלושת האחים.
 18הכותבים השמיטו מן העותק שנשאר בועד
הקהילה כמה מלשונות השבח שהיו כלולים במכתב
המקורי שנשלח לאחים סרוסי; וכן להלן.
 19סיניור.
 20כן יהי רצון אמן.
 21רודף צדקה וחסד וכו' מורנו הרב רבי משה
סרוסי נוחו עדן גן.
 22משחק מלים הבנוי על דברים כט,טַ :אּתֶם נ ִ ָּצבִים

הברכה ,מרוכב שמים והמערכה 23,ה"ה
הגברת המעטירה שרתי בגבירות אם
הבנים שמחה ,מנשים ב"ת 24,מרת אסתר
הצדקת תחי' לעד ,וכל בני בית סרוסי,
כו' יברכם ה' מציון ויראו בטוב ירושלם
25
אנס"ו.
26
אנחנו החתו"מ ,אחיכם ואחיותכם
קהל קדוש התימנים היושבים לפני ה'
בהה"ק 27בירושלים ,באים במכתבנו זה
להביע לפניכם את רגשי ברכתנו העמוקה
על חסדכם הגדול אשר הואלתם להראות
להר' החה"ש וכו' כש"ת מוהר"ר חיים
דמתי נ"י 28שלוחנו ,אשר בא עדיכם
להעתיר בעד אחיו העניים בח' 29כסלו
העבר .ומה מאד שמח לבנו על הבשורה
הטובה אשר שלח אלינו ,כי בחפצכם
ורצונכם הטוב נכונים אתם להיטיב
30
בנדבה הגונה לשם בנין הישיבה הק'
31
"חיי שלום" דקהלתנו התימנים פעה"ק,
שבנין הישיבה יהיה קודש לה' ולמזכרת
נצח תוככי ירושלים ת"ו .לע"ן 32הני תרי
צנתרי דדהבא 33הנפטרים בש"ט כבו'
המנוח הר"מ סרוסי ובנו המ' סי' ציון
נע"ג 34,לקיים עליהם ונתתי להם בביתי
ובחומותי יד ושם טוב וכו' שם עולם [אתן
35
לו] אשר לא יכרת.
אנחנו בעניינו לא נמחה עדיין מעל לוח
לבנו רגשי החסד והחמלה שהמנוח
הצדיק אביכם הזקן זצ"ל 36הראה גלוי
לעיני מכיריו ומיודעיו עבור עדתנו הדלה,
בראותו כי באמת ראויה היא לתשומת לב
ביותר וחובה לְ ַבּכְָרּה בענייני הצדקות על
37
כל הקהילות היושבים בארבע ארה"ק
ַהּיֹום ּכֻּלְכֶם .הניקוד אינו במקור.
 23כינויים לאל.
 24באוהל תבורך.
 25אמן נצח סלה ועד.
 26החתומים מטה.
 27בהר הקודש.
 28להרב החכם השלם וכו' כבוד שם תורת מורנו
הרב רבי חיים דמתי נרו יאיר.
 29בחודש
 30הקדושה.
 31פה עיר הקודש.
 32תיבנה ותיכונן ,לעילוי נשמות.
 33אלו שני צינורות הזהב ,על פי זכריה ד,יב :בני
צנתרות הזהב המריקים מעליהם הזהב; ויש בזה
רמז לנדיבות הנמענים.
 34בשם טוב כבוד המנוח הרב משה סרוסי ובנו
המנוח סיניור ציון נוחו עדן גן.
 35ישעיהו נו,ה.
 36זכר צדיק לברכה.
 37ארבע ארצות הקודש; המכוון לירושלים ,חברון,
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אשר נהנו מפרי צדקתו ,ויביע את תקותו
להיות הוא מהתומכים הראשונים
להקהלה הענייה הזאת בכל דבר הדרוש
לה (הן בבנין בתים קרן קיים והן בתמיכה
ממשית) .וביחוד כאשר הרבה להעמיק
חקר על מצבם הנורא של אחינו התימנים
הנשארים בתימן אשר לא יוכלו לצאת
י"ח עצמם ,ומכ"ש 38לתמוך ביד אחיהם
39
היושבים בירושלם .ובראותנו כי בעוה"ר
הצדיק אבד 40ותקותנו נשארה מעל,
חשכו עינינו וכשלו ברכנו .ובאמת נוכל
לאמר ,כי בראש המתאבלים עליו ובראש
המשתתפים בצערכם הגדול הם המה
התימנים היושבים בהר הק' 41בירושלם.
בטח לא נעלם מאתכם כי אין קהלה
יתומה בירושלם כקהלת התימנים ,אין
עניים עזובים ונטושים כעניי התימנים.
והסיבה ידועה ,ביען שעניי אחינו הספרדים
והאשכנזים היושבים בארה"ק ובירושלם
נתמכים מבני מדינתם בתמיכה ממשית,
יושבים בחצרות מרווחים כמעט בחנם ,ה'
ירחיב גבולם ,כי אחיהם אנשים מדינותם
מספקים להם כסף על כל הדרוש לישיבתם
בהר הק' הן בחומריות והן ברוחניות .ופה
בירושלם כל קהלה וקהלה אין נותנת
לזולתה מאומה מכל הכנסותיה ,אם מעט
ואם הרבה .כמה קהלות יכלו לבנות להם
עד כה בתי מדרשות ובתי ישיבות ,בתי
מחסה לעניים ובתי ספר לילדים ולילדות,
בתים לבקור חולים ובתים להמון הזקנים,
אף גם ליתומיהם ולנחשלים בהם.
ה' הוא היודע כי כל ההון הנכנס לאחינו
פה משמח גם את לבנו בראותנו כי
לכה"פ אחינו הנז' 42מתפרנסים בריוח
ויש להם ככל הנז' .ולא מתוך צרות עין
ח"ו 43פרטנו דברנו במכתבנו הנוכחי ,כי
אם מרוב צער על מצב אחינו התימנים
היושבי' כ"כ 44בסתר המדרגה עד שאין
להם אפילו מקום קבוע קודש לה'
לתלמוד תורה ,ולא מכל המוסדות הנז'
שיש לאחינו כו"ע 45,ונאלצים לקחת כל
טבריה וצפת.
 38ידי חובת עצמם ,ומכל שכן.
 39בעוונותינו הרבים.
 40המכוון למשה סרוסי שנפטר.
 41בהר הקודש.
 42לכל הפחות אחינו הנזכרים.
 43חס ושלום.
 44היושבים כל כך.
 45כלל ועיקר.
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דבר בשכירות הן בתי ת"ת 46והן בתי
ישיבות ,ואפי' 47מקום להכנסת אורחים
הרבים אשר באים מתימן בהמוניהם,
כי חדר הכנסת אורחים היחידי שישנו
לקהלה צר מאד מאד וקטן מהכיל את
כולם .וקופת הכולל אשר הכנסותיה דלים
ורזים מאד ,עליה לכלכל את כל מחסורי
הקהלה בכלל ובפרט ,כגון תמיכת העניים
בימי החגים וכלכלת החכמים ותלמידיהם
אשר תורתם אומנותם בהיכלי הישיבות,
שכירות מורי ומלמדי הילדים ,דיינים
וסופרים ושמשים מוכתארים 48והחברה
גחש"א 49.הכל כאש"ל 50מוטלים על הועד,
הועד הגשמי 51של הקהלה הענייה והדלה
אשר היא נחשבת לסמל העוני והמחסור
52
בירושלים.
אחים יקרים! חלילה לכם להטיל עלינו
אשם על כי הרבינו להציע לפניכם את
כל מצבנו וענין קהלתנו הגדולה ,כי אין
ברעיוננו לבקש מכם גדולות ונצורות אשר
הן למעלה מכחכם על כל הנדרש הנז'.
כאשר ידענו גם ידענו את טוב לבבכם
הרחמן והחנון להיטיב עם כל נדכה
ושחוח .ואם הכבדנו עליכם בדברים כנים
הוא רק באשר וכו' .וחובה קדושה מצאנו
בנפשנו כמ"ש חז"ל 53מחוייב אדם להודיע
צערו ברבים .ואם על נפש א' 54כך ,על
55
אלפים נפשות עאכ"ו.
ובטחוננו חזק בי ִשרתכם וחמלתכם
כי בבוא העת המוכשר לידכם להציב
להצדיקים שם וזכר טוב בארה"ק
תעניקו את קהלתנו בנדבה בנין הישיבה
הנ"ל בדבר המועיל כפי הראוי בעיניכם
הטהורות וכפי גודל נחיצות הענין .ובזכות
זה כוכב מערכתכם ירום ויגבה ונ ִשא ועל
 46תלמוד תורה.
 47ואפילו.
 48תפקיד רשמי באימפריה העותמאנית ששימש
כמקשר בין הקהילה ,הכפר או השכונה לבין
השלטון .למסמך משנת  1915המגדיר ומסדיר את
זכויותיו וחובותיו של המוכתאר ביחסיו עם הקהילה
התימנית בירושלים ראו טובי תשנ"ד ,עמ' .128-129
 49גמילות חסד של אמת; חברא קדישא.
 50כאשר לכל.
 51להבדיל מן הועד הרוחני שלא עסק בעניינים
הכספיים.
 52לא הפליגו הכותבים בדבריהם.
 53כמו שאמרו חכמים זכרונם לברכה :וטמא טמא
יקרא [ויקרא יג,מה] ,צריך להודיע צערו לרבים
(שבת דף סז,א; מועד קטן דף ה,א)
 54אחת.
 55על אחת כמה וכמה.

במותי ההצלחות תעלו ובשובע שמחות
תתענגו על טוב ה' ובבנין ציון וירושלם,
56
כיר"א.
כעתירת וכו'
נספח ב
הקדמת הרב חיים דמתי ל'סדור תפילת
החודש'
בקדמת עד"ן צופה הייתי 57וכל יקר ראתה
עיני ,בהגלות נגלות אור יקרות תקנות
קבועות שנה רבי כאן 58עי"ת עדן יע"א,
מנהגים שהנהיג על אדני פז מיוסדים,
ולהם מהלכים בשני התלמודים ,לשמור
את דרך החיים ,בשמן משחת קודש
(חכמת האמת) 59משוחים ,ובמי המוסר
ויראת ה' טהורה כלולים ,לחושבי שמו
המה כלילים 60.הכינם וחקרם אחד מן
קמיא ,אחד מעתיקי השמועה 61,המאור
הגדול הרב הק' בנין בן כמה"ר מנחם
בנין צי"ע זצוק"ל 62,הוא הגבר הוקם
על 63,שהקים עולה של תורה והנהיג
בני מדינתו עי"ת הנ"ל בשמירת התורה
ומצותיה .זכה וזיכה הרבים ,זכות הרבים
תלוי בו תנצב"ה זיע"א 64,והשאיר קומץ
ברכה אחריו עצם כי"ק 65,זכרון לדור דור
עד היום הזה ,צדיקים ילכו בם 66,הולכים
בעקבותיו הק' ,כל עין רואה תאשרם ,כל
העדה כולם קדושים ,כולם זרע ברך ה',
אוהבי התורה ,שומרים משמרתה ,רודפי
צדקה וחסד ,אשרי יולדתם ,ירבו כמותם
בישראל ,אכי"ר.
אליכם בחורי חמד קולי אקרא ,לכו בנים
שמעו לי יראת ה' אלמדכם 67,שמעו ותחי
נפשכם חיי נצח ,לכו בעקבות אבותיכם
 56כן יהי רצון אמן.
 57מכוון לביקורו בקהילת עדן בשליחות קהילת
התימנים בירושלים.
 58לשון התלמוד במקומות רבים המכוונת לרבי
יהודה הנשיא ,וכאן כיוון הכותב לפעולות ר' בנין
בקהילת עדן.
 59חכמת הקבלה.
 60כתרים לנאמנים לתורת ישראל .חושבי שמו -
על פי מלאכי ג,טז :ליראי ה' ולחֹשבי שמו.
 61אחד וכו'  -אחד מן הראשונים ,שיש להם מסורת
קדומה.
 62הרב הקדוש בנין בן כבוד מורנו הרב מנחם בנין
צדיק יסוד עולם זכר צדיק וקדוש לברכה.
 63שמואל ב כג,א.
 64תהי נשמתו צרורה בצרור החיים זכותו יגין
עלינו אמן.
 65כתב יד קדשו.
 66הושע יד,י.
 67תהלים לד,יב.

ראשונים כמלאכים ,והחזיקו במנהגי
אבותיכם ,כמארז"ל 68בירושלמי ,אעפ"י
ששלחנו לכם סדר המועדות הזהרו במנהג
אבותיכם 69.ובתלמודא דידן האי מאן דבעי
70
למיהוי חסידא לקיים מילי דאבות.
נמצינו למדים כמה יפיו ותפארתו של הבן
הנעים כשהוא כרוך אחר תרומות מדות
אבותיו החסודות ,ועליו אמר החכם מכל
אדם עטרת זקנים בני בנים ותפארת בנים
אבותם 71.הרצון בזה כי בהחזיקם מנהג
אבותם הוא להם לת"ת ,משא"כ 72ההיפך,
עליהם נאמר ח"ו 73דור אביו יקלל 74.יתן
ה' כי יקשיבו לקול מורים לשמור דרך
החיים שלא ישנו את תפקידם ששים
ושמחים לעשות רצון קונם 75וזכות אבות
מסייעתן .ולמוכיחים ינעם ועליהם תבוא
ברכת טוב 76,כיד ה' הטובה ,אכי"ר.
כ"ד המגיה הצב"י חיים בכ"ר סעדיא
77
הי"ו.
נספח ג
הקדמת הרב חיים דמתי ל'ספר ש"ם
משמ"ן'
78
הקונטריס הלז הובא לבה"ד בהסכם
חסידי עליון המקובלים דפעה"ק ירושת"ו
דק"ק "רחובות הנהר" יכב"ץ 79,לזכות
הרבים ,להעיר אזן שומעת ,לתת לב מבין
כל אחד לתקן נר"ן 80שלו אשר פיגלם
81
וחיללם מקדושתם בהשחתת ז"ל ר"ל
82
אשר עון המר הידוע הוא סילון ממאיר
ומדאיב הנפש ומרחיקה מאלהיה ומכל

קיום התורה והמצות .אשר ע"כ 83האיש
הנלבב ימהר יחיש מפלט לנשמתו לתקן
פגם המר ע"י התיקונים המסוגלים
85
המובאים בקונ' 84הזה להיות סילון
וצינור מאיר משמח הנפש להאירּה
ולצחצחּה להיות לה להִדבק באור התורה
ובנר קיום מצותיה .כי כל עוד שלא תיקן
פגם המר הרי הוא הולך חשכים ואין
נוגה 86לכל מרבית תורתו ומצותיו.
ועלינו לשבח לאדון הכל אשר חסדו
הגדול גבר עלינו ,לא עזבנו ולא מוגגנו
ביד עונותינו ויט עלינו חסד 87וישלח
מלאך רופא מומחה דומה לבר אלהין
מן שמיא נחית 88ה"ה מרנא ורבנא ק"ק
האר"י החי זצוק"ל זיע"א 89,אשר מי
כמהו נגלו לו נגעי הנפשות ורפואתם.
91
חזי מאן קמסהיד 90,רבינו הק' מהרח"ו
זצוק"ל ,אשר עיניו ראו ולא זר 92,לך נא
[ראה] מה שכ' בהקדמתו המפוארה על
ס' שער ההקדמות ,והיא :הקדוש הבטיח
לנו כי ע"י שני התיקונים האדירים האלו,
תענית שובבים ,לפחות ע"י פדיון 93,וק"ש
בכוונה ,נתקן הפגם לגמרי .ולזה נקרא
שם הקונטריס ש"ם משמ"ן .בתיבת ש"ם
94
נרמז הב' תיקונים ,דהיינו ש"ם ,ר"ת
ש'ובבים מ'טה; 95ותיבת משמ"ן לתקן
שמן המחשבה טיפות המוח בסוד ושמן
על ראשך אל יחסר 96בהשחתת ז"ל ר"ל,
 78שהשמן רומז אל החכמה העליונה סוד
המחשבה והמוחין קדישין.

 68כמאמר רבותינו זכרם לברכה.
 69לא דק הכותב בלשונו .בירושלמי ,עירובין ,דף
כב,א (פרק ג ,הלכה ט)" :אע"פ שכתבו לכם סדר
מועדות אל תשנו מנהג אבותיכם נוחי נפש"; ונראה
שהביא את הלשון על פי הקדמת ר' יהודה צעדי
שהביא מהרי"ץ בראש תכלאל 'עץ חיים'" :בירושלמי
שלח להו ר' ייסא אעפ"י ששלחנו לכם סדר תפלות
אל תשנו מנהג בותיכם נוחי נפש".
 70בבלי ,בבא קמא ,דף ל,א.
 71משלי יז,ו.
 72לתפארת ,מה שאין כן .לת"ת  -הקיצור המקובל
בספרת הקבלה לספירת תפארת.
 73חס ושלום.
 74משלי ל,יא.
 75על פי לשון ברכת הלבנה.
 76שם כד,כה.
 77כה דברי המגיה הצעיר באלפי ישראל חיים בן
כבוד רבי סעדיא השם ישמרהו ויחייהו.
 78לבית הדפוס.
 79דפה עיר הקודש ירושלים תיבנה ותיכונן דקהל
קודש "רחובות הנהר" יכון בצדק.
 80נפש רוח נשמה .מונחים קבליים לנפש האדם.
 81זרע לבטלה רחמנא ליצלן.
 82יחזקאל כח,כד :סלון ממאיר וקוץ מכאִב.

 83על כן.
 84בקונטריס.
 85זרם מים.
 86ישעיהו נ,י.
 87עזרא ט,ט :לא עזבנו אלהינו ויט עלינו חסד;
ישעיהו סד,ו :ותמוגנו ביד עֹונ ֵנו.
 88דניאל ג,כה :דמה לבר אלהין; ד,י :מן שמיא
נחת.
 89הלא הוא מרנא ורבנא קדיש קדישין האלהי רבי
יצחק [לוריא] [ ]...זכר צדיק וקדוש לברכה זכותו
יגין עלינו.
 90ראה מי שמעיד.
 91הקדוש מורנו הרב רבי חיים ויטאל; תלמיד
האר"י שהעלה תורתו על הכתב.
 92איוב יט,כז.
 93כמנהג המקובלים ,שצומות שנועדו לכפר על
עוונות מוגדרים ניתנים להחליפם בפדיון כסף.
 94ראשי תיבות.
 95כלומר ,מטה את השובבים מעוונם .מכל מקום,
נראה שהרב משומר בן שמואל נסים בחר בשם זה
כדי לרמוז לשמו ולשם אביו.
 96קהלת ט,ח.

וה' יעזרינו על דבר כ"ש 97ויחזירינו
בתשובה שלימה מעומקא דלבא אכי"ר.
ויגאל שכינת עוזינו ויגאלינו מבור גלותינו
בעגלא ובזמן קריב אכי"ר.
כ"ד המגיה ומו"ל 98הצב"י חיים בכ"ר
99
סעדיא ס"ט.
ביבליוגרפיה
גאון תרצ"ח  -משה דוד גאון ,יהודי
המזרח בארץ ישראל ,חלק ראשון:
אישים .ירושלים
גברא תשס"א  -משה גברא,
אנציקלופדיה לחכמי תימן .בני ברק
גלוסקא־קיסר תשנ"ב  -יצחק גלוסקא
וצמח קיסר ,ספר שבטיאל :מחקרים
בלשון העברית במסורת העדות .רמת גן
טובי תשנ"ד  -יוסף טובי ,הקהילה
התימנית בירושלים תרמ"א-תרפ"א
( :)1881-1921אוסף תעודות מארכיון ועד
העדה .ירושלים
טובי תשס"ט  -הרב המלומד הציוני
והמקובל  -הרב משומר בן שמואל נסים
איש עדן .אפיקים קכט-קל ,עמ' 23-25
רצהבי תשי"ג  -יהודה רצהבי ,ספרות
יהודי תימן (ביבליוגרפיה) .קרית ספר
כח ,עמ' 394-409 ,255-278
רצהבי תשכ"ז  -בואי תימן :מחקרים
ותעודות בתרבות יהודי תימן .תל אביב
רצהבי תשמ"ח  -במעגלות תימן :מבחר
מחקרים בתרבות יהודי תימן .תל אביב
רצהבי תשנ"ה  -תורתן שּלִבנ ֵי תימן:
מחברים וחיבורים .קרית אונו
שבטיאל תשס"ה  -יצחק שבטיאל,
כתבים :לשון והגות .ערך :אבשלום
רצאבי .ירושלים

 97כבוד שמו.
 98ומוציא לאור.
 99סיין טין (עפר ואפר) ,לשון הקטנה וצניעות.
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אבירי השירה היהודית בתימן
מאת דר' יהודה עמיר

א .משוררי תימן
ימיה של שירת יהודי תימן המוכרת לנו
כ 800-שנה 1,והמשוררים המתגלים לנו
במרוצת הדורות ,מספרם למעלה מ.200-
הפייטנים התימניים הקדומים הם ר'
דניאל בירבי פיומי ,ממנו ידועים  5פיוטי
סליחות ,ור' סעיד בן מרחב ,דיין קהילת
עדן ,ממנו ידועים  8פיוטי מרנות ,שניהם
בני זמנו של הרמב"ם ,המאה הי"ב .בהמשך
אנו מוצאים את ר' אברהם בן חלפון בן
המאה הי"ג (אשביעך דודי ,בחירי אל
ראו) ואת ר' דוד עדני  -בעל מדרש הגדול,
שחי בין המאות הי"ד  -הט"ו ,וחיבר
פתיחות פיוטיות למדרשים .במאה הט"ו
פעל בתימן משורר חשוב ופורה ,ר' דויד
בן ישע הלוי ,שחיבר שירים ופרודיות.
במרוצת הדורות אנו מתוודעים למשוררים
ידועים יותר וידועים פחות ,וגם הם תרמו
את חלקם לדיואן השירים ,כגון אביתר,
שחי בראשית המאה הט"ז (אמת אתה
חתנינו) ,משורר בשם דויד (שדי אמור
נא די ,לקראת שבת אצא בחיבה ועוד),
סעדיה (לנר ולבשמים) .בערך באותו זמן
מוצאים שירי זפה למשורר דוד בן יוסף
(בוא לשלום חתן) ,וכן משורר בשם ישועה
(ידידים נחמדים ראיתים נצמדים) .קצת
יותר מאוחר ,בראשית המאה הי"ז ,אנו
מוצאים את המשורר סעדיה בן עמרם
(ספרי תמה תמימה ,תן אשישה לי ידידי)
ועוד אחרים.
ב .שתי תקופות של שירת יהודי תימן
מבחינת נושאי השירה והמאפיינים
הספרותיים מבחינים בשירת תימן
בשתי תקופות :התקופה הקדומה עד
לאמצע המאה הט"ז ,והתקופה השנייה
 מהמחצית השניה של המאה הט"ז עדימינו .בתקופה הראשונה השפעתה של
שירת ספרד על שירת תימן גדולה ,הן
בסוגי השירים ונושאיהם והן בתבניות
השיר ,והן בלשונות השירה.
בתקופה השנייה ,מהמחצית השנייה של
 1אין זה אומר שלפני כן לא הייתה שירה ליהודי
תימן ,אך לנו אין כמעט שרידים ממנה.
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המאה הט"ז ,עיצבה שירת תימן קווי
ייחוד משלה ,והתרכזה בענייני דת ולאום
ובתפילה על הגאולה .כמו כן הצטיינה
בפיתוח מסיבי של צורות שירי האיזור
המורכבים והארוכים (המושחאת).
ג .שלושה יהלומים בכתר שירת תימן
מהדיואנים של יהודי תימן וממחזורי
התפילה (התכאליל) אנו מגלים משוררים
רבים ,וכאמור מספרם עולה על מאתיים.
אולם את כתרה של שירת יהודי תימן
מעטרים שלושה משוררים בולטים ,שהם
בבחינת היהלומים שבכתר .משוררים
אלה עיצבו אותה במתכונת מקומית,
תימנית-יהודית ,שיש בה הרבה מיסודות
נפשו של היהודי התימני ומאופיו היהודי-
הדתי העמוק.
ראשון שבהם הוא ר' זכריה אלצ'אהרי
ששירתו עומדת בסוף התקופה הקדומה.
לאחריו ר' יוסף בן ישראל ששירתו עומדת
בראשיתה של התקופה החדשה ומנחילה
אבני יסוד וכיווני דרך לשירתם הקלאסית
של יהודי תימן מאז ועד ימינו .נכבד שבהם
הוא ר' שלם שבזי ששירתו מממשת את
כל הכוחות שנצברו במשך הדורות בתימן
ונותנת להם ביטוי מקומי אותנטי במאות
רבות של שירים שהפכו נכסי צאן ברזל
של זמרת יהודי במעגל החיים ובמעגל
השנה כולה.
ר' זכריה אלצ'אהרי
ר' זכריה אלצ'אהרי חי בתימן במאה
ה-ט"ז-הי"ז .לפי חישוב שעשיתי הוא נולד
בשנת ה'רצ"א ( )1531ונפטר בסביבות
2
שנת ה'שס"ח ( ,)1608בהיותו בגיל .77
כאמור ,הוא נמנה עם גדולי המשוררים
שהעמידה יהדות תימן ,ונחשב לחוליית
המעבר העיקרית בין השירה הקדומה
בתימן לבין שירת התקופה החדשה .עיר
מוצאו  -כוכבאן ,אך בהיותו איש נודד
חסר מנוח מוצאים אותו בצנעא ( 6שנות
 2ראה מאמרי בספרם של שלום סרי וישראל קיסר
(עורכים)" ,הליכות קדם במשכנות תימן" ,בהוצאת
"אעלה בתמר" תשס"ו ,עמ' .466-459

מאסר) ,בעיר ת'לא ,ובעל קשרים אמיצים
עם חכמי צעדה ,שגם בה כנראה התגורר
תקופת מה.
מסעותיו בארצות הים התיכון
בשנות העשרים לחייו ערך מסעות
בארצות הים התיכון שארכו כעשר
שנים .מסעות אלה העשירו את השכלתו
ואפשרו לו להכיר מקרוב חכמים וסופרים
ולהתוודע אל ענפי יצירה שונים .במהלך
מסעותיו הגיע לצפת ושם זכה להכיר את
ר' יוסף קארו ,מחבר ה"שולחן ערוך" ואת
גדולי המקובלים שהיו שם ,את ר' משה
מטראני ואת המקובל ר' משה קורדוברו.
בצפת הושפע עמוקות מהקבלה ומשירת
המקובלים ,ורגליים לדבר שהוא היה
מן הגורמים להתגברות השפעת הקבלה
בתימן ולייסוד שירת הבקשות בנוסח
הבקשות לתיקון חצות שחוברו בצפת.
אשיותו ויצירותיו
צ'אהרי מתגלה כאישיות משכילה מאד,
סקרנית ,פתוחה לכל סוגי הלימוד בתחום
היהדות ,בעל כוחות יצירה מרשימים.
יבולו הספרותי רב ומגוון מבחינת הסוגות
הספרותיות ,רמה ספרותית גבוהה ועושר
לקסיקאלי מרשים בכל רובדי הלשון
העברית.
יצירותיו הפיוטיות נכתבו בהשראתם של
גדולי השירה העברית בספרד (רשב"ג,
ראב"ע וריה"ל) ,אשר ביצירותיהם ראה
מופת ואתגר לחיקוי .חיבוריו כוללים את
מיטב הסוגים של שירת ספרד ,ובהם ספר
המקאמות 'ספר המוסר' שנכתב במתכונת
'תחכמוני' לאלחריזי .כן חיבר את שירת
הצימודים 'ספר הענק' במתכונת 'הענק'
לרמב"ע .בחיבור מונומנטאלי זה יש
לא פחות מ 2148-טורי שיר ,ובנוסף
חיבר כ 270-שירים 3.כמחצית מהשירים
משובצים ב'ספר המוסר' שלו ,והאחרים
פזורים בכתובים שונים .שיריו נושאים
אופי הגותי-חינוכי-מוסרי ,אחדים מהם,
 3רשימה מלאה של כל שיריו הידועים לנו עד כה
פרסמתי ב'תימא' גליון ט (תשס"ו) ,עמ' .148-135

כמו הבקשות שלו ,בעלי אופי של תפילה
זכה לגאולה ולהתגלות השכינה.
כאן המקום לציין כי מהדורה חדשה של
"ספר המוסר" ,הכולל גם את כל שיריו
הידועים לנו עד היום ,יצאה לאור בידי
הסופר והחוקר ,איש השירה מרדכי
יצהרי .הספר ראה אור בשנת ה'תשס"ח
תחת השם "ספר המוסר השירה והפיוט".
מרדכי יצהרי הוא צאצא למשפחת צ'אהרי
וחובב נלהב של יצירות הסבא הקדמון.
עתה ניתן להתרשם מכל יצירותיו בקובץ
אחד ,להוציא "ספר הענק" שעדיין ממתין
לגואליו.
הר"ז צ'אהרי חיבר גם ילקוט מדרשים על
פרשות התורה 'צדה לדרך' ע"ד הקבלה
ופירוש להלכות שחיטה של הרמב"ם.
שירת אלצ'אהרי כתובה בדרך כלל על-
פי האסכולה הספרדית ,ואחדים משיריו
משקפים את השפעת הספרות הערבית
בת התקופה ואת בקיאותו הרבה בשפה
הערבית .יחד עם זאת ניתן כבר להבחין
בשירתו בניצניה של התקופה החדשה
בשירת תימן ,הן בהשפעת הקבלה על
השירה והן בשילוב לשונות חז"ל בסגנונו
המקראי .שירתו למעשה חותמת את
השירה הקדומה בתימן ומבשרת את
המעבר לשירת תימן החדשה ,אשר ראש
וראשון לה הוא בן דורו ,ר' יוסף בן
4
ישראל.
לבסוף נזכיר אחדים משיריו המפורסמים:
הפיוט "ה' מי יגיע עד תכלית חכמתך"
שנכתב כתוספת ל"כתר מלכות" של רשב"ג,
ויהודי תימן הכניסוהו לסידוריהם .השיר
"אפטיר בשיר שפה" שנכתב כשיר מענה
ל"יגדל אלקים חי" ,ובו מניין י"ג עיקרי
האמונה ,לפי הרמב"ם .הפיוט "אמונה
יצרה יסוד היסודות" שמדבר בשבח
התורה ונכלל בסדר הפיוטים לשמחת
תורה כמנהג תימן .כמו כן חיבר תוספת
לשיר "בר-יוחאי" של שמעון לביא "בר
יוחאי סידרת עשר ספירות" 5.מפורסם
ביותר הוא שירו "קריה יפהפיה" שנכתב
 4על הקשר בין שני המשוררים ראה מאמרי",ר"ז
אלצ'אהרי בשבח ר' יוסף בן ישראל" ,פעמים 59
(תשנ"ד) ,עמ' 84-77
 5ר' שמעון לביא היה בן דורו של אלצ'אהרי
ונפטר בשנת ש"מ ( )1580בטריפולי שבצפון אפריקה.
הפיוט שלו "בר יוחאי" נדפס לראשונה בשנת שס"ה
( .)1605להשערתי אלצ'אהרי נפטר בשנת שס"ח
( ,)1608ואז אפשר שהפיוט הגיע לידיו בדפוס.

בעקבות שירו של ר' יהודה הלוי "יפה נוף
משוש תבל" .ולבסוף נזכיר שני פיוטים
הנפוצים מאד בקרב יהודי תימן כבקשות
(בקשיות) לתיקון חצות "באשמורת
הבוקר עמדתי מרעיד" ו"ה' אלהי גדלת
6
מאד".
ר' יוסף בן ישראל
רבים מיהודי תימן בודאי מכירים את
השירים "אשאל אלהי יגאלה שבויים",
"אלהים אשאלה יוצר מאורים"" ,ישקף
אלהים ממעון קדשו ויך"" .אם אשמרה
שבת נפשי שמורה"" ,שמחי עניה נגני
בכינור...מגיד וקורא" .הבקיאים יותר
מכירים גם שירים בערבית כמו "טאיר
אלג'ּון יבאת יחדי"" ,אלבס אלנור ֻקטר
אלת'ריא" ,ויהודי שרעב מכירים היטב
את הפיוט לראש השנה "יום נעקד יצחק"
ועוד.
כיוון שהשירים הללו זכו להתחבב מאד
על יהודי תימן ,יש נטייה ליחס אותם
לגאון המשוררים ר' שלם שבזי .אולם
על צד האמת כולם מחיבורו של בן דורו
הקשיש ר' יוסף בן ישראל.
תולדותיו
ר' יוסף בן ישראל חי בשרעב שבדרום
תימן .תקופת חייו ,המחצית השנייה של
המאה הט"ז וראשית המאה הי"ז .זאת
הייתה תקופה קשה במיוחד של רדיפות
וגזירות .חתימות בשיריו מלמדות על
שושלת בני משפחתו עד תשעה דורות:
יוסף בן ישראל בן יוסף
בן משה בן דוד בן אברם בן מעודד בן
שמואל בן דניאל בן פרחיה 7.כן ידוע
לנו על שני בניו שהיו משוררים  -סעדיה
וישראל .סעדיה הותיר אחריו מספר
שירים ,אך לא האריך ימים ונפטר בחיי
אביו .גם ישראל הותיר אחריו שירים
אחדים ,אך עיקר פרסומו בא לו בזכות
היותו מעתיק ספרים ,ולכן נקרא בשם
'ר' ישראל ספרא' .ר' ישראל היה בן זמנו
וידידו הקרוב של ר' שלם שבזי .הר"ש
שבזי העריץ מאד את ר' ישראל ,ולאחר
 6שתי הבקשות פורסמו בידי טובי בשנת תשל"א
בגליונות לז-לח של "אפיקים".
 7לפי קובץ פיוטים שנתגלה לאחרונה (מצוי בידי
א .גימאני) מתברר שגם הר"ש שבזי הוא מצאצאי
פרחיה .שכן בפיוט "שמץ שמעתי באזני" הסימן הוא
"שלם בירב יוסף משתא אלשבזי מבני פרחיה".

מותו כתב עליו שיר קינה .שם המשפחה
'משתא' משותף לר' יוסף בן ישראל ולר'
שלם שבזי ,ומזה נראה כי משוררנו היה
8
קרוב משפחתו הקשיש של הר"ש שבזי.
שירת ר' יוסף בן ישראל מונה כ 82-שירי
חול ועוד  28פיוטים ליטורגיים (סליחות).
הפיוטים הליטורגיים כתובים בעברית,
ושירי החול ,חלקם כתובים בעברית,
וחלק מהם כתובים בערבית או בשילוב
עברית וערבית.
שירתו מחוללת מפנה ברור בשירת
תימן וקובעת את מאפייניה העיקריים
של השירה החדשה והמרכזית בשירת
היהודים בתימן .זוהי שירה בעלת קווי
ייחוד ,ואפשר להגדירה כבעלת מנטאליות
יהודית תימנית .יותר מאי פעם משקפת
השירה את אופייה המיוחד של יהדות
תימן ,במרכיביה התימאטיים ,בלשונותיה,
וגם בגוונים הפרוזודיים שלה.
השפעת שירתו על שירת יהודי תימן
ר' יוסף בן ישראל חולל תמורות חשובות
בשירת היהודים בתימן .השפעתו על
השירה היא בתוכן ,בצורה ובלשון:
בתוכן :בשירתו ניכרת התגברות של
מוטיב הגלות והגאולה .מוטיב זה הוא
קבוע ומרכזי בשירתו ,ובעקבותיו הלכו
כל המשוררים שלאחריו.
בצורה :פריצת הדרך המשמעותית שעשה
לעבר ה"שירות" דהיינו שירי המוושח
העשירים בחריזותיהם ובמקצביהם .זו
הפעם הראשונה בשירת יהודי תימן מצוי
מגוון גדול של תבניות ועושר פרוזודי
בשירים שזכו לפיתוח מיוחד בשירתו.
כפי הנראה פיתוח השירים האלה נבע הן
ממניעים רוחניים ,כמו השפעת הקבלה
ושירת הח"ן הצפתית ,והן מן הצורך
החברתי בשירי ריקוד עשירים במקצבים.
ממשוררנו ואילך התפשטה צורת המוושח
במהירות והיתה לתבנית המובילה בשירה
שלאחריו.
בלשון :שירה בלשון הערבית .יוסף בן
ישראל נתן תנופה לשירה בערבית וביסס
את מעמדה בשירת תימן .הוא הראשון
שהכניס את הלשון הערבית גם לשירי
השבת .ממנו ועד ימינו ממש לא פסקו
משוררי תימן מלחבר שירים בלשון
הערבית .רוב שיריו בערבית מוקדשים
8

וראה הערה  7דלעיל.
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לענייני הגות ולנושא הגלות והגאולה.
לדוגמה השירים" :אלבס אלנור קטר
אלתרייא ואלנסרין"" ,יקול אלשאער
אלנאצ'ם אנא אלהאים"" ,טיר אלגון
יבאת יחדי" ,והשירים המשיחיים "בריק
אלימן ישרי אלא טלעת אלצבאח"" ,בריק
אלימן מא לך תוולא עלי' אלאדיב".
השירים הללו הם מחידושיו שהשפיעו
רבות על ר' שלם שבזי וזכו לחיקוי על-
ידי משוררים רבים אחרים שבאו אחריו.
כיוון שכך ראוי הוא להיחשב כאבי שירת
בית משתא-שבזי ולמייסד שירת תימן
הקלאסית ,זו שאפיינה את רוב בניינה
ורוב מניינה של שירת יהודי תימן עד
ימינו.
השפעתו על ר' שלם שבזי
משוררים רבים בתימן הושפעו משירי
משוררנו ,אך יש לציין במיוחד את
השפעתו על גדול המשוררים בתימן ,ר'
שלם שבזי .הר"ש שבזי הושפע עמוקות
משירת יוסף בן ישראל ,עד כי ניתן לראות
בו אביו הרוחני .שירי בן ישראל היוו
לשבזי מקור השראה וחיקוי הן מבחינה
ספרותית והן מבחינה מוסיקאלית .ניתן
לקבוע בוודאות כי שבזי חיקה את שירי
יוסף בן ישראל יותר מאשר את שיריו של
כל משורר תימני אחר.
יוסף בן ישראל הוא משורר פילוסוף
שהטיף לעבודת ה' ולהתעלות במעלות
המידות .כמי שחי בתקופת מאורעות
ומוראות בחיי הקהילה היהודית בתימן
הוא מבקש בכל שיריו על הגאולה והתגלות
יד ה' בעולם .שיריו היוו ניב שפתיים לבני
תקופתו ודגם חיקוי לר"ש שבזי שהמשיך
את שירת מורו ורבו והוסיף עליה כיד
הכשרון שבו נתברך.
גזירות ורדיפות
בתקופתו סבלו יהודי תימן רדיפות וגזירות
מידי השלטונות .הציפייה לגאולה התגברה,
והשירה הפכה לתפילה על הגאולה
והמשיח .בהשפעת הקבלה ומשוררי
הגאולה מצפת נוצרו בתימן בתקופה זו
שירים משיחיים אפוקליפטיים.
אין זו הפעם הראשונה שיהדות תימן
סובלת מרדיפות וגזירות .אלה היו מנת
חלקה בכל הדורות ,והם באו לידי ביטוי
בשירתם של משוררי הדורות .על דרך
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ההכללה ניתן לומר שכמעט כל שירת
תימן הידועה לנו שזורה במידה זו או
אחרת במוטיב הגאולה.
תכני שירתו
א .שירי קודש
כאמור ,יוסף בן ישראל חיבר  28שירי
קודש ,דהיינו פיוטי סליחות לימים
הנוראים .מבחינת התכנים שיריו עוסקים
בנושאים שונים .שירי הקודש שלו
מוקדשים בעיקר לסיפור תולדות האומה
ולתפילות לגאולת ישראל.
ב .מחשבה ומוסר
 12משיריו מוקדשים לענייני מחשבה
ומוסר .שירי ההגות שלו מבוססים
על אמונה צרופה בהשגחה הפרטית,
בהשארות הנפש ובגמול העולם הבא.
אחדים משיריו מוקדשים לענייני קבלה
וסוד ,אך לא כנושאים דומיננטיים כמו
אצל שבזי.
ג .שירים על הנפש
יש לו גם  8שירים על הנפש שבהם הוא
דן בבעיית הנפש הרוחנית לעומת הגוף
החומרי .בשירים אלה הוא מביע את
געגועי הנפש להשתחרר מכלא הגוף ולשוב
אל מקורה העליון .בין השירים על הנפש
בולטים שלושה שירים הפותחים במלים
"מי נשקני" .שירים אלה הם מחידושיו
של יוסף בן ישראל .הם שימשו דוגמה
לחיקוי לשורה ארוכה של משוררים,
ובפרט ר' שלם שבזי שחיבר לפחות 12
שירי "מי נשקני" ,כולם כדוגמת שיריו של
משוררנו .שיריו על הנפש נראים כפסגת
יצירתו הפיוטית ,ובהם בא לידי ביטוי
כשרונו הפיוטי במלואו.
ד .גאולה ומשיח
בימיו עלה הצורך בגאולה לדרגה של צורך
קיומי ממש ,והוא חיבר  12שירי גאולה
ומשיח .מוטיב הגלות והגאולה כמרכיב
תימאטי דומיננטי וקבוע מופיע לראשונה
בשירת תימן אצל משוררנו .דומה כי חזון
הגאולה לא מש מנגד עיני משוררנו ולו
לרגע קט ,ואין לך כמעט שיר או פיוט משלו
שאינו שזור במוטיב הזה או מסתיים בו.
יש בשיריו התרפקות על נשואי הגאולה,
והיא מוחשית ומפורטת .כמעט על כולם
שורה אוירה של שמחה ואופטימיות מתוך
תחושה שהגאולה קרובה.
עם שירי הגאולה נמנים השירים

המשיחיים ,ואלה כולם בערבית .השירים
האלה מנוסחים כשירי אהבה אליגוריים
המעוטרים בשלל דימויים המביעים את
הכיסופים לדמותו האהובה של המשיח.
הדימויים מתארים את יופיו של המשיח
כדמות אהובה ונחשקת.
ה .עלילות המקרא
כ 10-משיריו עוסקים בעלילות המקרא:
סיפור הבריאה ואדם הראשון ,אברהם
אבינו והעקידה ,סיפורי יוסף ,משה רבנו
ויציאת מצרים ,מתן תורה ,בית המקדש
ועבודת הכוהנים .מטרת שירים אלה היא
דידקטית ,כדי לעודד את בני הקהילה
ולחזק את בטחונם בהתגשמות חזון
הגאולה.
ו .שירי חידה
בהשפעת משוררי ספרד חיבר משוררנו 15
שירי חידה ,והוא נחשב למשורר החידות
הבולט מבין משוררי תימן .קובץ חידותיו
מהווה נדבך חשוב במכלול שירתו .שירי
החידה שלו עוסקים בשמו ובשם אביו,
וכן בעצמים ובמושגים שונים.
ז .שירי שבח וידידות
ר' יוסף בן ישראל חיבר  9שירים בשבחן
של דמויות הסטוריות ותלמידי חכמים
בימיו .בולטים במיוחד הם דברי השבח
שהוא מקדיש לרמב"ם ,שהוא דמות
נערצת על יהודי תימן.
כללו של דבר ,שירת ר' יוסף בן ישראל
תרמה רבות לשירת תימן ,חוללה בה
תמורות חשובות והשפיעה על משוררים
רבים .בצדק אפשר לראות בו אחד מגדולי
המשוררים בתימן ואבי שירת תימן
הקלאסית .אף על פי כן לא זכתה יצירתו
להתעניינות עד היום .רוב המחקרים
נכתבו על גדול המשוררים ר' שלם שבזי.
ר' שלם שבזי
משוררה הלאומי של יהדות תימן ,גדול
משוררי ישראל על אדמת תימן .ר"ש
שבזי נולד במזל של גאולה בשנת ה'שע"ט
( )1619לאביו המשורר ר' יוסף בן אביגד,
בעיר שבז שבמחוז שרעב בדרום תימן ,ועל
שם עירו נקרא שבזי .במשפחתו ,משפחת
משתא ,היו משוררים אחדים ,והחשוב
שבהם הוא ר' יוסף בן-ישראל.
בשנת לידתו עלו שני כוכבים מן המזרח
בעלי שני זנבות כשרביטים ,אחד שהה
 15ימים ,ואחד  40יום .חכמי הדור ראו

בהם סימן לשני משיחים  -משיח בן יוסף
ומשיח בן-דוד .כך מעיד הרש"ש בעצמו
בספר המדרשים שלו "חמדת ימים".
הר"ש שבזי חי בתקופה שהייתה מן
הקשות בתולדות יהודי תימן ,אמצע
המאה ה .17-בתקופה זו נגזרה עליהם
גזירת העטרות ( ,)1667והגזירה הקשה
מכולן  -גירוש מוזע (.)1680-1679
שירתו וגדולתו
גדולתו נובעת מכוחה הספרותי הגדול
של שירתו ,ומכך שנתנה ביטוי נאמן
לרגשותיהם של היהודים בתימן
ולכמיהתם העזה לגאולה .בתקופה קשה
זו מצאו בה נוחם לנפשם הדואבת ,וממנה
שאבו עידוד לשאת בייסורי הגלות.
שירת שבזי היא מן הפוריות בשירות
ישראל בכל הדורות ,והשפעתה הייתה
עצומה על כל בית יהודי בתימן .שיריו
נעתקו באלפי דיואנים (קובצי שירה),
ורבים מקבצים אלה יוחסו לו ,אעפ"י
שכללו גם שירים למשוררים אחרים,
מתימן ומחוצה לה .עד עתה נתגלו למעלה
מ 870-שירים משלו ,ושירים חדשים
ממשיכים להתגלות.
רוב שיריו עוסקים בנושא הגלות והגאולה,
ואת ימי הגאולה צפה כעומדים להתגשם
עוד בימיו .רבים משיריו מתארים בצבעים
עזים ובביטויים קולעים את גאולת
ישראל כמעמד כלולות שבו מתחדשת
הברית שבין הדוד (הקב"ה) והרעיה
(כנסת ישראל) .שיריו מעוטרים בסמלים
וביטויים אליגוריים מעולם הקבלה
המעניקים לשירתו משמעויות עמוקות
ועושר רעיוני.
שבזי מתגלה כתלמיד חכמים מובהק,
שכתבי הקודש לכל ענפיהם נהירים לו,
והם השאירו בו משקע עמוק ועיצבו את
אישיותו ,למן התורה שבכתב ועד לספר
הזוהר וסודות הקבלה .הוא משוטט בים
המקורות העתיקים כבתוך שלו ,ועושר
השכלתו ניכר גם בשליטתו המוחלטת
בשלוש השפות  -עברית ,ארמית וערבית.
בשלוש הלשונות הללו הוא לש את שיריו
בוירטואוזיות מרשימה .שבזי היה רודף
דעת ,מוקיר רבנן שכל ימיו שאף להתחבר
עם חכמי הישיבה בצנעא ולהיות חלק
מהם.
מבחינה כלכלית מצבו לא היה משופר.

הוא מעיד על עצמו כאיש דל בנכסים ,ולא
פעם הוא מסיים את שירו בבקשת פת
לחם לגוזליו .הוא אף ישן לא פעם כשהוא
רעב .מזונו העיקרי היו שיריו המרובים.
הוא מספר שתמיד הוא מחזיק בערימת
ניירות וקולמוס ,שיוכל לכתוב בכל פעם
שרוח השיר הייתה פוקדת אותו.
מאדם פרטי הפך שבזי למשורר לאומי.
הוא חי בתחושה קשה של צרת הגלות
של האומה כולה ,וצרת גולת תימן בפרט.
בתפיסה זו הוא חש מחויבות לחבר
שירים לכל מעגל השנה היהודית ולכל
מעגל החיים היהודי .בשירתו הקיף את
השבתות והמועדים לאורך השנה ,וכן
פיוטים למעגל החיים ,לא רק שירי חתונה
אלא גם פיוטים למילה ולפדיון הבן ,אף
הוא חיבר שירי קינה על פטירתם של
תלמידי חכמים מקרב קהילתו ,אף על
פשוטי עם.
חבר לתלמידי חכמים ולשכינה
חבריו הקרובים ביותר היו תלמידי
חכמים ,אולם היה לו גם עולם נסתר ,שבו
הוא מתאמץ לדובב את האם העליונה,
את המטרוניתא בכבודה ובעצמה ,את
השכינה .כמעט בכל אחד ממאות שיריו
יש לו שיח ושיג עם השכינה ,שהוא רואה
בה לא רק בבואה של עולם האצילות,
אלא את ההשתקפות הרוחניות העילאית
של האומה היהודית ואת נצח ישראל,
והיא האחראית לגאולת בניה .על כן הוא
שופך תחנונים לפניה:
ּבְחֵי נַפְׁשְֵך ַּתּמָה ּתְַרּצִי עַל ּגֹולִים
ּפְזּוִרים ּתֹוְך ּתֵימָא ּבְ ַא ְה ָבתְֵך חֹולִים
ְמ ַצּפִים הְַקּדָמָה ּבְי ִּׁשּוב הָעֹולִים
9
לְאֶֶרץ הַּקֹוֶדש ְׁשהִיא נ ַ ֲחלַת אָבֹות.
התרפקותו על האמא העליונה מגיעה
כמעט עד קצה גבול היכולת האנושית,
עד כי באחד השירים הוא מתאר חוויה
עילאית שרק מעטים זוכים לה ,וכך הוא
אומר:
ְמ ָׁשכַ ְתנ ִי הֲַדּסָה ַּ /בּלַיְלָה ַּבחֲלֹום
וְהִיא עָלַי ְמכַּסָה  /ו ַּתאמַר ּג ַׁש הֲלֹום
10
ֲאנ ִי לְָך ַה ְמעַּׂשָה ּ /בְ ִמצְוֹות ַקּבְלֵם.
מכאן שהוא רואה את עצמו משורר
 9שמועת דודי זה טהור העינים ,בתוך :רצון הלוי,
שירת ישראל בתימן (שיב"ת) ,כרך א ,עמ' .40
 10בארק ברק אלימאני מעא אוול צבאח.

שליח ,מי שעושה את דברה של השכינה,
ושליחותו מקבלת מעין השראה נבואית.
שבזי אינו רק מתעד את מאורעות הימים,
ואינו רק מפרש את הבטחות הקב"ה
וחזונות הנביאים .הוא גם מבקש לעצב
את מהלך העניינים ולזרז את בוא הגאולה
במו שיריו .שיריו נושאים אופי של תפילה
על ישראל לפני אביהם שבשמים ,ובה בעת
גם הטפה ולימוד דברי מוסר לבני עמו,
להתרחק מדרכי החטא ,לשוב בתשובה
שלימה ולהיכון לימות המשיח.
ָא ְמנ ָם ּבְתֹוְך ּתֵימָן ֲח ָטאַי ּגָבְרּו /
וְלְָך יְחִידָתִי ּבְחֵן סֹוגֶלֶת
אַל נ ָא י ְִדיד נַפְׁשִי ְּתגַּלֶה אֶת עֲוֹון /
ָׁשבִים ֲאׁשֶר ּדַעְּתָם לְָך נ ֶ ְאצֶלֶת
לִּבִי ּבְתֵימָן ַרק נ ְ ָׁשמָה ּפְָרחָה /
11
אֶֶרץ צְבִי הֹומָה ּכְמֹו ַאּיֶלֶת.
מוטיב הגלות והגאולה
המוטיב המרכזי בשירתו הוא מוטיב
הגאולה .שבזי חי בתקופה קשה של
רדיפות וגזירות קשות (גזירת העטרות,
ולאחריה  -גלות מוזע) 12.משוררי התקופה
משמיעים קול זעקה לפני הקב"ה שיגאל
את עמו מהצרות ויכה את אויבי ישראל.
ר' יוסף בן ישראל מבקש בשירו "ישקף
אלהים" לשלוף חרב ולהכות בשונאי
ישראל" ,בם כל יפה עין" .אחריו החרה
החזיק תלמידו הגדול ,ר' שלם שבזי,
ובשירו "איומה בהר המור" הוא מבקש
על השמדת אויבי ישראל:
וְיִׁשְּפֹוְך חֲרֹון אַּפֹו ּ /בְפֶֶרא ֲהפַכְּפְכִי
ו ְעֹובֵר ּו ִמ ְתעַּבֵר  /וְדָתֹו מְכֹועִָרי
ְמ ַהּתֵל עֲלֵי ּדָתִי
ּובֹוז ֶה לְתֹוָרתִי
ו ְ ֵהסִיר עֲטָָרתִי
13
וְיָמָיו ּכְצֵל עֹובֵר  /וְאֵידֹו ְמ ַמהֲִרי.
הציפיה למשיח שיבוא במהרה נעשתה
מוחשית ודחופה ביותר .הגלות מצטיירת
בצבעים שחורים ,ואויבי ישראל מתוארים
כפראים נבערים מדעת המענים את
קהילות ישראל שבתימן מתוך קנאות
 11מי נשקני ואני נגעלת ,שיב"ת א ,עמ' .322
 12שיר אופייני לאותם הימים המתעד שורה של
גזרות הוא השיר "מי נשקני ואני נרדפת" ,עיין רצהבי,
שירת תימן העברית ,עמ' .210
 13איומה בהר המור..וצמח ארי גבור ,שיב"ת א,
עמ' .149
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דתית חשוכה .היהודים בתימן חלשים,
דומים הם לאדם הטובע במצולות הים
או כדברי שבזי" :ו ַאנ ִי ּבְתֹוְך ּגֹולָה ּפְעָמַיצֹולְלִים" (אהבת הדסה) .הישועה יכולה
לבוא רק מן השמים .כשיבוא המשיח  -רק
הוא יוכל להלחם באויבי ישראל ולנקום
את נקמתנו מהם .רק הוא יכול לאסוף
את הגולים ולהעלותם לארץ-ישראל.
על סמך המדרשים מתאר שבזי את ימות
המשיח כימים של מלחמות קשות בין
ישראל לבין הגויים ,אולם בסופו של דבר
ינצחו ישראל במלחמות ויכו באויביהם
מכה קשה ביותר .בראש צבא-ישראל
יעמוד שריה ,שלפי המדרש יופיע עם
משיח אפרים.
ׂשְָרי ָה חֲגֹור חְַרּבְָך  /ו ְ ַה ְׁשחֵת ּג ְדּוד אֹויְבְָך /
14
ו ְ ָחז ְָקה וְאַל ִּתנְּבְָך.
יום הגאולה מצטייר בעיני שבזי כיום של
חתונה :החתן והכלה שהיו נפרדים במשך
שנים רבות נפגשים מחדש על הר ציון,
ומחדשים את הברית ביניהם .החתן הוא
הקב"ה ,והכלה היא האומה היהודית.
המעמד הנשגב דומה במהותו למעמד הר
סיני שבו נתקדשה האומה לנצח לדודה
 לקב"ה.אמרים אופייניים לשירתו מלאים ציפייה
וכמיהה ליום בו יציץ הקץ:
אֶל צִּיֹון נַפְׁשִי ּכְעֹוף ִּתפְַרח
ַמ ְמ ֶּתנ ֶת ִׁש ְמׁשִי ּבְיֹום ִּתז ְַרח
יֹום יאמַר ּדֹוִדי עֲלֵה ַהצְלַח
15
אָׁשּובָה אֶל ּבֵית מְנּו ָחתִי.
ובשיר אחר הוא משתוקק לשמוע קול
תרועה מציון:
ַא ֲחלַי עֵת יָצִיץ ֵקץ ּתְׁשּועָה
ֶא ְׁש ְמעָה ִמּצִּיֹון קֹול ּתְרּועָה
ַהעֲלֶה יֹונָתִי ַהּצְנּועָה
ִּת ְמצְאָה הַר ָקְדׁשִי ּבֵית י ְהּודָה
16
ֶא ֱחז ֶה הֹוד עֹופֶר עִם ּכְבֻּדָה.
הנה זה עומד אחר כתלנו
השירה הזאת רוממה את היהודי המושפל
בתימן מעל לתלאות היומיום ,ונטעה בו
את התחושה שבוא יבוא יום הגאולה,
והוא לא רחוק .ואכן ,חזיונות הגאולה
ממלאים את חלל שירתו של שבזי ,עד
כי אין לך שיר שאין בו תפילה לגאולה
 14שם ,שם ,עמ' .148
 15אהבת דוד עזי וזמרתי ,שם ,עמ' .143
 16הראיתם נפשי הפרודה ,שם ,עמ' .168
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קרובה .ימות המשיח מתוארים במראות
מופלאים ובצבעים עזים.
בשירתו אין המשיח דמות רחוקה
ומעורפלת ,אלא ממשות הממשמשת
ובאה .ודאות העומדת על סף ההתגלות
במציאות ,בבחינת "הנה זה עומד אחר
כתלינו" .הביטחון והוודאות בקרבת
המשיח הדביקה את כל היהודים בתימן,
ועודדה אותה לעמוד איתנים בכל הצרות
והגזירות שניחתו עליהם.
חזיונות הגאולה המוחשיים עודדו את
רוחם של יהודי תימן ,הפיחו בהם
רוח תקווה ,ועזרו להם להתגבר על כל
המאורעות הקשים ,עד אשר נשמעה
בשורת הגאולה ,וכולם עלו כאיש אחד
לארץ -ישראל כשזמרת הגאולה של ר"ש
שבזי מושרת בפיהם.
לא ייפלא איפוא כי דמות אלשבזי ושירתו
נדבקו בנו והיו לחלק בלתי נפרד מתרבותנו
היהודית ומיישותנו כאן בארצנו .ואנו
משיבים אהבה למשורר כמיטב יכלתינו,
בנעים זמירותיו בימי שבת ובכל מסיבת
שמחה ,בטיפוח שירתו ע"י שירה ולימוד,
בהליכה בנתיבות היהדות ובמנהגי
אבותינו הקדושים ,ובחינוך בנינו ללכת
על-פי מורשת אבותיהם.
ואין יפה מלסיים בתפילה שהפייטן
הקדוש חיברּה בעצמו:
ּבְעֶז ְַרת אֵל חַי ַמלְּכֵנּו /
י ִ ְׂשמַח וְיָג ֵל לִּבֵנּו
עֶז ְֵרנּו ּו ָמגִּנ ֵינּו /
יָאֵר ּפָנ ָיו ִאּתָנּו
ּובְ ֵספֶר ַה ַחּי ִים יִכְ ְּתבֵנּו /
ִמּכָל צָָרה י ְ ַמּלְטֵנּו
י ַ ֲאז ִין ּבְָרצֹון ַׁשוְעֵנּו /
וְי ִ ְמחֶה אֶת ּכָל ּפְ ָׁשעֵינּו
אֱלהִים ּבְרֹוב ַח ְסּדֶיָך /
עֲנ ֵינ ִי ּבֶ ֱאמֶת י ִ ְׁשעֶָך :
ז ְכּות לַּמְדּו עָלַי אָבֹות /
לִפְנ ֵי צּור ׁשֹוכֵן עֲָרבֹות
ִּת ְׂש ַמ ְחנ ָה נְפָׁשֹות נ ֶ ֱעצָבֹות /
ֲאׁשֶר ּבְיֹום ַהּדִין נִּצָבֹות
ּבְ ֵספֶר ַחּי ִים נִכְּתָבֹות /
יַעֲלּו ּגַלְּג ַל ּומְֶרּכָבֹות
נְטֵה לִּבִי לִימִינ ֶָך /
לְהֵיטִיבְָך ּבְ ַאחֲִריתֶָך
צּוִרי ְרצֵה עַל עַּמֶיָך /
17
יִכְּבְׁשּו ַר ֲחמֶיָך אֶת ּכַעֲסֶָך:
 17לך עמי בא בחדריך ,שם ,עמ' .293

מעון תבל וזבול
מאת שמחה מלומד מרקס

נביעה פנימית ב"דיו אדם" של חביבה פדיה,
(הקיבוץ המאוחד 102 ,עמ')

מאת דר' רחלי אברהם-איתן
המרקם של ה"גילוי" וה"כיסוי" בשירתה
של המשוררת ,חביבה פדיה ,מרתק.
השתלבות עולם הריאליה בעולמה
הפנימי ובתודעה מיסטית מאתגרת
את הקורא ,הנפעם מדרך ההתבוננות
הייחודית הבוראת את העולם מחדש
באמצעות המלים ובצירופיהן המפתיע.
פדיה מתבוננת בפרטים ובעצמים
הרבים שבעולם הריאליה ומפקיעה
אותם מהקונקרטיות שלהם בחיבורם
אל העולם המטאפיסי .כל פריט נטען
מחדש במשמעות המגביהה אותו מקיומו
היומיומי .ה"אני" הלירי מעלה שאלות
אקזיסטנציאליסטיות הקשורות בסביבת
החיים המקיפה את המשוררת .מוטיב
הבדידות שכיח בספר ,ובעיקר בדידותן
של דמויות "שולים" מסביבת חייה.
כך למשל בשיר "אותם"..." :אותם היו
עירמים רעב קרן מתוכם כמו חשמל בוער
 /והיו הולכים ברחובות שכורים  /היה
אפשר למזוג אותם כמו בקבוקים  /אותם
היו שותים ומשתכרים  /אותם זעקתם
עלתה עם ערב כיללה( "...עמ'  .)7פדיה
יורדת מ"ירושלים של מעלה" אל "זבלים
וחשכה זהבים ואשפה" .את הזהבים היא
מוצאת באשפה .האור נגלה בתוך החשכה.
בסביבה החברתית הנמוכה היא לומדת
יותר מכול על הקיום האנושי ,על האדם
ובדידותו ,וממקום זה חושפת בפנינו את
משנתה החברתית האקזיסטנציאליסטית,
עליה היא חוזרת שלוש פעמים בשיר:
"לא אכפת לי על הבדידות אכפת לי  /על
בזבוז המשאב הטהור החד פעמי החולף"
(עמ' .)8
מוטיב הבדידות
הבדידות הקיומית של האדם היא חלק
ממהותו האנושית מימי בראשית .בשיר
"בראשית" המנהל דיאלוג בין "אני"
ו"אתה" ,הנראה יותר כדיאלוג פנימי מאשר
דיאלוג עם נמען חיצוני ,משקפת הדוברת
לנמען את מצב בדידותו החברתית" :אף
אחד לא שואל אותך על התוהו שלך ולא /

מתענין .בסיפור הבריאה הזה אתה-ערירי.
 /אתה אדם .אתה אדמה  /אנונימית
מהקומה השלישית  /ועד הששית  /אתה
נוטף זעה / .ויהי בוקר ויהי ערב .יום
אחד  /וזה עובר" .השיר מסתיים בציון
עובדה פשוטה על מצב האדם" :וזה עובר"
 ציון עובדת היותו בר חלוף .לא הבדידותעוברת ,לא הסבל עובר ,אלא האדם.
הפואמה "דיו אדם" ,שעל שמה נקרא
הספר פורשת ,תוך שימוש נרחב
ב"פואטיקת החפצים" 1את נושא הבדידות
השכיח בספר" :רכבת המשא שמטענה ים
מפרק מיבבת לתוך הלילה  /תנים על
גבעות החול גרעינים על המדרכות מטות
 /ושמיכות ...האנחות  /מטפטפות/ ...
...עגומה כל-כך יכולה להיות רק יבבה /
המגיחה מן המרחק הנעלם בתוך דומיה
של מרחבי ענק  /שמודדים בלי מלים
את הבדידות שנוצרת בתוך הצפיפות"...
(עמ'  .)19הדיון בנושא הבדידות בפואמה
עולה בשיחתן של שתי נשים בבית הקפה,
לשיחתן מאזינה הדוברת בשיר ומוסיפה
את הגיגיה שלה בשיר..." :מישהי בבית /
הקפה טורחת להסביר ,איך יראו החיים
עם גאלה עם  /ילדים לגדל ההבדל בין
בדידות לבין בידוד ,איזוליישן ,אני
מוסיפה  /בלבי ובאשר לגלות זה ההבדל
בין בידוד לבין התבודדות מרצון/ ,
 / ...כל הנדודים אני שוכח את הערים
מהן באתי ואליהן אני הולך  /מנתק מן
העריריות של הבדידות כמו גם העריריות
של האהבה( "...עמ' .)20-21
הפסיחות הרבות הקוטעות את המשפטים
במקומות בלתי צפויים ממחישות את
כאב בדידותו של האדם ומעצימות אותה
ביתר שאת.
האנלוגיה בין יבבת התנים לבדידות
האדם קיימת לכל אורכה של הפואמה,
המתפרשת על פני ארבעה עמודים ,ובסופו
את המונח "פואטיקת החפצים" טבעתי
1
לראשונה בעבודת הדוקטורט שלי הריאלי המטאפיזי
בשירת כפל הנופים של ישראל אפרת ואיתמר יעוז-
קסט ,רמת-גן ,אוניברסיטת בר-אילן ,תשס"ה.1996 ,

של דבר האדם ,בנקודת השיא של מוטיב
הבדידות המתואר בפואמה ,מזוהה האדם
עם התן ומייבב כמותו" :בודדת עד אימה
נשמתך גועה תנית  /בבכיתה ועזובה
עצובה( "...עמ'  .)22את הבכי שומעים
בפואמה "נוסעת בערב הלבן" במצלול של
השיר "  / you gonna cry cry cryאין
בעיה קרע קרע קרע" (עמ' .)84
ובשיר "גסיסה" הבדידות מובילה
את האדם לאובססיה של התבוננות
אינטרוברטית..." :ואיש אמלל שוקע
בבדידות בבץ חליו  /סופר ביחידותו שב
ומונה את אני ואת עצמו" (עמ' .)70
אולם לא תמיד הבדידות בספר השירים
"דיו אדם" היא בדידות הנושאת קונוטציה
שלילית .פדיה מצביעה על בדידות שהיא
"טיפוס של אֹשר"" :ברגעים של כאב אף
עליך לזכר  /שבדידות גם היא טיפוס של
אשר" (עמ' .)28
"בעין החתול" ב"דיו אדם" -
אדם וחיה ומוטיב היללה  /היבבה
היללה מלווה את קיומו של האדם
הנמצא בשולי החברה בספר שיריה של
חביבה פדיה ,המתבוננת בטבע האנושי
בעין רגישה ובאמפטיה רבה לאדם ולחיה.
תמונת השיכורים מעסיקה את המשוררת,
וזעקתם נשמעת לה כיללה (עמ'  .)7היללה
עשויה להיות יללה פנימית ולאו דווקא
חיצונית .החוץ והפנים משליכים זה על
זה ,היא גם עשויה להישמע בשיר במצלול
האונומטופיאי" :סירנות פולחות את
הזעקה הדמיונית הקודחת  /כלו לו וכלו
לה  /וכלולושמש מתמקח בזעקות עם
המרצפת" (עמ' .)8
תמונת החתולים בפחי הזבל עוברת
כחוט השני במרבית השירים" :החתולים
מעמיסים פיצות שם על הבר בפח
הזבל" (עמ' " ;)10חתולים על פחי אשפה
מתבוננים בי עכורים מנזלת ודמעות" (עמ'
2

 2הצירוף ב"עין החתול" שאול משם ספר הפרוזה
"בעין החתול" של חביבה פדיה ,הוצאת עם-עובד,
.2008
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..." ;)11משחר לטרף  /כמו חתול הערב
הרעב( "...עמ' " ;)21בתוך פחי זבל ריקים
ועם גורים לא גדלים  /זמננו הוא זמן
החתולים( "...עמ' .)27
אדם ,חיה ודומם ,כולם מיבבים ומיללים:
"רכבת שמטענה ים מפרק מיבבת לתוך
הלילה  /תנים על גבעות החול... / ...
היבבות חודרות מתחת לעור האנחות /
מטפטפות דולפות ... / ...עגומה כל-כך
יכולה להיות רק יבבה  /המגיחה מן
המרחק הנעלם" (עמ' " ;)19מה זה הקול
המונוטוני  /הזה כמו צרחה  ...יחד עם
יבבת התן( "..עמ' " ;)21נשמתך גועה תנית
בבכיתה ועזובה עצובה" (עמ' ..." ,)22בכל
רגע שבו  /היבבה נשמעת הרוח בינך לבין
המטה הופך להיות נוקשה יותר" (עמ' .)22
היללה מופיעה כביטוי אישי לירי וכביטוי
למצב הלאומי הנעדר שקט ושלווה..." :
שומר מה מלילה שומר מה אילל  /על
ארץ הנרצעת הנרצחת עד מתי בלא /
מנוח כף רגלה תנוד הארץ היונה" (עמ'
 3.)44הפסיחות ממחישות את התנודות
ואת טלטלת הנפש בדוגמא זו ,כמו בספר
השירים כולו המרבה בשימוש בפסיחות
ובשבירת ההיגדים להמחשת חוסר
השלמות ומצב השבר בו שרוי האדם ,ובפרט
האדם הנמצא בשולי החברה .המצלול של
ה"מ" וה"ל" ממחיש בדרך אונומטופאית
את מצב האדם ,את כאבו את "יללתו".
השיר "מנה מנה" מביא אל נקודת שיא
את מצבו האקזיסטנציאליסטי" :רוחצים
בבכי הגדול של ההוויה" ו"בחוצות אנו
כותבים בדיו אדם" (עמ'  .)45המשוררת
רואה עצמה חלק בלתי נפרד מ"משוררי"
הגרפיטי ,הנותנים ביטוי אותנטי לכאבם,
להיותם בשולים; היא נוקטת לשון
מדברים בגוף ראשון "אנו" .היללה והדם
מופיעים בשירים רבים בסמיכות ,כך
למשל בשיר פיזור ואסיפה" :יללה ועלטה
 /דממה עבה  /רסיסי אדם נופלים נפוצים
לכל עבר ' /כל טפת דם נאספת בזהירות
 /מלאכים אוספים דם משיח  /משיחים
אוספים דם מלאך  /קרבנות אוספים דמי
רוצח  /רוצחים אוספים דם קרבן" (עמ'
 ,)46בבחינת מצב של "אין דין ואין דיין",
ובמצב זה נשפך דם ,מופיעה היללה ,וחוזר

 3חביבה פדיה עושה שימוש בארמז לשיר השגור
בפי כול "שיר השומר"" :ארץ רוגעת בדמי הליל /
הוי שומר מה מליל."...
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חלילה ,צלם אדם נהרס" :קומות קומות
קורס בנין הצלם  //צלם אלוהים  /צלם
אדם" (שם).
גם בשיר ,שהעץ הצומח הוא נושאו
המרכזי" ,העץ נוגה עם לילה" ,נשמעת בו
יללת התנים ומהדהדת בעמקים" :קנים
ריקים וצעקות של הי תנים  /מהדהדים
בעמקים( "...עמ'  .)72העמקים משליכים
מעולם החוץ ברובד החיצוני של השיר אל
מעמקי נפש האדם ברובד הפנימי.
מוטיב הדיו כביטוי ארס-פואטי
מוטיב הדיו הוא מוטיב ארס-פואטי
המתאר את מקור הנביעה של השיר:
מהכאב העמוק של המשוררת המתבוננת
בעולם החוץ ובסבל הקיומי של האדם
והחיה" :שירה היא זו שנוסעת מחושך
הדם ואליו נאלמת כאשר דברים  /נכתבים
בדיו הדם של אחרים במציאויות מרות...
... /בסך הכל שירה היא דבר שמגמגם
ברגע שבו מתחיבת זעקה / .מהחלון
הנוסע בעינים קרועות היא מתבוננת בכל
רושם גרפיטי  /שעושה זאת טוב ממנה,
פוסק את פסוקו אל תכרו קבר לעצמכם
 /אתם הכותבים בדיו אדם ,צונחת חזרה
לתוך התבות הסתומות" (עמ' .)22
פדיה מצהירה בשיר זה את משנתה
הפואטית :כותבי הגרפיטי בעיניה טובים
ממנה .הם המשוררים האמיתיים הכותבים
בדיו אדם מתוך הסבל הקיומי .כתובות
הגרפיטי מנוגדות בתכלית הניגוד ל"תבות
הסתומות" ,אליהן חוזרת המשוררת.
דיו-הדם עשוי להיות במציאות הממשית
כביטוי למוות ,בין אם מוות חיצוני ובין
אם תחושת מוות פנימית" :עוד יום נכתב
בדיו אדם .עיני  /שני חללים עורים זולגים
את היריות .זה לא אני .זה הם .זה לא הם.
זה אני .זולגים את דיו  /הדם  /אני לא
נרדם( "...עמ' .)38
מוטיב הדיו חוזר ונשנה בשירים רבים ,כך
גם בפואמה "נוסעת בערב הלבן" טפות
הדיו של המשוררת נותנות ביטוי לצווחות
הקיום המטפטפות של הסיקסקים
הנשמעות לדוברת בלבד" :צרחות טבולות
במים מצקצקות טפות  /משגרות טפה
ועוד טפה אל תוך הנהיה הדחופה
לאהבה" (עמ'  .)82בהמשך הפואמה
מסבירה המשוררת בשורות ארס-פואטיות
את הצורך לעבור מ"ירושלים של מעלה"

לשולי החברה בבאר-שבע באמצעות
מוטיב הדיו" :למה באתי מהמטאפיזי
אל הישיר  /נפלתי מהציר האנכי אל ציר
הרחב  /הייתי מוכרחה לשים קדם כל את
הנשמה על הדף  /אחרי זה את הדם".
שאלה זו" :למה באתי מהמטאפיזי אל
הישיר" ,חוזרת שוב בשיר ונענית באמצעות
מוטיב הדיו..." :כי אם לא ,הייתי צריכה
לזחל מתחת לאותיות  /ולא הייתי יכולה
לבטא אותן  /כי אם לא הייתי צריכה
לגעות רק מתוך הדם חנוכה  /כי אם לא,
הייתי מחוקה ,שמתי קדם את הנשמה /
עכשו אני שמה את הדם" (עמ' .)85
תיאור הקמפוס בבאר-שבע משורטט
בדם לבה של המשוררת ,הנותנת ביטוי
ארס-פואטי לכך בהמשך הפואמה
"נוסעת בערב הלבן"" :מתחבאת מסתגרת
מתעבדת מתאבדת יש לי עוד שמונה /
דקות ללכת בקמפוס הזה בואו ואראה
לכם את כל מה שגוסס  /ונחנק מתחת
החצץ ומתחת המלים שאינן שירה /
שבאה מנאקת הדם ,זו הדיו שאני כותבת
בה( "...עמ'  .)86הפואמה גם חותמת
באמירה הארס-פואטית של המשוררת
המבטאת בדיו-לבה את כאב השולים ,את
הכאב החברתי כמו את הכאב האישי..." :
קוליות תנסה ודאי מטעמכם להכיל גם
אותי / ,ודאי ימצא לכם פתרון אולי כמו
אז מול המקדש בנבגדות  /משיח בקדרון
רק שזה לא אני ,זה דיו הדם שמזעפו ינוח
 /רק בעריפה האחרונה על המדרון".
פדיה חותמת את הפואמה בהצהרה
פואטית גם ביחס לכתיבתה בעתיד  -היא
מבטיחה להמשיך לכתוב בדיו לבה את
הכאב הפרטי והלאומי גם יחד" ,דיו-
הדם" לא תנוח עד רגע המוות "בעריפה
האחרונה על המדרון".
באר-שבע וירושלים
באר-שבע והמדבר הם כר נפלא לנפשה
היוצרת של המשוררת ,כשם שהנביא
נזקק למדבר הפתוח לקבלת ההשראה
הנבואית" :עכשיו הנוף הפנימי שלך פקוח
 /ואתה יכול לראות את מהותך  /המגיחה
לקראתך( "...עמ'  .)28יש אנלוגיה בין הנוף
החיצוני המדברי ובין המהות הפנימית
של הנפש היוצרת .אנלוגיה זו משתקפת
גם בשיר "איש הולך".
נופי ירושלים ונופי באר-שבע ,שנטמעו

בנפשה של המשוררת ,התקרבו אלו לאלו:
"...אם הרי ירושלים במדברות באר-שבע
 /הלכתי מדברות רבים ולא הגעתי את
המוריה / .עכשיו אני מרגישה במולדת".
את תחושת השייכות שואבת פדיה
מהנופים המדבריים של באר-שבע
וסביבותיה :נופי טבע ואדם .על אף שלא
הגיעה כאברהם אבינו אל הר המוריה,
דווקא בנופי המדבר הללו היא מרגישה
במולדת.
הבדלי הגובה בין ירושלים ובאר-שבע
משרתים את פדיה בתיאור התמונה
החברתית הישראלית הכוללת שולים
ומרכז .בשיר "נוסעת בערב הלבן" לאחר
ההקדמה המצלמת צילום ריאליסטי את
הנופים :דומם צומח וחי (המכינה את
הקורא למסר של השיר בנושא הפערים
החברתיים) פונה המשוררת אל הנמענים
באמירות ישירות ומציינת את עובדת
היותה של החברה מפולגת לשולים ולמרכז:
"מתוך גבעות מדבר חומות חורות וגבעות
אבק בנין אפר  /רווי במלח ובטיט בצק
באתי לנחם אתכם עכשיו ובאתי לקונן /
 / ...לכל מי שרוצה להכחיש  /שיש שולים
ומרכז אני קוראת עכשו לבוא לפה  /כי
יש שולים ומרכז כל הזמן בכל רגע ובכל
מקום" (עמ' .)82
"ירושלים של מעלה" ממלאת תפקיד לא
רק במובן המיסטי ,אלא במובן חברתי,
כתיאור של השכבה החברתית הגבוהה:
"ירושלים של מעלה נוסעת מסתגרים /
עם כל היקר לנו כמהות נוצצת חולפת"...
אולם אהבתה של פדיה נתונה ל"אנשי
המדבר" :אז מה אם אהבתי את גבעת
הגרוטאות עם הכרסא הקטנה"...
ובהמשך הפואמה רחבת היריעה
המשוררת שרה ליושבי באר-שבע..." :
גשר נחל  /באר-שבע נופל אפשר לפרק
אותו עכשו אפשר להפך אותו לבמת מדבר
להופעה הבאה שלי עם מלאכי השאול שם
נשיר  /לכם יושבי באר-שבע הכונו הכונו"
(עמ' .)83
המעבר מירושלים אל באר-שבע בלשונה
מתואר כמעבר מן המטאפיזי אל הישיר,
אל החיים הממשיים" :למה באתי
מהמטאפיזי אל הישיר" .משפט זה חוזר
כלייט-מוטיב בהקשרים שונים בפואמה
רחבת היריעה .את ההתאקלמות בבאר-
שבע היא מתארת כלידה מחדש .אולם

בתחילה הביאה עמה את ירושלים
לבאר-שבע באמצעות החפצים הרבים
שרכשה בירושלים" :הגעתי אז עם כמוסת
ירושלים שלמעלה תדיר מתחת ללשוני
 /עם שעון מכוון לירושלים מתקתק על
היד עם נעלים  /ירושלמיות עם רופא
ירושלמי  /עם מוצרי בריאות וטבע
שקניתי בירושלים / ...שלא ידעתי איפה
לקנות בבאר-שבע  /אבח בסוף הפסקתי
לנסע לירושלים כי אני חיה של מקום /
 / ...ונשארתי בתוך הלימבו הזה של חיי
 /עד שבקעתי ממנו שנית / ...בקעתי
מתוך אבק הואדי והשמים בעלי התכלת
החורינית  /שכמעט בעלפון גוסס נושקים
כל ערב לחום החור של המדבר  /וגם
ירושלים הסתדרה בי מחדש  /לפעמים
אני הולכת אתה כמו משקפים ולפעמים
כמו עם נעלים  /שתי ערים אתי תמיד
באשר אלך( " ...עמ' .)85
שימוש במקורות בדרך מקורית
מזמור קל"ז בתהילים לבש פנים חדשות
בשיר "שיבת ציון" (עמ'  )41של חביבה
פדיה:
ׁשָם ִּבמְבֹוא ֶׁשמֶׁש ז ַָרחְנּו
וְכָאן ַמעֲִריבִים
עַל ּגֶז ַע ּפְנ ִימִי ֵקֵר ַח ּתְלּוי ִים ּכֵלֵינּו הֵָריִקים
נִׂשְָרכִים עֲֵדי ׁשָם הֵם וְׁשָם עֹוד הֹומִים
ּבְבֹוא ּבָם ִּבכְי ֵנּו
ֶׁש ִּמּכָאן
ו ְ ָהי ִינּו ֲאסִיֵרי ּתְִקו ָה
וְעַּתָה עַבְֵדי אֶֶרץ וְי ֵאּוׁשָּה
פדיה מביעה בשיר זה את "כאב השורשים
הכפולים" 4תוך שימוש במקורות בהיפוך
משמעות.
במקור" :על נהרות בבל שם ישבנו גם
בכינו בזכרנו את ציון" (תהילים ,קל"ז,
פס'  ,)1הגולים בכו על ישיבתם בגולה
ונכספו לשוב אל ציון ,ואילו בשיר המצב
הפוך :שם ,בגולה" ,שמש זרחנו" ,ודווקא
בארץ הם "מעריבים" .ערב בשיריה של
פדיה הוא שעת החשכה ההולמת את
תיאורי השולים של החברה הישראלית,
שעת התנים והיללות .אם במזמור
" 4כאב השורשים הכפולים" הוא שמו של ספר
המחקר שלי על שירת משוררים יוצאי ארצות
האסלאם ,הוצאת עקד.2008 ,

החשכה מוסבת לגלות (כביטוי השכיח
"חשכת הגלות") ,הרי שבשיר של פדיה
הגלות מתוארת בהיפוך משמעות מהמקור
התנ"כי ,באמצעות מוטיב האור "שם
במבוא שמש זרחנו".
כך גם הפסוק הבא במזמור מהפך את
משמעותו בבית השני של השיר הקצרצר
המורכב משלושה בתים ושלושה משפטים.
כל בית מהווה משפט שלם ,משפט מחובר
מבחינת סוגו התחבירי.
במקור" :על ערבים בתוכה תלינו כנורותנו,
כי שם שאלונו שובינו דברי שיר ותוללינו
שמחה" (תהלים ,פס'  .)2-3הגולים תלו את
הכנורות על עצי ערבה לאות אבל ,כי לא
רצו להשתמש בהם בגולה ,אף לא לבקשת
שוביהם הבבלים ,ואילו בשיר המשוררת,
חביבה פדיה ,מהפכת את משמעות הפסוק
כביטוי ל"כאב השורשים הכפולים"
ולשברו של החלום בארץ" .על גזע פנימי
קרח תלויים כלינו הריקים" .הגזע הפנימי
הקרח מהווה סימבול לנפש הקרחת בארץ
מבחינה תרבותית ומורשתית ,בבחינת
"קרח מכאן ומשם" .כאן ,בארץ העולים
מארצות האסלאם נאלצו להשיל מעליהם
את סממני התרבות המורשתית המזרחית
העתיקה כדי להתערות בחברה המערבית
המתהווה בארץ ,אך למעשה לא התאקלמו
בה בהעדר השורש העיקרי 5.הבכי בשיר
הוא של העולים ארצה המתקשים לספוג
את העלבון ואת שבירת החלום .ההמיה
בשיר היא של הנותרים "שם" ומזדהים
עם סבלם ובכיים "שמכאן" .הבכי הוא
כאן ולא בגולה .יתירה מזו" ,שם" בגולה
"היינו אסירי תקווה" ,ואילו כאן אפסה
כל תקווה" :ועתה עבדי ארץ וייאושה".
זוהי דוגמה אחת מני רבות לאופן השימוש
של פדיה במקורות .לעתים השימוש
במקורות הוא אירוני עד כדי סרקאזם,
כך למשל ,מהפכת המשוררת את הפסוק
"הזורעים בדמעה ברנה יקצורו" בשיר
"פיזור ואסיפה" המתאר את ההדרדרות
הקיומית הרוחנית של האדם" :אל תפזרו
את חיינו בדמעה  /אל תאספו את מותנו
ברנה  //אל תפזרו ברנה  /אל תאספו
בדמעה" (עמ'  .)47המשוררת ,במלים
פשוטות יותר ,מבקשת "תנו לחיות
בשקט" ,אך בצורת הבקשה המשתמשת
 5לדיון נרחב בסוגיה זו ראה ,חלי אברהם-איתן,
כאב השורשים הכפולים ,תל-אביב ,עקד,2008 ,
פרקים א-ד ,עמ' .20-140
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באופן אירוני במקור טמונה ביקורת
חברתית נוקבת .הפנייה עשויה להיות
מופנית לא רק לאנשים בחברה האחראים
על מצב "השולים" ,היא יכולה להתפרש
גם כפנייה אל המלאכים המתערבים
בגורלו של האדם .לפי קו פרשני זה
המשמעות מתרחבת מקהילות חברתיות
מסוימות :גבוהות ונמוכות לאדם באשר
הוא אדם.
לעתים השימוש במקורות נעשה מתוך
הזדהות עם סיטואציה או עם דמות
מקראית .כך למשל ,בשיר "איש הולך"
מתארת פדיה את הליכתה מירושלים
אל באר-שבע ,כנדודיהם של יחזקאל
הנביא ואברהם אבינו" :אני הלכתי מרחק
שנים מירושלים לבאר-שבע  /ולא עשיתי
כלי גולה  /כמו יחזקאל השוכב על צדו
 /במטה בבבל  365 /ימים  /ואהובתו
מתה וציון בגולה  /הלך אברהם מבאר-
שבע למוריה  /שלושה ימים( "...עמ' .)54
אולם אברהם מגיע אל הר המוריה ועולה
מדרגה רוחנית ,ואילו המשוררת הלכה
מדברות רבים "ולא הגעתי את המוריה"
(עמ' .)55
שימוש מעניין בפסוק משיר השירים
נעשה בשיר "המלך" (עמ'  )58המתאר,
בדרך עדינה ועקיפה ,כמיהה של אישה
והבטחה לבן זוגה:
ַה ֶּמלְֶך ְּתבִי ֵאנ ִי ֲחדֶָריָך
יָמִים ַרּבִים ָצפִיתִי
ּוכְלּום ֹלא ָראִיתִי
נ ִ ְׁש ַּבעְּתִי ֹלא ָאצִיץ
ו ְַקל לִי לְַקּי ֵם
ּכִי ֹלא אְֶראֶה ֶאּלָא אֹותְָך
ַה ֶּמלְֶך ְּתבִי ֵאנ ִי ֲחדִָרים
ׁשָם ֶאּתֵן ִּבכְי ִי לְָך
ׁשָם ּג ָלּותִי
ַה ֶּמלְֶך ֲחדִָרים
זוהי וריאציה אישית מעניינת לפסוק ד'
בשיר השירים" :משכני אחריך ,נרוצה.
הביאני המלך חדריו ,נגילה ונשמחה בך,
נזכירה דודיך מיין ,מישרים אהבוך".
המשוררת יוצאת מנקודת ההנחה
שהפסוק שגור וידוע ,ולכן אין היא נצרכת
לפסוק כולו ,העולה בתודעת הקורא,
אלא לחלק ממנו ,החלק הנותן ביטוי
לאינטימיות " :הביאני המלך חדריו".
המילה "חדר" מופיעה בשיר שלוש פעמים
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בוריאציות שונות .אך במקום הבטחת
"נגילה ונשמחה" וכו' שבמקור מעלה
הדוברת הבטחה אחרת על דרך השלילה:
"נשבעתי לא אציץ ,...כי לא אראה אלא
אותך"; ומכלל לאו הקורא שומע הן ולמד
על דרך הניחוש והשלמת הפערים את
הסיטואציה בעבר ,מה שהיה ,שכנראה
לא נשא חן בעיני "המלך" ,לא יהיה עוד,
להבטחת הדוברת .יתר על כן ,הדוברת לא
תבוא בגילה ובשמחה כבמקור ,אלא תביא
אל חדריו את מצוקותיה" :אתן בכיי לך
 /שם גלותי".
בשיר "אור ומארה" המתאר באמצעות
האוקסימורון 6את אחדות הניגודים
משתמשת פדיה במזמור ק"ל בתהילים
לתיאור זעקת האדם ,והפניית המבט
כלפי מעלה בתחינה ,בשעה שהוא שרוי
ב"מארה"" ,שותת בעצבון" .כמו-כן
הארמז תומך במסר הארס-פואטי של
השורות הנותנות ביטוי לזעקת המשורר/ת
באמצעות המלה השותקת על הדף:
"בן אדם בן אדמה  /עדין חיה היחידה
התמה המלה  /אמרת ממעמקים קראתיך
אהה( "...עמ'  7.)71הסמכת מילת הקריאה
"אהה" לפסוק המצוטט מדגימה את רובדי
השפה הנמוכה והגבוהה המתאחדות
בשיריה לביטוי ניגודי הנפש ,ניגודים
במצבים קיומיים פרטיים כחברתיים,
אישיים כאוניברסליים .המשוררת
משוחחת עם נמען כלשהי ,בין אם חיצוני
ובין אם הנמען הוא ה"אני" המשורר ,ולכן
מילת הקריאה "אהה" המוצמדת לפסוק
מהמזמור משתלבת עם המשך הדו-שיח:
"אמר זאת שוב צעק ושאג בכה ולחש"...
(עמ' .)71
בעלי חיים כחיזוק לאקזיסטנציה
הקיומית של אדם וחיה.
מלבד החתולים המשחקים תפקיד ראשי
בתודעתה של פדיה הרגישה לקיומם,
כפי שהדבר משתקף בשיריה ובספר
הפרוזה "בעין החתול" ,8בעלי חיים רבים
אחרים (הציפורים למיניהן ,כלבים ,תנים,
"אור" ו"מארה" הם מושגים מנוגדים
6
במשמעותם .צירופם יחד מהווה אוקסימורון.
תהילים ,ק"ל ,פס'  " :1-2שיר המעלות
7
ממעמקים קראתיך ה' .ה' שמעה בקולי ,תהיינה
אזניך קשובות לקול תחנוני".
 8ראה חביבה פדיה ,בעין החתול ,תל-אביב ,עם
עובד.2008 ,

דגים ,פרפרים ,ברווזים ועוד) ממלאים
תפקיד חשוב בהעברת החוויה וההוויה
האקזיסטנציאליסטית .השיר "גסיסה"
מראה את סבלותיהם של האדם והחיות:
"מת ברוז אשר היה צמא  /ליד שלולית
שחורה ועכורה  /ברפש קיא שבו לא נותר
דבר עוד לשתיה  /מת לו דג אשר הופשט
פתאם  /מהיקפי מימיו עירם ומשלל ופיו
פעור  /כמתאוה עדין לחיים וכצועק לנשם
 /מת חתול אשר עדת כלבים שסעה אותו
בהתנפלות  /גזרה אותו בצרחות של פרא
וטמטום  /ופרותו הרטבה מלחיכותם
ונשיכותם היא סך כל  /הדמעות שלא
בכה  /ואיש אמלל שוקע בבדידות בבץ
חליו  /סופר ביחידותו שב ומונה את אני
ואת עצמו( "...עמ' .)70
הערב משרה על האדם והחיה ריקות,
פחדים ,התכנסות ,עייפות עד כדי עלפון
וכשלון .הצפורים העליזות "האוריריות
ומלאות צפצופים"" ,עתה בערב ,שבות
הן עטלפיות ומתעלפות זוחלות וכושלות"
(עמ' .)72
העש מבטא את תחושת החלוף של אדם
וחיה בעולם" :תחושת החלופיות מכרסמת
 /כמו עש בבגד הזכרון" (עמ' .)79
מבין הצפרים העורבים תופסים תפקיד
מרכזי בתיאור הצווחה ,הצעקה כפרויקציה
של צעקת האדם הבודד" :מארב עורבים
מתפרץ מצטוח הלאה אל הגבה את /
ההינומה לקרע המון אדם ממשש את
הענן הולך בתוך ידיו  /מושטות קדימה
נגועות שמש  /ממשש את האור כממשש
חשך בלילה לבדו בחדר( "...עמ' .)60
האור והשמש אינם מתפקדים בשיר
הסמלית
הפוזטיבית
במשמעותם
האוניברסלית .בשיר של פדיה הם נושאים
משמעות בקונוטציה שלילית .האדם
ממשש את הענן ,דהיינו הענן קרוב וסמוך
לראשו ,במשמעות מטאפורית חייו נוגים
כאילו נוגעים כל העת וממששים את הענן.
הושטת ידיו אל השמש ונגיעתן באורה
הופכת אותן ל"נגועות" לחולות .פדיה
משתמשת בצורה הסבילה של השרש נ.ג.ע
 "נגועות" ,ובכך מוסיפה רובד משמעותנוסף על המשמעות הפשטנית של נגיעה:
ידיו לא רק נוגעות בשמש ,אלא נגועות
בה כמו במחלה.
גם מישוש האור אינו מביא רווחה לאדם,
כמוהו כמישוש בחשכה .האדם שרוי בקיום

אקזיסטנציאליסטי של סבל ,בדידות ויגון
וצווחת העורבים מתוארת בהלימה למצב
קיומו .העורבים המצווחים מופיעים גם
בשיר "ראשית צמיחת" המשוחח עם
כתבי אצ"ג .קיטוע הכותרת (המבנה של
הסמיכות אינו שלם .יש בו רק את הנסמך
"צמיחת" וחסר בו הסומך) מבטא את
הלך הרוח הפסימי ביחס לתיאורי הגאולה
בכתבי אצ"ג ומהווה רמז מקדם לסיום
הפסימי המובלט בשורה בודדת" :סוף
ראשית צמיחת הגאולה ומה עכשו" (עמ'
 .)50העורבים בוקעים מתוך כתבי אצ"ג
מתלהמים וצווחים ,כך שומעת המשוררת
בקולה הפנימי ,שעה שהיא מעיינת
בכתביו" :עורבי שמש כתמים מתלהמים
בוקעים מתוך כתבי אצ"ג  /כחלים כמו
רקיע צווחים זה גזר זמנך עבר" (עמ' .)50
עולם החוץ מתערבב בשיריה עם עולם
הפנים ומתואר כעולם אחד שלם בתהליך
של איחוד הניגודים.
קינת התנים המופיעה בשירים רבים
מלווה גם את אבלה של פדיה על מות דודּה
אברהם עובדיה" :קנים ריקים וצעקות של
הי תנים  /מהדהדים בעמקים נלכדים
בינות קירות הרים שותקים בהריונם /
את הדמעה( "...עמ' .)72
נופי טבע ב"דיו אדם"
גם נופי הטבע "מגויסים" באופן קורלטיבי
לשיקוף מצבו הקיומי של האדם ,השרוי
בבדידות ובסבל אקזיסטנציאליסטי.
הטבע הדומם מזוהה עם האדם ,ובתהליך
של פרסוניפיקציה "מתנהג" כמוהו .כך
הירח בשיר ,ששורות ממנו צוטטו לעיל,
"אפוקליפסה בחצי היום" ,משתעל ונאנק
בתוך "קיר שמים" .שערי השמים אינם
פתוחים לאדם הבודד ,הסובל ,אף לא
לירח ,שמהווה ,חלק אינטגרלי מהם" :פס
ירח משתעל בתוך גרוד אבק גם הוא
נראה פתאם  /בתוך האבך ,לאט לאט
הולך ,הרבה יותר לאט ,המון אדם ,בתוך
קיר שמים זרים( "...עמ' .)60
הצרוף המפתיע "קיר שמים" מבטא
את תחושת הניכור ,האטימות וחוסר
החסד בעולם .הליכתו האטית של הירח,
שכביכול מאט יותר ויותר את הילוכו
ממחישה ביתר שאת את סבלותיו של
האדם התשוש ,בין אם כתוצאה של
מחלה ובין אם כתוצאה של גיל  -תהליך

הכיליון הכרוך בסבל "מובטח" לו .ולצורך
תיאור מצבו "מגויסים" נופי החי ,הצומח
והדומם .בשיר שלאחריו "עקרות" (עמ'
 ,)70המשוררת עוברת מתיאור אוניברסלי
של האדם לתיאור לירי של הכאב הפרטי:
"אני והיא בעניה / .אני בגעגועה והיא /
בבכיה אלי מלאת .אני  /השב ריקם ואין
הנם בחגביו "...החזרה על "אני"  5פעמים
בשיר קצרצר מחדדת את המעבר מהקול
הקיבוצי לקול הפרטי.
גם האקליפטוס מגויס לתיאור הסבל
הקיומי ,הגסיסה והכליון  -דין אחד,
לצומח ,לחי ולדומם:
אֵיָקלִיּפְטּוס עֲנ ָק ּגֹוסֵס ִמ ִּבפְנ ִים וְחַי
ִמּבַחּוץ
מֹונ ֶה אֶת זְמַּנֹו עַד ֶרג ַע ְקִריסָתֹו
ִצּפ ֳִרים נֹוְדדֹות סֹופְרֹות אֶת ַׂשעֲרֹות ַהּכֶסֶף
ָה ֲאפֹרֹות
ּבְעֹוד הֵן נֹוׁשְרֹות נֹוׁשְרֹות
ַהיְחִיִדים ׁשֶּזֹוכְִרים עַכְׁשָו
אֶת ַהּׁשָֹרׁשִים ֶׁש ַה ַּמי ִם ָׁשכְחּו אֹותָם ִמּזְמַן
הֵם ׁשְַרבִיטִים ֵקְרחִים ּבְִקצֵה ַצּמֶֶרת
עַנְפֵי ָקצֶה הֵם ְראִי עָגּום
ׁשֶל ַה ִּמתְַרחֵׁש עַכְׁשָו ָּבעֹמֶק
ַה ְמגַּדֵל ּפְָרחִים מְתּוִקים ּבְ ַמי ִם מְלּוחִים
מֹוחֶה ִּד ְמעָה
עִם עֶֶרב ָהאֵיָקלִיּפְטּוס ָצמֵא לְ ַא ֲהבָה ּבֹוֵדד
לְָרוָי ָה
ָׁשתָה ּכְבָר אֶת ּכָל ַה ִּבּצָה ֶׁשּבְבֶטֶן ָה ֲאדָמָה
וְהִיא ַמ ְחלְפֹותָיו עַכְׁשָו ּגֹוז ֶֶרת
ָׁשמָה ִקיר ּבֵין ַה ַּמי ִם ּובֵין ׁשָָרׁשָיו
( ...עמ' .)50
האנלוגיה בין העץ ובין האדם בשיר מעלה
בתודעה בשעת קריאת השיר את הפסוק
מדברים כ'" :19 ,כי האדם עץ השדה".
התיאור המואנש של האקליפטוס ,כמו
גם של הצפרים ,ממחיש ביתר שאת
את הסבל הקיומי של האדם המודע
לתהליכי הכליון .האקליפטוס בתהליך
של פרסוניפיקציה "מונה את זמנו עד רגע
קריסתו" .הוא ענק ש"גוסס מבפנים וחי
מבחוץ" .תיאור ההולם את האדם באשר
הוא ,ובפרט אנשים חולים שנראים חיים
מבחוץ ,ככל האדם ,מבלי שירגישו ,כי

הם גוססים מבפנים .הסביבה לרוב לא
מבחינה במחלתם הנסתרת המאּכלת את
הגוף .השיר שלאחריו "מעין תחת עין
העולם הופך עיוור" נותן חיזוק לפרשנות
זו של ראייה מוטעית של האנשים החולים
על-ידי סביבתם החברתית" :דוקא
כשאתם רואים הכל אינכם רואים דבר /
כי הראיה היא חיצונית" (עמ' .)51
גם הצפורים מקבלות תכונות אנושיות
לתיאור הכליון ותהליכי הקמישה; הן
סופרות את שערות הכסף האפורות
הנושרות .הכפלת המילה "נושרות" ממחישה
את החרדה מתהליך הכליון המהיר.
תיאור שכחת הסביבה את היחיד הגוסס
ממחיש את כאב הבדידות ,שעה שתיאור
בדידותו וההתנכרות אליו מושלך על נוף
העץ  -על שכחת השורשים  -מי שזוכר
אותם הם דווקא הענפים המרוחקים
מהם ה"שרביטים הקרחים בקצה צמרת",
ומי שקרוב אליהם ,דווקא הוא השוכח
("המים שכחו אותם מזמן") .המים הם
הבסיס הקיומי של העץ ,הניתן לשורשים,
ואם הם שכחו את השרשים ,מותו של
העץ מובטח.
ברובד הסמוי השיר מתאר מצב חברתי,
כשהמים הם סימבול לתורה ולמורשת
המהווים את שורשיו התרבותיים של
עם ,ובהם תלוי קיומו הרוחני" .שכחת
השרשים" ,כמוה כגזרת דין מוות על
קיומו התרבותי-הרוחני של עם.
המסר החברתי מובלט בבית הרביעי
כש"ענפי הקצה" מבטאים ,למעשה ,את
השולים החברתיים המהווים ראי עגום
למתחולל בחברה" :ענפי קצה הם ראי עגום
 /של המתרחש עכשו בעומק .המשמעות
הגלויה שקופה יותר ,אם "ענפי הקצה"
יבשים או ירוקים ,חיים או מתים ,מצבם
משקף כראי את מצבם של השרשים.
תהליך החינוך של הדור הצעיר בחברה
ללא ערכים מורשתיים מתואר על דרך
ההסמלה כגידול פרחים מתוקים במים
מלוחים .התוצאה היא שה"מגדל" מוחה
דמעה (ארמז מהופך במשמעותו לפסוק
מתהילים" :הזורעים בדמעה ברנה יקצורו).
הבלטת בית זה בשורה נפרדת מבטאת
את הדאגה של המשוררת מתהליך זה,
שתוצאותיו הרסניות הן ברמת המיקרו
 התא המשפחתי והן ברמת המקרו -החברה כולה.
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המשך השיר מתאר את שעת הערב ,שבכל
שירי "דיו אדם" היא שעה קיומית קשה
לאדם .סבלותיו מועצמים בשעת הערב ביתר
שאת .הערב הוא גם ערבו של יום ,פשוטו
כמשמעו וגם ערבו של אדם (וערבם של
הצומח והחי) דהיינו הזמן הקרוב למיתתו.
האקליפטוס כבן אנוש עם ערב "צמא
לאהבה בודד לרויה" .במקום לרוות
אהבה הוא רווי בדידות .הוא מיצה את
כל המים (באנלוגיה לחיים) בסביבתו
הקרובה" ,שתה כבר את כל הבצה שבבטן
האדמה" ,ואילו האדמה היא כגולם הקם
על יוצרו :את "מחלפותיו גוזרת  /שמה
קיר בין המים ובין שורשיו" ,בין מקור
חיותו ובין גופו .העיסוק הכפול בשער
הנושר בשיר :בשערות הנושרות ובגזירת
מחלפות הראש מעלה בקורא תמונה של
אדם העובר טיפול כימותראפי ,לאחר
שמיצה את כל התרופות האחרות.
התיאור של עץ האקליפטוס הולם
להפליא לתיאור ישיר של אדם חולה בשיר
"גסיסה"..." :ואיש אמלל שוקע בבדידות
בבץ חליו  /סופר ביחידותו שב ומונה את
אני ואת עצמו" (עמ' .)70
יש בספר השירים הזה גם "עץ נוגה עם
לילה" ,כותרת של שיר שהוקדש לדודּה
אברהם עובדיה .חלקו הראשון של השיר
צוטט לעיל .תוגת הלילה שורה בשעת אבל,
אך לא רק בעת כזו .שעות הערב והליל
הן שעות בהן מצוקת בדידותו ויגונו של
האדם מגיעה לשיאה .העץ המתואר בשיר
מתעטף בזוהרה של הנשמה .התיאור רוויי
סמלים מסטיים וארמזים לשיריו של
ביאליק" :העץ נוגה בהתעטף בו יחידתו
מעלפת צפרירים היתה עם זריחה/ .
הבקר כה רחוק היה  /וכה אי אז נבעה
בו כתם פז בזהר רך וכה במתק טהר פרחו
ממנו צפריו  /נשמתיות היו אוריריות
ומלאות צפצופים .עתה ,בערב ,שבות הן
עטלפיות ומתעלפות זוחלות וכושלות"
(עמ'  9.)72התנהלותן של הצפרים ושירתן
 9הכינוי "יחידה" לנשמה ותיאור עלפונה מהווים
ארמזים לשירו של ביאליק "ואם ישאל המלאך":
"ולרקיע התכלת בת-יחידה ...פעם אחת התעלף כל
העולם וישתק  ...ויראנה היחידה הזכה ,הברורה
ונפשו יצאה בראותו( "...ח.נ.ביאליק ,שירים ,ת"א,
דביר ,עמ' קעה) .תיאור הצפרירים מרמז לשיר
"צפרירים" של ביאליק" :הקיצותי ואגדות של אור
 /הצליפו על פני / ...וכבר יצהל הבקר" .אולם בשיר
של פדיה לא שומעים את הצהלה ,אלא את היגון.
הלך הרוח שונה בתכלית השינוי .ארמזים בשיר של

58

אלול תשע"א ספטמבר  2011גליון קלו-קלז

משתנה בהתאם לשעה הספציפית במהלך היום .בבוקר הן אוריריות על העץ מלאות
צפצופים ,תוססות חיים ,ואילו בערב הן שבות אל העץ הנוגה תשושות "מתעלפות,
זוחלות וכושלות".
לא רק בעלי החיים משמיעים צווחות בשיריה של חביבה פדיה .גם הדומם עשוי לצווח
ולשמש תפאורה הולמת לצעקתו האלמת של האדם" :צרחה אלמת של אדמה לא רחמנית
בעצמה ממאסת עשביה היבשים  /מחתכת ומיבבת ומנגד עץ הזוהר עולה עולה".
האדמה עשויה להתפרש כחומר ,כגוף הנושא את נשמת האדם ואת ה"סכסוך" וההרס
העצמי של האדם הנואש .באוַרח מנוגד ,ככל שכליון החומר קרב הרוח מתרוממת כ"עץ
הזוהר העולה ועולה" .הארמזים למסטיקה היהודית בשיר זה בולטים (עמ' .)67
הגבהה טראנצנדנטלית של הריאליה על-ידי שימוש "פואטיקת החפצים"
שיריה של פדיה עמוסים בחפצים ,אך לא בכדי לכל חפץ ולכל פריט מעולם הדומם
(כמו מעולם הצומח והחי) יש תכלית משלו וביטוי הן בעולם הריאליה והן בעולמות
מטאפיסיים .הדוגמא המתוארת לעיל מתוך השיר "שקיעה ועמוד צהרים" ממחישה
זאת .האדמה ,סימבול לחומר ולכליון של הגוף ,מהווה רקע להתרוממות הרוח של
הנשמה אל עולמות מטאפיזיים ,לעלייתה של הנשמה בסולם הרוחני.
דחיסות של עצמים מופיעה בשירים המתארים הוויה של שולים חברתיים .כך למשל
בפואמה ,הנזכרת לעיל" ,נוסעת בערב לבן" ,ממנה אצטט שורות אחדות להדגמה:
ִמ ַּתחַת לְִרׁשְתֹות ַהּבְַרז ֶל לֶ ָחצָץ ּולְ ֶמלֶט
ֲאנ ִי ׁשֹו ַמעַת ָּבעֶֶרב ַהּלָבָן
אֶת ַהּׁשִעּול ָה ַא ְס ָמתִי ׁשֶל ַהּנַחַל ַהּנ ֶ ְחנ ַק ְמג ֵָרד
ֵמצִיק ִמ ְת ַחּכְֵך מִֵקיא אֶת עָצְמֹו מִּתֹוְך ּג ְרֹונֹות עֹוְרבִים עֹוד עָפִים
ו ְעֹוד ָּבאִים נֹו ָספִים ו ְעֹוד ִמתְַק ֲהלִים עַכְׁשָו עַל ּג ְֵדרֹות לְבָנֹות
ְקטַּנֹות ֲחדָׁשֹות ׁשֶל לִבְנ ֵי ֶמלֶט ּדְמּויֹות ֶאבֶן ו ְעֹוד ׁשֹולְפִים מִּתֹוְך
עַצְמָם אֶת ַהּדֶמֶם אֶת ַהּג ֶֶדם אֶת ַהּפֶלֶט אֶת ַהּגֶלֶד ָה ֵאפֶר ׁשֶל
לְׁשֹונ ָם עַל ּג ְֵדרֹות ּדְמּויֹות חֹומָה ֶׁשּנִבְנּו עַל ַהּג ָדֹות ּומֹונ ְעֹות אֶת
ַה ְּׁשִקיעָה לְֹלא אָֹדם ִמּלִג ְֹלׁש עַכְׁשָו ּבַּמֹוָרדֹות
ֲאנ ִי נֹו ַסעַת ָּבעֶֶרב ַהּלָבָן עַל ַהּכְבִיׁש ַה ְּמג ַ ְמּג ֵם ֶׁש ְּמ ַׁשּי ֵף ּכֶָרג ַע אֶת
לְׁשֹונֹו עַל ַהּגַלְּג ַל וְעָנ ָן לַחּות ּבְסֹוף הַּיֹום ַמּז ִיל ּדְמָעֹות
( "....עמ' .)82
"פואטיקת החפצים" ממלאת מספר תפקידים:
תיאור ריאלי של הנוף בו מתבוננת המשוררת בעת כתיבת השיר.
העצמת התחושה של הדוברת בשיר על-ידי תהליך של פרויקציה על החפצים ושימוש
רב בפרסוניפיקציות.
תיאור הלך הרוח של השיר והמשוררת.
תיאור השולים החברתיים באמצעות ציון עצמים רבים מסביבתם כמטונימיות
המשרטטות תמונה של סביבת החיים.
הענקת תחושת אותנטיות לתיאורי נופים סביבתיים ולתיאורי נופים חברתיים.
רמזים מטרימים למסר השירי.
הקטע ,המצוטט לעיל הפותח את השיר ,מתאר את הנופים הדרומיים ,שעה שהדוברת
בשיר "נוסעת בערב הלבן" .המשוררת מתארת ,את מה שרואות עיניה בעת הנסיעה.
הקטע הוא מעין צילום של העין ,ולכן בתיאור יש פרטים רבים שקולטות עיני המתבוננת.
התיאור הריאליסטי של העצמים הרבים :ברזל ,חצץ ,מלט ,נחל ,גדרות לבנות ,לבנים,
אבנים ,כביש ,גלגל ...ובאותה נשימה :העורבים ,השקיעה ,הענן ,היום ,מתוארים
בקורלציה עם שאר העצמים .העצמים נושמים ,חיים ,מרגישים  -תחושות הדוברת
מושלכות אליהם באמצעות ההאנשות" :השיעול האסמתי של הנחל הנחנק מגרד /
מציק מתחכך מקיא - "...שש פעולות אנושיות מיוחסות לנחל במשפט אחד קצר .הכביש
פדיה יש גם לשיר "הברכה" של ביאליק" :בקרן אחת זהב מגבה  / -תתעלף לה בצל מגנה רב הפארות/ ,
מיניקה חרש את שרשיו ומימיה ישלו (שם ,עמ' שס"א).

"מגמגם" ו"משיף את לשונו על הגלגל" ,הענן "מזיל דמעות".
הפרסוניפקציות מעבירות אל הקורא את הלך הרוח השירי באופן האותנטי ביותר .כמו-
כן העצמים המתוארים מהווים מטונימיות המשקפות את סביבת החיים של "אנשי
המדבר" .באמצעותם בונה הקורא את הפזל של הסביבה המתוארת בכוחו המדמה
(בדמיונו) .בהמשך תתאר המשוררת באופן ישיר את השולים החברתיים ,כך שתיאור
זה מהווה כין רמז מטרים ומכין את הקורא לאמירות הישירות ,כגון" :לכל מי שרוצה
להכחיש  /שיש שולים ומרכז אני קוראת עכשו לבוא לפה  /כי יש שולים ומרכז כל הזמן
בכל רגע ובכל מקום" (עמ' .)82
בהמשך חוזרת המשוררת ,חביבה פדיה ,ל"פואטיקת החפצים" החביבה עליה" :כמו
שבתוך הגוף יש לי צפרנים ולפעמים הן צועקות"...
לא מצאתי עד עתה באף שיר שקראתי צירוף כמו "צפרנים צועקות" .הצעקות בשיריה
של פדיה הנותנות ביטוי לסבל האנושי מהדהדות גם מתוך הדומם ולו הזעיר ביותר
והבלתי חשוב.
את חיבתה ל"אנשי המדבר" מתארת פדיה באמצעות "פואטיקת החפצים" :אז מה
אם אהבתי את גבעת הגרוטאות עם הכרסא הקטנה  /שבראשה יותר מכל גבעות
האבק וגדרות האבן הלבנה אז מה  /אם התיאטרון של האוטובוס המקרקע המרפד /
בשטיחים ושמיכות צבאיות וכריות מקרמה בשביל זוג כלבים  /שוטים( "...עמ' .)83
את תהליך המעבר "מאגרא רמה" לנופי המדבר וההסתגלות לבאר-שבע מתארת חביבה
פדיה באמצעות "פואטיקת החפצים"" :הגעתי אז עם כמוסת ירושלים שלמעלה תדיר
מתחת ללשוני  /עם שעון מכוון לירושלים מתקתק על היד עם נעלים  /ירושלמיות עם
רופא ירושלמי  /עם מוצרי בריאות וטבע שקניתי בירושלים ודסקים וספרים  /שלא
ידעתי איפה לקנות בבאר-שבע  /אבל בסוף הפסקתי לנסע לירושלים כי אני חיה של
מקום  /יושבת בבית וכל מצרכי ירושלים שעלי התבלו  /ונשארתי בתוך הלימבו הזה
של חיי  /עד שבקעתי ממנו שנית( "...עמ' .)85
אולם ה"נמוך" עובר בפואמה תהליך של הגבהה מטאפיזית .אם במצב התחילי של
המעבר מירושלים לבאר-שבע המטאפיסיקה יוחסה ל"ירושלים של מעלה" באמצעות
הלייט-מוטיב החוזר כחוט השני בפואמה" :למה באתי מהמטאפיזי אל הישיר" ,הרי
שבהמשך דווק בתוך הריאליה הישירה דחוסת העצמים והחפצים מגיעה המשוררת
אל המטאפיזי .דווקא בתוך הקיום הזה מגיעה נפש הדוברת אל המנוחה ואל הנחלה
הרוחנית .ובתוך תיאורי העצמים המגבבים במציאות הקיומית של באר-שבע מופיעים
גם יסודות מיסטיים:
...י ֵׁש ּכָאן עֹוְרבִים ְמעְֻר ָּבבִים עִם זֶבֶל ָהעִיר
ו ְַרק ַּב ַּנחַל ֹלא הָיּו עַד עַכְׁשָו עֹוְרבִיםׁ ,שֶֹּלא ּכְמֹו ּבְסִּפּור ֵאלִי ָהּו,
הְַקׁשֵב ,ז ֶה נִפְלָא אֵיְך ֶׁש ַהּכֹל ִמ ְתמְַרּכֵז אָז לָּמָה ֲאנ ִי ּבֹוכָה
ׁשּום ּג ָלּות ֹלא ִה ְתחִילָה לִפְנ ֵי ֶׁש ִה ְתחִילָה ַהּג ָלּות הִָראׁשֹונ ָה
ַההִיא ,עַל יּו ַבּלֵי נְהַר אּולַיׁ ,שָם נ ְִקַרע ָׁשלָב ַּב ֻּסּלָם הַּזֹוֵרם ֶׁש ִּמּמֶּנּו
נִּתַק ַה ַּסּבָא לְתֹוְך ַהחֲלֹום עִם ּפְַרּדֵס הָאֹור וְעִם ַצעֲַקת ָה ַאּיָלָה
לְ ִהּוָלֵד ַה ְּמפַּלַחַת אֶת ּכָל הְַרֵרי ַהחֹׁשְֶך הַּגֹו ֶססֶת עַכְׁשָו ...
ָּבעֶֶרב ַה ִּכּסֵא ָהאֱֹלהִי הַּזֹוהֵר ּבְ ָׁש ַמי ִם לְֹלא הֲדֹוםּ ,בְעֶֶרב ְמלֵא
ּתְנּומָה ו ְֹדם...
ּבָרּוְך ַהּׁשֵם י ִ ָּמצֵא מָקֹום ,י ִ ָּמצֵא ִּפתְרֹון"...
המשוררת הפקיעה את העצמים מן הריאליה ,מקיומם הנמוך והגביהה אותם באמצעות
מטענים מיסטיים והגבהת המבט אל השמים ,אל הזהר האלוהי ממנו שואבת הדוברת
כוח ואמונה שיימצא מקום ,ימצא פתרון לכל המכאובים ,האישיים ,החברתיים
והלאומיים .המקום משמש בסיום הפואמה לא רק כמקום פיסי ריאלי ,אלא כ"מקום",
כאחד משמותיו של אלוהים וכביטוי לשכינתו בכל מקום ולא רק ב"ירושלים של
מעלה".
תהליך דומה של הגבהה טראנצנדנטלית של המקום הנמוך באמצעות "פואטיקת
החפצים" קיים גם בספר הפרוזה של פדיה "בעין החתול" .כך למשל מתוארת "באר

שבע של מטה"" :עיר קשה וצורבת.עורב
נכאים מקיא .מכופף עצמו בשעת קריאה.
קורע קול צעקה מקיר בטנו .אפילו היונים
בין חלון לסורג במרפסת שירות בדירת
שיכון בתוך רצף של בלוקים בתוך הרכבת
העומדת נראות היו לי במשך שנים בוטות
מדי ,גסות ,שמנות וגדולות .המייתן לתוך
ריבוע הסלון בגרגורים תוקפניים ותאבים
נדמתה לי כמצור חיי .בחדר המדרגות
נשים ששערן פרוע ובטן צבה .ילדים
צורחים בפיסת מגרש חניה תחת חצר.
טנדר נוסע רמקול מתגלגל .מרעים מתוך
רמקול קרטושקה ,קרטושקה .פתות
חמות .ביצי מושב טריםטרי .אבטיח אדום
על הסכין .ירושלים כאן בלועה .נמס
זהבּה אווירּה ויינּה .הבאר ריקה .ירושלים
גלולה המתכלה ברתיחה .בלוקים בלוקים
בלוקים ללא שום עתיקות .ללא רמז
לזכרון .עכור ניגר צבע השמים .צפופות
10
הצעקות"...
התיאור מסתיים בקו הפואטי האפייני
גם בשירים בהגבהה טראנצנטנטאלית:
"אני מתפללת לכה דודי ,כשמזווית העין
אני בודקת ,שאני באמת לבדי .העובדים
הזרים מסין מדליקים מדורות ומבשלים.
טוב להם .קהילות של אש ואוכל ושירה.
באפס מקום יש מקום בתוך העזובה".
הפיוט "לכה דודי" וה"אש" יוצרים
הגבהה .המילה "מקום" משמשת גם כאן
בשתי המשמעויות :הנמוכה :מקום פיזי
והגבוהה :מקום מטפיזי  -היישות האלוהית.
ל"באר-שבע של מטה" ,יש מקבילה בעולם
11
המטאפיזי "באר-שבע של מעלה".
לסיכום ,הנביעה הפנימית של פדיה
שופכת אור מחודש ,מעצים ומגביה של
הסביבה הריאלית ה"נמוכה" תוך ריבוי
שימוש ב"פואטיקת החפצים" ובלייט-
מוטיבים המופקעים מהקונקרטיות שלהם
ומתחברים אל עולם מטאפיסי .הסביבה
החברתית של באר-שבע "של מטה" הולמת
את משנתה האקזיסטנציאליסטית של
המשוררת ומאפשרת ל"מצוא את הזהבים
באשפה".

 10ראה ,חביבה פדיה ,בעין החתול ,ת"א ,עם עובד,
 ,2008עמ' . 50
 11ראה ,שם ,שם ,עמ' .51
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כתב-עת עצמאי ולוחם
(הולדתו של כתב-העת 'אפיקים')

מאת דר' דן אלמגור
בימים אלה ,שבהם אי אפשר לשמוע
אפילו את תחזית מזג-האויר בערוץ
הממלכתי מבלי להאזין תחילה ל"חסות"
מסחרית גלויה לפני התחזית ולאחריה,
דומה שיש עניין ולקח מיוחדים בסיפור
הולדתו של כתב-העת הזה שאתם
מחזיקים בידיכם' ,אפיקים' ,שהוקם בידי
חבורה של מחנכים ויוצרים בני העדה
התימנית שהיו מוכנים לוותר מרצונם
על כל חסות כספית שהיא  -ממשלתית,
מפלגתית ,הסתדרותית ,פרטית  -כדי
לשמור על עצמאותם האינטלקטואלית
ועל חופש הביטוי והמצפון ,שיאפשרו
להם לכתוב ולבקר כרצונם את המימסד
ואת שאר הגופים שהזכרנו .קבוצה
קטנה של אנשים שהחליטו לוותר על
"דלתי נדיבים" והיו מוכנים לשלם את
המחיר ,ובלבד שיוכלו להישאר נאמנים
לעקרונותיהם ולמאבקיהם ,מתוך אמונה
ש"דלתי מרום" תקבלנה בברכה את
החלטתם ואת מעשיהם.
הסיפור המיוחד הזה מתחיל לפני קצת
יותר מארבעים ושש שנים :ביום ב' ,כ"ג
טבת ,תשכ"ה ( 28בדצמבר - )1964 ,יצא
לאור בתל-אביב גליון א' של כתב-העת
'אפיקים בנגב'  -גליון בן שמונה עמודים
בסך-הכל ,שמעל כותרתו התנוסס הפסוק
"שובה ה' את שבותנו" ,המוביל ,כמובן,
לשמו של כתב-העת ,ומתחת לכותרת
הופיעה הסיסמה" :לתחיה רוחנית
וחברתית ,להגנת זכויות ולמזוג גלויות".
בצד שמו של כתב-העת הופיעה רשימת
חברי המערכת .העורך :טוביה סולמי.
מזכיר :יוסף דחוח .גזבר :שלמה מדינה
(שכתבתו הפרטית ברח' יחיא קאפח
בת"א שימשה ככתובת המערכת) .חברי
המערכת :אברהם בר-עוז ,רצון הלוי ,יוסף
טובי ,יהודה כוכבי ואהרן פטישי.
שני רמזים בעמוד הראשון של גליון
א' מעידים על כך ,שבעצם לא היה זה
הגליון הראשון ממש :ליד הכתובת "גל'
א'" שבראש הגליון כתוב בסוגריים "(ט'.
שנה בית)" .כלומר :מדובר בגליון התשיעי,
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הפותח את הכרך השני של כתב-העת.
ואכן ,מסתבר שבשנה שקדמה להופעת
גליון זה יצאו שמונה גליונות של כתב-
עת ששמו היה שונה' ,דעת' ,והוא נערך
בידי עורך אחר (ח .שר-אבי); אם כי כמה
מחברי המערכת של כתב-העת בעל השם
החדש שימשו בתפקידם זה גם ב'מבע'.
מדבר-המערכת במדור "אפיק אל הקורא",
שהחל בטור הימני של העמוד הראשון של
'אפיקים בנגב' והמשכו השתרע לרוחב כל
העמוד השני ,תחת הכותרת "כל ניתוח
מכאיב אך מרפא" ,ניתן ללמוד גם כיום
על סיבות השינוי שחל לא רק בשמו
של כתב-העת ,אלא גם באפיו .מסתבר
שמדובר במעין "הפיכת חצר" מסקרנת,
שחלה במערכת העתון 'מבע' ,והיא
מתוארת בלשון מתונה למדי ,הפורשת
את התפתחותה של אותה "הפיכה" ואת
סיבותיה.
דבר-המערכת הזה נפתח בשמונה השורות
הבאות ,המודפסות באות מובלטת
ומיועדות בעיקר ל"מביני דבר"" :הקורא
הותיק של עתוננו ימצא בדברים האלה
הסבר ממצה לשינויים ותמורות מספר,
אשר לבטח עמד עליהם בגליון זה .לגבי
הקוראים החדשים של העתון ,הרינו
ממליצים בפניהם לראות ברשימה זו
יצירה ספרותית בעלמא ,או כסיפור
שהתרחש על רקע המוכר להם".
מתחת לשורות האלה מופיעים הדברים
הבאים ,המעידים באיפוק על הסיבה
ל"ניתוח המכאיב אך המרפא" שעבר
כתב-העת הצעיר:
"לפני כשנתיים ימים נפל דבר בציבורנו,
כאשר קבוצת פעילים ממיטב עדתנו
הטילה על עצמה לפעול להוצאת כתב-
עת ,אשר ישמש בטאון ליהודי תימן
בישראל .חבורה זו נתכוננה כמערכת
לעתון ,כשהבולטים בעבודתם היו ה"ה
חיים שר-אבי ,שנבחר לעורך ,יוסף דחוח,
אהרן פטישי ,יהודה כוכבי ואחרים.
חלפו ימים והעורף הציבורי של העתון
נחשף ,עקב פרישתם המתמדת של חברים

רבים ,מסיבות שונות; וצץ החשש כי
העתון יאבד את צביונו ,ויפול כפרי בשל
לידי מסגרת כלשהי ,אם לא יוכרע כליל".
מהי אותה "מסגרת כלשהי" ,אשר לשונם
הזהירה של כותבי מאמר המערכת
מתכוונת לה ברמז? הדברים מתבהרים
מיד בקטעים הבאים:
"עצם רעיון קיומו של בטאון לציבורנו
זכה לגל אהדה וחמימות ,אך למרבה
התמהון היתה הסתייגות במה שנוגע
לתמיכה כספית או ספרותית מעשית,
שעובדת עמידתו של איש מפלגה מובהק
בראש כלי המתיימר לניטרליות פוליטית,
יש בה משום צביעות או תמימות".
רבים מקוראי 'אפיקים' אז ,בשנת
תשכ"ה ,הבינו את הרמז :המלים "מפלגה"
ו"פוליטית" רמזו לחשש שמפלגה כלשהי -
או ,במלים ברורות יותר ,מפא"י-של-אז -
ינצלו את התלות הכלכלית של כתב-העת
החדש בתקציבים שתעניק להם המפלגה
כדי לפקח על כל מה שנדפס בו ,ולפסול
כל מה שלא לרוחם ,ברוח הימים ההם
(וכדאי להזכיר כאן שעורכו הראשון של
העתון ,חיים שר-אבי (שרעבי) ,היה אחיו
של השר ישראל ישעיהו ,איש מפא"י).
וממשיך מאמר המערכת החדשה:
"היו רבים מבני ציבורנו שנתנו אימון
אישי בהבטחת רוב חברי המערכת כי
השתתפותנו במערכת ובהנהלה מהווה
ערובה למניעת מפלגתיות ופלגנות .מתוך
אימון זה נתגייסו מאות לתמיכה .אך
אמת כי היו רבים יותר ,שעדיין טענו,
כי אך תמימים אנו בהאמיננו ,שנצליח
למנוע חזרה על אירועים שהיו לאפייניים
לארגונים תימניים .למרות לחץ זה",
מוסיפים חברי המערכת של כתב-העת
המחודש" ,הבהרנו כי אמוננו עז בעורך
עתוננו שלא יאכזבנו .שכן מאמינים אנו כי
פעולתו  -לשם שמים בעיקר .שכנענו את
עצמנו ,כי מוטב לעתון להתקדם בהשקט
ובבטחה תוך שמירה על אחדותנו  -מאשר
לציית לחוסר אמון מן החוץ שמגמתו
פלגנות".

שוב חוזרות מילות המפתח" :אחדותנו"
 מול "מפלגתיות" ו"פלגנות" ,והנסיוןלפתור את הקונפליקט "בהשקט
ובבטחה ...ברצון טוב".
השאלה המרכזית ,המתוארת בהרחבה
בעמ' ב' של הגליון" :האם מסוגל יהיה
עורך העתון לעמוד בפני לחץ כלשהו
במידה ויופעל עליו?" .נערכה ישיבה
"שנפתחה ברצון טוב לתקן ולשפר ,אך
נכשלה עקב רצון רע" .ניכר בהם ,במחברי
דבר-המערכת הזה ,שניסו תחילה לשמור
על כבודו של העורך הראשון ,המתואר
כבן "לדור שלם של פעילים ועסקנים"
מפלגתיים אפייניים ,שהורגלו להעדיף
את טובת המפלגה והנאמנות אליה,
ברוח הימים ההם .אך לקראת סיומו של
המאמר הארוך הם מחריפים את סגנונם
ומזכירים לעורך הממונה שהשנה היא שנת
התשכ"ה" ,וזה מכבר חלפה ואיננה תקופת
האפנדים ,ה'שייכ'ים' וה'שריפים' אפילו
בעדתנו .הגיעה העת ,שאנשים מסויימים
מבני עדתנו יידעו ויקחו לתשומת לבם כי
אין ציבורנו בבחינת 'עצי השדה' במשל
יותם ,המחפשים להם מלך .ציבורנו
מורכב ברובו מ'מלכים בני מלכים' .תכונה
זו היתה רבות בעוכרינו ,אך היא גם מקור
ייחודנו ,ויש הכרח להתחשב בכך".
דברי הסיום של הרשימה אל העורך הפורש
נאמרים ברוח מפייסת" :אין כוונתנו
להפוך את פרשת פרישתו ל'פרשה' [=רמז
ל'פרשת לבון' המפורסמת של אותם ימים
 ד.א] .דרכינו נפרדות ושונות ,ויהי נועםעליו ועלינו ".ובשורות האחרונות ממש
הם משאירים בפני העורך הראשון של
כתב-העת ,איש המפלגה" ,שער לשוב
ולחזור בו  ---באם יפעל מצדו להשיב את
אמוננו ואת אמון הציבור בו ,בהצדיקו את
הצודק ובגנותו את המגונה ,נהיה מוכנים
בכל עת לצרפו למסגרתנו' ,כאחד מאתנו'.
תם ונשלם הפרק".
לפנינו איפוא באמת לא רק מעין מרד
של בני דור צעיר יותר בדור הקשיש
מהם (ברוח המרד ומהפכות הנעורים של
שנות הששים) ,אלא גם הנפת דגל כנגד
תפישת העולם הישנה של דור העסקנים
הפוליטיים והעתונות המפלגתית ,שהבינה
והשלימה כדבר המובן מאליו את הקשר
בין התמיכה הכספית והארגונית שהיא
מקבלת לבין תלותם המוחלטת של כתבי-

העת האלה בהשקפת עולמם של נותני
לחמם .גישת "בעל המאה הוא בעל הדעה",
שקיבלה ביטוי גם בשיר אמריקאי ישן:
"זה שאת לחמו אוכל  -לחלילו ארקוד".
מאמר המערכת הארוך של גל' א' של
'אפיקים' הוא למעשה מעין "מאניפסט"
 מינשר הצהרת כוונות של מערכת כתב-עת ,שלא זכה ,עד כמה שידוע לנו ,לאיזכור
או מחקר בפרסומי החוגים לעתונות
ולתקשורת במוסדות האקדמאיים בארץ,
ואולי ראוי להקדיש לו רשימה נרחבת
יותר בכתב-העת 'קשר' ,שאותו מוציא
החוג לתקשורת באוניברסיטת תל-אביב.
ומעניין לציין שבדיוק עשרים שנה אחרי
הופעת מאמר-המערכת הזה ב'אפיקים'
המחודש ,בשנת ( 1964תשמ"ד) ,הוציאה
פרופ' נורית גוברין לעיונם של תלמידי
החוג לספרות עברית של אוניברסיטת
תל-אביב אוסף מצולם בשם "מאניפסטים
ספרותיים" ,ובו "מבחר מאניפסטים
ספרותיים של כתבי-עת ועתונים עבריים
מהשנים  ."1921-1981אך לא נמצא בו,
כמובן ,את מאמרם האמיץ של חברי
המערכת של 'אפיקים' ,שהיו מוכנים
לוותר על התמיכה הכספית הנוחה של
מפלגה שלטת רבת-כוח ושל ארגונים
ציבוריים הקרובים אליה ,ובלבד שיוכלו
לשמור על עצמאותו של כתב-העת ועל
חופש הביטוי שלהם  -חופש ,שיאפשר
להם גם להסתייג ממדיניותן של הממשלה
והמפלגה ומוסדותיהן ,ואפילו לבקר
מדיניות זו חריפות.
מבית לבית ,מדלת לדלת
חילופי מערכות ומערכת מסוג זה עשויים
להזכיר ,כמובן ,תופעות שאירעו בכמה
כתבי-עת אחרים ,ובעיקר את ההפיכה
הפתאומית הדרמטית והמפורסמת פי-
כמה במערכת 'ידיעות אחרונות' ב15-
בינואר  - 1948שלושה חדשים לפני קום
המדינה  -בה נטשו בקר אחד כל חברי
המערכת והמשתתפים הקבועים של עתון-
הערב 'ידיעות אחרונות' (בראשותו של דר'
עזריאל קרליבך) את משרדיהם ,לתדהמת
בעלי העתון ,משפחת מוזס ,והוציאו בו
ביום את הגליון הראשון של 'מעריב'.
פרישתם המתוכננת היטב של פורשי
'ידיעות אחרונות' בינואר  1948נבעה,
כמובן ,מסיבות שונות לחלוטין .לא היה
בה נסיון להשתחרר מלחצים פוליטיים,

מפלגתיים או אידיאולוגיים כלשהם ,אלא
הבעת רצון לעצמאות מקצועית ולסגנון
עתונאי חדש ,ברוח חזונו של העורך
הכריזמטי ,קרליבך .לא היה כאן גם נסיון
להשתחרר מהתלות הכלכלית בבעלי-
ההון ,משפחת מוזס .מייסדי 'מעריב' לא
יכלו לחלום על הוצאת גליון אחד של
עתונם החדש ללא שיתופו של בעל-הון
חדש ,הלא הוא עובד בן-עמי ,ראש העיר
נתניה ,שתמורת  5,000הלי"ש שתרם
לשותפות החדשה (סכום עתק באותם
ימים) זכה במחצית המניות של העתון
החדש .ומעניין שגם כשהוציאה קבוצה
של אנשי שמאל רדיקלים בשנות הששים
את עתונם 'מצפן' ,היו תלויים בתמיכתו
הכספית המשמעותית של יהלומן צעיר
מעירו של בן-עמי ,נתניה ,שאהד את
רעיונותיהם.
לעומת זאת ,ברגע שוויתרו חברי המערכת
החדשה של 'אפיקים' מרצונם על התמיכה
הכספית המימסדית ,המפלגתית ,ניצבה
בפניהם בעייה כאובה ואכזרית :באין
תמיכה  -לא מימסדית ,ולא תמיכה של
עתירי-הון הקרובים לדעותיהם  -איך
יממנו הם את כתב-העת שלהם ,ויוכלו
להדפיסו ולהפיצו בכל רחבי הארץ? ומה
עוד ,שרבים מבני עדתם ,שכתב-העת
החדש נועד לשמש כבטאונם ,לא נמנו על
"השכבות המבוססות" בישוב ,אלא דווקא
על תושבי השכונות ומושבי-העולים?
אנשי עמל צנועי-הכנסות ,שאין הפרוטה
מצוייה בכיסם.
מה עושים? את התשובה לכך שמעתי לא
מכבר מפיו של מי ששמו מופיע כבר בראש
גליון א' כ"גזבר"  -גזבר ללא ממון ,גזבר
שהפך ברבות הימים לעורך ,ושהוצאת
כתב-העת 'אפיקים' במשך  45השנים
האחרונות היא מפעל חייו.
כוונתי ,כמובן ,ליוסף דחוח-הלוי ,ידיד
ותיק וחם ,שבדירתו הצנועה ועמוסת-
הספרים ברחוב קרני ברמת-אביב בת"א
שמעתי לא מכבר מפיו כיצד גייסו הוא
וחבריו אחרי "המרד הגדול" במימסד את
המימון הדרוש להוצאתו המתמשכת של
כתב-העת 'אפיקים'.
"חבריי ואני ידענו ,כמובן ,שמחירה של
החלטתנו לשמור על עצמאותנו ועל צו-
מצפוננו ,פירושה ניתוק מכל תקציב
מפלגתי או ציבורי" ,סיפר יוסף" .לא
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היה לנו שום מקור או מאגר כספי .גם
לא 'רשימות מנויים' כלשהן .עבדתי אז
כמורה שכיר בבית-הספר תל-חי בתל-
אביב .כל יום ,אחרי העבודה ,הייתי נוטל
את תיק-העור הישן שלי ויוצא לדפוק על
דלתותיהם של חברים ,בני משפחה ובני
העדה התימנית בשכונות בדרום תל-אביב
ובמושבות ובמושבי העולים .דלתותיהם
של אנשים עובדים ,בעלי אמצעים צנועים,
שרובם לא נהגו או לא יכלו לקנות עתונים
וכתבי-עת .אבל הסברנו להם מה רבה
החשיבות שייצא כתב-עת של העדה
הדוגל ב"תחייה רוחנית וחברתית ,בהגנת
הזכויות ובמזוג הגלויות" (מגל' ג' ואילך
נוסף לסיסמת העתון גם צמד המלים
"שימור המורשת") .והם נענו בלב חם.
דלתותיהם שלהם הפכו עבורנו ל'דלתי
נדיבים' .מחיר הגליון האחד היה אז
חמישים אגורות .מחיר מינוי שנתי  -חמש
לירות .וכך ,מבית לבית .מדלת לדלת .הייתי
נוסע באוטובוסים (מי חלם אז על רכב
פרטי או "משרדי"?) לשכונות ולמושבים,
כשלצידי צרור כבד של עתונים ,שאותו
הייתי מוסר לאחד מבני המושב ,שהיה
מוכן לעזור בחלוקת הגליונות בין הבתים.
וכך הגיעו לבתים רבים ,אחת לחודש,
ולפעמים לעתים רחוקות יותר .והאגורות
ולירות הבודדות האלה ,שאספנו במו ידינו
מדלת לדלת ,הן שאפשרו לנו להוציא את
כתב-העת שלנו ( 2,000-3,000גליונות,
שהודפסו כמעט מדי חודש ,לרוב בדפוס
מל"ן הותיק בכרם התימנים) ,שנתן
ביטוי לתרבותם ולבעיותיהם .בעיות,
שהעסקנים המפלגתיים והממשלתיים
הרשמיים ובעלי המשכורות והתקציבים
לא תמיד הקדישו להן את מלוא תשומת
לבם" .קריאה" :קורא יקר' .אפיקים' הוא
עתונך .חזקהו".
חזותו של יוסף דחוח רחוקה מדמותו
של "מהפכן" קלאסי מ"מהפכות שנות
הששים" ,המצטייר בדרך כלל בדמיוננו
כמורד ולוחם מתלהם ,הנאבק בעוולות
המציאות .הוא איש נמוך קומה ,חייכני
תמיד ,נעים-דיבור .אדם שומר מצוות
ואוהב ספר ומקורות ,המסור בכל לבו
להוצאת כתב-העת ולעקרונותיו.
"האם היו במהלך כל השנים הארוכות
האלה לחצים כלשהם עליכם ,כשפרסמתם
דברים שלא היו לרוחו של ה'מימסד'?",
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שאלתי את יוסף.
"כן .בהחלט .והיו אפילו מקרים שבהם
לקחו אותי לחקירות .בלילות .לעתים
גם בשתיים בלילה .נשאלתי שוב ושוב:
'מי מסית אותך?' ,ועניתי' :אף אחד אינו
מסית אותי .זה פשוט כואב לי'".
אגב ,כשתיאר יוסף באזניי כיצד סבב יום-
יום ,אחרי שעות עבודתו כמורה ,ותיק
העור בידיו ,עלה בזכרוני טורו המקסים
של נתן אלתרמן" ,המורה העברי" ,שנכתב
בעתון 'דבר' עוד לפני קום המדינה" ,בימי
אחת משביתות המורים" ,ונכלל בכרך
הראשון של קבצי 'הטור השביעי' .וכך
תואר שם המורה העברי הקבצן ,הסובב
עם תיקו  -מול המוסדות והמשרדים של
הממשלה-של-אז ,היא הסוכנות היהודית
שמרכזה היה בשכונת רחביה בירושלים:
"ציונות ,משרדים לך (משרד-על-משרד)
מזכירות ,ושליחים ,וקרנות נושאות-פרי -
הזוכרת את איך לבדד-לבדד
נשאך בחיקו המורה העברי?—
עת ביסס עימדך בתוך שלג וטיט
ובחיקו ספר קט' ,אהבת ציון',
הוא היה לבדו הסוכנות היהודית
עוד לפני שרחביה עלתה בדמיון".
ושירו המרגש של אלתרמן מסתיים בצמד
השורות על המורה העברי מרופט-התיק:
"ציונות ,ברוצו אחרי הפרוטה,
אל תתניהו בלי קץ את רגליו לכתת".
נאה הבטיחו  -ונאה קיימו.
לא רק חזותם של רוב ה"מורדים" שהיו
קשורים בחילופי-המערכת של 'אפיקים'
בשנות הששים לא דמתה לזו של "דני
האדום" וחבריו בארצות אחרות .גם חזותם
של שמונת עמודי כתב-העת בשנותיו
הראשונות של 'אפיקים' לא דמו לעתונים
עתירי צבעים ותמונות ,המודפסים על
נייר משובח ,גדושים במודעות מסחריות
ומבטיחים לקוראיהם שלל פרסים
ופיתויים .שמונת העמודים של 'אפיקים'
של אז הודפסו על נייר עתון פשוט ,ללא
ניקוד ,ללא צבעים (פרט לצבע שבכותרת
בעמוד השער) ,כמעט ללא תמונות או
ציורים ,ללא מודעות המסייעות לממן
את ההוצאות .ולא היו בהם מדורי בידור
למיניהם .עורכי העתון הקפידו על רמתם
הגבוהה של המאמרים והשירים שנכללו
בעתון .מלומדים חשובים ,בעיקר מבני
העדה התימנית (כיהודה רצהבי ,יוסף

טובי ואחרים) ,תרמו לעתון ,בשמם שלהם
ובשמות-עט מאולתרים  -מאמרים שרובם
היו מוצאים את מקומם בכל כתב-עת
אקדמי .אבל עובדה היא שקוראי העתון,
שרובם לא היו אקדמאיים ,המשיכו
לתרום את הלירות הבודדות מהכנסותיהם
הצנועות כדי לאפשר את המשך הוצאתו
של כתב-העת הזה ,כיון שהזדהו אתו ראו
בו את בטאונם שלהם.
העיון המחודש כיום בכרכים הראשונים
של 'אפיקים' ,באמצע שנות הששים ,מוכיח
שיוסף דחוח וטוביה סולמי ושאר אנשי
המערכת החדשה אכן קיימו את ההבטחה
שנתנו לקוראיהם כבר בגליון הראשון .הם
לא נרתעו ממאבקים ציבוריים עקרוניים,
שהיו קשורים במעמדם של בני העדה,
אבל גם בשאלות מוסר ומצפון יהודיות
כלליות .מאבקים ,שהמפלגה השלטת
והמימסד לא היו מתלהבים מהם ,ואפילו
מאיימים בגללם להפסיק את תמיכתם
בכתב-העת.
נזכיר כאן ,כדוגמה ,רק ארבעה מאבקים
אפייניים כאלה ,שבלטו בשנתיים
הראשונות לקיומו של העתון.
קודם כל ,בענייני חינוך :כבר בגליון השני
( )17.2.65הופיעה רשימה ארוכה של יוסף
דחוח ,מורה לתנ"ך ולספרות" ,היזהרו
בבני עניים" .ובגליון אחר עוד רשימה
פרי-עטו" :תמורות במערכת החינוך".
ואם הזכרנו את שביתת המורים ,נזכיר
גם רשימה ב'אפיקים' בחתימת "סופרנו",
שעסקה באותה שביתה ,ושמה" :שיעור
סוציאליזם פדגוגי" .אהרן ידלין ,איש
משרד החינוך ולימים שר החינוך ,הגיב
על רשימתו של יוסף ,שציירה ,לדבריו,
"תמונה מסולפת של מערכת החינוך
בישראל .האמנם כל התמורות מסתכמות
אך ורק בשיטת ההקבצה?" ,כתב .תגובתו
פורסמה ,כמובן ,במלואה.
מאבק אחר של יוסף ,שגם הוא היה קשור
בחינוך ,הועלה על ידיו כבר בגליון ח-ט'
( )1.2.1966של השנה הראשונה ,ונושאו
(נושא שאיש מעסקני העדה ושריה לא
העלה קודם לכן)" :היעדר רופא תימני בין
תלמידי הפקולטה לרפואה בירושלים".
המחבר עלה לבית-החולים 'הדסה'
בירושלים ונפגש שם מספר פעמים עם
פרופ' משה פריבס ,דיקן-משנה של
הפקולטה (שנאמר עליו שטען פעם בשיחה

בעל-פה ש"בני-תימן אינם יכולים ללמוד
רפואה כי הם חסרים יכולת חשיבה
אבסטרקטית") .בעקבות השיחות האלה
פרסם 'אפיקים' פנייה לבוגרי התיכון
ולהוריהם ,בני העדה התימנית ,בה
הודגשה העובדה ש"עד היום אין אף רופא
תימני מבין כל בוגרי בתיה"ס לרפואה.עם
זאת ,הננו חוששים מאד שלא יקום רופא
תימני ,והסיבות רבות מכדי שנפרטן.
אלא אם יפעלו המוסדות להבטיח
מספר מקומות בבתיה"ס לרפואה לבני
השכבות הנחשלות בישראל ויישבר בכך
המונופול".
בגליון הבא של 'אפיקים' התפרסם מכתב-
התשובה של פרופ' פריבס ,שנשלח לעורך
העתון" :קראנו את דבריך שהתפרסמו
בעתון 'אפיקים' .גם אנו ערים לבעייה זו,
ולצערנו הרב המועמדים המעטים שפנו
עד היום לבית-ספרנו לא השיגו רמת
ציונים מספיקה כדי להתקבל .כמו כן,
ברצוננו להדגיש כי ביה"ס לרפואה מעניק
לתלמידיו הלוואות למחייה ופרסים
למצטיינים  -ולא קרה שתלמיד יפסיק
לימודיו מחוסר אמצעים .אנו מקווים כי
בעתיד יפנו אלינו מועמדים רבים יותר
מבני העדה התימנית ,וגם יצליחו לעמוד
בהתחרות הנדרשת".
ההתכתבות בעניין לימודי-הרפואה של בני
העדה התימנית הגיעה לידיעת הרופא הותיק
דר' מ .דויטש ,ששלח למערכת את המכתב
הבא" :אחרי שנתפרסם מכתבי ,בו הבעתי
את נכונותי לקבוע מילגה שנתית לתלמיד
הראשון של ביה"ס הרפואה מבני העדה
התימנית ,פנו אלי מספר צעירים תימנים
בוגרי בתי"ס תיכוניים (וביניהם נערה
אחת) ,וכן פרופ' משה פריבס מירושלים".
בסופו של דבר ,בעקבות המאבק הייחודי
של 'אפיקים' ,נתקבלו לפקולטה לרפואה
ששה סטודנטים מבני-העדה  -ארבע
צעירות (שהיו לתלמידות מצטיינות) ושני
תלמידים" .איפה היו כל העסקנים שלנו,
חברי-הכנסת ,השרים? למה הם לא עשו
דבר בעניין זה?" ,שואל יוסף בכאב.
ילדי תימן  -ומגורשי המושב תוחלת
שני המאבקים הדרמטיים שניהל כתב-
העת 'אפיקים' בשנותיו הראשונות
נגעו בשתי שאלות טראומטיות באמת,
הקשורות בחיי העדה .שאלות ,שעצם
העלתן הרגיזה את הממשלה והמפלגה גם

יחד.
הראשונה :הפרשה המוכרת גם כיום בשם
"ילדי תימן החטופים"' .אפיקים' היה
כתב-העת הראשון בארץ שהעלה שאלה
כאובה זו על עמודיו .כבר בגל' שיצא
ב ,1.6.1966-במדור "אפיק אל הקורא"
בשער הגליון הופיעה הרשימה "הפגיעה
בזכויות האדם בישראל" ,בחתימת חיים
אושרי ,טוביה סולמי ויוסף דחוח ,ועניינה
 ילדי תימן החטופים .וכך נאמר בה:"האפשר להמשיך בהעלמת התופעות
המגונות ולהשתיקן? האם מוסרי לעשות
זאת? על שאלות אלו חייבים אנו לענות,
כי אין יכולת להתחמק ,מבלי להיות
בוגדים בערכינו ומצפוננו" .שער הגליון
שהופיע ב 24.8.66-מודיע על "כנס
ההורים שילדיהם נעדרים" (ובאותו גליון
גם המאמר "מזרחיות עליך ,ישראל",
בו טוען יוסף ש"הפחידו מהמזרחיות").
ובגליון  28.9.66נדפס מאמר נוסף על
פרשת ילדי תימן ,ושמו "התשכח אשה
עוללה?" .שער גל' יז )  )14.12.1966קורא:
"לחקור גורל הילדים" .ורשימותיו של
חיים עמרני" :על הפגיעה"" ,פרשת 'ילדי
עולי תימן' נחקרת" .ושוב" :שנה לועדה
הציבורית לגילוי הילדים הנעדרים".
ונראה ש'אפיקים' לא הניח לנושא זה
עד היום ,גם לאחר שועדת-החקירה
שבראשה עמד אלוף דוד מימון ,השמיעה
את מסקנותיה.
הפרשה השניה ,שצצה ועלתה כמעט בכל
גליון בשנה השנייה לקיומו של כתב-
העת 'אפיקים' ,נראה שנשכחה כיום
כליל .היא נגעה לגירוש התימנים  -לא
מכנרת ,אלא מהמושב תוחלת ,בו יושבו
עם קום המדינה .וזאת כדי שיוכלו לבנות
על שדותיהם את כפר חב"ד .הנשיא שזר,
בן למשפחה חסידית ,ניסה להתערב כנגד
הגירוש" .בהתחלה היו יחסים טובים בין
בני תימן ואנשי חב"ד הראשונים שהגיעו
למושב תוחלת" .אבל אח"כ גירשו את
המתיישבים התימנים לשדות ספרייה.
כותרות 'אפיקים' זועקות" :כפר חב"ד
ומצוות 'לא תחמוד'" (גל' יא-יב); "מרבד
הקסמים ומעשה קוסמים" (על כפר
חב"ד); שער גל' יח (" :)24.3.67המבחן.
קהל רב מפגין מחאתו על נישול אנשי
תוחלת בעצרת שנערכה בבית 'עזרת-
אחים' בת"א על ידי הועד הציבורי למען

תוחלת ואפיקים"; "גם הצדק נזקק
ללוחמים" כותב טוביה סולמי .גל' יג-יד
(שנה ב" .)1.8.1966 ,5-6 ,תזכורת לחומדי
כפר תוחלת" (גל' יז .)14.12.1966 ,ובשער:
"הננו אזרחים ולא נתינים ...כפר תוחלת
מייחל לסובלנות" .ובגל' יט (:)14.5.67
"ראש העין מזדהה עם תוחלת ...עצרת
בפ"ת לתמיכה בתוחלת" .ועוד ועוד.
ברור ש'אפיקים' עסק בהרחבה וביושר-לב
גם בבעיות חברתיות כלליות יותר בחברה
הישראלית .כבר בגל' ב' ( )17.2.65בולטת
הכותרת" :איחוד פלגינו  -צורך השעה",
"דמות הנוער בישראל" .ועל מאמר בשם
"התגברות המעמדות בישראל כיום"
הופיע שם-העט "ציון טובי" .מראשית
דרכו לא שכח 'אפיקים' את גורל בני
העדה התימנית שנותרו שם :ברשימות
כ"אזרחי תימן על סף יאוש .מלחמת
אזרחים .הזוועה של הקרבות בתימן".
ומאוחר יותר ,בגל' ב ( ,)25.5.65ברשימות
"המלוכנים בעד שלום עם ישראל"" ,אחינו
בתימן בין הפטיש והסדן" (מאוחר יותר
הופיעו גם רשימות על יהודי אתיופיה).
וכל אותה עת הופיעו בכל גליון לפחות
כמה שירים של משוררים ומשוררים,
רובם מבני העדה (בסדר א"ב של שמות
המשפחה) :בצלאל אלוני ,צפורה בן-נון
סולמי (זוכת 'פרס שבזי) ,אברהם בר-
עוז ,רצון הלוי ,יוסף טובי ,סגולה מדר,
שלמה מדינה ,יהודה עמר ,עזרא עוזירי
ועוד ,בצד סיפוריהם של בנימין-נסים
גמליאל ורבים אחרים .אמניות ואמנים
בני העדה זכו גם הם למקומם בעתון:
סעדיה דמארי ,ברכה צפירה' ,העמרנים'.
הציירים איתמר סיאני ,מיכל אהרוני
ועוד .זכיית הרב יחיא אלשיך ב'חידון
התנ"ך העולמי .אפילו קבוצות כדורגל
מהשכונות זכו לפינתן .ומאמרים ארוכים
על פיוטי שבזי ועל ספריו של ר' יחיא
אלצ'הארי (פרי עטם של יהודה רצהבי,
שלום מדינה ועוד) .יחיאל עדאקי כתב
על הפייטן אברהם ערוסי; מ"ש גשורי
שאל" :היש מקום ב'אפיקים' למוסיקה?"
(גל' כ .)21.8.67 .וגם כותבים שלא מבני
העדה ,כחברת-הכנסת ,עו"ד שולמית
אלוני האלוף יהושפט הרכבי תרמו לכתב-
העת מאמרים חשובים ו"בוערים" .כל
אלה ואחרים מעידים על כוונתם הרצינית
סוף בעמוד 64
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"יא גאראת אלוואדי" = "אה! שכנת הנחל"
נהוראי מ' שטרית

תרגום שיר קלאסי מקורפוס השירה הערבית המצרית,
שחיבר המשורר הנודע אחמד שאווקי ,הלחין ושר אותו,
הזמר  -מלחין  -אומן ,מוחמד עבד -אלוואהב.

"יא גאראת אלוואדי" = "אה! שכנת הנחל"
מערבית ספרותית
א .אה! שכנת הנחל! מזמר אני והנה משהו שמיועד אלי,
דומה לחלומות כמו הזכרונות שלך
ב .שיערתי בנפשי את אהבתך ,מתוך הגעגועים,
הזכרונות הם הלוא הד של השנים ההן
ג .וכאשר עברתי על פני  -ערוגות הפרחים בגבעה,
הטובלת בירק ,ייחלתי לעצמי לפגוש אותך
ד .היא צחקה עם פניה ועם עיניה לעומתי,
ואני קלטתי את נשימותיה מתוך נשמתה
ה .לא ידעתי מעודי את העונג של חיבוק האהבה,
עד שהזרוע שלי הקיפה אותך וסגרה עלייך
ו .ופנייך פרחו ולבלבו בין כפות ידיי,
עד שהסומק עלה על פניי מזוהרך
ז .ונכנסתי בלילותיי תחת כנפך בדמדומים שלפני השחר,
ובבוקר מלא אור ,נשמתי מפיך נופת צופים
ח .השפה המדוברת ,מפיותינו ממאנת לצאת החוצה,
ואז ,עיניי הזמינו את שפת האהבה באמצעות עינייך
ט .לא אתמול התארך הזמן ולא מחר
יתאסף הזמן ,שהוא יום הגשמת רצונך.
(לא התאפשרה חריזה לשיר שגם לא ממוספר במקור).
על השיר
מחבר השיר "יא גאראת אלוואדי" אחמד שאווקי ,הוא משורר
גדול במצרים ( .)1932 - 1868המשוררים בתקופתו העניקו לו
תואר 'נסיך המשוררים' .הדיוואן עליו ועל יצירתו "שאווקייאת"
כולל  4כרכים .שיר זה הולחן בשנים  1930 - 1927על-ידי מוחמד
עבד-אלוואהאב ,שהוא אמן בפני עצמו ,משורר ,מלחין וזמר
מהשורה הראשונה שקמו למצרים מסוף המאה ה .18-הוא מת
כאומן גדול ,שבע יוקרה ,כבוד ,ימים ושנים בשנת  .1992שאווקי
היה המורה הרוחני של עבד-אלוואהאב.
השיר זכה להיות אחד הלהיטים הגדולים של הזמר ,שרבים ייחסו
לו בטעות גם את חיבור מילות השיר .הוא הושר והושמע בארצות
 ערב בתדירות גבוהה והיה לאחד השירים האהובים ביותר ,הןבשל לחנו המרגש הן בשל תוכנו העשיר ושפתו הגבוהה .הזמרת
הידועה פיירוז מלבנון ,שרה את השיר בלחן זה ,אלא שקולה
השונה מהמקור ,הקנה רענון וקסם נוסף ללחנו המקורי.
שיר בעל תשע סטרופות עם חריזה אחידה בסופן ,אך כמתרגם,
העדפתי לחלק כל שורה לשתיים כדי להקל על התרגום .חריזה
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מקור השיר בערבית ספרותית עם תמונת הזמר עבד-אלוואהב
זו בשירה הערבית הקלאסית נקראת "קאפיית" .בניין השיר עם
חריזתו ובתיו עם שורות ארוכות ,מזכיר את סגנון שירת 'ימי
הביניים' של משוררי ספרד .על מה מדבר השיר? השיר מדבר
על מבקר במקום קרוב לנחל מים ,אולי אוהב ואהוב .הוא ראה
אישה ,אליה נמשך ואליה הוא מדבר ,ודבריו מעידים על יחסים
רגשיים איתה בעברו .הוא מעלה בפניה את הזכרונות של שניהם
מאותן שנים רחוקות ,שנדמות לו כהד וכחלום .המחבר מחמיא
לאשה 'הגרה בשכנות לנחל המים' כאשה יפה אך אינו מתאר את
יופיה בשיר .הוא מדבר על עיניה ,אך אינו מגדיר אותן כיפות.
היא שברירית עם סומק בלחיים ועל פיה הוא אומר שהוא מפיק
'נופת צופים' .הם תיקשרו במבטים ,כי שפת הדיבור נעתקה
מתוך גרונותיהם ורק שפת העיניים ,שהיא שפת האהבה ,מגשרת
בין האוהבים .השיר מסיים בהגשמת רצון 'שכנת הנחל' ומימוש
אהבתה .הדובר פונה ישירות לנמענת אהובתו שאינה מדברת
בשיר .המחבר מדבר בשמה ובשמו.
על התרגום :וולטר בנימין בספרו משימתו של המתרגם ,אומר
(בפרפרזה שלי) 'התרגום טוב ככל שיהיה לעולם לא יהיה בדיוק
כמו המקור .המתרגם משתדל להעביר לקורא את כוונת היצירה
ומשמעותה .כך השתדלתי לעשות בשיר זה .השיר מדבר על אהבה
וחלום ,הגשמת אהבה וזכרונות החויה.
תודה לסלים נפאע מספריית שפרעם על טקסט השיר ועל
עזרתו בפיענוח מלים קשות לתרגום .תודה לאיה עמאר
מבאקה אלג'רבייה ,סטודנטית באוניברסיטת תל-אביב ,על
עזרתה בפירוש השיר.
על המתרגם :הסופר נהוראי מתרגם לפעמים יצירות מערבית
קלאסית ,מערבית מרוקאית ומצרפתית ,בנוסף על כתיבת
מאמרים וספרים.

סיקורת
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הספר שלפנינו עוסק ביחסים בין האימאם
יחיא והיהודים וליתר דיוק הוא דן בעיקר
בנושא החסות .החסות שהוענקה ליהודים
על פי הקוראן ,כפי שיושמה בתימן על-ידי
השליטים במרוצת הדורות ובמקרה הנדון
בהתאם לחוק שחוקק האימאם יחיא.
המחברת בחנה את מימד החסות וניתחה
את התנהגות הדמויות המעורבות בנושא.
לצורך זה היא בחרה בשלושה מקרים
מאוסף התעודות מתוך הארכיון של הרב
גמליאל ז"ל (וכפי שפורסמו בספריו),
ובדקה כיצד מופעלת החסות בחיי יומיום
על ידי האימאם ועל פי ציפיותיהם של
היהודים .כמו-כן מתי במצבים שונים
בחייהם  -כשזו נעדרה או כשאנשי שלטון
התעלמו ממנה  -פנו בדרישה לאימאם
להפעיל את סמכותו וליישם את ההגנה
המובטחת.
גם היום רווחת בקרב יהודי-תימן הדעה,
שהאימאם יחיא (נרצח בפברואר ,)1948
היה מלך חסיד ,רודף צדק ומגן על החלש,

הד'עיף ,כולל היהודים ,שהיו במעמד ד'מי
ובני-חסות .החסות הובטחה ויושמה
על-ידו בהצלחה .האימאם יחיא ,שהיה
קנאי לדתו ,קפדן ביחס לביצוע החוקים
הדתיים בארצו ושליט עריץ שהצליח
להטיל חיתו על בני-עמו והיהודים ,גזר
בתחילת תקופת שלטונו גזירות קשות על
היהודים .משהתייצב שלטונו הוא הקל
בכמה מן הגזירות ,הרחיב את סמכויות
המנהיגים היהודים והעניק להם עצמאות
לנהל את חיי הקהילה כראות עיניהם.
האימאם במשך כל שנות שלטונו פרש
את חסותו על היהודים והוכיח במעשים
שהוא נאמן להבטחתו בהגנתו על חייהם
ורכושם.
חיזוק להשקפה זו שהאימאם יחיא
היטיב עם היהודים אנו מקבלים בקריאת
התעודות הרבות שנתגלו בקרב יהודי
תימן בארבע העשורים האחרונים (פרט
לארכיונו של הרב גמליאל ,נוספו גם
הארכיון של הרבנים יעיש ,קומיימי,
יצחק הלוי ואחרים) .בעלי הארכיונים
הללו מילאו תפקידים ציבוריים חשובים
בקרב קהילתם וניהלו תקשורת עניפה
עם האימאם ,עם שופטים מחוזיים ועם
שליטים מקומיים .באוספיהם מצויים
אלפי תעודות ומאות פניות של יהודים
מכל רחבי המדינה לאימאם יחיא לדון
בענייניהם .בדרך כלל נהג האימאם
להחזיר את המכתב לבעליו לאחר שהשיב
בכתב-ידו וחתימתו עליו ,או נתן הוראה
למזכירו לרשום מפיו את שפסק וחותמת
המלך הוטבעה עליו .אוסף מיסמכים זה
חשוב לנו לאין ערוך והוא מקור היסטורי
מדרגה ראשונה במעלה להכרת החיים
היום -יומיים של היהודים בתימן במחצית
הראשונה של המאה העשרים .מהם אנו
למדים על התנהגותם ביחסים בין יהודים
ליהודים ,יחסם למנהיגיהם ,בין יהודים
לאנשי שררה מטעם האימאם ,יחסם
לשליטם ויחס האימאם אל היהודים ואל
מנהיגיהם.
מתוכן המיסמכים אנו רואים שהאימאם
יחיא היה שליט המעורה בתוך עמו .בצר

לו עמדה בפני כל אזרח או נתין האפשרות
לפנות ישירות לאימאם .השער של ארמונו
שבפתחו הוא ישב לקבל את עמו ,היה פתוח
לכל דיכפין .אנשים מכל קצווי הממלכה
הגיעו לבקש תשובה ,בירור או פסק-דין או
ביקשו ערעור על פסק-דין .יש שתשובתו
היה בו במקום ,אך היו גם מקרים בהם
באה לידי ביטוי זהירותו של האימאם
לחרוץ דין וביקש פסק-זמן לשימוע ובירור
הנושא עם הניצים ובעלי הפלוגתא של
מגיש הבקשה .לדעת המחברת ,האימאם
בתוקף סמכותו רשאי היה לשנות גזר-דין
של שופט או פסק של מושל (איג'תיהד),
אך הוא לא שש לעקוף אותם ,לא רק
משום שביקש קודם לשמוע את גירסתם,
אלא גם ניצל את ההזדמנות להכיר אותם
דרך עבודתם ,הוא רצה להבין את דרך
חשיבתם ותפיסתם את תפקידם הציבורי.
היה בזה גם העמדתם במיבחן מחד,
ומאידך יישום כוחו וסמכותו עליהם .אם
למשל מושל או שופט לקח שוחד ומשום
כך היטה הדין ,או אם עמדתו האישית
כלפי הד'מי היתה שלילית מלכתחילה,
הרי כשבא לבקש אצלו צדק ,הוא פסל
עדותו משום מוצאו ,לא התייחס ולא
בדק תוכן תלונתו אך מיהר לאסור אותו.
האימאם ראה בהתנהגותו כזו של השופט
פגם וגם אזהרה לו עצמו ,דהיינו ,אם זה
ממנהגו של השופט לקחת שוחד ,הרי
שהוא יכול להיות גם נתון להשפעות של
גורמים עויינים לשלטון ותמורת שוחד
יפנה גבו לאימאם .אף-על-פי-כן למרות
שנזהר האימאם מלהלבין פניו של השופט
ברבים ,הוא לא חסך שבטו ממנו ונתן
לו להבין מי השליט בממלכה .השופט
חרד למשרתו כי ידע שהאימאם לא רק
שמצא פגם בביצוע תפקידו אלא גם ראה
בהתנהגותו זו חוסר נאמנותו לו ולדרכו.
מיגוון הנושאים בבקשות היהודים הוא
רב ,הם באו מכל שכבות הציבור ומן
העיר ומן הכפר ,וההתיחסות הרצינית
של האימאם לבעיותיהם ,מאפשרים לנו
לבחון את מקומו של האימאם יחיא
בחייהם ,כשליט וכמגן עליהם בחיי יום
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יום .האימאם נתפס בעיניהם כמנהיג
הדואג לשלומם .הם הצטיינו בנאמנותם
לאימאם ,החסות היתה הערובה ,היתד
עליה נשענו .הודות לה היו חייהם נסבלים
בגולה .הם ידעו שיש שומר עליהם ועל
היקר להם בדמותו וסמכותו של האימאם
יחיא.
מבנה הספר
המחברת הקדישה את הפרק הראשון
לדיון על הנושא שבחרה לחקור וסקרה
את מצב המחקר על יהודי-תימן היום.
את הפרק השני הקדישה המחברת
למסורות הרווחות בקרב יהודי-תימן על
ראשית בואם והתיישבותם ,וסיכמה את
התפתחות היחסים בין יהודים ומוסלמים
בתימן במרוצת הדורות (עמ' .)16-37
בפרק השלישי הביאה המחברת סקירה
על מעמד הזיידים בתימן והתפתחות
הזיידיה .כמו-כן עמדה על השפעתה
בקרב החברה התימנית (עמ' .)38-55
בפרק הרביעי דנה המחברת במבנה
החברה התימנית ובמעמדם של היהודים
בתוכה (עמ' .)56-73
הפרק החמישי דן בתימן ויהודיה בתקופת
שלטונו של האימאם יחיא ויחסו אל
היהודים (עמ' .)74-94
הפרק השישי כולל סקירה על ארכיונו
של הרב גמליאל וחשיבותו לחקר יהדות
תימן ,כמו כן הגישה המחברת לקורא
פרטים אוטוביוגראפיים על חייו ופועלו
בתימן (עמ' .)95-111
בפרק השביעי מביאה דוגמאות של
מקרים ואת מסקנותיה בהדגימה את
חשיבות מימד החסות והתנהגותו של
האימאם יחיא בהקשר זה כלפי היהודים,
השופטים והמושלים הקשורים לעניין
הנדון (עמ' .)112-142
בפרק השמיני מובאים שמונה התעודות
(בצילום) ,תעתיק ותרגום (עמ' .)143-172
בהרבה כרכים פרסם הרב גמליאל את
התעודות שבארכיונו .ברוב התעודות היה
רב גמליאל מעורב בצורה כזו או אחרת
בהתהוותם או שליווה את ההתפתחות
מן ההתחלה עד הסוף :אם היה זה הוא
שיזם את כתיבת הבקשה לאימאם ,או
כתב בעצמו את הבקשה בעברית ובערבית
לבקשת המתלונן על-מנת להגישם אישית
לארמון המלוכה ,ואם נתבקש על ידי
האימאם לעקוב אחר ביצוע פסק-הדין
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שגזר ולדווח לו על מסקנותיו.
חשיבות פרסומם של התעודות הללו היא
לא רק שהרב גמליאל העמידם לרשות
חוקרים ולשימוש הציבור הרחב ,אלא
גם זכינו שהוסיף על כך גם פרשנות
והשלים את הצגת העניין בהרבה פרטי-
רקע ונתונים אישיים על האנשים אותם
ייצג בפני האימאם .המחברת מטילה
ספק אם לאחר כארבעים שנים ויותר
מאז האירועים המוזכרים במיסמכים,
עדיין יכול היה גמליאל להביא נאמנה
גירסתו המבוססת על זכרונו בלבד .כמי
שהכירה את הרב גמליאל ובמשך שנים
ניהלה שיחות רבות עמו בנושאים הנוגעים
למיסמכים הללו ולתוכנן ,התפלאיתי
לא אחת על חדות זכרונו ומחשבותיו
המגובשים בציינו אנשים ,שמות ,מעשים
ומקומות .התעודות מארכיונו אינם
מוסתרים במגירות ,מאמציו לפרסמם החל
עם יציאתו לגימלאות וכבר היה קרוב לבן
שבעים שנה .כשסיים מפעלו ,לאחר כמעט
עשרים שנים הוא הצליח להביא לדפוס
ספרים רבים המפארים היום ספריות
ציבוריות ופרטיות .להזכיר רק חלק מבין
פרסומיו הרבים :הספר "פקודי תימן"
על מס-הגולגלת ,הג'יזיה ,וכן הכרכים
על "בתי-הכנסת בתימן" ועל "האימאם
יחיא והיהודים" .גמליאל בספריו פרסם
צילומים של התעודות ,הביא תעתיק
באותיות עבריות והוסיף תרגום .לצערנו
לא זכה הרב גמליאל להשלים את מפעלו
ולפרסם את ספריו לשפות אחרות והשאיר
העבודה לאחרים.
למרות שהמחברת הקדישה כמחצית
מהיקף הספר לנושאים היסטוריים של
תימן ויהודיה ,תיאור מעמדה של הזיידים
ומבנה החברה התימנית ,יש לברך על
היוזמה לפרסם חומר תיעודי חשוב זה
 ולו רק חלק מיזערי ממנו כפי שעשתההמחברת– על מנת להציג קיומו של מקור
תיעודי חשוב זה לקהל הרחב שאינו קורא
עברית .פרסומו של חומר חשוב זה על
תולדות יהדות תימן בדורות האחרונים
יתרום להבנת מעמדם של היהודים ויחסו
של האימאם יחיא אליהם ,ואולי גם יביא
לכתיבה מחודשת של ההיסטוריה של
היהודים בפרט ושל תימן בכלל בתקופת
שלטונו של האימאם יחיא חמיד א-דין
(.)1948-1905

סוף מעמוד 61
של עורכי כתב-העת לעמוד בהתחייבות
שנטלו על עצמם בתת-הכותרת שלהם.
והגיע הזמן שסטודנטים וחוקרים יחקרו
בשקידה את תרומתו של כתב-העת
'אפיקים' לא רק לתרבות תימן ולעדה,
אלא גם לתרבות ולחברה הישראליות
בכלל.
ולסיום ,ברצוני לצטט מהרשימה
האקטואלית כל -כך ,לצערנו ,שנתפרסמה
ב'אפיקים' אחרי הרצחו של דר' מרטין
לותר-קינג בארה"ב .שמה :על "שנאת
חינם" ,וכך נאמר בה ,בין השאר,:
"ואולי מעז ייצא מתוק .ובכל חברה כחברה
ישפילו ויבינו הקברניטים ,כי בדורנו אין
מקום עוד לאפליה ,למשוא פנים ולקיפוח,
וכי חברה שאינה מוכנה להתייחס אל כל
אדם כאזרח שבה לא רק באופן פורמלי,
אלא באמת ובתמים ,מבחינת הסיכויים
לממש שוויון זה ,סופה ללקות בשיתוק,
שפיכות דמים וחורבן ,אשר יכלה עושק
ועשוק יחדיו .ואשרי אותם עמים אשר
ישכילו לעלות על הנתיב אשר במרוצת
הזמן יביא לשילובם ושוויונם של כל
אדם ,באשר הוא אדם".

לחברים היקרים
טוב וראומה צדוק
נכדתך שירה שמחה
נשאה עב"ל מאיר קריספין
יברכו בברכת כוכב זורח ונטע פורח
בביתם ישכון אור בלי ירח
תזכו לראותם צומחים בעלומיהם
ככוכב במרומיו וכירח בשמיו
חכם הרזים ינחהו מישרים
להיכל הקודש להראל ההרים
יוסף דחוח-הלוי

תופעה מדהימה :במשפחה אחת ומאב אחד,
שלושה עשר רבנים
מאת נהוראי מ' שטרית

לפני עשרים ושש שנים ,בחרתי בדמות
ססגונית ומעניינת של רב גדול כדמות
ראשית ומובילה בספרי הראשון אימת
החלום .זאת עקב היות הרב אישיות
מרכזית בקהילה של עיירתי 'גוראמה'
שבמרוקו .הספר שזכה לשבחים וביקורת
אוהדת ,עוסק בחיי קהילה קטנה ,שדרכה
השקפתי על חיי קהילות היהודים בעיר
הגדולה ,כפר קטן ובכל מקום אחר ברחבי
מרוקו .שם הרב כדמות ראשית בספר
הוא רבי מסעוד הלוי ,אבל הוא ידוע יותר
בשם 'באבא-ענא')1( .
אחרי עשרות שנים ולגמרי במקרה ,גיליתי
בעקבות תחקורים 'ובחישות' בעבר הרחוק,
שהרב 'באבא ענא' הוא אחד משלושה עשר
הרבנים הגדולים ,ששרד מתוכם ושחיו
כמשפחה אחת ומאב אחד באותה עיירה
לפני כמאתיים שנה( .במאות ה 19-וה)20-
עד למחצית המאה ה ,20-נותרו בחיים שני
רבנים מאותה קבוצת רבנים מאותו אבא:
באבא-ענא שדובר בו רבות בספרי ואחיו
רבי יעקב הלוי המכונה 'באבא עקו' .הם
היו ,הסתבר לי ,האחרונים באותה קבוצת
רבנים במשפחה אחת .נותרו אחריהם
הרבה מאד צאצאים של כמה דורות ,אבל,
אף לא רב אחד מכל הצאצאים האלה
שחיים בישראל עד היום .זה עצוב ,בלי
לפגוע בשום אדם מכל הצאצאים ,שאין
אחרי הרבה רבנים ,אפילו רב אחד כיום.
חיי רבנים רבים בבית אחד:
המעניין ביותר ,הוא שהרבנים שצמחו
במשפחה אחת ,קמו והיו בזה אחר זה
בדור אחד או שניים .הם חיו בבית משותף
עם עסק משותף :חקלאות ועבודת אדמה.
רכשו הרבה אדמות פלחה ופרדסים ועסקו
בעבודת האדמה :שילוב של תורה ועבודה.
לרשותם עמדו תמיד עשרות פועלים
יהודים וערבים וכל אחד מהרבנים היה
אחראי על ענף אחד מענפי החקלאות
שעסקו בהם .הרבנים שתמיד נכחו בשטח,
נהגו לעיין ולהגות בספרי-קודש .הבית

שגרו בו בעיירה ,תפס את אורכו של רחוב
שלם ובתוכו היו עשרות חדרים לרבנים,
נשותיהם ,ילדים רבים והרבה משרתות
יהודיות וערביות .החגים והשבתות בבית
'הלוי' (במרוקאית' :איית אלחזאן') ,כפי
שנקראו בפי כולם ,היו כהילולות של
שמחה ,שירה ופיוט .גם הערבים ,רחשו
כבוד גדול כלפי הרבנים ומשפחותיהם,
שתפו איתם פעולה והיו שותפים איתם
בעסקי נדל"ן וחקלאות .עד כאן בתמצית
על 'שבט רבנים גדולים' במשפחה אחת
ובבית אחד במשך עשרות בשנים ,שמלבד
'השרידים' מתוכם כיום ,איש אינו יודע
ולא זוכר את קיומם מאז ועד היום.
אבי השושלת מאז
מי זה רבי דויד הלוי? מאין הוא בא ומי
הם אבותיו? רבי דויד הלוי בא מעיירה
קטנה עוד יותר מהעיירה 'גוראמה',
ושמה 'זריגת' ,שגם היא בתחום אזור
'תאפילאלת' ,שמאז ועד העלייה הגדולה
לישראל ,היהודים היו תחת הנהגתם של
רבני משפחת 'אביחצירא' המפוארת ,בעיר
'ארפוד' .בישיבה של רבי יעקב אביחצירא,
למדו כולם לרבנות ובה הוסמכו לרבנים
גדולים בתורה ,עם הרבה אחרים מהאזור.
שם אביו של רבי דויד היה מכלוף הלוי,
שלא ידוע עליו שהיה רב ,וגם לא ידוע
שהוא בא איתו לעיירה 'גוראמה' .רבי
דויד מצא עניין בעיירה זו ,התיישב
בה והחל לשרת את הקהילה הצנועה,
שהייתה באותם ימים ,משוועת ללמודי
תורה ולהנהגה רוחנית .ראה מאמר על
ישיבת 'אביחצירא' בכתב-עת 'מאזנים'.
לרבי דויד נולדו בעיירה ארבעה בנים ובת:
רבי אשר הלוי ,רבי מרדכי הלוי ,רבי יעקב
הלוי ,רבי מכלוף הלוי ,שיתברר לנו אחר-
כך ,היה הגדול והמוצלח ביותר מכולם.
מה קרה לבניו הרבנים של רבי דויד הגדול?
על שניים :רבי מרדכי ורבי יעקב ,איש
אינו יודע מאומה ולא יכול להצביע על
הצאצאים שלהם.

על רבי אשר לוי ,נודע שהלך לגור בעיר
'פאס' במרוקו ואחרי כמה שנים ,נודע
שהוא היגר לארה"ב ,אלא שעקבותיו
נעלמו ואיש אינו יודע מה היה איתו
והקשר איתו ,שהיה רופף בלאו הכי ,נותק
לחלוטין.
גם על הבת מרים ,איש אינו יודע היכן
צאצאיה בוודאות.
לרבי מכלוף (המוצלח) ,שנשאר לצד אביו
דויד עד פטירתו בשיבה טובה ,נולדו
ארבעה בנים ושתי בנות :רבי אליהו ,רבי
יהודה ,רבי דויד ,רבי מרדכי.
שם הבנות :אסתר וזוהרה ,שנישאו לשני
אחים ממשפחת שטרית הגדולה אף היא
בנפשות ובממון ,ובכך נוצר הקשר המשפחתי
 המשותף בין לוי ושטרית ,שפתאום היולהם נכדים משותפים משתי האחיות.
לארבעת הרבנים של רבי מכלוף בן רבי
דויד ,נולדו בנים ובנות ,אולם לא נוכל
בוודאות למנות את הבנים שהפכו אף
הם לרבנים ,מפאת הבלבול ,ההתפוררות
והפיזור לכל עבר שהחלו להתרחש בשבט
לוי הגדול.
לרבי דויד הלוי השני ,שנולד לרבי מכלוף
ושנושא את שם אבי השושלת ,נולדו שני
רבנים :רבי מסעוד הלוי (באבא ענא) ורבי
יעקב הלוי (באבא עקו) ,הלוא הם הרבנים
ששרדו מהשבט ,בהם פתחתי את מאמרי
זה על המשפחה הזאת .באבא ענא כאמור
היה הדמות המרכזית בספרי הראשון
ושריד השבט לוי.
אחד-עשר רבנים מאותו אבא רבי דויד,
מנינו בוודאות עד עכשיו .השניים הנוספים
הם בהמשך לזה:
לרבי אליהו ,בכורו של רבי מכלוף ,שהוא
נכדו של רבי דויד אבי השושלת ,נולדו
שני בנים שהפכו אף הם לרבנים :רבי
מכלוף ,על-שם רבי מכלוף המוצלח של
רבי דויד ,שניתן לו כינוי מיוחד 'באלו'
כדי למנוע בלבול בין השמות של בנים
על -שם אבותם ,דור אחרי דור .השני הוא
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רבי יעקב הלוי ,שהוא אביו של אשר לוי
מבת-ים ,שבעזרתו הגדולה ,יכולתי לפענח
את חידות השמות הרבים של השבט לוי.
יש לשים-לב לעובדה שבדור אחד ,היו
קיימים שני רבנים משני אחים באותו
שם :יעקב מאליהו ויעקב מדוד.
מנינו איפוא לבסוף :שלושה-עשר רבנים
בשלושה דורות מאותו אבא ,רבי דויד,
(מלבד הלא-ידועים).
מקורות המחקר
 .1נהוראי ,מאיר שטרית ,1983 ,אימת
החלום (סופר וחוקר ספרות ומקרא).
 .2דויד ,לוי ,יומן 'תולדות בית לוי' ,גר
ברמת השרון ,שהוא אחיינו של 'באבא-
ענא' (אביו אינו רב).
 .3נהוראי ,מ' שטרית" ,סופו של מפעל
חינוכי אדיר במרוקו" ,מאי ,2007
'מאזנים' ,גליון  ,5-6עורך כתב-עת:
המשורר משה בן-שאול ז"ל( .מאמר על
הישיבה שהתקיימה  200שנה ע"ש הרב
אביחצירא).
 .4השלמות בשיחות ותיחקור בין מחבר
המאמר לבין אשר לוי מבת-ים בן שמונים
וחמש שנה ,עד :120
אשר לוי נושא את שמו של רבי אשר לוי,
בכורו של אבי המשפחה רבי דויד ,שהיגר
לארה"ב ונעלמו עד כה עקבותיו עד עצם
היום הזה .אשר לוי של בת-ים כמעט
שהיה אף הוא לרב ,לולא ברח שנתיים
לפני הסיום.
לאשר לוי יש אח מאותו אב רבי יעקב
הלוי ,הנושא את השם אלי :אליהו לוי,
שהיה רוקח שיצא זה עתה לגמלאות
באשדוד .אלי לוי ,למרבה האירוניה
וההפתעה בחיים ,היה יחד עם נהוראי
שטרית ,מחבר מאמר זה ,בבית-ספר תיכון
'אורט' במרוקו ,שבו למדו שניהם ,אבל
פנו אחרי הלימודים לתחומים אחרים.
 .5מחקר זה ,נעשה בצמצום רב על-
אף שנושאו יכול למלא ספר שלם ,אלא
שמחבר המאמר ,נמנע מלגלוש לחייהם
הפרטיים ,ענייניהם האישיים וכל מה
שכרוך בכבודם של הרבנים הגדולים
משבט לוי הגדול.
מחבר המאמר עצמו ,קשור קשר ישיר
לבת רבי מכלוף הלוי שהיא אמא של
אביו ,הלוא היא 'לאלא זוהרה'.
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קול משמים

מאת אפרים יעקב

בשל עצירת גשמים ורעב כבד בתימן
עברה משפחת עואץ' אלשיאחי להתגורר
בשרעב המרוחקת כדי יומיים הליכה
מן אלגדס .בשרעב ניתן היה להשיג מיני
קטניות להחיות נפש ,ועואץ' אלשיאחי
עבד לפרנסת אנשי ביתו כאורג אצל הגביר
והסוחר השרעבי הגדול מוסלם יהודה
מבני כ'לף.
כידוע ,במוצאי שבתות נוהגים יהודי
דרום תימן להישאר ערים .בת עואץ'
אלשיאחי ירדה לטחון בקומת הבית
התחתונה ולפתע נזרקה בה כעין נבואה.
היא אמרה:
יא אומא
יא ַשו ְַקנ ַא  /יא פַַר ְחנ ַא
יום ּכַ ַצ ַחצֵח  /נרגע ַבלְַדנ ַא.
תרגום:
הוי אמא
הוי חשקנו ,הוי שמחתנו,
קול משמים מבשר ,נשובה לארצנו.
היה זה יומיים לפני ערב כיפור .נבואתה
זו של הילדה היתה מיד עם נגיעתה
באלמטחן ,בריחיים .עואץ' אלשיאחי ירד
לבתו כשדמעות בעיניו ובו ברגע החליט
לשוב לאלגדס .מוסלם יהודה כ'לף הפציר
בו" :בני ,השאר כאן .עוד מעט ציראב(!),
כלומר עונת הקציר ,צּוף לּך ,אסוף לך
תבואהּ ,תִיּצַרּ ַב לּך .יהיה לך רווח והנאה
מן אלציראב .אתן לך חדר מגורים חינם",
והכל בלשון תחנון .אך אלשיאחי בשלו.
"זה קול משמים ",אמר אלשיאחי .הם
שבו לארץ חרבה שוממה ורעבה ,הם שבו
לאלגדס.
עם הגיעם לאלגדס אמרה הילדה לאימה,
כי הולכת היא לכבס את בגדיה ולשאוב
מים .היא ירדה לברכת אלמגל .באלמגל
לא היו מדרגות והאבנים והמים היו
מכוסים ירוקת חלקלקה .הילדה החליקה,
טבעה ומתה.
היה זה קול משמים.

ׁשִיר ּפְֵרדָה ֵמ ֲאׁשֶר י ָבֹואּו ל ְ ִהּפֵָרד
ֹדוִרי טּובִים ז"ל
לְ ִאּטָן נ ִ ְסּג ָרֹות ַהּדְלָתֹות
ַהּתְִריסִים ֵמאֲחֹוֵרי חַּלֹונֹות
אֶת הָאֹור י ַ ְסּתִירּו
ֲאפֵלָה ּתֵֵרד לַחֶֶדר
ַהחֹׁשְֶך אֶת הָאֹור יְג ֵָרׁש.
לְ ִאּטָּה ַה ֶּׁשמֶׁש ִּתׁשְַקע
ָׁשעַת ּבֵין עְַר ַּבי ִם
אֶת ַהי ְקּום ְּתכַּסֶה
ְּתפַּנ ֶה מְקֹומָּה לִׁשְחֹור ֲח ֵׁשכָה
ֲאנָׁשִים יְגַּׁשְׁשּו לִ ְמצֹא אֶת ּדְַרּכָם.
לְ ִאּטָן ַה ָּׁשנ ִים ַּתחֲלֹופְנ ָה
אֹור נ ְעּוִרים ו ְ ִׂש ְמחָה
יְפַּנּו מְקֹומָם
לְג ִיל עֲמִידָה וְז ְִקנ ָה.
לְ ִאּטָם הַּדֹורֹות י ִ ְת ַחּלְפּו
ֶאחָד לְ ֶאחָד אֶת ַה ַחּי ִים י ְ ַסּי ְמּו
ּבְׁשֶֶקט ּובְ ִצנְעָה
לְעֹולָם ֶׁשּכֻּלֹו טֹוב יַעַבְרּו.
לְ ִאּטָן לְו ָיֹות ַּתחֲלֹופְנ ָה
ָּבעִיר הַּסֹו ֶאנ ֶת ּבְאֹון ּובְמֶֶרץ
ּבְַרעַׁש הְָרחֹוב ַּתחֲֹלף ַׁשּי ָָרה
ּבְַדְרּכָּה ֲאלֵי ׂשְֵדה ַה ְּקבָרֹות.
ֲחבִֵרים י ִ ְת ַאּסְפּו
ַאחִיםֲ ,אחָיֹות ,יְלִָדיםִ ,מ ְׁשּפָחָה,
לִ ְמ ִסּבַת ּפְֵרידָה עֲצּובָה יִתְַקּבְצּו,
יַעֲלּו זִכְרֹונֹות,
יָׁשִירּו ׁשִיר ּו ְת ִפּלָה
לָאִיׁש ָהאָהּוב ,לְ ִאּׁשָה י ְָקָרה
יַהֲלֹום ז ְָך ּו ַמבְִריק.
לְאִּטֹו ַהּכְאֵב
ּכְאֵב ַהּפְֵרידָה
ּכְ ַסּכִין ַחּדָה י ַ ְחּדֹר אֶל ַהּלֵב
שֶל ּכָל ֵאּלֶה ו ַ ֲאחִֵרים
הָעֹומְִדים ִמ ָּסבִיב.
לְאִּטֹו יְכַּסֶה ַה ַּקבְָרן
אֶת ּבֹור ֶהעָפָר
וְעִם ּכָל ּגּוׁש ֲאדָמָה
ּתִּפֹול ּג ַם ִּד ְמעָה,
ִּכפְנ ִינ ָה י ְָקָרה
ְּתלַּו ֶה אֶת ָהאִיׁשָ ,ה ִאּׁשָה
לְּדֶֶרְך אֲֻרּכָה ּוׁשְֵקטָה.
ססקצ'ואן ,יולי 2010

ערב הערכה לדמותו ולשירתו של המשורר
הרב חיים משה שקדי זצ"ל
מאת כתבנו בפ"ת

ערב ספרותי מיוחד במינו התקיים במתנ"ס
בית לזרוס בשכ' מחנה יהודה בפתח
תקוה בהשתתפות למעלה ממאתיים איש
מצאצאיו ,תלמידיו ומוקירי מורשת יהודי
תימן ,שבאו לחלוק כבוד למי שהיה מראשי
הרבנים בפ"ת בתקופת המנדט ובעת הקמת
המדינה ומי שהיה מגדולי המשוררים של
יוצאי תימן בארץ בתקופה זו.

האירוע התקיים ביום רביעי ,י"ז בכסלו
תשע"א )24.11.2010( ,במעמד כב' הרב
ישראל שרעבי ,רבה של מחנה יהודה ,ר'
יוסף דחוח הלוי ,יו"ר עמותת אפיקים
ועורך העיתון ,פרופ' יצחק גלוסקא ודר'
יהודה עמיר .במהלך הערב הצטרפו אישים
נוספים שבאו לחלוק כבוד והם מר יצחק
אוחיון ראש העיר פ"ת ,סגנו עו"ד יצחק
ברוורמן ,ומר אריה ימיני מנהל ההיכל
התרבות פ"ת ומנהל אגף התרבות.
הסיבה לחגיגה הייתה השקת הדיוואן
[ספר השירים] של הרב שקדי "שירים בין
גלות לגאולה" שיצא לאור ע"י הוצאת
אפיקים ובית יהודי תימן פ"ת ,בעריכתם
של טוביה סולמי ודר' יהודה עמיר.

1

ַאל ַ"ף – ִאנְּבַּה ו ְקּום ׁשִּד אַלְרחִיל
[ ַאלֶף – עּוָרה ְרתֹום וְצֵא לַ ַּמּסָע]

אחרת על גזירות גרמאנייה
סי' אלפ"א בית"א מאת חיים בן משה שקדי
תרגם טוביה סולמי
		
ַאל ַ"ף ִאנְּבַּה ו ְקּום ׁשִּד אַלְרחִיל
			
י ַא ֲחבִיבִי וְסַאִרע ּבִאלְעֲּג ִיל
		
ִא ְסאַל ַאלְלַה אְִד'י מַא לֵה ְמתִיל
פז'
חַאפֵץ' אַל ַטי ְר פִי ַּגו ְ אַל ְסמַא:

ַאלֶף – עּוָרה ְרתֹום וְצֵא לַ ַּמּסָע
ֲחבִיבִיֵ ,ה ָחפֵז ו ְקּומָה לְֵך
ְׁשאַל אֶת ָהאֵל ֲאׁשֶר אֵין ּדֹומֶה לֹו
נֹוטֵר ַהּצִּפֹור ּבְמְֶר ֲחבֵי ָׁש ַמי ִם :פז'

ּבֵי"ת ּבְסְַרעַה עֲלַיְנ ַא הּו יְג ַ'אר		
		
י ְִרחַם אַל ֻטפְל ַאלְ ַאיְּתַאם פִי אלְִקפַאר
		
ׁשַאִרִדין מִן חִרּוּב ַסי ְף ַד'אלְפִַקאר
פז'
		
ַא ְס ֲאלַּך י ַא ִאלַאהִי אְִר ֲחמַא:

ּבֵית – ְמהֵָרה יֵצֵא לְעֶז ְָרתֵנּו
י ְַרחֵם עַל ַהי ְּתֹומִים ַּבּיְׁשִימֹון
נ ִ ְמלָטִים ֵמחֶֶרב ָרעָב ו ְ ִצמְאֹון
ֲא ַב ֶּקׁשְָך אֱלֹוהַי – ַר ֲחמִים :פז'

			
גי"ם ּג ְַרמַאנִּי ַיה חַל ַאלְ ְהּדַאר
		
פִי עִלּום ַאלְי ְהּוד ַׁשכְ'צַן ְטהַאר
עַַד'ּבּוהּום עֲַד'אּב ַאלְ ִאפְּתִַקאר		
פז'
ַסי ְף הִי ְטלֵר עֲלַי ְהּום לַאזִמַא :

ּג ִימֶל – ּבְג ְֶר ַמנְי ָה ֵהחֵּלּו ַהּטֵהּוִרים
ּבְֶקֶרב ַהּי ְהּוִדים ַהּטְהֹוִרים
עִּנּום ּבְ ֵסבֶל ָרב ּומְרֹוִרים
חֶֶרב הִי ְטלֵר עֲלֵיהֶם הּונ ַף :פז'

		
דא"ל ּדַאַרּת עֲלַי ְהּום ַד'א אלְ ֻמצַאּב
		
לַ ְחמְהּום צַאר ְמעַאׁשִן לַאלְ ִּכלַאּב
		
ְ'ַראב
ַדאר מִן זַיְּבַק ַא ְחמַר לַאלְכ ּ
פז'
צַאר ַמנ ְהּוּב וְלַם חַד י ְַר ֲחמַא:

ּדַלֶת – ַרּבּו עֲלֵיהֶם ַהּצָרֹות
ָהי ָה ּבְׂשָָרם מָזֹון לַּכְלָבִים
הָיּו ָּבּתֵיהֶם ַהּמְפֹואֲִרים לְחְֻרּבָן
ּולְ ִבּז ָה וְאֵין עֲלֵיהֶם מְַרחֵם :פז'

			
הֵ"א הְַרּב ַׁשאִרִדי עַן נַפְסְהּו
			
לַא תִ'י ַּאּבֻן וְלַא מַאל ֻן לְהּו
			
ּכִן מַא ַקד ְּתעַּמַר ִמתְ'לַהּו
פז'
לַא ְסלַאטִין וְלַא ַׁשי ְְך' ֲחּכִימַא:

הֵא – נ ִ ְמלַט לְ ַהּצִיל עַצְמֹו
ּבְחֹסֶר לְבּוׁש ּופְרּוטָה לְפֹוְרטָה
ו ְֹלא הָיּו נ ְִדיבִים ִמּמֶּנּו
ֹלא ְמלָכִים ו ְֹלא רֹוזְנ ִים :פז'

ו ָאו – ו ְ ָׁשחֲטּו אֶת יַלְֵדיהֶם
			
ו ָא"ו ו ְַקד ַד'ּבַחּו ַאוְלַאִדהּום
ׂשְָרפּום ּבְחֵיק אִּמֹותֵיהֶם
			
חְַרקּוהּום פִי ִחצְ'ן אּומֻהּום
ּבְלֵיל ֶהחָג ָאסְפּו אֶת ּכֻּלָם
			
לַיְלַּת ַאלְעִיד ּדְעּוהּום ּכֻּלְהּום
ִהפְׁשִיטּו ִּבג ְֵדיהֶם ֵמעֲלֵיהֶם :פז'
כַ'ּלַסּוהּום תִ'י ִאּבַן מּועְְדמַא :פז'
			
זא"ן ז ַאוַאְנֻדהּום ּבִאלְ ְחלַק
אְַדכַ'לּוהּום ִאלַא ּבִיר ַאלְג ְ'ַרק		

זַי ִן – ָאסְרּו אֹותָם ּבְ ַׁשלְ ְׁשלָאֹות
ִהכְנ ִיסּום אֶל ּבֹור ַמעֲ ַמּקִים לִ ְטבִיעָה

 1עמ'  .183בשיר זה מקונן המשורר על תלאות השואה ומלחמת העולם השנייה והמאורעות בא"י.
השיר עצמו כתוב בעקבות שיר של שבזי המתחיל בפתיחה זו.
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הרב חיים משה שקדי זצ"ל נולד ברוצאבה
שבתימן בשנת  1880בקירוב ,ושימש שם
כרב ,זמר ומשורר .ב 1925-עלה לארץ
והתיישב במחנה יהודה פ"ת ,אשר
בה נקרא על שמו רחוב לאחר פטירתו
ב.1952-
עד לפטירתו שימש כרב וכמורה בישיבה
שנוסדה בפ"ת ע"י הרב דוד סלומון זצ"ל
ב .1939-היה רב מתון ואהוב שקירב את
הצעירים ,וכתב כ 260-שירים .מרבית
השירים הינם בסגנון תימני ,אך עוסקים
גם בציונות ,בניין הארץ ,המאורעות
ומלחמת השחרור .אליהם צירף שירים
ארץ-ישראליים מעניינים.

כמו"ר ישראל שרעבי ,ר' יוסף דחוח הלוי,
דר' יהודה עמיר ,ופרופ' יצחק גלוסקא.
בשנת תש"י 1950-סיים הרב שקדי את
הכנת הדיוואן שלו ,שבו ריכז את כל שיריו.
בשנת  1988הוקם צוות היגוי להוצאה
לאור של ספרו בהשתתפות הרב ישראל
שרעבי ,פרופ' יצחק גלוסקא וטוביה
סולמי ,שנקבע כעורך .הוצאת הספר
התאפשרה לאחרונה לאחר שנכדתו גב'
ירדנה אייל תרמה את כל הדרוש להוצאת
הספר וזאת בעידוד בני משפחתה ובגיבוי
של משפחת שקדי לדורותיה.
בהפקת ערב מיוחד זה חברו מוקירי מורשת
תימן למיבצע מיוחד ובו ביקשו לשחזר
את שירתו של הרב שקדי ע"י ביצוע שיריו
במנגינות התימניות המסורתיות שעמדו
לנגד עיניו בעת כתיבת השירים..
דר' יהודה עמיר המומחה לשירת יהודי
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ִמנ ְהּום אְַר ְּתמַא ַּבי ְן ַאלְחִַרק
פז'
סַם נַפְסִּה ּופִי אלְ ִּבחַר ַא ְה ְּתמַא:

ֵמהֶם נִז ְְרקּו לְלֵב ָהאֵׁש
הְִרעִילּו עַצְמָם אֹו נִז ְְרקּו לְ ַמי ִם :פז'

		
חֵי"ת חּופּור לְהּום ּבֵי ְן ַאלְגְו ַור
		
מּוְר ְסמִין ּבִאלְזְנ ַאּג ִיר ו ַאלְ ִחּג ַאר
			
ּדַפַנּוהּום ּוּבַּקּו ַד'א אַל ִּצו ַור
פז'
צַ'ַרב פִי אלְ ַאנ ְף ּבְַקלְּבֻן צַ'אלִמַא:

חֵית – לָהֶם ֲחפִירֹות ּבֵין ַהּבִיבִים
ְמכֻּסֹות ּבְפַחִים ו ַ ֲא ָבנ ִים
ְקבָרּום ו ְהֹותִירּו ֵאּלֶה ַהּמְַראֹות
ַמּכָה ַּבאַף ּבְלֵב ָמלֵא עֹׁשֶק :פז'

			
טֵי"ת טַאַרת זְהַא ג ְַרמַאנְי ַיה
			
חַל ּכּול אַלְד'הַּב ַאלְג ַ'אלִּי ַיה
			
לּול ּומְִרג ַאן חְצּונ ַן עַאלִי ַיה
פז'
מַאל מַא לַּה עֲַדד צַאר מּונ ְ ֲהּבַא:

טֵי"ת – ָטפְחָה ּג ְֶר ַמנְי ָה ּבְִרׁשְעּותָּה
ֵאלֶי ָה נָהֲרּו ּכָל זָהָב ּופָז
ַאבְנ ֵי חֵן ו ְ ַאלְמֹג ִים לִמְצּודֹות נִּׂשָאֹות
ְרכּוׁש לְֹלא ּג ְבּול נִבְז ַז :פז'

			
יּו"ד י ַא ִאלַאהִי פִי אלְ ִאמַאן
		
ּכַי ְף עּולַאם י ְהּוד פִי ַד'א ַאלְ ְמחַאן
לַיְלַת ַאלְעִיד פִי וַצְט ַאלְ ְמּכַאן		
פז'
ַדאִרסִין פִי ִּכּתַב ַאלְמּו ְס ְתמַא:

יֹוד – אֱֹלהַיָ ,אּנ ָא ּבֶאֱמּונ ָה
אֵיְך ַּתעֲמִיד ַחכְמֵי יִׂשְָראֵל ַּב ִּמבְחָן
ּבְלֵיל ֶהחָג וְהֵם ּבְ ֶא ְמצַע ּבֵית ַהּכְנֶסֶת
לֹומְִדים ּבְ ִספְֵרי ַהּקֶֹדׁש :פז'

		
ּכַא"ף ּכֵיף ַד'א ַאלְִקלּוּב ַאלְּבַאג ִ'י ַיה
			
כַ'ַרגּוהּום ּבְַרגְלִין חַא ִפי ַיה
כַ'ּטְרּוהּום עֲלַא אלְ ִמ ְסמַאִרי ַיה		
פז'
חַד ִמתְ'ל ַאלְאִיּבַר י ִ ְספַּךְ ּדְמַא:

ּכַף – אֵיְך ֹלא נ ִ ְׁשּבְרּו ַהּלְבָבֹות
הֹוצִיאּום לְָרחֹוב י ְ ֵחפִים
לִצְעֹד עַל ֶאבֶן ּו ַמ ְסמְִרים
ַחּדִים ִּכ ְמ ָחטִים ַמּקִיז ִים ּדָמִים :פז'

לא"ם לִמַן יְצִיח י ַא עַי ְ ַּבּתַאּה		
			
אְִד'ּבְחּונ ַא וְלַם נ ִ ְטל ֻּב ִסו ַאה
		
ג ַאזְעִי ּבִאלְג ְ'צַב מִן ג ַ'י ְר ְרצַ'אה
פז'
ו ַאלְּכְַראּבִיג עֲלַי ְהּום לַאזִמַא:

לַמֶד – לַ ֲאׁשֶר יִזְעַק אֹוי לְאֹותָּה ּבּוׁשָה
ְׁשחָטּונּו ו ְֹלא נ ְ ַבּקֵׁש ַאחֶֶרת
ְמגָֹרׁשִים ּבְכֹ ַח ּבְֹלא ְרצֹונ ֵנּו
וְהַּׁשֹוטִים עֲלֵיהֶם ַמּכִים :פז'

		
מִי"ם מַרּ ּו לִּכּול ַאלְמּו ְסּתְַראח
			
ַאמְרּוהּום ִּב ְמסַאח אַלּצִַראח
		
ּבִאל ְּטלִיתֹות ו ִּכּול לִּבְסִן ִמלַאח
פז'
		
לַיְלַת ַאלְעִיד ּבְַד ְמעַן י ִ ְה ְמלַא:

מֵם – ּפְָקדּו עַל עֲִדינ ִים ו ַ ֲאצִילִים
ּפְָקדּום לְִרחֹץ הְָרחֹובֹות
וְהֵם ּבְ ָטלִיתֹות ּו ִבג ְֵדי חָג עֲטּופִים
ּבְלֵיל ֶהחָג ו ְ ָהעַי ִן ּבֹוכָה :פז'

			
נּו"ן נ ַאֻרן ְׁשעִל פִי אלְמְַדַרסַה
			
ו ַאל ְּספִָרים ּבְאְַרצֻ'ן מּוְדעֲסַה
			
צַאר ְרמַאּדֻן ּבְַרגְלַין מּוְר ְמסַה
פז'
		
פִי ּדְרּוּב ַאלְמְִדינ ַה מּוְר ְּתמַא:

נּון – אֵׁש עָלְתָה ּבְבֵית ַהּמְִדָרׁש
ו ְ ַה ְּספִָרים הָיּו לְמְִרמָס ָּבאֶָרץ
הָיּו לְמְִרמָס ּכָ ֵאפֶר ּבְֶרג ֶל ּגַּסָה
ּבְחּוצֹות ָהעִיר ז ְרּוִקים :פז'

		
סי"ן סַארּו ִאלַא ּבֵית ַאלְ ְחּכִים
			
זַנְּג ְרּוהּו ְמעַא גּו ְמלַת עֲלִים
		
תֻ'ם טְלּוהּום עֲלַא לִּבְס ַאלְְקלִים
פז'
צַ'פְע מִן ִא ְסתְַראח ַאלְאַאּדְמַא:

ַסמְֶך – ָהלְכּו לְבֵית הָרֹופֵא
ּג ְָררּוהּו עִם ְׁשאָר ָה ֲחכָמִים
אָז הֹובִילּום ִּבלְבּוׁש ָקלִיל
ָאבַד ֵמהֶם מָנֹו ַח ּומְַרּגֹועַ :פז'

		
עא"ן עִיד אַלּסְּבּות ַאלְ ִא ְׁשּתִלּוּב
		
י ַום ג'ּופְר ַאלְכְ'טַאי ַא ו ַאלִד'נּוּב
			
כַ'רּ ַגּו אלְ ֲחכָמִים לַאּדִרּוב
פז'
עַּדַ'ּבּוהּום עֲַד'אּבּון צַ'אלִמַא:

עַי ִן – ַׁשּבָת ַה ַּׁשּבָתֹון ֻחּלַל
יֹום ּכִּפּוִרים לַעֲוֹונֹות
הֹוצִיאּו ַה ֲחכָמִים לְָרחֹובֹות
ִה ְתעַּלְלּו ָּבהֶם עַד ּבֹוׁש :פז'

תימן ,דיבר על המיוחד בשירתו של הרב
שקדי ,שהוא בן דור המעבר של המשוררים
יוצאי תימן בארץ ,הללו שהתחילו לכתוב
עוד בתימן והמשיכו בארץ .לדבריו,
בשירתו ניתן להבחין בהתפתחות משירה
תימנית קלאסית מבחינת מבניה ונושאיה,
אל שירה תימנית העוסקת בנושאים ארץ
ישראליים כמו העלייה לארץ ,הפרעות
והשואה ,המחתרות ,מלחמת השחרור
וכיו"ב.
תרומה מיוחדת תרם המוסיקאי והמשורר
ר' מנחם ערוסי ,שהצליח להצמיד לשירים
שנבחרו את המנגינות המתאימות להן,
ואשר עמדו ללא ספק לנגד עיניו של
שקדי בעת כתיבת השירים .וכך ,לוותה
הרצאתו של דר' עמיר במבחר שירים
ונגינות יפהפיים בביצועם של מנחם
ערוסי ו"להקת בני תימן" מקריית אונו
בהנהלת שלמה ימיני .להקה זו היא כיום
המומחית לשירת יהודי תימן המסורתית.
מבחר מהשירים הישראליים של הרב
שקדי הקריאה האמנית גאולה נוני,
בקולה הערב ובהופעתה המרשימה .וכך
יכלו הנוכחים ליהנות משיריו על הפועל
העברי ,על העבודה העברית ,בניין נמל תל-
אביב בשנת  1936וגם משירי הטבע .וכל
זה נכתב ע"י מארי תימני במחנה יהודה
של פתח תקוה לפני קום המדינה.
את הערב המהנה ,שלווה במצגת מעניינת
ומוסיקה מסורתית ,הפיק טוביה סולמי,
מנהל בית יהודי תימן בפ"ת בחסות אגף
התרבות ,בעזרת פעילות בית יהודי תימן,
גב' מזל אילן וחברותיה ובתמיכת גב'
ירדנה אייל ומשפחתה.
זכינו ובסוף שנת תש"ע ( )2010יצא לאור
ספרו של הרב חיים שקדי זצ"ל – "שירים
בין גלות לגאלה" בהוצאה משותפת של
בית יהודי תימן – פ"ת ו"אפיקים".
בעבר נתפרסמו ב"אפיקים" ובבמות
שונות אחדים משיריו ,שהידוע שבהם
הוא "סעי יונה לחברונה" העוסק בפרעות
חברון בתרפ"ט .נביא את הבלדה (קצידה)
שכתב על מאורעות השואה.
המעוניינים להשיג ספר זה יוכלו לקבלו
תמורת תרומה של  ₪ 30ל"אפיקים".

			
ּפֵ"א ּפְתַח נ ָא לְפִיָך וֶאֱמֹור
			
ֲאנ ִי י ְהּוִדי נ ְ ִמבְז ֶה ּכַחֲמֹור
			
ּבְָרחֹוב ִּתצְְרחָה ּג ַם ּכַחֲמֹור
פז'
		
ֹלא ו ְֹלא ּג ַם ּתְַקּבֵל ַמהֲלּומָה:

ּפֵ"א ּפְתַח נ ָא לְפִיָך וֶאֱמֹור
ֲאנ ִי י ְהּוִדי נ ְ ִמבְז ֶה ּכַחֲמֹור
ּבְָרחֹוב ִּתצְְרחָה ּג ַם ּכַחֲמֹור
ֹלא ו ְֹלא ּג ַם ּתְַקּבֵל ַמהֲלּומָה :פז'

			
ּפֵ"א פְפַּכְִך ִקיּוַדן מּוּבְ ֲהמַא
ו ַאלְ ִּבחַאר ַאלְ ִמ ַחּו ַוט מּוְר ְסמַא		
			
ג ַּל ו ְַקּתֻן עֻהּוַדן מוכְ' ְת ַמא
פז'
		
ו ַאּבְִקינ ַא כְ'לִי ַין ַאי ְ ְתמַא:
			
צא"ד ַצּבִר לְַקלְּבִי י ַא ְרחִים
ּכַי ְף ַספְּך אַל ִּדמַא ג ַאהֵל יְּתִים		
חְַרקּוהּום ִּבנ ַאֻרן ַד'א אלְגְחִים		
פז'
עַאי ְִקין מַא לְהּום חַד י ְִר ֲחמַא:

פא – ַהּתֵר אֲסּוֵרינּו ו ַ ֲאזִּקִים
ּוגְאַל ִמּתְהֹומֹות ּו ַמעֲ ַמּקִים
ּגַּלֵה ֵקץ ַהּזְמָן ַהּנ ִ ְסּתָר
ּכִי נֹותְַרנּו ֵריִקים ו ִיתֹומִים :פז'
צִָדי – ַחּז ֵק לִּבִיַ ,ר ֲחמָן
אֵיכָה נ ִ ְׁשּפְַך ּדַם י ְתֹומִים
ׂשְָרפּום ּבְאֵׁש ַהּג ֵיהִּנֹום
וְאֵין אִיׁש עֲלֵיהֶם מְַרחֵם :פז'

			
קֹו"ף קּוְדסַּך ַמּבְיּוע לִאלְעֲַרב
ּכּול מַן ׁשַאפְהּו ז ַאד ַאּכְּתְַראּב		
			
נִסְל יַעְקּוּב צַארּו פִי אלְּכּוַרּב
פז'
עַי ְן ִּת ְהמַל ּכִאלְ ַא ְמטַאר ּבִאל ִּדמַא:

קֹוף – ָקְדׁשְָך מָכּור לַעֲָרבִים
ּכָל הָרֹואֶה נֶחֱַרב לִּבֹו
ז ֶַרע יַעֲֹקב ִּב ְמצִָרים
ו ְ ָהעַי ִן ּדֹו ַמעַת ִּכ ְמטַר ּדָמִים :פז'

			
ֵרי"ׁש ְרּג ַף ַקלְּב ּכַמִן ג ַא ִהלַא
		
חִין ׁשַאף ַד'א אלְחִרּוּב ַּתּתְַראּדְפַא
		
צַאח ו ְַקאל י ַא ִאלַאִהי פִי ְסמַא
פז'
		
ּכַי ְף ַד'א ַאלְ ְמ ַצאִיב ַּת ְחּכֻמַא:

ֵריׁש – ָרתַח לִּבִי ּבְֹלא מָנֹו ַח
ּבְִראֹותֹו אֶת ַה ִּמלְחָמֹות ַהּבָאֹות
זָעַק ו ְ ָאמַר :אֱֹלהַי ֲאׁשֶר ַּב ַּׁשחַק
אֵיְך ַּתּתִיר אֲסֹונֹות ּכָ ֵאּלֶה :פז'

			
שִין ַׁשּנ ִת ּדִמּוע ּכַמִן לְּבִיּב –
		
נַחַל ּדּו ְמי ַאן מִן ַאוְּג ַאן ַאלְ ֲחּבִיּב
חִין נְצַ'ְרהּו פִי אלְ ַּבחְֻרן הְִריב		
פז'
סַאיִחִי פִי אלְגְז ַאי ִר מּו ִה ְתמַא:

ׁשִין – ז ְָרמּו ִּדמְעֹותַי עַל יַּקִיַרי ּכְנָהָר
נ ַ ֲחלֵי ּדָם ִמּלְ ָחי ֵי יַּקִיַרי
עֵת ְראִיתִים ַּבּיַּמִים ּבֹוְרחִים
ּו ָב ִאּי ִים ּגֹולִים מְׁשֹו ְטטִים :פז'

ּתָיו ּתְִרחַם ּבְלִ ְטפַּך י ַא ְרחִים –		
כַ'צְ ְמנ ַא יִנ ְ ְאּבִד ַד'אּך ַאלְ ְאלִים		
		
אְִרחַם אַלּׁשַאּב ו ַאלּׁשַּב ַאלְיְּתִים
פז'
		
פַצֵ'ל ּגּוַדּך לְמַן לַא יִצְ'לְמַא:

ּתָוַ ,רחֵם אֱֹלהֵי הַָר ֲחמִים
נ ְקֹום ּדָמֵנּו מֵאֹותֹו ַאּלִים
ַרחֵם יְׁשִיׁשִים עִם יְלִָדים ו ִיתֹומִים
הְַרעֵף ַח ְסּדְָך עַל ָהעֲׁשּוִקים :פז'

		
ו ַאכְ'ּתִם ַאלְַקו ְל ּבְ ִא ְסמַּך י ַא וְתִיק
			
י ַא ִמּגַּדִד ְסנ ִין ּכַם מִן עְּתִיק
			
ּדַאיְמַן ַקלְּבְהּו יִלְעַק לְעִיק
ּפָז'
ַאנ ְ ַּת ִאלַאּה אַל ְּסמַאו ַאּת אְִר ְחמַא:

ו ְ ֶא ְחּתֹם ׁשִיִרי ּבְ ִׁשמְָך ַהּוַּתִיק
ַה ְּמ ַחּדֵׁש ָׁשנ ִים ו ְנֹותָר עַּתִיק
ָּתמִיד לִּבֹו ּפָתּו ַח לְִרוָחָה
אֱֹלהֵי ַה ָּׁש ַמי ִם ַּבעַל הַָר ֲחמִים :פז'

		
ַּבי ְן ַאלְ ַא ְחּבַאר ְסלַאמִי ַאנ ְ ַּתׁשַר
			
ִאסְם ַחּי ִים י ְלּוד מֹׁשֶה נְצַ'ר
		
טַאלִב ַאלְג ַ'פְר ּו ֲחי ַיאת ַאלְּבְׁשַר
			
ּדַאיִמַן סַאלִי ַין לַא יֻצְ'לְמַא:

ּבֵין ַה ֲחבִֵרים ׁשְלֹומִי נ ָפֹוץ
ְׁשמִי ַחּי ִים י ְלּוד מֹׁשֶה מֹופִיעַ
ְמ ַבּקֵׁש ְמחִילָה לְ ָבׂשָר וָדָם
נ ִ ְחי ֶה ּבְ ַהׁשְֵקט ּו ִב ְטחָה ִמ ֵּזִדים:

ּתָם

ו ְ ַה לְ ל ּו י ָ ה
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הומור וסאטירה בשירת יהודי תימן
מאת דר' יהודה עמיר

שירת יהודי תימן רשמה פרק מזהיר
בתולדות השירה היהודית במשך הדורות.
כבר לפני כ 800-שנה ,בסמוך לימי חייו
של ר' יהודה הלוי ,החלו יהודי תימן
לחבר שירים במתכונת שירת משוררי
ספרד .מאז ועד ימינו ממש לא פסק מעיין
השירה לפכות בקרב יהודי תימן .גם אחרי
שעלו יהודי תימן לארץ המשיכו לחבר
שירים במתכונת שירי הדיואן ,ורבים
מהם זכו לפרסום בספרים או בעיתונים
שונים .מתימן ידועים לנו למעלה מ200-
משוררים ,והם הותירו לנו כ 5000-שירים.
השירים המוכרים לנו מתוך דיואן השירים
המצוי כיום הם אך חלק מזערי מהשירה
שנכתבה במשך הדורות .זו נשארה גנוזה
בכתבי יד בגדר מורשת ספרותית בלבד.
שירת יהודי תימן מצטיירת בדרך כלל
כשירה דתית ,הגותית ורצינית ,בעלת
הבעה אצילית ורוממות הנפש ,וחלק
מהשירים אפופי קדרות ונכאים .רוב
רובה שירת גלות וכיסופי גאולה שרוח
של תפילה וכובד ראש שוָרה עליה .אף
על פי כן ניתן לגלות בה שביבים של
רוח שעשועים ושמחת חיים ,של הומור
וסאטירה.
תופעה זו ניתן לגלותה כבר בשירת תימן
הקדומה ,כגון במקאמות פרודיות של ר'
דוד בן ישע הלוי (המאה הט"ו) 1,הנמנה
2
עם חשובי הסופרים שקמו ליהודי תימן.
בין שאר יצירותיו גילה המנוח יהודה לוי
נחום שיר היתולי על מלחמתו הנואשת
3
כנגד מכת היתושים:

כגון בפרודיה 'אגרת המן ומשל על
1
התרנגול' ,כנראה מחיבורו של ר' דוד בן ישע
הלוי (המאה הט"ו) ,וראה טובי ,שבט ועם
א (ו) (תשל"א) ,עמ' .238-223
רשימת יצירותיו ראה טובי ,רבי דוד
2
בן ישע הלוי (תימן ,המאה הט"ו) ,עלי ספר
טז (תש"ן) ,עמ'  ; 93-79או הנ"ל בספר
"אלג'אמע" ,ירושלים תשמ"ח ,עמ' 187-175
 3ראה אור (ללא ניקוד) בספרו של י' לוי נחום
חשיפת גנוזים מתימן ,חולון תשל"א ,עמ' קעב.
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סימן :מבן ישע הלוי
מִן ַהּי ַּתּוש ֲאנ ִי נִבְהָל /
ּכִי הּוא ּכְבֶן ַחי ִל ֱאמֶת נ ְִדמָה
ּבָרּוְך ֲאׁשֶר ּבָָרא לְעֹולָמֹו /
ּג ִּבֹור ו ְ ַחּלָׁשָ ,רב ּובֶן ָאמָה
נַעְׂשּו ּבְנ ֵי ַהּי ַּתּוש ּכְמֹו ּדֻּבִים /
טֹוְרפִים לְבֶן ָאדָם ּבְרֹוב חֵימָה
יַחַד ְסבָבּונ ִי ּבְכָל רּו ַח /
צָפֹון וְנֶג ֶב י ָם וְג ַם ֵקְדמָה
ָׁשלְחּו ּבְעַצְמֹותַי ּכְמֹוֵקד אֵׁש /
5
ז ֶה ּבָא ּבְכִידֹונֹו וְז ֶה הֹומֶה
עֹוד ִקּבְצּו ִמּכָל הֲמֹונ ֵיהֶם /
מִּכּוׁש ּומֵהֹודּו ו ְתֹוג ְַרמָה
ִהּנ ֵה ֲאנ ִי לֹובֵׁש ּו ִמ ְתּכַּסֶה /
ֶאעְׂשֶה עֲלֵי ּגּופִי ּכְמֹו חֹומָה
ֹלא אְֵדעָה עַד ּכִי עֲָק ַצנ ִי /
נִכְנ ָס ּבְנ ֶֶקב סּות לְפִי עְָרמָה
ו ַי ו ַי ֲאנ ִי צֹועֵק ּבְכָל לַיְלָה /
ָּתמִיד ֲאנ ִי וְהֵם ּבְ ִמלְ ָחמָה
4
 10יָחִיד עֲז ַָרנ ִי ּבְעֶז ְָרתֹו  /י ַָדי עֲלֵי...
גם ב"ספר המוסר" לר' זכריה אלצ'אהרי,
בן המאה הט"ז ,הנחשב לגדול הסופרים
בני תימן ,ניתן למצוא פרקי הומור
משעשעים 5,וכך גם בשירי קציד
המצטיינים בהבעה קומית .אולם דומה
שרוח השעשוע וההומור הלכה והתגברה
בדורות האחרונים ,הן כתוצאה מירידת
רמת השירה ומפיחות באצילות הבעתה,
והן כתוצאה משינוי סדרי החיים עם
עליית יהודי תימן לארץ .בעוד שירת
הגלות והגאולה הלאומית אמורה דרך
כלל בשם הכלל הלאומי ,הרי בשירי
ההומור והסאטירה נשמע יותר קולו
האישי של המשורר ,כשבאחדים מהם
בולטת מעורבותו הרגשית.
תחילה נבחין בין הסאטירה לבין ההומור.
 4ההמשך חסר בכתב היד.
ספר המוסר ,מהדורת רצהבי ,ירושלים
5
תשכ"ה .אלצ'אהרי הושפע מרוח ההיתולים
של אלחריזי ,ושם ניתן למצוא ,לדוגמה ,את
השיר על האשה הכעורה שהוא גרסה מתונה של
שיר האשה הכעורה שב"תחכמוני" לאלחריזי ,שער
הששי.

הסאטירה והגנאי תכליתם לבקר
תופעה שלילית או מציאות מאכזבת,
והם אמורים בלשון מגחכת ולעגנית,
סרקסטית ועוקצנית ,ולעיתים אף
בהטחת חרפות וגידופים כלפי בעלי דבבו
של המחבר .מטרת הסאטירה בדרך כלל
לפגוע ולהכאיב.
לעומת זאת ההומור אין בכוונתו לבקר או
לפגוע .מעצם טבעו הוא נועד מלכתחילה
לבדר ולהשרות אוירה נינוחה או להפיג
את המתיחות הקיימת ביצירה .בהבעה
הקומית יש לעיתים לעג עצמי של המחבר
או תלונה על תעלולי הגורל ורוע המזל.
ההומור מנצל את אפקט ההפתעה הקומית
בדמותן של אמירות שנונות ומפתיעות.
יסודות הומוריסטיים
כאמור ,בשירת יהודי תימן ישנם שירים
שלמים שעיקר עניינם לשעשע ולבדר,
והמכוון לשירי ה'קציד' הסיפוריים,
וביניהם שירי הויכוח 6.בשירי הויכוח
מתווכחים שני צדדים  -מי מהם יותר
חשוב או מי מהם נעלה יותר ,כגון הויכוח
בין העין לבין הלב ,בין הגוף לבין הנפש,
בין הרווק לבין הנשוי ,בין הקאת לבין
הקהוה ,בין צמחי הבשמים או בין העיר
ַּתעִז לבין צנעא ,בירת תימן .כל שירי
הויכוח אמורים בצורת דיאלוג בין שני
הצדדים ,ולבסוף פוסק המשורר ,שהוא
השופט ,מי מהם צודק.
לעומתם בשירי הקציד הסיפוריים
המשורר בדרך כלל מספר בגוף ראשון
מקרה רע או ביש מזל שקרה לו ,מידי
אדם או מידי הגורל ,והוא שח באזנינו את
מר גורלו .המחבר משתף אותנו בשברון
לבו ולא פעם ממטיר על בעל דבבו קללות
וגידופים איומים .בסיפורים אלה יש אולי
גרעין עובדתי ,אך טמונים בהם יסודות
סאטיריים והומוריסטיים שמטרתם
לשעשע את הקורא .בשירת תימן ידועים
לנו כ 18-שירי קציד כאלה ,ביניהם קציד
 6וראה רצהבי ,שירי קציד תימניים ,ספר אברהם
צבי אידלזון ,ירושלים תשמ"ו ,עמ' קסט-קצא.

אלצינייה (שיר הספל) ,קציד אלמרש
(שיר מזלף הבשמים) ,קציד אלמלחפה
(גלימת הטלית) ,קציד אלעאיב (שיר
המגונה  -שגרם למחבר הפסדים כספיים,
והוא ממטיר עליו חרפות וגידופים) ,קציד
הארון אלמעון (סיפור אהרן הארור -
התחמק מפרעון חוב ,והמשורר ממטיר
7
עליו מנה גדושה של קללות וחרמות).
אך לא תמיד מקדיש המשורר שיר
שלם לענייני סאטירה והומור .יש שהם
תופסים חלק משיר ,מעין תבלין חריף
לדברי המשורר .ההיגד ההומוריסטי
משמש גם למתן תשובה ניצחת למבקריו
של המחבר .כך למשל אדם הנוהג לעשן
(נרגילה) משמיע באזני מבקריו נימוק
מוסרי בניסוח מכתמי:
ְׁשאָלּונ ִי ּומַה ּבֶצַע ּבְעָׁשָן /
ֲאׁשֶר ֶא ְׁשּתֶה ו ְהּוא יִׂשְרֹוף ּג ְרֹונ ִי
ֲהׁשִיבֹותִים לְבַל אֶת ּפִי ֲאנַּבֵל /
8
ו ְ ֶאחְׂשֹוְך ִמּדְבַר ׁשֶֶקר לְׁשֹונ ִי...
בביטויים ההומוריסטיים לא תמיד עומד
המחבר בפני הפיתוי להפיק בת-צחוק
באמצעות ביטויים או רמזים אירוטיים.
גם משוררים דגולים מן השורה הראשונה
עשויים להשתמש בביטויים נועזים כדי
לתבל דבריהם בנימה של הומור .כך למשל
ר' זכריה אלצ'אהרי ,שנמנה עם חשובי
המשוררים בתימן ,משלב ביטוי אירוטי
חריף בשיר החידה שלו על הנר" :וְתָבֹוא
עַל ּבְעָלֶי ָה ו ְ ִתג ְמֹור  /וְהִיא ַתעַל וְי ְֵרדּו
לַּבְָקעֹות" 9.כיוצא בו ר' יוסף בן ישראל
(סוף המאה הט"ז וראשית הי"ז) ,משורר
חשוב שהשפיע רבות על שירת ר"ש שבזי,
משלב ביטויים נועזים בשירי החידה שלו.
על מזלף מי הוורדים (בערבית 'מְַרׁש') הוא
אומרּ" :ומֵי ַרגְלָיו יְהֶא ׁשֹופְֵך ּבְעַּזּות ּ /בְתֹוְך
ָקהָל ו ְ ַסנְהְֶדִרין סְמּוכָה" 10 .ובחידה על אבן
הריחיים הוא אומרֲ " :חי ָלֹותָיו ְרמַ"ח יֹותֵר
עֲׂשָָרה  /ו ְלֹו ַאּמָהְ 11מזַּנ ָה עִם ּפְ ָתאִים /
ְמ ַׁש ֶּמׁשֶת לְעֻּמָתֹו ּבְכָל עֵת ְ /מ ַת ֶּקנ ֶת סְעֹודָה
 7וראה בפירוט הנ"ל ,שם.
 8הנ"ל ,שירת תימן העברית ,תל אביב תשמ"ט,
עמ'  ;167שלום מדינה ,אפיקים קז-קח (תשנ"ו) ,עמ'
.49
' 9ומה היא המשמחת' ,הנ"ל ,שם ,עמ' .157
' 10בני תורה השיבוני תשובות' ,הנ"ל ,שם ,עמ'
.160
 11דימוי אירוטי לידית התקועה כאבר זכרות
בגומת הרכב של הריחיים.

12

לַּקְרּואִים".
משורר בן ימינו ,ר' חיים בן משה שקדי,
הולך בעקבות אבותיו הקדמונים ואף
הוא מחבר חידות מתובלות בביטויים
אירוטיים שנונים עד מאד .בשיר חידה על
העט 13הוא מדמה את מלאכת הכתיבה
לאקט של מגע בשרים ואומר:
ו ְהּוא ׁשֹוכֵב ּבְחֵיק נָׁשָיו ְמ ַמּלֵל /
ּו ֵמז ִיעַ ּבְעֵת ַמּג ַע ּבְׂשִָרים
ּו ִמ ְת ַחּמֵם ּו ַמז ְִריעַ ז ְָרעִים /
מְעֹוָרבֹות לְמִין ֶאחָד ְקׁשּוִרים
ּבְתֹוְך ּבְִקעָה לְ ָבנ ָה וַאֲֻדּמָה /
ְּתלָמֶי ָה ּכְמֹו ּכֶֶרם ּגְפָנ ִים...
הסאטירה  -נשקו של הנפגע
אך כאמור קיימים שירים חריפים
ועוקצניים יותר שתכליתם לתקוף אדם
מסויים או לבקר תופעה שלילית או
מציאות מאכזבת ,ואלה הם השירים
הסאטיריים .בשירים אלה ההבעה
סרקסטית ולעגנית ,מבזה ומשפילה ,ולא
פעם אפשר למצוא בהם מנה גדושה של
חרפות וגידופים מעל ומעבר למה שהאוזן
יכולה לשמוע .לדוגמה ,יהודי שגנבו ממנו
14
את הספל היקר שלו ('צִינִי ָה' בערבית)
ממטיר קללות נמרצות על ראש הגנב
הלזה (תרגום מערבית):
"לּו אְֶראֵהּו ּדְקּור חֲָרבֹות /
יְהֶא ְמ ַחּז ֵר עַל ּכָל ּפֶתַח /
ָּתלִין זּוג ָתֹו ַאלְ ָמנ ָה /
15
יְהֶא ּדּוגְמָה לְָקלֹון. "...
ודוגמה נוספת ממשורר בן ימינו ,ר' שלום
זכריה כהן ,רב ומשורר בעל יבול ספרותי
ניכר .ר' שלום עלה לארץ עם עליית "על
כנפי נשרים" והתיישב במושב אחיעזר.
לפני עלותו ארצה שימש אב-בית-דין של
העיירה ביצ'א שבתימן .שיריו מקובצים
ב"ספר שיר ומוסר" שראה אור במושב
אחיעזר בשנת תשמ"ח .שיריו כתובים
במתכונת שירת יהודי תימן  -שירים
סטרופיים בעלי 'תושיח' ('מוושחאת')
' 12השיבוני באיש אין בו נשמה' ,הנ"ל ,שם ,עמ'
.160-159
' 13חמוד לבי יקר דעת ובינה' ,הנ"ל ,שם ,עמ'
.162
 14ספלי החרסינה נחשבו בתימן ליקרי ערך,
ונקראו בשם 'ציניה' על שום מוצאם מסין.
 15ראה בספרו של רצון הלוי ,שירת ישראל בתימן,
כרך ב ,קרית אונו תשנ"ט ,עמ' .561

במשקל היתדות והתנועות ושירים שווי-
חרוז .אולם התכנים שונים לחלוטין.
אחדים משיריו מתעדים אירועים
שאירעו לו בתימן ,ואחרים כבר מגיבים
על המתרחש בארץ לטוב ולמיטב .והנה
אתרע מזלו של ר' זכריה ,ומאן דהוא חמד
את התיש שלו וגנבו.
ר' זכריה אינו יודע את נפשו מצער בגין
גניבת התיש ,והוא מצליף על ראש הגנב
הלזה קללות מחורזות לאורך שיר 'מושח'
(שיר אזור) שלו ,וחותם בכינויים צורבים
לאותו גנב נמבזה:
"ו ְ ַהּגַּנ ָב הּוא עַכְּבֹור /
ו ְהּוא ּבּור ּובֶן ּבַר ּבּור /
וְאִם י ֵׁש ּדִין ַּבּצִּבּור /
יְהֶא מּופְָרׁש מִן ַהּצִּבּור /
ו ְהּוא אָרּור ו ְָקבּור /
וְכָל יָמָיו יְהֶא ׁשָבּור...
(ומסיים בחתימה השגרתית)
16
וְכֻּלָכֶם ּבְרּוכִים":
כיוצא בו ר' יפת בן אברהם תעיזי ,שלרוע
מזלו נגנבה הגלימה היפה שלו שהיו בה
ארבע כנפות מצוייצות .ר' יפת חי בשרעב
ובעדן בין השנים תר"ב  -תרע"ב (- 1842
 ,)1912והוא נחשב בין גדולי המשוררים
בדורות האחרונים ,והוא סבו של המקובל
הקדוש ר' מרדכי שרעבי זצ"ל .ר' יפת
התארח פעם בחתונה ,ובעודם שקועים
בשירה ובריקוד סחב מישהו את גלימתו
המצוייצת ונעלם .ר' יפת אינו יכול לכבוש
את זעמו ,והוא מחבר שיר ארוך בשם
'קיצת אלמלחפה' (סיפור הגלימה) שבו
הוא שופך קיתונות של קללות נמרצות על
ראש הגנב הנקלה:
"ימיט האל על גופו חלחלה ,עם קדחת
בארבעת סוגיה...יכה בסמאון וכל חייו
ינוד ,יעוות האל צלמו ודמותו...חטמו
יהא חרומף ,שטוח כאגן ,חורי עיניו
ידמו ליעֶה ,...שיניו מגרפות מתעקלות,
לעדור בהן מזבלות ואשפות ,...ימתחו
עורו לתופים ,ועצמות מרפקיו  -למקלות
תיפוף ,וציציות (הגלימה) כנחשים זוחלים,
ישתרגו סביב צוארו."...
בסגנון התפילות
כיהודים האמונים עלי תפילה ופיוט
 16ראה שלום זכריה כהן ,ספר שיר ומוסר ,רמלה
תשמ"ח ,עמ' .74
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משתמשים המחברים בתבניות שכיחות
כמסגרת לשיריהם ,החל מסוגי השיר
השכיחים בדיואן השירים שלהם ,ועד
לפיוטי התפילה השגורים על פיהם
ממחזור התפילה .המחברים מנצלים את
המסגרת הפרוזודית של הפיוטים ,דהיינו
את המבנה ,המשקל והחרוז ,וכן את
הנעימה המקובלת ואת ההקשר הליטורגי
של המועד שבו נאמר הפיוט ,ויוצקים
לתוכם את חרוזיהם .גם פיוטים נאצלים
הנאמרים בחרדת קודש בבית הכנסת
עשויים לשמש מסגרת מתאימה לשירי
חידוד ולפארודיות סאטיריות ,וזאת על
מנת ליצור פער משעשע בין הפיוט המקורי
לבין 'הפיוט' הפארודי.
כך למשל מקונן יהודי מאן דהוא בהומור
עד לדמעות על תבשיל השבת שלו שנאכל
בידי אשתו שעה ששהה בבית הכנסת ,וכל
זה בסגנון ובנעימה של "לך אלי תשוקתי"
לראב"ע ,שיהודי תימן נוהגים לאומרו
בליל כיפורים (לפני "כל נדרי") בדמעות
17
שליש.
לְִריפָתִי לְִריפָתִי /
ֲאׁשֶר ִא ְׁשּתִי ֲאכָלַּתָּה
ֱהכִינַּתָּה לְיֹום ַׁשּבָת /
ֲאכָלַּתָּה ֲאכָלַּתָּה
ּבְעֵת לֶכְּתִי לְ ִה ְתּפַּלֵל /
ְּת ִפּלָתִי ּג ְִרימּותָּה
ֲאנ ִי ּדֹואֵג לְִריפָתִי /
ּבְעֵת ּתְִקַרב ּבְ ֶח ְמ ָאתָּה
 5ו ְלּו נ ִ ְׁש ַּתּבְָרה ַרגְלִי /
לְ ִה ְת ַאחֵר ּבְעֵת צֵאתָּה
ו ְ ָהי ָה לִי ְׁשבָח הְַרּבֵה /
ּבְיֹותֵר עַל ְּת ִפּלָתָּה
ּבְ ָאכְלָּה ַּתעֲלֹוז נַפְׁשִי /
ו ְ ֶא ְתּפַּלֵל לְעּו ָּמתָּה
וְהִיא ָהיְתָה ְקרֹובָה לִי /
וְׁשָבּועַ לְתֹו ַחלְּתָּה
ּבְׁשָבּועַ י ְמּותּון עָם /
וְיִחְיּון עָם לְתְִקוָתָּה
ֲ 10אנ ִי אָׁשּוב ו ְ ֶא ְתוַּדֶה /
ו ְֹלא אֹוסִיף וְלֵׁשְנֹותָּה
 17ראה רצהבי ,שיר הריפות ,מאזנים לט (תשל"ד),
עמ'  .118-116נדפס שוב :שירת תימן העברית ,תל
אביב תשמ"ט ,עמ' .169-168
לפי רצהבי ,השיר נתגלה בתכלאל תימני ,וכל עוד
לא הוכח אחרת ,הריהו בחזקת תימני.
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ו ְֹלא אֹוסִיף לְ ִה ְתּפַּלַל /
עֲֵדי אֹוכַל ֲחמִידָתָּה
ו ְֹלא ַא ְׁשאִיר לְ ִא ְׁשּתִי ּכִי /
ֲאׁשֶר י ְִדּבַק ּבְחְַר ָסתָּה
ו ְ ֶא ְתּפַּלֵל ּבְטּוב נַפְׁשִי /
ּבְכַּוָנ ַת ּכְלָל ּדַעְּתָּה
ו ְֹלא י ִּכֹונְנ ָה לי ִ לֵב
ֲאנ ִי ָקׁשּור ּבְ ַא ְה ָבתָּה
ּ 15ומַה ּבֶצַע ּבְ ִא ְׁשּתִי ּכִי /
ֲאגַּלֶה אֶת ּפְעּוּלָתָּה
ו ְ ַאּכֶּנ ָה עֲֵדי ּתִָקיא /
ֲאׁשֶר ָאכְלָה לְ ָׁשעָתָּה
ו ְ ֶאׁשְּבֹור ַמלְּתְעֹותֶי ָה /
עֲלֵי ֹראׁשָּה ּופַּדַ ְחּתָּה
ֲאׁשֶר ּפָנ ַת וְג ַם ָאכְלָה /
לְִריפָתִי ּבְֹלא ִעּתָּה
ו ְלּולֵי ּבְָרחָה ֶמּנ ִי /
ֲאז ַי הַּיֹום ְקבּוָרתָּה
 20וְתְִרעַב ֵמ ֲאׁשֶר ָׂשבְעָה /
ו ְ ַהּיָתֵד ּבְַר ָּקתָּה
י ְִדיַדי ַקּדְׁשּו ִעּמִי /
ֲאנ ִי ֶא ְתאַו לְנ ַּדֹותָּה
וְאִם ּתָׁשּוב ו ְֹלא ּתָׁשּוב /
לְ ָאכְלָה עֵת ּפְִרידָתָּה
ֲאנ ִי ֶא ְמחֶה ּפְ ָׁשעֶי ָה /
ו ְאֹוסִיף עַל ּכְתּו ָּבתָּה:
בימינו חוברו שירים טראגי-קומיים בידי
עולים חדשים מתימן ,שנתקלו בארץ
במציאות קשה ומאכזבת .משוררים
אלה בחרו לעטוף את ביקורתם בנימה
הומוריסטית וסאטירית ,ואת מצוקותיהם
העדיפו ללוות בבת צחוק שיש בה יותר
מקורטוב של עצב.
פייטן כזה הוא עובדיה זנדני .עובדיה
זנדני הוא פייטן ודרשן וסופר סת"ם
שעלה בסוף תש"ט ( )1949מברט שבצפון
תימן והתיישב במושב ינון .בארץ נתקל
במציאות קשה ומאכזבת .את חוויותיו
הוא מביע בחרוזים שהצער והתסכול
משתקפים מהם .אחדים מהם מהולים
בהומור שרוח עצבות שורה עליו .אחד
משיריו כתוב בנוסח האזהרות של ר'
שלמה אבן גבירול ,שיהודי תימן נוהגים
לקרוא אותן בנעימה חגיגית תוך התעלות
הנפש בבית הכנסת בחג השבועות .בשיר
זה הוא מתנה את מר גורלו ואת קשייו

כחקלאי שזה עתה הגיע לארץ מתימן
ואינו יודע בין ימינו לשמאלו בעבודה זו.
בהקדמה לשיר הוא אומר:18
 בשנת  1954נתיישבו החברים במושבינון וקיבלו כל אחד שתי חלקות אדמה
 חלקה א' (על יד הבית והיא קטנה)וחלקה ב' (רחוקה מן הבית והיא רחוקה).
והיו שמחים בחקלאות .לכבוד החקלאות
חיברתי אזהרות אלו ליום אסרו חג בארץ
ישראל:
ּבְ ֶחלְָקה ּבֵי"ת ֶא ֱעׂשֶה /
ו ְכֹוחִי ֹלא ֲאכַּסֶה
ּבְֹלא ֵׂשכֶל ּכְמֹו ׂשֶה /
מְַקּפֵץ עַל הִָרים:
ֲאפִיּלּו יַעַבְדּו מְֻקּדָם /
עַד ּגְמָר ַה ֵחלֶב ו ְ ַהּדָם
ֹלא יַעֲלֶה ּבְיָדָם /
ְׂשכַר ַהּנ ִ ְשּכִָרים:
 5וְאִם ַּתחְרֹוׁש ֶחלְָקה ּבֵי"ת /
ו ְ ִתז ְַרע ּבָּה ּכְרּובִית
ֹלא י ְִקנּו ַּבחֲרּובִית /
ּבְזֹול ַה ְּמחִיִרים:
ו ְלּו ִּתז ְַרע צְנֹון /
יְו ַאכִ'ַדּך ַאלְג ִ'נ ַאן
וִיַּבְַקא ַראסַּך ּדַנ ַאן /
מִן ּכֻת'ר ַאּדְבִָרים:
(ואם תזרע צנון /
אתה עלול להשתגע
וראשך יכאב /
מרוב הדיבורים)
וְאִם ִּתז ְַרע ּכְרּוב /
ּבַא יִעְִרּבּוּך עִרּוּב ("יסדרו" אותך)
 10ו ִ ַתבְַקא ּבֹּה ַמּכְרּוּב /
ו ְ ִתּתֵן אֹותֹו לַּפִָרים( :ותשאר בו עצוב)
וְאִם ִּתז ְַרע ָּבצָל /
ְמחִירֹו ז ִיל הַּזֹול
ׁשִי ִּבלַאש וְׁשִי ּגָז ֵל /
יִׁשִּלּוה ּדֹובְֵרי ׁשְָקִרים:
(חלקו בחינם וחלקו גזל /
יקחוהו השקרנים)
ו ִִד'י יִז ְַרע ַחסַה /
ּבַא יּוג ִ'עֹה ַראסֹה
וִי ַבלַא ּבִאלּנַג ַ'אסַה /
וְׁשֵם אֱֹלִקים ֲאחִֵרים:
 18עובדיה (עואץ') זנדני ,ילקוט עובדיה ,תל אביב
תשמ"ו ,עמ' קלד-קלח.

(והזורע חסה /
ראשו עליו יכאב /
וילאֶה מהרשעּות)..
ְ 15מלָפְפֹון אִם ִּתז ְַרע /
ּבֵן ֶׁשמֶן ז ָב ּומְצֹוָרע
וְיִהְי ֶה לְָך ׁשֵם ָרע /
וְכַּמָה עֲלִילֹות ּדְבִָרים:
אִם ּבְ ַצלְצָל ִּתז ְַרע לְָך /
ּכַּמָה ְּתעַּׂשֵב ַאּתָה ו ְ ִא ְׁשּתְָך
ו ְ ִכ ְמעַט ֵּתצֵא ִמּדַעְּתְָך /
ו ְעֹוד ֹלא נִגְמִָרים:
זֹוֵרעַ ִקּׁשּואִין ּוְדלָעֹות /
ְמ ַבזְּבֵז ּכַּמָה ׁשָעֹות
 20מְַקּפֵץ עַל ּגְבָעֹות /
מְַדּלֵג עַל הִָרים:
ּתִיַרס ֶאז ְַרע לְָך /
ַמ ֲאכָל לִבְ ֶה ְמּתְָך
וְאִם ּג ְַרעִיּנ ִים יִהְיּו לְָך /
ּבַא יּואכֻלּוה ַאלְעַכְּבִָרים:
(יאכלוהו העכברים)
ָּב ְטנ ִים ֶאז ְַרע לְָך /
ּומַה ִאכְּפַת לְָך
ֹלא י ְַדּבְרּו ִאּתְָך /
ּפְִקיִדים ּו ַמזְּכִיִרים:
ּ 25כָל ֶאחָד הּוא ְמ ַטּפֵל /
ּבְעַצְמֹו הּוא ְמזַּבֵל
ּתֹופֵס ַר ֲחבֵי ֵּתבֵל /
ו ְֹלא רֹוצֶה ְׂשכִיִרים:
י ֵׁש עֲמּוסִים ּבְחֹובֹות /
ׁשְקּועִים ּבְתֹוְך לֶהָבֹות
וְאֵין מְַרּפֵא לַּלְבָבֹות /
ֲאׁשֶר הֵם נִבְעִָרים:
עולה אחר נאלץ למלא את חובת השמירה
הלילית בשערי המושב שלו .לפני השמירה
עבר תדרוך ושינון של כללי השמירה ,ואת
כל אלה הוא משנן בבקיאות ראוייה
לשבח בהשראת אחד משירי הדיואן
התימני "שמע האל עניני בתפילה",
כשהוא משתדל עד כמה שאפשר לשמור
על משקל וחריזה ,אם כי לא תמיד עולה
הדבר בידו:
ְׁשמַע ָהאֵל עֲנ ֵינ ִי ַּב ְּת ִפּלָה /
ּופְֵדנ ִי נ ָא ֵמ ֻחּקַת ָצבָא חֲמּוָרה
ֲאׁשֶר ּגָז ַר ּבְכָל לַיְלָה ְׁשמִיָרה /
ּבְכָל ַׁשעַר לַעֲמֹוד ּבְמֹוָרא
עִם רֹובֶה ּכֹובַע וַחֲגֹוָרה /

ּבַּקֹור ַּבּקֶַרח ו ְ ִצּנ ָה
ְמ ַחּכִים ׁשָם לְעֵת ּתֹופִיעַ מְכֹונ ָה /
וְעִם ּבֹואָּה ֶאצְעַק "עֲצֹור נ ָא!"
ּ 5כַּבֵה אֹור ו ְֵרד ִמּמְכֹונ ָה /
ו ְ ִתתְַקּדֵם וְי ַָדי ִים לְ ַמעְלָה
עֲמֹוד ּבְִריחּוק אַּמֹות ׁשְמֹונ ָה /
וְג ַם אֱמֹור ְמהֵָרה ַהּסִי ְסמָה
ִהּנ ְָך מְחּוי ָב לַעֲנֹות ּתֵיכֵף ּבְאֵימָה /
ַאחַר ֵּתלְכָה ּבְׁשָלֹום ו ְ ָא ְמנ ָה
אִם ֹלא ַּתעֲנ ֶה ו ְֹלא ַּתּג ִיד ַהּסִי ְסמָה /
ְמהֵָרה ִּת ְׁשּכְבָה ו ְֹלא ִּת ְהי ֶה ּלְָך ּתְקּומָה
ִהּזָהֵר וְאַל ּתָזּוז מְאּומָה /
ּכִי ַהּכַּדּור ּבְתֹוְך ַה ָּקנ ֶה צְפּונ ָה
ָ 10ה ֶאצְּבַע עֲלֵי ַההֶֶדק נ ְתּונ ָה /
וְז ֶהּו נֹוסַח ְׁשמִיַרת ַהּמְכֹונ ָה
ׁשְמֹור ָאחִי לְחּוּקָה זֹו ַה ֲחדָׁשָה /
ּכִי לָּה ִּתצְטֵָרְך ּבְכָל ָׁשנ ָה ו ְ ָׁשנ ָה
ּבְלֵיל ַׁשּבָת ֶאצְעַק ּבְמֹוָרא /
ּבְהְַקּבִילָה ּפְנ ֵי ַׁשּבָת ַההֲדּוָרה
ּבְלֵב נ ִ ְׁשּבָר ו ְרּו ַח ְמצֵיָרה /
ּבְאֵין ִׂש ְמחָה וְנֶפֶׁש יְתֵיָרה
ֶאצְעַק לְאֵל יָחִיד ׁשְהּוא ּג ָדֹול ו ְנֹוָרא /
ּבְצֵאתִי לַ ְּשמִיָרה ּבְכָל לַיְלָה ּפַעֲ ַמי ִים
ׁשְלֹוׁשָה
 15יָחִיׁשָה ּבְבֶן ּדָו ִד ְמהֵָרה /
19
ו ְיֹוׁשַע נ ָא לְאּוּמָה ַהּיְׁשָָרה.
לסיכום :הדוגמאות שהבאנו מצביעות על
כמה ממאפייניהם של יהודי תימן :יהודי
תימן בחרו במקרים רבים להביע את
עצמם באמצעות שירים .השירה והתפילה
היו שגורים על פיהם עד כדי כך שלא
נמנעו לנצל מסגרות פיוטיות מקודשות
אפילו לענייני הומור וסאטירה .במבע
הקומי או הסאטירי לא תמיד שמרו על
הטעם הטוב ועל חוש המידה .אעפי"כ
שירים אלה הם עדות מאלפת לחיוניות
הרבה ולשמחת החיים הטבועים ביהודי
תימן ,תכונה שעזרה להם להתגבר על
משברים וקשיים במהלך חייהם.

 19הובא בספרו של חיים צדוק ,משא תימן ,תל
אביב תשמ"ה ,עמ' .217

מעשה ידי אמן
מאת אפרים יעקב

בין היתר היה אדוני אבי ,מנחם דאוד
יעקוב נגאר ,כורך ספרים אומן .אומן? רב
אומן! ממש .ואני? אוהב לחפש בגניזות
תימן שם מוצא אני אוצרות המסולאים
מפז .באחת הפעמים מצאתי בילדותי
בגניזת בית הכנסת שלנו "תפארת
ישראל" בנהריה "שתילי זיתים" דפוס
ראשון .ולמרות ש"השתיל" היה מקורע,
שמחתי בו שמחה שלימה .הבאתיו לאדוני
אבי נע"ג על מנת שיכרוך אותו עבורי.
אבי איש דרום תימן לא הכיר את הספר
בתימן ,אלא רק כאן בארץ .הוא השקיע
בו את מיטב תבונתו וידיו ,והספר יצא
מתחת ידו בתיקון שלם הראוי למקובל
דרומי .הספר לא מש מידי ,והייתי קורא
בו ברחובות ובשווקים.
באחת הפעמים קראתי בו בבית הכנסת
בשעת סעודת מנחה .ניגש אלי ראש חכמי
בית הכנסת ,ממעריציו המושבעים של
אבי ,וחטף ממני בצורה גסה ומחוצפת את
הספר .חטיפה אלימה שלא היתה אלא
שאלה' ,מה אתה קורא?'
"זה ספרי! הנה שמי כתוב בשער ",גוער
הוא בי .זו היתה דרכו של האיש כל
הימים .ואכן ,מעשה שטן ,שמו כתוב
בכתב ידו הנאה בתוך שער הספר .הוא
התכוון ללכת הביתה כשספרי-ספרו
בידו" .לא ,מרי ,לא! את הספר הוצאתי
מגניזת בית הכנסת ,ומן הסתם אתה הוא
שהשלכת אותו אחרי גווך על מנת לחסוך
את כסף כריכתו!" התרסתי כנגדו.
הוא נתרצה בדוחק מפני שהוא ידע היטב
את מצבו של הספר קודם כריכתו .תוך
שהוא מהפך בספר ומדפדף בו אמר הוא
לי" :אין אומן כאביך!" והשיב לי את
ספרי.
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בין חיים לחיים
1

מאת אפרים יעקב

יום רביעי בלילה ,שעה קודם חצות,
הסלולר שלי מצלצל .בצדו השני נשמע
קול מוכר .שניה או שתיים וזהיתי את
הקול ,זהו פרופ' פנקס אברהם המתגורר
בפריז .פנקס אברהם ,בולגרי יליד יפו,
אומן בינלאומי ,מקובל ,מורה ,מכשף
ונביא ,ואיש סודם של רבים משועי הארץ,
מקובליה וחכמיה" .אתה בירושלים?" הוא
שואל" .כן ".השיבותי" .בוא מיד לשדה
התעופה ואסוף אותי ".כידוע ליודעי ח"ן
לפנקס אברהם אין מסרבים .הוא איש
מעניין ביותר וכדאי הוא הדבר להשפיל
מירושלים ,מה גם שזו דרישתו ,על מנת
לשמוע ממנו על פגישה עם נשיא בולגריה
או על עבודתו כיועץ לשר החינוך הסיני
או שר החינוך היפני .אברהם פנקס הוא
מומחה עולמי לצבע .צבע של תמונות.
מפריז יוצא הוא לגיחותיו האינסופיות
ברחבי הגלובוס על מנת ללמוד ולאסוף
ידע.
הגעתי לשדה התעופה בלוד ואספתיו,
אותו ואת עוזרת המחקר שלו ,שהיא
כיום פרופ' באוניברסיטת קולומביה
שבניו-יורק" .אתה מכיר את הרב חיים
סינואני?" אני מרים גבה" .אתה שואל
אותי אם אני מכיר את מרי חיים סינואני
החוגרי ,שכל שנה התגורר בבית אבי מספר
שבועות? מניין אתה פנקס מכיר אותו?"
"הוא מפורסם מאד אצלנו בצרפת ,ואף
פתחו ישיבה על שמו בפריס .אני תמה,
והוא תמה על תמיהתי" .סע לקברו של
הרב חיים סינואני ".פקד אברהם" .חצות
ליל ".אני זועק" .סע! יש שם אור!" הגענו
לקברו של מרי חיים סינואני שביהוד,
בחצות הליל ,אם לא בשעות הראשונות
של היממה הבאה.
ואכן אור עלה ממתחם קברו של מרי
חיים סינואני .נכנסנו למערה ,כך מכונה
 1דר' אפרים יעקב הוא חוקר באוני' העברית
בירושלים ומלמד בחוג לתולדות עם ישראל באוני'
בר-אילן ברמת גן.
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בית הקברות בפי רבים מיהודי המזרח.
צמוד לקבר ניצב לו שולחן מוארך ועליו
הטובים שבמעדני עולם .שני גברים
חובשי כיפה מפרדס חנה ,ואשה בחודש
התשיעי להריונה 'ערכים לגד שלחן',
אוכלים שמחים ושרים .בלא אומר ובלא
דברים הצטרפנו אליהם .תוך כדי אכילה
ושתיה רקדנו סביב הקבר במעמד שאין
הזוי ממנו .שתי נשים ,ארבעה גברים,
אחר חצות הליל ,בית קברות.
תוך כדי ריקוד והקפת הקבר מתבררת
ועולה לה תמונה .שני אחים נשואים לשתי
אחיות .שתי האחיות בחודש התשיעי
להריונן .אחת האחיות יושבת על המשבר
בבית החולים הלל יפה בחדרה ומקשה
לֵלֵד .הרב שאיתו נועצו הציע להם לעלות
לקברו של מרי חיים סינואני לקיים
סעודה יחד עם אחותה שאף היא בהריון.
"שהייתכם שם ",אומר רבם" ,תסייע
ללידת האחות המקשה ללד .נשארנו
איתם עד השעה שתים אחר חצות לערך
ונפרדנו לשלום תוך השבעה שהשבענום,
שיבשרו לנו את הקורות את היושבת על
המשבר .בשעה ארבע לפנות בוקר צלצל
הטלפון ונתבשרנו על לידת בן בכור.
בין לבין ,דלה ממני פנקס אברהם פרטים
על מרי חיים סינואני .הוא ביקש לפגוש
את כל תלמידיו של מרי חיים שנותרו
בחיים .ובאמת היינו אצל אחדים מהם,
כמו מרי יוסף רצ'א ולאחרים הגיע הוא
בכוחות עצמו .בין יתר הדברים סיפרתי
לו ,כי בשעת פטירתו ציוה מרי חיים את
מקלו לאדוני אבי ,ואת ּתְַרּבּוׁשֹו לסעיד
סולימאן אלכהן .זו היתה דרכו של מרי
חיים סינואני להאציל סמכויות.
פנקס אברהם התקשה להבין שענק זה
היה בן בית בביתנו ,בביתנו דוקא .הוא
השביעני שהוא רוצה לראות את מטהו
של מרי חיים סינואני .ואכן הראיתיו.
הוא ביקש לקנותו בכל מחיר ואין צריך
לומר שסירבתי.

היא ביקש לעשות ממנו העתק .נסענו ליפו
לאומן עץ ,חברו של אברהם ,וזה חרט
עשרים מקלות זהים .על מקל העץ של
מרי חיים סינואני ,שבו החזיק כל ימיו,
חרוט הפסוק" :עץ חיים היא למחזיקים
בה" .פנקס אברהם פיזר את מקלותיו של
מרי חיים סינואני ברחבי פריז.
עד היום לא נתחוור לי מדוע ביקש פנקס
אברהם לעלות על קברו של מרי חיים
סינואני בחצות ליל .ואולי מרי חיים
סינואני זימנו לשם?!

עוד מדרש

מאת אפרים יעקב

בשנת  1966זכה רש"י עגנון בפרס נובל
לספרות .תמיד אהבתי את עגנון וחשקתי
בכתביו .בחלון הראוה של חנות הספרים
הגרמנית שטיינברג בנהריה עמדה לה
סידרה מפוארת של כל כתבי עגנון עם
הטבעה מיוחדת על אודות זכייתו בפרס
נובל לספרות .מה חשקה נפשי בספרים
אלה .הספרים עלו מספר בודד של לירות,
אך עבורי ,ילד לפני בר המצוה ,היה זה
סכום שאינו רלוונטי .ביקשתי מאבי כסף
לקנות את 'כל כתבי'" .עגנון?" שאל אבי.
"מה זה עגנון?" הסברתי .אבי שידע את
אהבתי לספר שוכנע אחר מאמצים .מכאן
החילותי את חטאי הגדול ,בניית ספריה
מודרנית .מספריה ת"ת ,דהיינו 'תורנית
תימנית' ,לספריה 'מודרנית מערבית'.
על כל פנים ,באחד הערבים ראיתי את אבי
קורא מתוך אחד מספרי עגנון החדשים.
ארבתי לו עד שיסיים .לכשסיים שאלתיו,
"נו ,מה דעתך? נו?" "עוד מדרש!" הפטיר
אבי.
כאשר סיפרתי זאת למו"ר הפרופ' עזרא
פליישר אמר הוא לי :זאת הביקורת הטובה
ביותר שעגנון יכול היה לצפות .גם מאיר
בניהו שיבח את שבחו של אבי .פרופ' הלל
וייס ביקש ממני רשות להשתמש בעבודתו
ב'ביקורת' זו.

שמואל יבנאלי ויהודי תימן  -הערכה הדדית
מאת דר' אמנון מעבי

רקע
לפני מאה שנים ( ,1911כסלו תרע"א) יצא
שמואל יבנאלי 1לשליחות מטעם המשרד
הארץ-ישראלי (להלן "המשרד") והרב
אברהם יצחק קוק ,שלימים נבחר לרב
הראשי ליהודי היישוב 2,לתימן במגמה
לעורר את יהודיה להגשים את החזון
הציוני שהחל מנשב וסוחף רבים מיהודי
אירופה וארץ-ישראל.
האם מקרי הוא שדווקא יבנאלי יצא
לשליחות לתימן ולא מישהו אחר מבין
אישיו הבולטים של היישוב העברי
בתקופה ההיא ,אם לאו? מה היו מניעיו?
ומה היו מניעי מנהיגי מוסדות היישוב אז
לעליית יהודי תימן.
יבנאלי ,מאז שליחותו לתימן ,נחשב
הוא בעיני רבים מבני דורו ,ל"פטרון"
עולי תימן בארץ-ישראל .ואכן הוא היה
"העומד בפרץ" כמגן על עולי תימן בארץ-
ישראל ,ובמיוחד ,במושבות הוותיקות,
בעשור הראשון של המאה ועשרים ,אל
מול "המשרד" ,משלחת "ועד הצירים",
ועדי המושבות והאיכרים.
האם לקביעה זו יש על מה להסתמך?
האם עומדת היא במבחן המציאות דאז? -
 1שמואל ורשבסקי (יבנאלי) ,)1961-1884( ,עלה
ארצה בשנת  ,1905עבד כחקלאי במושבות יהודה
והגליל ,היה גם ציר ברב הקונגרסים הציוניים.
בימי מלחמת העולם הראשונה הוא התנדב לגדודים
העבריים ,נמנה עם ראשי הסתדרות העובדים ועם
מייסדי מפלגת "אחדות העבודה" .הוא פעל בעקר
בתחום החינוך והתרבות .פובליציסט/סופר בכתבי
עת של תנועות הפועלים ,בהם כתב מאמרים בענייני
הישוב והתנועה הציונית ,בענייני השעה ,בבעיות
חנוך ואת "בבקרה של תנועה" ו"על תולדות חובבי
ציון" .ממנהיגי "הסתדרות הפועלים החקלאים",
תנועת העבודה וממקימי ההסתדרות ,אחדות
העבודה ומפא"י.
 2הרב קוק נבחר כרב הראשי האשכנזי הראשון
בארץ-ישראל בפברואר  1921עם הקמת "הרבנות
הראשית" ע"י שלטון המנדט הבריטי ,ביחד עם
רב ספרדי הרב יעקב מאיר כ"ראשון-לציון",
במסגרת פקודת העדות שתכליתן הקמות מוסדות
לניהול עצמי לקראת עצמאות עתידית של העדות
בישראל (מוסלמים ,נוצרים ויהודים) ,להרחבה על
הקמת "הרבנות" ראו א' מעבי ,קליטת יהודי תימן
במושבות ארץ-ישראל  ,1946-1923חיבור לתואר
דר' ,אוניברסיטת בר-אילן ,רמת-גן תשס"ט ,עמ' .44

מאמר זה יבחן זאת על כל פרטיו והיבטיו
וינסה לאששה או להפריכה .כמו גם
המאמר יבחן את הרקע לשליחותו בתימן
ומידת הצלחתה.
מיהו יבנאלי?
שמואל יבנאלי נולד כשמואל-אלעזר
ורשבסקי ,בשנת  1884בעיירה קזנקה
בפלך חרסון שברוסיה (כיום אוקראינה)
להוריו ברוך ורחל .הוא למד ב"חדר"
ובבית מדרש ,וכשגדל למד גם בישיבה.
כנער סקרן ודעתן עזב את הישיבה ועבר
לאודסה שם התוודע לעולם החופשי וכן
לפרעות ביהודי רוסיה ולאנטישמיות ,כי
רבה היא .שם גם השלים את הלימודים
לבחינות בגרות תוך השתלבותו בחיים
הציוניים במקומות הרבים בהם עבר .הוא
הסתבך עם השלטונות הרוסיים בחרסון
אשר עצרוהו ,ומכריו הבריחוהו לאודסה
כשהוא מאופר ומוסווה ומשם המשיך
באנייה לארץ ישראל בכסלו תרס"ו
3
(דצמבר .)1905
בהגיעו ליפו הוסע לעבודה בבית-חרושת
לשמן ב"-חדיד החדשה" ,אשר הוקם
בשנת  1902ע"י המהנדס נחום וילבושיץ,
ועל-בסיסו הוקמה בשנת  1910החווה
החקלאית "בן שמן" ,שנקראה ע"ש בית
החרושת .במקום מצא בן-שיח ותיק ואיש
כלבבו בשם שלמה לבקוביץ' ,אשר סיפר
לו על אישים ציוניים המגשימים את חזון
הפרחת השממה בארץ-ישראל ,ומתוך
סקרנותו ביקש לדעת עוד 4.שמואל ׂשם
פעמיו ליפו ומשם לעבודה בנס-ציונה,
ׁשם שמע כי א.ד .גורדון הזקן נמצא
ברחובות הסמוכה ,והוא חש צורך דחוף
להיפגש עימו .לאחר שיחת נימוסין עם
גורדון יצא נלהב לעבודת עידור בכרמים
והיה למומחה בה .בכל המקומות בהם
שהה הוא לא רק עבד אלא ינק בשקיקה
 3להרחבה עיינו ש' קושניר ,הרואה למרחוק:
פרקי עלילה מחיי שמואל יבנאלי ,תל-אביב,1972 ,
עמ' .18-11
 4בין היתר סיפר לו אל אלכסנדר זייד ,על א.ד.
גורדון ועל דוד גרין (בן-גוריון) ראו שם ,עמ' .30-29

כל מידע אפשרי ,עקב ולמד את אורחות
חיי המתיישבים החלוצים והערבים
המקומיים כאחד ,והתערה בחיי הקהילה
בה חי ,אף אם לעיתים הייתה זו תקופה
קצרה מאוד.
רבו השאלות שהטרידוהו ותשובה להן
לא מצא ,אך באחד הימים הגיעה עדיו
הקריאה שעברה במחנה פועלי המושבות
ביהודה  -לעלות לגליל .הוא ראה בכך
הזדמנות לנסות ולבחון את עצמו ,הצטרף
ליוזמים והיה בין מארגני העולים ברחובות.
מבין הפועלים החדשים במושבה הצטרפו
אליו כעשרה חברים ]...[ .שנים-עשר איש
מנתה חבורתם כאשר עם עלות השחר
5
יצאו לדרך ושמואל ורשבסקי בראשם.
מסע נדודיהם של ורשבסקי וחבריו
אל הגליל נמשך ימים רבים ,תוך שהם
עוברים במושבות הוותיקות בדרך בואכה
מסחה ויבנאל ,שם ביקש שמואל להיות
קרוב ככל שניתן לחוות כנרת ואף הצטרף
לארגון "החורש" של פועלי הגליל ,ולא חלף
6
זמן רב והוא נתמנה למזכיר הארגון.
בתפקידו כמזכיר "החורש" פגש לראשונה
את דוד בן-גוריון בסג'רה והחליף עימו
רעיונות בשיחות רבות על דבר מימוש
החזון הציוני בארץ-ישראל ,ושניהם
היו תמימי דעים" :ישוב הארץ  -זוהי
הציונות היחידה ,האמיתית [ 7."]...בתפקידו
כמזכיר "החורש" למד גם על ההתיישבות
החקלאית היהודית בגליל התחתון והכירה
מקרוב .כאן החל את מסעו הפובליציסטי
האינסופי במאמר ראשון שנתפרסם בכתב
העת של "הפועל הצעיר" בסיוון תרס"ח
וחתום בשם "לאו שמים גרים" ,בו מקופל
שמו שמואל ,ובו סיפר על יבנאל ממנה
הוקסם" :יבנאל היא טבורו של הגליל.
[ ]...לא לחינם קוראים פה ליבנאל בשם
8
"פתח-תקווה" שבגליל".
בשנת תרס"ט עבד במסחה (כפר תבור
דהיום) כפועל וכשומר מפני פרעות ערביי
5
6
7
8

ראו קושניר( ,לעיל הערה  ,)3עמ' .35
שם ,עמ' .46
שם ,עמ' .47
שם ,עמ' .49
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הסביבה ,ובחורף לקה בהצטננות חריפה
וקשיי נשימה עד כדי סכנת חיים .הוא
הובל שרוע בעגלה במשך יומיים למרפאתו
של דר' חיסין ביפו ,ואושפז למשך שלושה
חודשים עד אשר יצא מכלל סכנה .לאחר
שחרורו מבית החולים הופנה ע"י דר'
חיסין לשם הבראה ולהתאוששות אל
העיר צפת ,בה שהה חודשיים ימים.
משנרפא ,שב ליפו ,אך בשל האיסור
לפעילות גופנית זמנית החל לעבוד כמזכיר
"אגודת אחוזת בית" ,אשר הקימה רובע
יהודי חדש שם (תל-אביב) ,והחל להתערות
בחיי קהילת היהודים בה .במיוחד קסמו
לו חיי יהודי המזרח ותימן והוא חקר
והתעניין בארצות מוצאם ותרבותם .את
החומר שאסף לגביהם תיעד במאמר:
"על עבודת התחיה ויהודי המזרח" ,בו
תבע מהתנועה הציונית ללכת אל יהודים
אלו בארצות מוצאם ולקרבם אל הרעיון
הציוני "כי אין אנו יכולים כלל לדעת
איזה חלק מהיהודים יחיש את צעדי
9
הגאולה [."]...
המאמר עורר הדים רבים ביישוב והיה
ַהּז ַָרז לקיום ישיבה דחופה שזומנה
במשרדי "הפועל הצעיר" ביפו ע"י העורך
יוסף אהרונוביץ' בהשתתפות יבנאלי ,רבי
10
בנימין ודר' יעקב טהון מבכירי "המשרד".
במפגש זה בשלו התנאים לשליחותו לתימן
והחלו ההכנות שארכו כשנה ,עד שיבנאלי
(החליף את שם משפחתו) 11יצא אל מסעו
לעדן ולתוככי תימן ,למשימת גיוס יהודיה
לחזון הציוני ולהגשמתה באמצעות עלייה
לארץ-ישראל.
שמואל ,אשר מאז ילדותו בסביבה
חינוכית ותרבותית אורתודוכסית "פזל"
גם ללימודי החול ,נענה לאתגר הציוני
בעצם עלייתו ופנייתו לעבודה בהתיישבות
החקלאית תוך לימוד הסביבה היהודית
בה חי  -והיא שהכינה וחישלה אותו
לקראת משימה זו.
 9שם ,עמ'  60דברי רבי בנימין הוא הסופר יהושע
פלדמן-רדלר מזכיר המשרד הא"י המקורב לתנועת
"המזרחי" ויוזם השליחות ,היה ציר אספת הנבחרים
הראשונה מטעם רשימה של עולי תימן.
 10שם ,עמ'  .59המשרד הארץ-ישראלי הוקם
ביפו בשנת  1908בראשותו של דר' ארתור רופין
והיה לנציג התנועה הציונית העולמית בארץ-ישראל
האחראי מנהלית וציבורית על היישוב היהודי.
 11ייתכן והוקסם מיבנאל בה שהה בעבר ועברת
את שם משפחתו ליבנאלי.
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לא בכדי ,התעכבתי על תולדותיו וקורותיו
של שמואל ורשבסקי במקום הולדתו
ובארץ-ישראל אשר עיצבוהו למנהיג
האומר ומקיים ,ונכון לקדם את החזון
הציוני הלכה למעשה ,אף אם זה היה
12
כרוך בסכנת חיים.
הרקע לשליחות
המצב הכלכלי בארץ-ישראל היה בכי רע,
וזה מצא ביטוי חריף בין היתר באבטלה
הרבה בקרב יהודי היישוב והדבר היה
בולט במיוחד בהתיישבות החקלאית
הגדולה במושבות הוותיקות.
 3,500בקירוב מיהודי תימן עלו בין השנים
 ,1909-1882מאז ראשית עלייית תרמ"ב",
באופן לא ממוסד ולא מאורגן ע"י שום
ארגון .מיד בהגיעם ארצה הם ביקשו
דיור וחיפשו תעסוקה ביפו וירושלים ,אך
הדבר לא צלח בידם .צורכיהם החיוניים
הללו הצטלבו עם הערך האידיאולוגי של
"כיבוש האדמה העברית על-ידי פועלים
עבריים" 13לשם החלפת הפועל הערבי,
אותו רעיון שהתפתח בעידן "העלייה
השנייה" במפלגות הפועלים דאז" :הפועל
הצעיר" ו"פועלי ציון" 14.בעולה מתימן
מצאו מפלגות אלו פתרון הולם למימוש
הערך הנ"ל בהיותו "מסתפק במועט,
צייתן ואוהב עמל ו'פועל טבעי' ]...[ .אדם
פרימיטיבי ודל אשר יסכים להישאר פועל
לאורך ימים .התימנים הם יסוד עבודה
15
בעלי ערך כלכלי רב".
מאז  1908פעל ביישוב "המשרד הארצי-
ישראלי" 16בראשותו של דר' ארתור רופין,
שישב ביפו 17.מדיניות "המשרד" עוצבה
 12נודע למשרד הא"י שנרצחו לאחרונה בתימן שני
תיירים גרמנים ,ראו קושניר ,שם ,עמ' .62
 13להרחבה בנדון ראו נ' דרויאן" ,הפועלים
הטבעיים :עולי תימן בהתיישבות החקלאית (תרע'ב-
תרע'ד)" ,בתוך :סעי יונה ,ש' סרי (עורך) ,תל-אביב
תשמ"ד ,עמ'  ;210-195ע' קמון" ,בין אידיאולוגיה
לתדמית :יחסה של תנועת העבודה לעליות מתימן",
תימא ,)2002( 7 ,עמ' .150-137
 14ראו י' שפירא ,הפועל הצעיר הרעיון ,תל-אביב
תשכ"ח; צ' אבן-שושן ,תולדות תנועת הפועלים
בארץ-ישראל ,כרך א ,תל-אביב תשט"ו.
 15אצ"מ ,Z3/460 ,דיווח לחברי הוועד הפועל
הציוני 1 ,ביולי .1912
 16להרחבה על תפקידי "המשרד" עיינו נ' דרויאן,
באין מרבד קסמים ,ירושלים תשמ"ב ,עמ' ,118
.130-125
 17ארתור רופין ,)1943-1876( ,יליד גרמניה ,עלה
 ,1907בעל תואר דר' ,כלכלן ,משפטן וסוציולוג ,הקים

על-פי תפיסת עולמו ותבנית נוף מולדתו,
והוא טען כי יש לחתור להקמת "מרכז
רוחני לאומי" בריא בארץ-ישראל ,ולכן
18
"מן הראוי לבחור חמרי בנייה מעולים".
והוא התייחס ספציפית לעולי תימן
והמזרח שהם לדידו:
יהודי המזרח ,היינו יהודי תימן ,אליפז,
קווקז [ .]...המדרגה הרוחנית והתרבותית
שהיהודים עומדים עליה ,היא כל כך
פחותה ,עד שכניסה המונית גדולה מהם
הייתה גורמת להשפיל את המצב הכללי
של הסביבה היהודית התרבותית בארץ.
לפיכך עדיין צריך עיון גדול אם כניסה זו
19
רצויה ביותר.
לפיכך ,לדידו יש לכוון את ההגירה "באופן
המתאים ביותר לשם השגת מטרתנו
20
הסופית".
רופין לא היה היחידי שסבר כך ,אלא
הייתה אסכולה שלמה שתמכה בסלקציה
של העולים הנחותים תרבותית והעניים
חומרית .אנו למדים זאת ממנחם
שיינקין ,מנהל לשכת האינפורמציה
של "חובבי-ציון" ביפו ,שכתב" :בעזרת
העניים הבאים מעצמם לארץ-ישראל
לא תחזקנה הפוזיציות שלנו .]...[.על-ידי
אמיגרציה כזאת יורד כבודנו מיום ליום
בעיני הפקידים [ 21".]...או טיעון אחר של
וניהל את המשרד הא"י ו"חברת הכשרת היישוב"
עד  .1918חבר משלחת "ועד הצירים" וראש מחלקת
ההתיישבות החקלאית בהנהלה הציונית (ההנה"צ)
מנובמבר  - 1921ספטמבר  ,1925אוגוסט 1929-
יולי  1931כשהרהורי פרישה היו כבר בספטמבר
 ;1930ראש המחלקה לעולי גרמניה ספטמבר 1933
ספטמבר  ;1935יו"ר הסוכנות היהודית (הסוכה"י)בקונגרס ה-י"ח (אוגוסט  ;)1933ראש המחלקה
לחקר הכלכלה והתכנון ספטמבר  1935-אוגוסט
.1939
 18מ' שילה" ,יחסה של התנועה הציונית לעליה
בתקופת העלייה השנייה" ,קתדרה ,יד בן-צבי46 ,
(תשמ"א) ,עמ' .112
 19ראו א' רופין ,היהודים בזמן הזה ,תרגום :י"ח
ברנר ,אודסה  ,1914עמ'  .205הוא אימץ את תפיסתו
בדבר השבחת הגזע (אויגניקה) אשר קיבל ביטוי
בספרו בו ראה את התימנים כבני גזע אחר לא טהור.
להרחבה בנושא עיינו בלום E. Bloom, Arthur
Ruppin and Production of the Modern
Hebrew Culture, Thesis for Degree PhD,
Tel-Aviv University, Tel-Aviv 2008, Hebrew
Abstract, p.c
 20אצ"מ , Z 3/460 ,י' טהון מ"המשרד" ,ללא
תארוך .סביר להניח משנת .1908
 21שם ,L24/52 ,שיינקין לאוטו ורבורג ,ללא
תיארוך.

מ' אוסישקין "אולי באמת אין הפועל
התימני החלש בגופו והאי-אינטליגנטי
יכול למלא את מקום הפועל הערבי
החזק בגופו והפועל האשכנזי הקולטורי
22
[התרבותי  -א.מ."].
מאמרו של יבנאלי על יהודי המזרח שפורט
לעיל 23,הוליך את יוסף אהרונוביץ' עורך
"הפועל הצעיר" להתריס בפני המקטרגים
על יהודי תימן ועל יכולתם להחליף את
הפועל הערבי במושבות ,ושאל" :האם
מטילה התנועה הציונית על אלה מחבריה
שיכולים לעלות לארץ-ישראל שיעלו
לעבוד בה?" ,24ובכך רמז לאלו העולים
המתיישבים בערים ועוסקים במלאכות
שאינן חקלאיות ,ובכך אין נגאלת אדמת
ארץ-ישראל משממונה .אז גמלה בליבו
ההחלטה לזמן את הישיבה הדחופה
במשרדו ,עם יבנאלי ונציגי "המשרד" ,כדי
לקדם את רעיון עליית יהודי תימן לשם
החלפת הפועל הערבי בעבודה באדמות
25
העבריות המצויות במושבות.
רבי בנימין מתוך היכרותו עם עולי תימן
הראשונים שהגיעו למושבות ראשון-לציון,
רחובות ופתח-תקווה הזדהה עם מאמרו
של יבנאלי ,שבו בין היתר נכתב" :באותה
שעה שהפועל העברי עמד בעיצומה של
המלחמה על כיבוש העבודה [העברית -
א.מ .]...[ ].באה קבוצה אחת של תימנים
ונאחזת בעבודה ,מתישבת במושבה אחת
ובחברתה ,וקבוצה שניה אחריה גם כן באה
ונאחזת בעבודה 26."]...[ ,רבי בנימין ראה
ביבנאלי שותף מלא לרצונו וליחסו החיובי
להעלות את יהודי תימן אם כי מניעיהם
לכך היו שונים אך במעט .רבי בנימין
ביקש לגאול אותם משעבודם בגלותם,
ואולי גם מתוך מניעים פוליטיים בהיותם
דתיים ,שהשתלבו ברצון יבנאלי ותנועות
הפועלים לכבוש את העבודה העברית
באדמה העברית ובמיוחד במושבות.
אלא מאי? אמר לו בישיבה רבי בנימין:
"לא מצאנו את האיש המתאים לשליחות
נכבדה זו" ,וכוונתו לחברי הנהלת המשרד
 22שם ,A208/16 ,מ' אוסישקין לא' אייזנברג
(רחובות) 27 ,באפריל .1909
 23ראו לעיל הערה .9
 24י' אהרונוביץ" ,מי בראש" ,הפועל הצעיר ב21- ,
 15( 20אוג'  ,)1909עמ' .1
 25ראו לעיל הערה .10
 26ראו קושניר( ,לעיל הערה  ,)3עמ' .60

27

הא"י ובכללם דר' רופין.
מאמרו של יבנאלי ורצונו של רבי בנימין,
אשר ראו בעולה מתימן בן-ברית לכיבוש
העבודה העברית ,סדקו את "חומת
הסינון" של רופין ומתוך צורך פרגמאטי
זה ,רקמו יחד את המסע לתימן של
נציגות ארצישראלית כדי לעודד ולהחיש
את העלייה .באותה ישיבה ב"המשרד"
אכן נתבקש יבנאלי להיות השליח לתימן
ונענה מייד וללא היסוס לבקשה ,אך
סוכם שיתלווה אליו יהודי אשר עלה
28
לאחרונה מתימן והבקי בהליכותיה.
נעשתה פנייה מ"המשרד" לרב דוד נדב
מבן-שמן להצטרף ליבנאלי ,אשר אף נסע
אליו אישית לביתו כדי לקבל את תשובתו
השלילית ,למגינת ליבו של יבנאלי 29.בשל
כך נאלץ יבנאלי לעשות הכנות רבות טרם
יציאתו כדי ללמוד את תימן ועל אודותיה
מכל בחינה ,ופזורת היהודים בה ,כולל
נוסח התפילה ,ולהכין לעצמו תלבושת
הולמת" .המשרד" היה אמור לציידו
בשאלות הלכתיות-תורניות אשר ינוסחו
ע"י רבי בנימין וייחתמו ע"י הרב קוק,
30
כמסווה למטרת שליחותו בתימן.
השליחות
ליבנאלי סודר דרכון על-שם אליעזר בן
יוסף פנחסוביץ' ,והוא הפליג באנייה לעדן
ומשם לתימן כשליח "המשרד" .מסעו
לתימן כלל שני ביקורים ,כאשר ביניהם
הוא חזר לעדן לתקופה קצר ,התארגן
מחדש ויצא למזרח תימן ולנסיכויות
המזרחיות .במסעו הראשון שהה בתימן
מט"ו בכסלו תרע"א (דצמבר )1910
עד ניסן תרע"ב (אפריל  ,)1912וביקר
 27רופין עצמו העיד כי השליחות נעשתה
בהשתדלותו של רבי בנימין (רדלר-פלדמן) ,ראו
רופין" ,ראשית עבודתי בארץ  ,"1920-1907פרקי
חיי ,תל-אביב  ,1944ספר שני ,עמ'  .103יש ויכוח
בין החוקרים לגבי הקרדיטציה של השליחות כאשר
ניני סבר כי השליחות הוצעה ע"י א' אייזנברג
מרחובות ,רבי בנימין סבר שזוהי הצעת רופין ,ויש
כאלו שסברו ,כמו שפיר ( ,)1989כי זה השתלב יפה
בתפיסת עולמו של רופין להביא "פועלים טבעיים
זולים" כדי שישרתו את הפועלים החלוצים ,ראו
בלום( ,לעיל הערה  ,)19עמ' ( 319-318אנגלית).
 28להרחבה על הישיבה ראו קושניר( ,לעיל הערה
 ,)3עמ' .63-59
 29שם ,עמ' .69-68
 30שם ,עמ'  .68השאלות נגעו לגבי מנהגים בענייני
נישואין ,גיטין ,חיי משפחה ,בתי-כנסת ועוד.

בקהילות רבות ברחבי תימן ופעל לעידוד
העלייה מתימן.
הוא צויד באיגרת מאת "לשכת בית הדין
צדק בעה"ק יפו והמושבות" עליה חתם
הרב קוק הכהן ,אב בית-הדין ,ובה 26
שאלות המופנות לחכמי תימן בקהילות
השונות .מטרת השאלות הייתה לשמש
מסווה לשליחותו מחד גיסא ,ולהרחיב
את הידע על מידת יהדותם ואורח חייהם
31
הדתי של יהודי תימן ,מאידך גיסא.
לאחר שבוע של הפלגה באנייה מיפו ,דרך
תעלת סואץ לג'יבוטי ,הגיע ליעדו בעדן.
בעדן התארח ימים אחדים בבית משפחת
בנין הידועה ,אשר הפך לכתובתו המיועדת
לקבלת דואר מן הארץ ומתימן .שם אף
אורגן המסע לתוככי תימן בליווי צעיר
יהודי מבני תימן ,והוא צויד באיגרות
לראשי הקהילות בערים לחג' ,צנעא ורדה
(רדאע) ,ועוד .זאת  -לפי דיווח בכתב של
יבנאלי ל"המשרד" בי"א בטבת תרע"א,
ואף צירף למכתבו את הכרוז שהכין
לשם הפצה בקרב יהודי תימן ,במקומות
32
אליהם יגיע.
שמואל יבנאלי (אליעזר בן יוסף) שירך את
דרכו בדרך לא דרך אל מקומות הריכוז
של היהודים בלב אוכלוסייה ערבית לא
אוהדת במיוחד ,והביא להם את בשורתו -
תחיית ארץ ישראל והקריאה לעלות.
בתחילה ביקר בלחג' שם התקבל על-ידי
מארי סלים אהרוני .משם ,הגיע מקץ
שלושת ימי מסע אל עיר המחוז צ'אלע
(בלשונו  -דלעה) ,אשר בדרום תימן
שהייתה תחת שלטון של נסיך מקומי
(האמיר חיידרה) ,בחסות הבריטים ,ולא
היה כפוף לשלטון התורכי בתימן (ואח"כ
גם לא לשלטון האימאם יחיא).
השמועה על ביקורו של השליח מארץ-
ישראל עשתה לה כנפיים באזור בו ביקר.
כך למשל בלחג' ביקר אותו מארי זכריה
מהעיר ד'ראח ,אשר לקח מיבנאלי איגרות
ל 40-משפחות היהודים שחיו שם ,וביניהם
סבי סעדיה רצון ז"ל אב אבי יהודה ז"ל.
ביקורו של יבנאלי באזור א-צ'אלע נמשך
כעשרה ימים  -י"ח בטבת עד כ"ז בטבת
תרע"א .אזור א-צ'אלע כלל את העיירה
 31ראו לעיל הערה .29
 32ראו קושניר( ,לעיל הערה  ,)3עמ'  .78-77תוכן
הכרוז ,ראו שם ,עמ' .81-79
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צ'אלע ומספר כפרים יהודיים ובהם
קהילה יהודית שמנתה כ 600-נפש .יבנאלי
ביקר גם בכפר גחאף ,מקום הולדתה של
אמי שרה ז"ל ,ופגש שם את אביה הרב
שלום בן שלום חסן שמחי ,שהיה מראשי
הקהילה וגייס אותו לעניין העלייה לא"י.
את קורות ביקורו ניתן למצוא בפירוט
בספרו של יבנאלי ובתמציתיות אצל
33
קושניר.
בביקורו בגחאף ,נפגש עם אב"ד של
יהודיה ,מארי חסן שמחי (למעשה עווצ'
חסן שמחי) ,ומסר לו את מטרת ביקורו.
לשם כך זימן מארי עווצ' שמחי את ראשי
הכפרים שבסביבה ולמפגש עם יבנאלי
הגיעו כשבעים איש .במקום התפתח
ויכוח ערני באשר לעלייה ,והשאלה
שהטרידה אותם הייתה  -האם זו
"אתחלתא דגאולה" או שמא דחיקת קץ
הגאולה .לאחר ישיבה ארוכה ודיון ערני,
בה העלה כל-אחד מהנוכחים את דברו,
הוסכם שזו ראשית הגאולה ולכן כל מי
שמעוניין לעלות לארץ-ישראל יפנה לר'
אליעזר בן יוסף ,הלא הוא יבנאלי.
יבנאלי שוכן בחדר אצל מארי חסן שמחי
וקיבל מדי יום ביומו ,בתשעת ימי שבתו
שם ,משפחות העומדות בקריטריונים
לעלייה שהיו מעוניינות לעלות לארץ
לאלתר ,ואשר אף יש ברשותן הכסף
הדרוש להוצאות המסע .חשיבות הביקור
באזור א-צ'אלע היא בכך שהיה זה
המפגש הראשון שלו עם יהודי תימן ובו
למד מה הבעיות המטרידות אותם ומה
שאלותיהם ודרישותיהם.
יבנאלי דיווח לארץ ,דרך עדן ,על פגישותיו
עם יהודי צ'אלע וביקש מ"המשרד"
הנחיות לגבי העלייה והאפשרות לסייע
לעולים בהוצאות שונות .את התשובות
קיבל רק לאחר זמן רב ,גם משום המרחק
מתימן דרך עדן לא"י וחזרה .כך נאלץ
יבנאלי להמשיך בדרכו פנימה לתוככי
תימן כדי להיפגש עם כמה שיותר
קהילות ,והראשונה שבהם לאחר צ'אלע
הייתה חביל במרחק ארבע שעות ובה היו
ארבעים משפחות יהודיות.
סיפור מסעו בצ'אלע לא תם ,ממש כפי
 33להרחבה על תוכן ביקורו בצ'אלע ראו קושניר,
(לעיל הערה  ,)3עמ'  ;88-84ש' יבנאלי ,מסע לתימן,
תל-אביב ;1963
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שמסעו ברחבי תימן רק החל; שכן ,בתאריך
כ"ב מנחם אב תרע"א נשלח מכתב מראשי
קהילת גחאף אל הרב יצחק הכהן הרב
של עדן ,ע"מ שימסרה ליבנאלי .במסמך
פורטה רשימה של  97נפשות שנרשמו
לעלות לאלתר לארץ-ישראל .היו אלו
משפחות שלמות מגחאף ואל-קורצ'י אשר
במחוז צ'אלע ,אשר הייתה להן האפשרות
הכספית והם ענו לקריטריונים שהגדיר
יבנאלי לעולים הפוטנציאליים :עד גיל ,45
בריאים ואם ניתן חסונים.
ברשימה זו שנכתבה ע"י סבי הרב שלום
בן שלום שמחי מופיעים סבא רבא שלי,
סבי וסבתי ,ובני משפחת אמי [בטרם
היוולדה .]..במכתב אף פורטו עניינים
טכניים של סידורי העלייה אשר תוכננה
מבחינתם לטבת תרע"ב ולפי יבנאלי
בחשוון תרע"ב ועם בקשה להתיישב
בטבריה .על מסמך זה חתום בנוסף לאב
בית הדין מארי חסן שמחי ,גם סבי הרב
שלום בן שלום שמחי ז"ל שהיה חבר בית
34
הדין בגחאף.
מסמך זה בא בתגובה למסר שהגיע עם
שליח שנשלח על-יד יבנאלי מעדן כדי
לבשר להם על הוזלת שכר המסע באנייה
35
בחצי מחיר וביקשם לזרז את עלייתם.
בעת משלוח המכתב מרבני גחאף ליבנאלי,
היה האחרון בביקור באזור המדבריות של
חצר מוות אצל יהודי חבאן ,ביצ'א וביחאן
36
לקידום שליחותו.
קודם לכן ,בסוף סיוון תרע"א חזר יבנאלי
מביקורו בתימן שם היה בערים רבות בהן
יש קהילות יהודיות וביניהן צנעא ,דמאר,
רדאע ועוד ,כמו גם בכפרים קטנים בהם
היו עשרות יהודים בלבד.
בתום המסע הראשון הוא שב לעדן
ופיקח אישית על עליית קבוצה בת
חמישים נפשות מתימן לארץ-ישראל
אשר יצאה בחודש אלול תרע"א ,וכן
עמד בקשר עם כל הקהילות בהן ביקר,
בין אם ע"י שליחת איגרות ובין אם ע"י
שליחת שליחים מטעמו ,כדי לזרז את
עליית היהודים לארץ .ברם ,רק מעטים
מראשי החותמים זכו לעלות לארץ-

ישראל ,זאת עקב העובדה כי העלייה
של היהודים מתימן הוקפאה כשנה וחצי
ע"י "המשרד" 37במהלך דו-שלבי .בשלב
הראשון הייתה הקפאה למשך חצי שנה
מניסן תרע"ב ,והשלב השני הוארכה
ההקפאה לשנה נוספת ,ובינתיים ,ב1914-
פרצה מלחמת העולם הראשונה ,אשר
38
קטעה את גל העלייה.
עליית משפחת אמי ,אף שיועדה לחשוון
או טבת תרע"ב ,שלושה חודשים טרם
ההקפאה של העלייה ,לא מומשה ואין בידי
כל מידע ראשוני ,מדוע השתהו ולא עלו.
העובדה היא שדודי ,דוד בן שלום שמחי
ז"ל ,אח אמי ,שנולד בתשרי תרע"א ,והיה
ברשימת המיועדים לעליה ,זכה לעלות
לארץ רק באמצע שנות העשרים .כך ,גם
רבים מהרשומים במסמך ליבנאלי עלו -
מי בשנות העשרים ,מי בשנות השלושים
ומי במחצית שנות הארבעים ,טרם הקמת
מדינת ישראל.
מכל מקום ,איגרת זו של אנשי צ'אלע,
אחת מיני רבות שנשלחו מקהילות יהודי
תימן ליבנאלי או מי מטעמו ,ביטאה רצון
עז לעלות לארץ-ישראל ,אשר חייב את
העולים הפוטנציאליים להליך הכנות
מזורז תוך מכירת רכושם ,סחורתם
ולעקור ממקום בו ישבו דורות אל ארץ
קדושה אך לא נודעת.
והשאלה הנשאלת היא  -אם אכן זקוקים
היו בארץ לידיים עובדות כדי לקיים את
ערך "כבוש העבודה העברית באדמה
עברית" ,כפי שהסביר יבנאלי  -מדוע
לא התחוללה אז עלייה המונית מתימן.
חוקרים רבים דנו בסוגיה זו והם קבעו,
כי לא רק איגרות ההקפאה של "המשרד",
אלא גם איסור השלטון המרכזי בתימן על
עלייה לארץ-ישראל וקשיי הקליטה בהם
נתקלו העולים בארץ הרתיעו מעלייה.
לתימן הגיעו דיווחים של עולי תימן
לקרוביהם בתימן ובהם התלוננו על קשיי
קליטה ופרנסה ויחס משפיל ,כנראה מחמת
היערכות לקויה של המוסדות המיישבים
לקליטת העולים שבאו בעקבות פעילותו
39
של יבנאלי בתימן.

 34תצלום המכתב ופירושו עיינו א' מעבי ,מחנה-
יהודה ממושב לשכונה  ,1937-1913פתח-תקווה
 ,1999עמ' .54-50
 35ראו קושניר( ,לעיל הערה  ,)3עמ' .97
 36שם ,עמ' .105-98

 37ראו יבנאלי שם ,עמ'  ;208-205קושניר ,שם,
עמ' .109-108
 38ראו י' ניני ,תימן וציון ,ירושלים תשמ"ב ,עמ'
.236-235
 39להרחבה כולל מקורות עיינו מעבי( ,לעיל הערה

לשיטתי יש להוסיף על נסיבות ההקפאה,
כי האיש שעצר את העלייה מתימן היה
א' רופין ראש ה"המשרד" בשל תפיסתו
הגזענית אודות יהודי תימן כמפורט
לעיל ,משום שהוא חשש כי המספר
הרב של עולים מתימן יוריד את הרמה
התרבותית של היישוב .לדידו ולשיטתו,
די היה במספר העולים שהגיעו מתימן
כדי לעמוד במכסה אותה הקצה להם
כפועלים חקלאיים לשם עיבוד האדמות
העבריות במושבות ,שהרי באותה עת לא
הוקפא גל העלייה של היהודים מאירופה
והוא לא חדל עד לפרוץ מלחמת העולם
הראשונה 40.יחס עוין זה של רופין מצא
ביטויו בכך שגם לאלה שעלו מתימן
והתיישבו במושבות ,לא דאג "המשרד"
לקלוט אותם כראוי בדיור ,בתעסוקה
ראויה ,בשירותי בריאות ,וכיו"ב.
שליחותו של יבנאלי ,אכן הפיחה רוח
חדשה בקרב יהודי תימן ועוררה את
ערגתם המבוטאת מדי יום במהלך שלוש
התפילות "ותחזינה עינינו בשובך לציון",
והיא הייתה המאיץ לעלייה אשר הופסקה/
הוקפאה .במהלך שליחותו ולאחריה עלו
 1,500נפשות לערך ,מהם  1,350נפשות
מאז ההקפאה בניסן תרע"ב עד לתחילת
מלחמת העולם הראשונה 41.חשוב
להבהיר כאן ,כי אמנם רוב המיועדים
לעלייה קיבלו את גזירת ההקפאה וביטלו
את יציאתם ,אך למרבה המזל משפחות
רבות התעלמו מן הקריאה של "המשרד"
לעכב את העלייה ,ועלו לארץ ללא ברכת
המוסדות ,ובכך המשיכו את העלייה
השנייה מתימן ,שהתחילה שנים אחדות
לפני ביקורו של יבנאלי .בסופו של דבר
רק מלחמת העולם הראשונה הפסיקה
לחלוטין את העלייה.
חשיבות שליחותו ומסעו של יבנאלי,
מעבר לעידוד העלייה והגברתה עד
להקפאתה ,היא בעצם קיומה ע"י איש
נחוש שבא מארץ ישראל ונשא את דבר
העלייה והציונות בפני יהודי המקום.
שלא כאחרים ,הוא אמר ופעל בעוז ובלהט
למען גולת יהודי תימן תוך שהוא משקיע
מזמנו ,מרצו ,וכל מאודו במסע מפרך
 ,)34עמ' .47-45
 40ראו לעיל הערות .20-19
 41אצ"מ ,תיק  ;23/1456י' ניני ,עת תמול ,ב' גיליון
 ,)10( 2חשוון תשל"ז ,נובמבר  ,1976עמ' .16

ומסוכן שנמשך ארבעה עשר חודשים
בתימן ובעדן 42.יבנאלי שב ארצה בניסן
תרע"ב באנייה ליפו ושם פעמיו היישר
אל "המשרד" והתעניין בקליטת העולים
החדשים שהגיעו בינתיים מתימן ,ואנשי
"המשרד" סיפרו לו על קשייהם .יבנאלי
הזהיר אותם בשיחה" :שלא לאכזב את
אחינו ]...[ .חייבים אנחנו לעשות מאמץ
עליון ולאפשר לחלק זה של עמינו הנמק
בגלות והשואף להיגאל ,לבוא לארץ
ולהתיישב בה ]...[.שאם לא כן  -פשטנו
את הרגל" 43.אמר את דברו והלך לדרכו
החקלאית והציבורית.
מאבקו של יבנאלי על קליטת עולי תימן
בארץ
יבנאלי היה חבר בכיר ב"הסתדרות
הפועלים החקלאיים" וככזה היה קרוב
להתיישבות החקלאית במושבות יהודה,
ובחוות החקלאיות אשר הוקמו אז.
מלחמת העולם הראשונה ,הביאה אותו
להצטרף לגדוד העברי שפעל במסגרת
הצבא הבריטי שהחל לכבוש את ארץ-
ישראל מידי התורכים מתחילת ינואר
 ,1917ולהיות אחד מראשי מארגני
המתנדבים לגדוד .זה לא הפריע לו
להמשיך גם בפעילותו החקלאית
והציבורית .באביב תרע"ח נערכה ועידת
המרכז החקלאי ברחובות ,ושם בנאומו
לא שכח את עולי תימן ]...[" :יש כוחות-
יצירה בציבור התימנים כמו בכל העם.
[ ]...אנו בעלי-החובות הראשונים לציבור
התימנים 44,"]...[ .אמר לבאי הוועידה
במהלך נאומו.
הוא אשר האיץ בהנהגת עולי תימן
בהתיישבות החקלאית להתאגד בשל
מאורעות מלחמת העולם הראשונה,
ורק משהתייאשו מתגובת נציג משלחת
"ועד הצירים" ליאון סיימון ,עשו מעשה
45
והתאגדו.
 42יצוין כי שלושה ממייסדי מחנה-יהודה אמרו
בראיונות עימם כי יבנאלי הוא ששכנעם לעלות
לארץ-ישראל ,ראו מעבי( ,לעיל הערה  ,)34עמ' 47
והערה .4
 43ראו קושניר( ,לעיל הערה  ,)3עמ' .113-112
 44ראו קושניר( ,לעיל הערה  ,)3עמ' .146
 45ש' רובינשטיין ,משבר ותמורה  -פתח-תקווה
בתקופת המעבר מהשלטון התורכי לבריטים ,כרכים
ב-ג ,ירושלים  ,1990עמ'  ;285-283אצ"מ ,תיק ,8825
ירושלים תש"ג ,עמ'  .9סיימון היה אחראי ב"וועד
הצירים" על סעד לנצרכים.

אספת היסוד התקיימה ביפו ב23-21-
ביולי ( 1918אב תרע"ח) בהשתתפות
נציגות עולי תימן ביישוב החקלאי כולל
ביפו ,ובחסות ב"כ "הסתדרות הפועלים
החקלאים" ,ש' יבנאלי 46.מועצת התימנים
החקלאים דרשה נמרצות מהמוסדות
הציוניים" ,המשרד" (בשלהי כהונתו)
ומ"וועד הצירים" ,שורת תביעות שנגעו
לחיי היומיום :יישוב עולי-תימן באדמות
קק"ל ,אספקת מים לשכונות ,פתרון
צורכי חינוך ותרבות המיוחדים לעדה,
סיוע רפואי ,בדיקת המבנים הנטושים
בשכונות שפונו במהלך מלחמת העולם
47
הראשונה ושיקומם ,ועוד.
בישיבה זו נקבע ,כי המועצה תהווה
בסיס ארגוני-על לעולי-תימן במושבות
החקלאיות ,וכי נציגי ועדי השכונות
הגדולות יהוו את ה"וועד הכללי לציבור
התימני במושבות" ,שיקדיש תשומת לב
רבה יותר לבעיותיהם בנושאי כלכלה,
48
חינוך והתיישבות.
יבנאלי מונה אף לבורר בין דרישות
ועד מושב מחנה-יהודה ובין "המשרד"
באוקטובר  ,1918עת נקראו  261תושבי
מחנה-יהודה  -אשר גורשו עד לאחרון
שבהם ליפו ,לראשון-לציון ולפתח-תקווה
(הזקנים והחולים)  -לשוב לביתם בתום
עשרת חודשי הגירוש והעקירה 49.אלא
שהשיבה הייתה בלתי אפשרית מבחינה
טכנית כיוון שהראשונים אשר הגיעו
למושב מצאו "שמה ושאיה" כדברי מ'
חריזמן ,דהיינו שממה ואין אל מה לשוב.
הבתים היו הרוסים ,הקרקע שוממה ,אין
מים ,אין מבני ציבור כמו בית-כנסת ,גן
ילדים וכו' ואין תעסוקה.
"המשרד" נזעק בשל כך לטפל בנושא
וקבע את ש' יבנאלי כבורר מוסכם בינם
לבין "גולי" מחנה-יהודה ביפו ,אשר
העמידו ארבע דרישות עיקריות לשיבתם
שהם :א .פתרון בעיית המים.
ב .הרחבת חלקות האדמה של תושבי
 46י' רוזנטל וא' שטרן ,כרונולוגיה לתולדות
היישוב היהודי בארץ-ישראל תרע"ח-תרצ"ו1935- /
 ,1917ירושלים תשל"ט ,עמ' .19
 47ארכיון ראשונים יד-לבנים /15-2 12 ,זכ,
פרוטוקול מועצת התימנים הראשונה.
 48ש' יבנאלי" ,לתקנת מצב התימנים" ,האדמה ,א
(תשרי-חשוון תר"פ) ,עמ' .128-127
 49ראו מעבי( ,לעיל הערה  ,)34עמ' ;164-158
רשימת המגורשים ,שם ,עמ' .198-196
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המושב הראשונים.
ג .מתן מגרשים לארבעים משפחות דיירי
הצריפים (כמשקי עזר).
ד .תיקון הבתים ההרוסים" 50.ואכן,
"המשרד" אימץ את המלצות הבוררות של
יבנאלי והסכים לפעול למימושן.
לא ייפלא ,אפוא ,כי יבנאלי נקבע כבורר
מוסכם ,שהרי בתקופה זו הוא סבב
ברוב מקומות ההתיישבות של עולי
תימן במושבות יהודה וסקר את המצב
בהם ,ומצא שם בעיות יסוד אשר יש
לתקנם בעתיד הנראה לעין ע"י המוסדות
המיישבים .וזאת בנוסף להיותו מקובל על
בני העדה באשר הם בארץ-ישראל ,בשל
שליחותו.
את תמצית ביקורו במקומות אלה פרסם
יבנאלי בדו"ח כתוב ומפורט בן עשרים
עמודים על אודות היישובים הבאים:51
שעריים ,השכונות של עולי תימן בגדרה,
בנס-ציונה ,בבאר-יעקב ובראשון-לציון,
ואצל מגורשי המושב מחנה-יהודה ביפו
ובמחנה-יהודה גופא .הוא פתח את הדו"ח
בהתרסה" :המשרד הארץ-ישראלי לא
רצה שהתימנים יקראו 'נכבדי המשרד'
כמו שהאיכרים נקראו לפנים בשם
'נכבדי הברון' .את עבודתו היישובית
בין התימנים :בנין הבתים בשכונותיהם
וחלוקת המגרשים בני הדונם האחד ,שאף
המשרד להוציא לפועל ע"י ועדי המושבות
52
באפן ישר[."]...
תפיסה זו של "המשרד" שהיא תפיסת
עולמו של רופין הובילה את החוקר
גורני לקבוע" :כלומר מתוך גישה
אנטי פטרנליסטית הטיל [ ]...רופין,
את האחריות לקליטת התימנים על
מעסיקיהם ועל ועדי המושבות"; 53ובכך
הפכם לבני ערובה אצלם או כדבריהם
 50מ' חריזמן ,מחנה-יהודה ,כ"ו ,תל-אביב תרצ"א,
עמ'  .43-42לאישוש ראה מכתב עולי חידאן למשרד
הארץ-ישראלי הנמצא באצ"מ ,ב  ,KK3/148ללא
תיארוך ,ובו דרשו עבור  10משפחות תיקון בתים,
תקציב להקמת  3מבנים ,אדמה ועוד.
 51אצ"מ ,S15/20518 ,יבנאלי ל"המשרד" ,מצב
התימנים בא"י בשנת תרע"ח ,ללא תיארוך ,אך
לפי התוכן הוא בין אב תרע"ח מועד כינוס אספת
היסוד של "מועצת הפועלים התימנים" ובין אדר א'
תרע"ט ,מועד שליחת המסמך ל"המשרד" ,ראו להלן
הערה .73
 52שם ,עמ' .1
 53י' גורני" ,כוחו וחולשתו של 'הפטרנליזם' הערכי",
קתדרה ,)2003( 108 ,עמ' .153
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המצוטטים אצל יבנאלי בדו"ח" :אין
54
אנו רוצים להיות עבדים אצל עבדים".
מבחינת יבנאלי השקפה זו של "המשרד"
הייתה לאסון לתימנים "והתימנים נמסרו
בגללה לרשות נותני העבודה בלי הגנה
מבחוץ" 55.במסמך עב עמודים זה הוא
הטיל את האשמה על "המשרד" ומובן
מכך ,גם על ראשיו ,לעליבותם של עולי
תימן במושבותיהם ככלל ,וביחס המזלזל
והבוטה אליהם בעת מלחמת העולם
הראשונה ("המשבר" במכתבו) .זהו
דוקומנט חשוב ומכונן באשר לעולי תימן
בהתיישבות החקלאית בארץ-ישראל
הסוקר את מצבם הנוראי של עולי תימן
תחת הכותרת " -אני מאשים".
יבנאלי ,מתחיל בעמוד הראשון בכספי
הצדקה שנאספו בקרן פונד האמריקאי,
שאינם כספי "המשרד" אשר יועדו
לתעסוקה ,ו 40%-מהם יועדו לצדקה
ולתמיכה בציבור היהודי במושבות,
אך ניתנו לאיכרים .על-כך הוא כתב:
"מליונים נכנסו באופן זה למושבות-
יהודה לשם צדקה (חוץ מהחלק לעבודה),
אבל התימנים לא נהנו מזה .שום מפעל
של צדקה לא כונן ע"י המושבות בשכונות
התימנים במשך כל שנות המשבר"; 56אף
על פי ש"ברשימת הנפשות שנמצאות
במושבה היו מכניסות המושבות גם את
התימנים כדי להגדיל ע"י זה את חלקן
בחלוקת הפונד האמריקני" 57.יבנאלי
תהה מדוע "המשרד" לא חילק את כספי
הצדקה ישירות לעולי תימן ובכך היו
מיטיבים את פרנסתם הרעועה ,והביאו
אותם לייאוש גמור ,לאי-אמון מוחלט
ואי-כבוד כלפי "המשרד".
יבנאלי המשיך בשיטתיות ב"טיפול
שורש" ,שלו ב"המשרד" ובמדיניותו ,ועבר
בעמוד הבא לסקירת מצב התמותה בקרב
עולי תימן בפתח-תקווה וברחובות כשהוא
השווה ברחובות בין האוכלוסייה התימנית
לזו האשכנזית .ממצאיו מחרידים כל
מעיין במסמך ,אך כנראה לא את קברניטי
"המשרד" ,שכן במחנה-יהודה בין השנים
תרע"ב עד תרע"ח ( )1918-1912נפטרו
 124נפשות ,כאשר מספר הנפשות בעת
54
55
56
57

ראו לעיל הערה  ,51שם ,עמ' יב.
שם ,עמ' א.
שם ,עמ' א.
שם.

כתיבת המכתב היה  270בדומה למה
שהיה טרם מלחמת העולם ,וזה מצביע
על  46%תמותה! ובהשוואה של התמותה
בין התושבים האשכנזים לאלו התימנים
ברחובות באותן השנים ,נמצא כי אצל
האשכנזים רמת התמותה עומדת על 8.3%
58
לעומת  60%לערך אצל התימנים!
יבנאלי מנה את הסיבות העיקריות
לתמותה הרבה :תנאי חיים קשים ,צפיפות
דיור חמורה ,חוסר שירותי בריאות ,רעב
ועוד שהרי "העזרה המדיצינית שבמושבה
אינה מספיקה בשביל שכונת התימנים.
הרופא אינו מספיק בשביל המושבה
עאכו"כ [על אחת כמה וכמה  -א.מ].
בשביל שכונת התימנים" 59.לשם המחשה
הוא פירט מספר דוגמאות של משפחות
הסובלות מהסימפטומים הנ"ל ואשר
60
איבדו את יקיריהן.
מאותו טעם ,של זניחת עולי תימן ע"י
"המשרד" והותרתם חשופים לאיכרים
אשר ניצלו אותם כפועלים וכמשרתות כדי
"להשפיל את כבודם" ,כתב יבנאלי" :גרוש
התימנים מהמושבות ראשון ורחובות
[ומחנה-יהודה] 61בשנה שעברה [תרע"ז]
ימיט חרפה על האיכרים אשר לא תמוש
מהם לעולם" 62.ואף האיכרים ברחובות
הכריזו כי הגירוש הוא בלתי נמנע "כי הם
מקריבים לקרבן את התימנים על מזבח
הישוב" 63.וזו הייתה שגיאה בלתי הפיכה
ופטאלית שכן רבים ממאה הנפשות
שגורשו מרחובות נפטרו ,ואלו שזכו לשוב
חזרו חולים ושבורי נפש .יבנאלי מחה
גם כנגד התעמרות האיכרים בפועלים
התימנים אשר עבדו אצלם בכך שהלינו
את שכרם העלוב למשך תקופה ארוכה
אם לא לחלוטין .גם אם הצליח הפועל
התימני לתבוע את מעסיקו למשפט וזכה
בו ,אף פסק דין במשפט זה לאו כובד על-
ידי האיכרים ,ולא היה מי שיאכוף זאת
"והתימני נשאר עלוב וגזול" 64.יבנאלי
מבכה מצב בזוי זה תוך ציטוט חלקי
פסוקים ממגילת איכה ד " :8 ,2-1איכה

 58שם ,עמ' ב.
 59שם.
 60משום כבודם לא אפרט שמות ,ראו להרחבה,
שם ,עמ' ג-ו.
 61ראו לעיל הערות .50-49
 62ראו לעיל הערה  ,51עמ' ז.
 63שם.
 64שם.

יועם זהב ,ישנא הכתם הטוב? []...בני ציון
היקרים [ .]...צפד עורם על עצמם ,יבש
היה כעץ" 65.ושוב ,יבנאלי נותן דוגמאות
שבהם איכרים" ,אגודת נטעים" ,ועד
הפועלים וועד המושבה של נס-ציונה
חייבים כספים לפועלים תימנים ולא
66
משלמים להם גם אחרי מספר שנים.
יבנאלי לא נואש והמשיך להמטיר "אש
וגופרית" על האיכרים באופן ישיר ועל
"המשרד" באופן עקיף כמי שאמון על
היישוב היהודי מטעם התנועה הציונית
העולמית ,אשר אִפשר למצב זה להתרחש,
וכיוון שעולי תימן נתונים היו בידי
האיכרים רמת המוסר של חלק מהם ירדה
עד פי תהום .כך הוא גולל את סיפורם
של עולי תימן אשר נשפטו לחומרה על
גניבות פעוטות ונענשו לא בצורה מידתית
לעומת מקרים של עולי אשכנז שנענשו,
אם בכלל ,בצורה לא שוויונית ולא
פרופורציונית לחומרת העבירה ,וגם כאן
הופלו התימנים.
הוא כתב על עוולות לעובדים תימנים
שנפצעו במהלך עבודתם ולא פוצו ,ועל
המכולת של נס-ציונה המסרבת למכור
לתימנים במחיר השווה לכל תושב
המקום חרף הסובסידיה הממשלתית
הניתנת למצרכים .נשות יהודי תימן
מושפלות בבתי האיכרים כולל איסור
רחצה ב"מקווה" של המושבות לתימנים;
"כל המקרים האלה אינם אלא חלק
קטן מהע[ו]שק ומאותות ההשפלה והבוז
67
המקיפים את חיי התימנים במושבות".
בהמשך המסמך עבר יבנאלי לטפל
בסוגיית התעסוקה של עולי תימן
במושבות התלויה ברצונו הטוב אם לאו
של האיכר המעסיק ,שכן אין לתימני
חלקת אדמה לעבד ואם יש מעט קרקע
(לכל היותר עד שני ד' ברוטו) אז אין מים
זורמים .בסופו של דבר ,אף על פי שחלקם
נטע נטיעות וגידל גידולי ירק ,עדיין אין
בכך פרנסה למשפחה תימנית ממוצעת
ולכן הם נסמכים בפרנסתם על העבודה
אצל האיכרים המנצלים אותם פיזית
ואת תומתם במחיר זעום" :האכרים
מעונינים שהתימנים יהיה הפועל העובד
 65שם ,עמ' ח.
 66שם ,עמ' ח-ט.
 67שם ,עמ' יא .דוגמאות להן ניתן לראות בעמודים
ט-יב.

במעדר כל ימיו .הם היו מסכימים להפכם
גם למשגיחים על ערבים בשעת הצרך,
אבל ללמדם את העבודות העדינות
68
והמשתלמות [ ,]...אין הם אצים לכך".
הייתה כאן מגמה לקיבוע מצבם של
התימנים לתועלתם של האיכרים ולניצול
התימנים ,וללא מעורבות "המשרד",
היכול לשנות מצב בסיסי ירוד זה ,לו לא
היה שבוי בתפיסת רופין שפורטה לעיל.
יבנאלי סיים את המסמך בצורך ליישב את
עולי תימן בהתיישבות חקלאית שיתופית
שבה תינתן לצעירים שבהם יחידת משק
גדולה עם דיור כדי להתחיל בעבודה
עצמית יצרנית ולא להזדקק לעבודה
שכירה אצל האיכרים ,שאת דעתו עליהם
הבהיר דיו במסמך .הוא הזכיר כי בשנת
תרע"ד תוכנן להקים מושב שיתופי מעורב
לתימנים ואשכנזים (באורח שוויוני) בעין-
חי ,היא כפר מל"ל ,בו יקבלו  25דונם ובית
לכל בית אב ,והוא הביע תקווה כי זה
יתממש ,מה שבסופו של דבר ,לא מומש
מכיוון ששתי משפחות תימניות בלבד
התיישבו שם 69.מכל מקום ,הוא דחק
במקבלי ההחלטות בהסתדרות הציונית
להקצות מליון וחצי פרנק כדי ליישב
 120משפחות מעולי תימן בהתיישבות
החקלאית ,כל משפחה "על נחלה נטועה
70
בת  25דונם בצירוף עם משק ביתי".
מסמך זה הוכן על-ידו לקראת ועידת
ההסתדרות החקלאית ,אשר הייתה
אמורה לדון באיחוד מפלגת "פועלי
ציון" והבלתי מפלגתיים של הסתדרות
החקלאים .יבנאלי כאחד ממנהיגי
הסתדרות החקלאים במושבות יהודה היה
אחד "השושבינים" המרכזיים בשיחות
המקדימות לאיחוד מפלגות הפועלים תחת
כנפיה של "אחדות העבודה" 71,שהתגבשה
וסוכמה בוועידה שנתקיימה באדר א'
תרע"ט בפתח-תקווה ,וגם שם היה דיבר
72
על התימנים בהתיישבות החקלאית.
באותה תקופה עיבד יבנאלי תכנית כוללת
 68שם ,עמ' טו-טז.
 69להרחבה על עין-חי וקורותיה ראו מעבי( ,לעיל
הערה  ,)3עמ' .70-69
 70ראו לעיל הערה  ,51שם ,עמ' כ.
 71ראו מעבי( ,לעיל הערה  ,)2עמ'  .53-52קושניר
(לעיל הערה  ,)3עמ' .161-159
 72בועידת היסוד שלה היו אברהם טביב תושב
"שיבת-ציון" ליד ראשון-לציון ושלום כהן הרמתי
תושב מחנה-יהודה צירים בוועידה.

שכותרתה "לתקנת מצב התימנים",73
בהמשך למסמך שנשלח ל"המשרד"
באדר א' תרע"ט ,בן שמונה עמודים ,ובה
התייחס ספציפית לכל יישוב ויישוב של
עולי תימן במושבות יהודה הכולל את:
שעריים ,שיבת-ציון ליד ראשון-לציון,
השכונות בנס-ציונה ,גדרה ובבאר-יעקב,
ומחנה-יהודה ליד פתח-תקווה .הוא
הביע שם משאלה ותקווה כי "החמר
אשר נאסף על-ידי בנוגע למצב התימנים
יע[ו]בד ע"י אחד מחברינו [ ]...וסוף סוף
[ ]...יבורר מצב התימנים כיום לאמתו",
וזאת עקב קביעתו" :התימנים עומדים
על פרשת דרכים ,לפניהם יציאה מהארץ
או התנוונות גופנית ,מוסרית ורוחנית.
ואיזה היא הדרך השלישית? זוהי הדרך
להיאחזות על הקרקע" 74,אשר תוביל
להבטחת קיומם ולהעלאת יתר יהודי
תימן לארץ-ישראל .עיקרי התכנית היו
מתן יחידות משק ,מתן שירותי בריאות,
הטבת תנאי הדיור והרחבתם ,סיוע
תקציבי לביסוס משקי וכיו"ב ,כדי לאפשר
להם להיות חקלאים המתפרנסים מזיעת
אפם על אדמתם וביושר.
מסמך זה הביא לתפנית ביחס לקליטתם,
כאשר האגרונום עקיבא אטינגר (1945-
 )1872איש המחלקה להתיישבות וחקלאות
בקק"ל ,רקם תכנית משלו" :להטבת מצב
התימנים" ובאותו עיתוי ,ובהעדר עדות
לכך אין לדעת האם תיאמו זאת ביניהם.
הוא עשה זאת לאחר שסייר ביישובים
והתרשם מצפיפות הדיור ,התחלואה
והתמותה הגבוהה ,חוסר קרקע ומים
בהם 75.תכניתו של אטינגר ,ונאמדה בסך
 40אלף לי"מ ,כללה :הרחבת היישובים,
בניית בתים ,תוספת שטח למשקי עזר,
חפירת בארות מים ,ביסוס משקי וכו'.
התכנית נועדה לשפר את מצבם של עולי
תימן ומעבר משלב של תלות מוחלטת
במוסדות ובוועדי המושבות והמעסיקים,
לעצמאות חלקית .יתירה מזו ,אטינגר אף
הציע בה דבר מהפכני ,ובניגוד מוחלט לדעת
רופין ,ליישב את  60משפחות עולי תימן
 73אצ"מ ,S15/20518 ,יבנאלי למשרד הארץ-
ישראלי ,אדר א' תרע"ט 8 ,עמודים .תמצית התכנית
ראו לעיל הערה .48
 74שם ,עמ' .8
 75להרחבה ראו אצ"מ ,L4/4A ,אטינגר ל"ועד
הצירים" ,י"ט בסיוון תרע"ט 4 ,17.6.1919 ,עמודים.
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ששכנו בשפלה במושב שיוקם בעבורם
ליד נחלת-יהודה על קרקע שתירכש ע"י
הקק"ל 76.ואולם ,רופין ,דבק בתפיסתו:
"התימנים נשארו במושבות פועלי שכר.
[ ]...בהשוואה לפועלים אשכנזים אין להם
אותה מדרגת ההבנה וכשרונות הארגון,
ולכן יקשה להם לנהל בעצמם משקים
עצמיים" 77.הוא אמר למשלחת מתיישבים,
כי יבנאלי נשלח לתימן להביאם רק בתור
פועלים ,ואין חובת התיישבותם חלה על
78
"ועד הצירים".
מאמצי יבנאלי לשכנע את המוסדות
המיישבים לשפר את מצב עולי תימן
בהתיישבות החקלאית ,לא תמו .בעת
ביקורה של המשלחת מטעם "פועלי-
ציון" בינואר  1920לסקירת מצב היישוב.
המשלחת בראשותו של זלמן רובשוב
(שז"ר) 79חברים היו בה ה"ה נחמן סירקין,
יצחק בן-צבי ושמואל יבנאלי .המשלחת
שהתה בארץ-ישראל כחמישה חודשים
ופרסמה דו"ח פנימי שכלל את פרוטוקולי
דיוניה; 80בפרק ג' של הדו"ח נסקר מצב
עולי תימן ,ובו קביעות חד-ערכיות
באשר ליחס האיכרים והנהגת הציונות
כלפיהם:
כהרף-עין נפוצה השמועה על מיעוט
הצרכים שלו ונולדה התכנית השטנית
לשמרם במצוקתם ולהפוך אותם
לאוביקט לניצול ,לכוח עבודה זול ,שיספק
את תאבונם [ ]..של האיכרים ]...[ ,הכל
נעשה כך ,שהתימנים ימלאו תפקיד שטני
שהועידו להם ,בשם הציונות ויישוב א"י.
מעולם לא הפגין כך היישוב היהודי את
רדידותו הלאומית והאנושית .מעולם לא
 76אצ"מ ,L4/4A ,אטינגר ל"ועד הצירים",
 ,17.6.1919עמ' ב .תושבי צריפי שיבת-ציון ,באר-
יעקב ,גדרה ונס-ציונה.
 77רופין שימש חבר משלחת "ועד הצירים" ויו"ר
המשרד הא"י ,ראו א' רופין ,ההתיישבות החקלאית
של ההסתדרות הציונית בא"י (תרס"ח-תרפ"ד) ,תל-
אביב תרפ"ה ,עמ' .41-40
 78ראו גלוסקא ,עמ' .111-110
 79זלמן שז"ר-רובשוב ( ,)1974-1889יליד רוסיה,
סופר ועיתונאי ,היסטוריון ומלומד ,מראשי התנועה
הציונית ותנועת הפועלים ,חבר "פועלי-ציון" ,עלה
ארצה בשנת  1924לאחר שביקר במרחביה בשנת
 1911ובמסגרת המשלחת "הברית העולמית" של
"פועלי ציון" ששהתה כאן בחדשים ינואר-מאי
 ,1920נבחר לנשיא המדינה השלישי בשנת .1963
 80הספר פורסם פומבית רק לאחר  60שנה באישור
זלמן שז"ר והופיע בספר בן שני כרכים בעריכת ח'
גולן.
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הוכיחו עסקנים ציונים את ניכורם מרגש
לאומי אלמנטרי ,כמו בסיפור זה של
81
"פילגש בגבעה" של התישבות התימנים.
התייחסות חיובית נוספת לעולי תימן
הייתה במצע ל"אספת הנבחרים"
הראשונה שנערכה בניסן תר"פ (,)1920
לשיפור מצב התימנים בסעיף י"ב ,שבו
הכירה האספה בחוב הלאומי כלפיהם
תוך דאגה לנושאי הדיור ,החינוך הייחודי,
לטיפול רפואי הולם ולתעסוקה שוויונית
82
ובשכר הוגן.
זאת ועוד ,בהחלטות ועידת היסוד בכנרת
בכ"ז-כ"ט סיוון תר"פ ( ,)1920נכתב:
"הוועידה מצטרפת למחאת התימנים
נגד החלטת ועד החינוך לבלי יסד בתי
ספר לתימנים בשכונות שיש בקרבתן
תלמוד תורה .דרישותיהם במשך עשר
שנים [ ,]...אינן מצטמצמות בחנוך הדתי
אלא מותנות מתנאי חייהם המיוחדים -
החברותיים והכלכליים 83.אין תימא בכך,
ליבנאלי היה "יד בדבר" כדי שנושאים
אלו יכללו בהחלטות ובמצע ,בסיוע
הצירים מההתיישבות החקלאית של עולי
תימן טביב וכהן הרמתי.
אחרית מאמר
המאמר בחן את התנהלות יבנאלי אל
מול עולי תימן בעשור הראשון של המאה
העשרים בתימן ובארץ ,ולאור הרשום
לעיל ,לא נותר אלא לקבוע כי הוא היה
 "המתריע בשער" ו"העומד בפרץ" שלעולי תימן.
יבנאלי  -מאז ראה לראשונה פועלים
מעולי תימן ברחובות  -עמד על מעלותיהם
וזיהה את הפוטנציאל הגלום בהם ,מה
שאחרים לא עשו כן ומה שאחרים אולי
לא רצו בכך.
להערכתי ,בשלבים הראשונים שלפני
השליחות ולאחריה עד שנת תרע"ח
כוונותיו באשר לטיפול בעולי תימן היו
זכות וצחורות ונקיות מכל אינטרס,
זולת מימוש החזון הציוני .מכאן ואילך,
נתוסף האינטרס הפוליטי אשר לא פגם
בקו שאפיין אותו מלכתחילה  -חייבים
לשפר את מצבם של עולי תימן כאינטרס
 81גולן( ,לעיל הערה  ,)131ב ,עמ' .37
 82י' גורני ,אחדות העבודה  ,1930-1919תל-אביב
תשל"ג ,עמ'  ;146ווה"פ "אחדות העבודה" ,מסמכים,
תל-אביב .1920
 83י' גורני ,שם ,עמ'  ,152סעיף משנה ד.

לאומי-ציוני.
בכל התקופה ,עד שנות הארבעים הוא
היה האשכנזי היחידי שביקר בתימן במשך
תקופה ארוכה (ארבעה עשר חודשים) כדי
לעורר את היהודים לעלות לארץ-ישראל
ולהצית את רעיון הגאולה העצמית של
העם היהודי; אף שמן ההגינות ההיסטורית
יש לומר ,כי העלייה מתימן לארץ-ישראל
החלה שנים רבות ( ,1882תרמ"ב) לפני
שהתחיל את שליחותו בתרע"א (.)1911
יבנאלי הוא אשר זעק את זעקת עולי תימן
בהתיישבות החקלאית בתקופת המלחמה
ולאחריה (בוררות מחנה-יהודה ,התאגדות
חקלאית-ציבורית ,וסקירת מצבם
במסמך מפורט לאחר סיור ביישובים)
ודרש התייחסות אחרת שתהיה בסיסית
יותר ומקפת יותר להקלת מצבם הפיסי
והרוחני ,ובגינו ,ייתכן ,נרתם לנושא גם ע'
אטינגר מהקק"ל.
גם בפעילותו הפוליטית במסגרת "אחדות
העבודה" לא שכח את עולי תימן ,ואין
זה משנה שנוסף לכך היבט אלקטוראלי;
עובדה היא שמפלגות פועלים אחרות,
דתיות ומפלגות ציוניות לא סקטוריאליות,
לא ייחדו לעולי תימן מקום לא במצען
ולא ברשימתן כציר .אלא מאי? כוחו
הפוליטי בתחילה ב"הסתדרות הפועלים
החקלאיים" אותה ייצג בקונגרסים
הציוניים היה מינורי מבלי יכולת השפעה
על מהלכים אסטרטגיים וחלוקת משאבים
לטובת עולי תימן .יתר על-כן ,תפיסתו
באשר לעולי תימן נגדה לעתים לעומתית,
את זו של רופין ,מי שהיה ראש "המשרד",
שעל פיו יישק כל דבר ,ובמיוחד כאשר
דובר בעולי תימן שהיו נחותים לשיטתו.
לו היו חוברים אליו ,גורמים ואישים
נוספים מתנועות הפועלים ותנועת
"המזרחי" ייתכן והתוצאות היו שונות
באשר למצבם של עולי תימן ותרומתם
ליישוב העברי הייתה מוכפלת.
גם כך ,ראוי שמואל ורשבסקי ,ולימים
יבנאלי ,להירשם ב"ספר הזהב" של עולי
תימן באשר הם ,ולּו בזכות אומץ ליבו
לשחות נגד הזרם הכללי ששרר אז ביישוב
העברי כלפי עולי תימן ,ולא נואש כלל
ועיקר.

הרב שלום (סלומי) זצ"ל
מאת אפרת דחוח הלוי

אבינו היקר ,הרב שלום שלומי (סלומי)
זצ"ל נולד בעיר אשקלון ,בה קנה את
תלמודו בכמה וכמה ישיבות ,עבד
לפרנסתו בהוראת מקצועות הקודש ואחר
הצהריים שימש כראש כולל הלכה .הוא
סיים את מבחני "רבנות עיר" בהצלחה
ועשה זאת לשם שמיים ולא למטרת
קבלת משרה ושררה.
אבי ,הרב שלום ,היה איש השלום
והידידות ,אדם אהוב ונאהב ,נעים
הליכות ,נוח לבריות ומקרבן לתורה.
הוא מסר את נפשו על לימוד התורה
הקדושה ,והקדיש את עיתותיו לזיכוי
הרבים במסירת שיעורי תורה קבועים
בגמרא ובהלכה .מידי יום ביומו לימד
בכולל בעיר ,גמרא בעיון ושיעורי תורה
נוספים ,ואף לאחר שחלה במחלה הקשה,
והיה כאוב ומותש לאחר טיפולים קשים,
המשיך למסור את נפשו בדבקות עילאית
בבורא העולם ובזכות כוחותיו הרוחניים
המשיך להרביץ תורה לרבים אף שהדבר
היה מעל ומעבר לכוחותיו הפיסיים .וכל
זאת מתוך אהבה אמיתית ,זכה וצרופה
לבורא העולמים .אין ספק שאבי ,באהבתו
הגדולה לה' ,זכה לקיים את מאמר חז"ל
"ויהיו כל מעשיך לשם שמים".
אבי קיבל עליו את הייסורין באהבה
רבה ,אִמרת חכמים" :חביבין ייסורין"
היתה מורגלא בפומיה ,וזאת מתוך ידיעה
עמוקה כי עולמנו אינו אלא פרוזדור קצר
מועד לחיי הנצח בעולם הבא .הייסורין
היו חביבין עליו ,כיון שהכיר במעלתן
הגדולה לזיכוך נפש האדם כדי שתזכה
לקרבת ה' ולהִקשר בדעת צור העולמים
לעד ולעולמי עולמים .למרות זאת ,הוא
לא חדל לבקש רחמים על עצמו ועל
אחרים ,מתוך אמונה טהורה במאמר
חז"ל" :אפילו חרב חדה מונחת על צווארו
אל יתייאש מן הרחמים".
ענוותנותו הרבה שבאה לידי ביטוי
בפשטותו ובצניעותו הרשימו את כל יודעיו
ומכיריו הקרובים והרחוקים .למרות

קבלת הדין באהבה אין קץ ובאמונת אמת
במאמר חכמינו ז"ל" :כל דעבדין מן שמיא
לטב" .אבינו יקירנו זכה לקיים את משנת
חז"ל במסכת ברכות" :חייב לברך על
הרעה כשם שהוא מברך על הטובה" (פ"ט
הל' ד) .ופירש הרמב"ם שםָ " :אמְרֹו 'כשם
שהוא מברך על הטובה' ,ר"ל שיקבלם
בשמחה [=את הייסורין] ויכבוש רגשותיו
ויישב דעתו כשמברך ברוך דיין האמת,
עד שייראה כמו בזמן שהוא מברך הטוב
והמטיב".
מידותיו הנעלות ובקיאותו בתורת ישראל
לא התרחק בדעתו מפשוטי עם ישראל,
והיה משוחח בסבלנות ובכבוד עם קטן
וגדול כאחד ,וללא שמץ רבב התנשאות
או רוממות .על אף יכולותיו וכישרונותיו
שנתברך בהם ,במפגשים החברתיים ,כגון
סעודות מצווה או ניחום אבלים ,הקפיד
לכבד את תלמידי החכמים שהיו במקום
והקדימן לו בנשיאת דברי תורה וכיו"ב.
אבי שלום קיים את מאמר חז"ל במלואו:
"במקום שאין אנשים השתדל להיות
איש" משמע שבמקום שיש ,השתדל
להימנע מליטול כבוד לעצמך.

בימיו האחרונים ,נתגלתה אצילות נפשו
במלוא הודה והדרה ,כאשר נזקק לסיוענו
בהתנהלות הפיזית הבסיסית לא חדל
מלבקש את סליחתנו על הסבל והצער
שהוא "גורם" לנו וניסה בכל כוחו ומאודו
שלא להטריח ולצער את אהוביו עד כמה
שרק ניתן ,תוך שפיו ממלמל ברכות ותודות
נבוכות .כשעה קודם פטירתו התפלל את
תפילתו האחרונה ,וביקש מבורא עולם
שימחל ויסלח לו וישלח לו רפואה שלימה,
הוא עלה בסערה השמיימה מתוך תשובה
כנה ואמונה תמימה זכה וצחה .תהא נפשו
צרורה בצרור החיים.

אבי היקר לא היה רק איש תורה למופת,
הוא היה גם איש חסד אמיתי .הוא
פרש את ידו לעני במאור פנים ,תוך
אמירת דברי עידוד ונחמה לעני בצר
לו .ביתנו היה פתוח ,ושולחננו ערוך
לאנשים קשי יום שתעו בדרכם הרוחנית,
והיו זקוקים לעצתו ,להדרכתו ובעיקר
למילותיו הטובות והמנחמות שהקילו על
מצוקותיהם ועודדו את רוחם הנכאה.
אבי נאבק בגבורה במחלתו הקשה שנים
לא מעטות ,והקפיד לכל אורך הדרך
הקשה ,לשמור על רוח איתנה ושמחה
המקרינה אור ,טוב ונעימות לסובבים
אותו .גם בסוף מאבקו ,כאשר חלה
הידרדרות חמורה במצבו הרפואי ,אבי
לא חדל מלהאמין שה' עימו בכל עת ובכל
מצב .וברצות ה' ירפאהו וברצותו ייקחהו.
תפילתו לא משה מפיו לרגע אחד תוך כדי
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הכנס השנתי האחד-עשר למורשת הגר''י קאפח
מאת ישראל והב

הכינוס השנתי לזכרו ולמורשתו של מורה''ג
יוסף קאפח זצ''ל התקיים ביום י''ח בתמוז
תשע''א ,ב''היכל שלמה'' בירושלים ,במלאת
י''א שנים לפטירתו ,בהשתתפות מאות
אנשים ונשים מכל רחבי הארץ .העצרת
הונחתה ע''י עמית קאפח ,נכד הרב ,ועסקה
ברּוּבּה בשימור מסורת תימן והנחלתּה לכלל
עם ישראל .חמש הרצאות נכללו בה ,ותמציתן
אביא להלן בפני קוראֵי ''אפיקים''.
ההרצאה הראשונה ניתנה בפי הרב עוז-
יעקב קאפח (אף הוא נכד מארי) ,רב
היישוב מֶרחַבעָם שברמת הנגב ,בנושא
''שימור מסורת הפסיקה'' .הוא אמר כי
יש להבחין בין רובד חיצוני של שמירת
מסורת או ערכֵי תרבות חומריים ,כגון
אכילת מאכלים תימניים ,לבישת מלבושים
תימניים וכיו''ב ,לבין רובד פנימי שעניינֹו
שמירה על ערכי הרוח שאבותינו נהגו על
פיהם .בתנאֵי החיים של ריבוי עדֹות בארץ-
ישראל ובמציאּות המתחדשת בימינּו ,לא די
שנשאל מה עשו אבותינו בתימן ,אלא מהי
רּוח הַּפסיקה שהנחתה אותם ,ושֶעל פיה
נוכל גם אנו לפסֹוק בכל סוגיה העומדת
לפנינו .וכמו בפסוק ''לֵריח שמָניָך טובים,
שֶמן ּתּורק שמֶָך" (עיינו רש''י לשה''ש א ,ג),
העבָרת המסורת מתימן לארץ ישראל דומָה
לשֶמן עֵרב שבכל עת שאדם פותח צלוחית
ּומִֵריק ׁשַמנּה לכלי אחֵר ,ריחו נודף ויוצא
למרחוק .וכך סבא מארי יּוסֵף סלל דרך
להמונ ֵי בית ישראל והֶראה כיצד יש לפסֹוק
הלכה בימינו (למשל בעניין היתר השימוש
בשבת בחיתולים חד פעמיים הנקראים
''טיטולים'' .ראו בפירושו להרמב''ם פ''י
הי''א).
ההרצאה השנייה ניתנה ע''י ר' יוחאי מקבילי
מחֵיפה ,ונוׂשאּה היה'' :מכוחו ומכוח כוחו של
מארי זצ''ל'' .דבריו הוקדשו בעיקרם להצגת
מפעל משנה תורה להרמב''ם ,שהוא עסוק
בעריכתו :החזון והיעד ,הביצוע והתוכניות
להמשך .לבד מן הכרך האחד המכיל את
הנוסח כולו ,במהדורת-מופת מנוקדת ומלּוו ָה
במפתח נושאים (בפורמט גדול ובינוני),
הספיק יוחאי להוציא לאור כעׂשָרה ספרוני-
כיס מבוארים של החיבור ,בהתאם לפירושו
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של מארי ,ולאחרונה יצָא ספר נשים .בדעתו
להוציא גם מהדורה בניקוד תימני מלא.
המפעל זוכה לשיתוף פעולה מצד מוסדות
וארגונים שונים (כגון ישיבות ''אֹור וישועה''
ו''תורת החיים'' ו''מכון משּפטֵי ארץ'') ,וגם
במשרד החינוך התחילו בתוכניות-לימוד של
הלכות הרמב''ם ,ובקרֹוב יוציאו חוברות
מבוארות לתלמידים.
ההרצאה השלישית ניתנה ע''י ד''ר משה
גברא ,ועסקה ב''ייחודו של הסידור
התימני'' .בדיקה של מאות כתבי-יד ְמגַּלָה
שנוסחי תימן ּבַּתפילה ,יש בהם אמנם
יסודות עתיקים ונוׁשָנים ,שכיוצא בהם
מצאנו בתלמודים ,בהלכות הרי''ף ,בסידורי
רס''ג ,הרמב''ם ועוד ,אך עִם זאת ברּוּבם
אין אחידות גמורה .אצל עורכי הנוסח
ומעתיקי כהי''י – בהם מהר''י בשירי ,מהר''י
וַּנ ֵה ,מהרי''ץ וחכמים שקדמו להם – פעלה
מגמת השילוב בין שמירת מסורות של מנהגי
תפילה ונוסחאות קדומות ,ובין הכנסה של
קטעי תפילה ופיוטים מסידורי ארץ-ישראל,
אשכנז וספרד (ובהשפעת המקובלים) ,מתוך
רצון שלא להיּבדל יתר על המידה משאר
קהילות ישראל .השמות ''בלדי'' ו''שאמי'' לא
היו אלא כינויים ששימשו בזמנים מאוחרים,
בעיקר בא''י ופחות בתימן עצמּה.
ההרצאה הרביעית היתה של הרב אברהם
גיסר ,רב היישוב עפרה ויו''ר החמ''ד ,בנושא
''תורה צריכה מורשה'' .תחילה הזכיר את
ביקורו של מארי זצ''ל לפני שנים בעָפרה,
ביקור ש''עׂשה רושם וחקק חקיקה'' שָם
בקהילה .הוא ציין ,כי הרב קאפח ,כהרמב''ם
בשעתו ,היה ''נשר גדול'' שנשא על כנפיו-
אֶברֹותיו את תורת משה וֶהֱביאּה לארץ
ישראל .בהמשך הביא שתי תשובות של
כה''ר :האחת ,בעניין ויכוח על נוסח התפילה
בביכ''נ ,שּבּה כתב מארי'' :תפילה במניין
בציבור היא מדרבנן ,אך איסור המחלוקת
הוא מדאוריתא'' .ושנייה ,ש''סירוס שֵם
'אלהים' ואמירתו בקו''ף ,לדעתי ולמשמע
אזנ ַי גנאי הדבר ומכוער מאד גם להדיוט,
כ''ש כלפי שמים'' (עיין שו''ת הריב''ד ,עמ'
כד-כה'' .)52 ,כל תורה שאין לה בית-אב,
אינה תורה'' (ציטט הרב גיסר מן הירושלמי

פסחים פ''ח ה''א) – ויהודי תימן ,הם מופת
לשימור מסורת אבות ּומֹורשה בקהילות
ישראל.
ההרצאה החמישית והאחרונה היתה של
כה''ר רצון ערוסי ,רב העיר קריית אונו .אף
היא עסקה ב''שימור מורשת אבות במשנת
מארי זצ''ל'' .הרב הביא דוגמאות מנוסח
סה''ת התימניים התואמים למסורת בן-
אשר ,הן בחסֵרֹות ויתֵרֹות והן בפרשיות
הפתוחות והסתומות ,וכפי שהעלה גם הר''מ
ברויאר במחקריו; סימון או חקיקה (שלא
בדיו) בסה''ת התימניים ּבִמקום אַתנָחָא
וסוף-פסוק ,שמארי הֶראה שזו מסורת
קדמונית שתואמת את דין התלמוד ,וגם
הרשב''א לא אסר אלא סימון ּבִדיֹו; תפירת
יריעות ספרי-תורה ּותפילינות נעשתה
בתימן בגיֵדי הּכסָלים שהם כדמות חוטים
ארוכים ללא שום עיבוד וללא שזירה (ודלא
כהרמב''ם שכתב בהל' תפלין פ''ג ה''י:
''לוקחין הגידין שיש ּבַעֵקב הבהמה'' וכו').
ראיה למסורת תימן הביא מארי מן התפילין
שנמצאו במערות מדבר יהודה ,שנתברר כי
היו תפורין בגיד אחד ויחידי טבעי ללא עיבוד
וללא שזירה ; גידול הפיאות (ה''סימנים'',
''אַלּ-זַנ ַאנ ִיר'' בערבית) אצל יהודי תימן ,הוא
לדעת מארי מסורת קדומה שנהגה בישראל,
ולא כדעת ר''ע קורח בספרו ''סערת תימן'',
שנעשה בגז ֵירת המוסלמים כדי להשפיל את
היהודים .ראיה לכך :חז''ל קבעו הלכה,
שאִם ּכֹהן קיבל הדם ִּבפְנים העזרה וציצתו
בחוץ ,עבודתו פסולה .ומפרש מארי ,הי ְינו
פאות הראש (עיין 'כתבים' ג ,עמ' .)1424
הרב ערוסי גילה שבאחד המכתבים כתב
מארי דברים ברוח זו (בציטוט חופשי)'' :שמע
בנ ִי מּוסר אביך וכו'  -לא פַייג ָה האשכנזייה
או פֹורטּונה הספרדייה ,ואף לא ּבְנַּי ַיה
התימנייה הן הקובעות מהי 'תורת אִּמך',
אלא אּוּמתך היא הקובעת" .וכיון שבני תימן
שמרו בקפידה את מסורת האומה והעבירו ָה
מדור לדור והּוכח שהיא עתיקה ואמיתית,
הרי לדעת מארי ראוי שהיא ת ַחּי ֵיב בעתיד
את כל בית ישראל .מי יתן אפוא ויתקיימו
דבריו ,וי ִיּמלֵא חֶפצֹו הוא גם חֶפצנּו ,תקוותנו
אף משאלתנו.
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