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ÔÂÒ„Â„ ÏÈ‡ 

 

 ˙�˘· ÌÈÏ˘Â¯È· È„¯ÙÒ‰ ‰¯Â˙‰ „ÂÓÏ˙ ˙È· ˙ÎÂ�Á1860 

‰˘„˜‰ ˙Â·Â˙Î ÁÂ˙È� ¯Â‡Ï 

 

היה מוסד החינו� היסודי הראשי של הספרדי� בירושלי� ' ספרדיתורה תלמוד '

על א� חשיבותו ההיסטורית . ובי� קורותיו התחנכו מרבית ילדי העדה, ט"במאה הי

 1.תלמוד התורה להתייחסות משמעותית במחקרלא זכה , כמוסד ציבורי מרכזי

הוציא אג� החינו� של עיריית , שנתיי� לאחר נפילת הרובע היהודי, 1950בשנת 

˜Ï·ÂÈÏ ı·Â ירושלי� בשיתו� ע� המרכז העולמי של המזרחי וועד העדה הספרדית 

˙ Ï˘ ˘ÓÁÂ ÌÈÚ·˘‰"ÌÈÏ˘Â¯È· ÔÂÈˆ ¯‰ ÏÚ ÌÈ„¯ÙÒ‰ ˙ ,בעריכת חנינא מזרחי ,

, זהו למעשה המסמ� העיקרי המרכז את קורות המוסד החשוב הזה. דמנהל המוס

 1874אלא שהוא מתייחס בעיקר לקורותיו מאז שנחנ� המבנה החדש והגדול בשנת 

שברחוב החצוצרות ברובע ' המרכז החינוכי הספרדי'המבנה המשמש בימינו את (

ד תלמוד משמו של כותר הספר א� נית� לטעות ולהתרש� שבשנה זו נוס). היהודי

ורוב , מיעוטו המוחלט של הקוב� עוסק בהיסטוריה הקדומה של המוסד. התורה

 דפי הקוב� 150רק שניי� מתו� , למעשה. זיכרונות והגות, רובו עוסק בדברי הערכה

  2.במאמר קצרצר של ישעיהו פרס, 1874מוקדשי� לתקופה שקדמה לשנת 

 גרייבסקי שהקדיש אכזבה נוספת בהקשר זה הנחיל החוקר הירושלמי פנחס

במפעלו כונסו . 'אבני זכרו�'שאות� כינה , מאמ� רב לתעד את כתובות ההנצחה בעיר

אבל כול� לוקטו מתו� הבניי� , כתובות רבות המתייחסות לתלמוד התורה הספרדי

 .  וא� לא אחת מ� המבנה שקד� לו1874,3שנחנ� בשנת 

הכתובות .  עד כה במחקרלהל� נחשו� כתובות שנמצאו ברובע היהודי ולא נדונו

מטרתנו כא� היא . 1860מוכיחות בעליל את קיומו של תלמוד התורה ומיקומו משנת 

משמעות� ההיסטורית משליכה לא רק . אבל בכ� לא די, להציג את הכתובות ולפרש�

 
‰ÙÂ˜˙ È‡¯· ¯ÈÚ–‰¯˘Ú Ú˘˙‰ ‰‡Ó· ÌÈÏ˘Â¯È  : ¯ÈÚ‰ , אריהב�' י:  בספרי�כ� למשל .1

‰˜È˙Ú‰ ,גת' ב; ז"� תשלירושלי ,˙‰ ˙Â�˘· Ï‡¯˘È ı¯‡· È„Â‰È‰ ·Â˘È‰"¯-Ó¯˙‰" ‡)1840-

 .ג"ירושלי� תשכ, )1881

˜ı·Â , )עור�(מזרחי ' ח: בתו�', לתולדות התלמוד תורה של הספרדי� בירושלי�, 'פרס' י .2

˙ Ï˘ ˘ÓÁÂ ÌÈÚ·˘‰ Ï·ÂÈÏ"ÌÈÏ˘Â¯È· ÔÂÈˆ ¯‰ ÏÚ ÌÈ„¯ÙÒ‰ ˙ ,12' עמ, י"ירושלי� תש13. 

' עמ, 2, א; 1514 'עמ, ]1, א[ח "ירושלי� תרפ, ‡·�ÔÂ¯ÎÊ È�·‡ :ÌÏ˘Â¯È· ˘„˜ È, בסקייגרי' פ .3

6062. 
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אלא על קורות העדה הספרדית בירושלי� באותה , על תולדות המוסד החינוכי

ה בעתיד "בדעתי לדו� בע. יישבות היהודית בכללתקופה בפרט ועל תולדות ההת

 .במשמעויות אלה

‰¯Â˙‰ „ÂÓÏ˙ ˙È·Ï ‰ÒÈ�Î‰ ˙·Â˙Î 

הרב מאיר יהודה ג� היה רב המושב כר� . בלב הרובע היהודי נמצא בית משפחת ג�

ועבר להתגורר בירושלי� לאחר נפילת בנו אבנר שמעו� במערכה על , ב� זמרה

ישיבת , הוא שיק� את ישיבת בית אל. שחרור ירושלי� במלחמת ששת הימי�

הרב .  ועמד בראשה4,)9ברחוב בית אל : כיו�(ח "מקובלי� שנוסדה באמצע המאה הי

  5).16רחוב בית אל : כיו�(וכיו� מתגוררי� בבית צאצאיו , 1995ג� נפטר בשנת 

ראה (שהועתקה בידי בעלי הבית , את הכניסה לבית משפחת ג� מקדמת כתובת

6):1איור מספר 
 

 
Ó· Ï‡¯˘È ı¯‡ È„Â‰È‡‰ , ברנאי' י; 14�18' עמ, ו"ירושלי
 תשל, ÌÈÏ˘Â¯È ÈÓÎÁ, ד גאו�"מ .4

È‰" ˙ÂÒÁ· Á'‡Ë˘Â˜ È„È˜Ù' ,תשמ 
 .234�235' עמ, ב"ירושלי

רשות העל הפרטי
 שמסר לי ועל ,  ג� ומנהל ישיבת בית אלבנו של הרב, תודתי לנוריאל ג� .5

 .לצל
 בביתו

אול
 , )2' עמ, ]1, א[, 3הערה , לעיל, גרייבסקי (1928גרייבסקי בשנת ' הכתובת תועדה בידי פ .6

 .'בורלא'משו
 מה הוא השמיט את המילה 

 ¯ÙÒÓ ¯ÂÈ‡1 
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 כנגד כול�] תלמוד תורה[= ת "ת

 ]תלמוד תורה[= ת "בנה בניתי חצר ת

 ]כבוד הרב[= ר "מעשה ידי האומ� כה

 רבנו אפרי� המכונה

 ]ישמרהו ויצילהו' ה[= ו "מרקאדו בורלא הי

 ]לפרט קט�[= ק "שנת כתר לפ

החות� את המשנה העוסקת בדברי� , הוא ביטוי ידוע' תלמוד תורה כנגד כול�'

שבחשיבותה הפליגו חכמי הדורות ,  ומכ�ָו� למצַוות תלמוד תורה7, לה� שיעורשאי�

היא מכוונת למוסד .  הכתובת שלעיל משתמשת בביטוי בהשאלה8.ל"מאז ימי חז

והיא רומזת לכ� שהוא חשוב , מוסד החינו� היסודי לילדי�', תלמוד תורה'המכונה 

 . כנגד כל האחרי�

הוא הכינוי הרווח ' חצר'". ת"חצר ת"ס לאנו עומדי� להיכנ, לפי הכתובת

מה ידוע . והוא מוכר מאוד בספרות התקופה העותמאנית, למתח� מגורי� או מבני�

, בכתובת לא מסופר על כ� דבר? על אופיו של תלמוד התורה שבפתחו אנו ניצבי�

שנת כתר  "–האחד הוא שנת ייסודו של המוסד : אבל נזכרי� בה שני פרטי� אחרי�

ללא חישוב האלפי� במניי� השני� (= לפרט קט� ) 1860(כ "שנת תר: כלומר, "ק"לפ

. אפרי� מרקאדו בורלא' ר: כלומר הבנאי, "האומ�"השני הוא ). לבריאת העול�

 בלדינו הוא הפוַעל לקנות Merkar. הפדוי, הקנוי: ֶמְרָקאד� הוא כינוי בלדינו שמשמעו

מתכווני� לכ� שהוא נפדה ', אדומרק'א� אומרי� על אד� שהוא ). market: כמו(

 . כלומר שניצל מאסו� או ממחלה, מצרה

משפחת בורלא היא מ� המשפחות הוותיקות והמיוחסות של קהילת הספרדי� 

אפרי� '  ר9.ח"משפחה זו העמידה רבני� ועסקני� מרכזיי� מאז המאה הי. בירושלי�

אפרי� ' עה על ר נמסרה ידי1850בשנת . כמעט ולא מוכר לנו, לעומת זאת, בורלא

הוא חת� אז על הסכמה לקבל (' מג� דוד'שלפיה הוא נמנה ע� רבני ישיבת , בורלא

ופעלה ,  ישיבה זו הייתה מ� הוותיקות בירושלי�10).אפרי� נבו�' לישיבה את ר

 זו למעשה הידיעה הספרותית היחידה המוכרת לנו על 11.ח"לפחות מאז המאה הי

 
 .א"מא "פפאה  .7

הורתו ולידתו של המשאב החיוני : תלמוד תורה וערכיה', ספראי' ספראי וח' ז: ראה .8

 Á˙Ó ˙È„Â‰È ˙Â·ÈÂÁÓ– ÏÚ„˘˙ , )עורכי�(זוהר ' שגיא וצ' א: בתו�, 'למעמד� של חכמי�

ÔÓË¯‰ „Â„ Ï˘ Â˙Â‚‰Â ÂÓÏÂÚמצות תלמוד תורה', לוי' י; 900�908' עמ, א"ירושלי� תשס,  ב' ,

ÔÈÚÓ‰17�32' עמ, ט"תשל,  יט ג. 

 .134�140' עמ, ח"ירושלי� תרצ,  בÏ‡¯˘È ı¯‡· Á¯ÊÓ‰ È„Â‰È, או�ד ג"מ .9

 .89' עמ, ט"ירושלי� תרפ, מילואי� – ג, ˙ÌÈÏ˘Â¯È ÈÓÎÁ ˙Â„ÏÂ, ל פרומקי�"א .10

,  ˙È‰ ‰‡Ó· ÌÈÏ˘Â¯È· ÌÈÈ„Â‰È‰ ÌÈÈÁ‰" Ë–¯˘ÈÏ‡ Â‰ÈÏ‡ ÔÂ·ÊÚÓ ˙Â„ÂÚ, )עורכת(פלסר ' ר .11

‰È„¯ÙÒ‰ ‰„Ú˙ , פוזיילוב' ג; 248' עמ, )4רה הע, לעיל(ברנאי ' י; 22' עמ, ז"ירושלי� תשנ
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הוא עסק בבנייה עשר שני� לאחר , ת שלפנינולפי הכתוב. אפרי� בורלא' אודות ר

 .ששמו נקשר לעול� הישיבות בירושלי�

‰»Ó‡»Ó¿N ÌÈƒÒƒ� ˙·„� 

 :ניתוח הכתובות בפני� הבית יבהיר את מהותו של המבנה

 ��ר� פעולת איש נדיב הרוח

 בנה בית תלמוד תורה אור זר�ַח

 הוא ַ�ר בָ�רי� פֵני חמה וזיו רקיע

 וכל הושיע] ָנְטֵריה רחמנא וָפְרֵקיה[= ו "נרקאי� נסי� שמאמה 

 של�ַח] ?[בשערי ירושל� טוב 

 זכרו לדור דור כתובי� על לוח

 למנוחת נפש זוגתו רבת המעלות מרת חנה

 ה לתינוקות של בית רב� לספרדי�"בת אסתר תנצב] נוחה עד�[= ע "נ

חי� בנקל נית� להב. מ� הסיפא של הכתובת ברור שמדובר בתלמוד תורה לספרדי�

ככל . אולי כדי להסיר ספק, מאוחר יותר" לספרדי�"שמישהו דאג להוסי! את המילה 

בפינה . שאולי נהרס בעת הרחבת הפתח בשלב מאוחר, הנראה היה המש� לכתובת

 ).2ראה איור מספר (! "השמאלית העליונה של הפתח נית� להבחי� בשרידי האות אל

 

˙ÂÚ‰ ÔÂËÏ˘‰ È‰Ï˘· ‰˙ÂÁ˙Ù˙‰· ÌÈÏ˘Â¯È·'¯˙‰ È�‡Ó"Ï-Ú¯˙‰" „)1870-1914( , עבודה

 .267�268' עמ, א"רמת ג� תשס, אוניברסיטת בר איל�, לש� קבלת התואר דוקטור

 ¯ÙÒÓ ¯ÂÈ‡2 
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כמו קאיט או , קאי$. קאי$ נסי� ְ#ָמאָמההנדב� ששמו הונצח בהערכה רבה הוא 

נסי� שמאמה היה יהודי . שהיה שימושי ג� בלדינו, הוא תואר אצולה מוסלמי, קאיד

 שידוע לנו על ישיבה שהקי� בירושלי� ושנקראה ,ממוצא תוניסאי, עשיר מליוורנו

תר� מכספו ג� להדפסת ספרי� ,  מלבד הישיבה12.'מעשה נסי�'על שמו 

 מעשי חסדיו ותמיכותיו נזכרו היטב 1876.14פטר קוד� לשנת  ונ13,בירושלי�

�ואזכרה רבת משתתפי� ומכובדי� נערכה לכבודו , בירושלי� שני� רבות אחר כ

 מ� הכתובת אנו למדי� שסייע ג� בבניית תלמוד 15.בבית הכנסת רב� יוחנ� ב� זכאי

 . התורה שלפנינו

Ëe„»‡ Ì‰¯·‡Â ‰„Â‰È ˙·„� 

י� שמאמה לא היה הנדב� היחידי לבניית בית תלמוד כתובת נוספת מלמדת שנס

 ):3ראה איור מספר (התורה 

 ]לתלמוד תורה[= ת "הבית הזה לת

 ]לת['מע] לתינוקות של בית רב�[= ר "לתשב

 ]כבוד מורנו הרב רבי[= ר "הגבירי� הרמי� כמוהר

 אברה�] ניור['ובנו סי] ישמרהו ויצילהו' ה[= ו "יאודה אדוט הי] ניור['סי

 ]סימ� טוב[= ט "ס] לפרט קט�[= ק "לפ' ר'ת'כ] נת['בש] ישמרהו ויצילהו' ה[= ו "וט היאד

 
' עמ, ג"ירושלי� תשנ, �˘Ï‡¯˘È· ÌÈ‡È, אלמליח' א; 281' עמ, )11הערה , לעיל (פוזיילוב' ג .12

161. 

חי רפאל ידידיה ' הקדמת ר, ה"ירושלי� תרכ, ˘ÂÓ„˜‰‰ ¯Ú˙, חיי� ויטאל' ר: למשל .13

 .אבואלעפיא

 .ÔÂ�·Ï‰ ,14.7.1886עיתו�  .14

 .Ïˆ·Á‰ ,22.1.1888˙עיתו� , 'ירושל�' .15

 ¯ÙÒÓ ¯ÂÈ‡3
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. היו יהודי� ספרדי� מווינה, סיניור יהודה ובנו סיניור אברה�, בני משפחת %ד�ט

חיי� יוס! דוד ' כגו� של ר, השניי� סייעו בהדפסת חיבוריה� של חכמי ירושלי�

הראשו� לציו� , חיי� דוד חז�'  ושל ר1860,16 בווינה בשנת) א"חיד(אזולאי 

 מעורבותו של יהודה אדוט בצורכי החינו� בירושלי� ופעילותו 17.מירושלי�

לצד , כאשר ציר! את חוות דעתו, הפילנטרופית נודעו כבר ארבע שני� קוד� לכ�

בדבר כנות כוונת� של מייסדי בית הספר למל , חכמי הספרדי� והאשכנזי� בווינה

 עיתו� בשפת הלדינו שיצא 18.דיר למסגרתו תכני� שאינ� מסורתיי�שלא להח

 באותו עיתו� הודפס 19. הודיע על פטירתו של יהודה אדוט15.5.1871בווינה ביו� 

וש� הזכיר את פעולתו למע� בית , רבה של וינה, ראוב� ברו�' ההספד שנשא עליו ר

מעורבותו למע�  ייתכ� ש20.התמחוי בירושלי� ועורר את השומעי� ללכת בדרכו

21.צורכי ירושלי� הגיעה א! לתחומי� ציבוריי� נוספי�
 

 
 .הקדמה, כ"וינה תר, ·¯ÛÒÂÈ ÈÎ, ולאיחיי� יוס� דוד אז' ר .16

 .הקדמת המחבר, ב"שאלוניקי תרכ,  א�„Ï ·È·, חיי� דוד חז�' ר .17

ובכ� בראותינו : "גרת� אל לודוויג אוגוסט פרנקליבא, כפי שהעידו חכמי הספרדי� בירושלי� .18

אינו אלא להקי� דגל התורה ] של יוזמי הקמת בית הספר למל בירושלי�[כי כל כָונת� 

ומה ג� , ]פה עיר הקודש ירושלי� תבנה ותכונ� [=ו "ת' הק ירוש"ויראת שדי פע' ועבודת ה

ו מעיר "ספרדי� ואשכנזי� הי] מחכמי ורבני= [ר "הביא בידו כתבי צוותא מחו] פרנקל[כי 

וג� מכמה גדולי ישראל קציני� ושרי� , ]יכוננה עליו� אמ� [=א "יע] וינה [=המלוכה וויע� 

) ונמנה(ובא  [=ואתייא מכלל� , וחושבי שמו ירבו כמות� בישראל'  ליראי האשר מפורסמי�

כול� כאחד יעיד�� יגיד�� , ו"ליאו� אדוט הי' רוד� צדקה וחסד סי' המפורס� ביראת ה] עמה�

, ÓÈÏ˘Â¯È‰, ל פרנקל"א" (ו"וכשר הדבר לקובעו בירושל� ת, ]לש� שמי� [=ש "כי כָונת� לש

 ).352' עמ, 1860וויע� 

תודתי לדב הכה� על שהאיר . 1' עמ, È„ Â‡È¯Â˜ ÏÈ‡'‰�ÈÈ ,15.5.1871 ·, 'וירד יאודה מאת אחיו' .19

 .עיני במקור זה ובמקורות אחרי� בעניינ� של בני משפחת אדוטאת 

 .2' עמ, ש�, 'ה"ונטו הגביר יאודה חיי� אדוט ע'לה לויה דיל דיפ' .20

ופע� : "מסר ידיעה מרתקת, מאה התשע עשרהמגדולי החכמי� בתורכיה ב, י'חיי� פאלאג' ר .21

נטריה רחמנא = [ו "אדוט נר] יהודה= [ליאו� ] ניור['לגביר סי] י'חיי� פאלאג' ר[אחת כתב 

  ו"רוטשילד נר] ניור['שידבר ע� ה�ר הגדול סי, ]בית חולי� [=על עְנָי� אוספידל ] ופרקיה

הקשית ]: ישמרהו' ה= [י "או� אדוט הלי] ניור['והשיב לו סי, משמו] נטריה רחמנא ופרקיה= [

] י'פאלאג[חזר והשיב לו אדוננו ורב . ו"רוטשילד נר] ניור['ורחוק הדבר שיעשה כ� סי, לשאול

שלא ראה באגרת שלי שכתבתי בראש האגרת , תמיהא עליו] נטריה רחמנא ופרקיה= [ו "נר

 והיה לפלא שהשיב ְ#ָרצו� .י ונעזרתיִ#על עזרתו יתבר! בטח ִל] וא� כ�= [כ "וא? בעזרת האל

 ו "אדוט נר] ניור['והיה לפלא בעיני סי, רוטשילד למלאֹת את שאלתו] ניור['סי] בחיוב [=

איזמיר , ˆÌÈÈÁÓ ‰‡ÂÂ, י'חיי� פאלאג' ר]" (דבר זה= [ִמְלָתא כְדָנא ] נטריה רחמנא ופרקיה= [

: הבעניינו רא(מיר ידיעה זו מתייחסת לבית החולי� רוטשילד באיז). א"ד� יט ע, ח"תרכ

·ÂÒ Ò‡ËÂ� Â‡ ‰ÈÈ¯ÂËÒÈ‡'„ÏÈ˘ËÂ¯ Ï‡„ÈÙÒÂ‡ ÏÈ‡ È¯ , אבל לאור ידיעותינו על , )1875איזמיר

לשער שהתערב אצל רוטשילד ג� בהקמת בית אפשר אולי קשרי משפחת אדוט לירושלי� 

 . החולי� בירושלי�
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‰È¯‡ ˙ÁÙ˘Ó ˙·„� 

 ):4ראה איור מספר (כתובת סמוכה נוספת קשה יותר לקריאה 

 איש כי יקדיש את

 ]מ�['הגביר המרו] לתלמוד תורה[= ת "ביתו לת

 ]?נת['ש] ישמרהו ויצילהו' ה[= ו "הי] ?[סיסי יאודה אריה 

ברור . כנראה בעת הפעולות להרחבת פתח הדלת,  נפגעה בסופהג� כתובת זו

זהו סיסי : שהכתובת משבחת את האיש שהקדיש מכספו לבניי� תלמוד התורה

: כנראה שהקריאה הנכונה היא. 'אריה'שהמש� שמו משובש ונראה כמו , יאודה

ובת הכת. והתור� הנכבד הוא יהודה אריה, הדגשה לצור� כבוד', ]ניור[סי] ניור[סי'

' אדוט'ולכ� ייתכ� שהקריאה הנכונה היא , הודגשה בצבע שחור כנראה בשלב מאוחר

הכתובת מצטרפת לכתובת הקודמת המנציחה את , לפי השערה זו". אריה"ולא 

הנחבאת מעט מאחורי דלת ביתה של , אבל עיו� בכתובת נוספת. יהודה אדוט

 ":אריה"מחזק את האפשרות שאכ� מדובר ב, משפחת ג$

 ]לתלמוד תורה[= ת "לת] דש['ש כי יקדיש את ביתו קואי

 ]ניור['הגביר סי

 גבריאל אריה 

 א "תרכ] נת['ש] נוחו עד�[= ע "נ

 ¯ÙÒÓ ¯ÂÈ‡4
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מוב� שמדובר בתרומה מאוחרת יחסית , )1861(א "כיוו� שהכתובת היא משנת תרכ

, כא� נזכר הגביר גבריאל אריה. שכנראה היו תרומות הייסוד, לתרומות הראשונות

משפחת אריה הייתה . ששמו קשור בגביר יהודה אריה מ� הכתובת הקודמתואפשר 

 גבריאל אריה נפטר בשנת 22.שמוצאה בָסָמק�ב שבבולגריה, משפחה ספרדית עשירה

אחיו של .  והכתובת שלפנינו אמנ� מעידה שבשנה זו כבר לא היה בי� החיי�1861,23

� ששני אחי� אלו הקדישו  ייתכ1870.24והוא נפטר בשנת , גבריאל אריה נקרא יהודה

 .ותרומתו של גבריאל ניתנה אולי זמ� קצר לפני מותו, מכספ� לבניית תלמוד התורה

ראה איור (נסיי� את הקריאה בכתובת בקריאת הפסוק המקי! את ש� התור� 

סיומת הפסוק הוסבה ). יד, ז"ויקרא כ ("'ואיש כי יְקִדש את ֵ-יתו קֶֹד& לה): "5מספר 

 . שלמענו הוקדשה התרומה, לשמו של המוסד

 חשובי התורמי� 1860נמצאנו למדי� שלהקמת תלמוד התורה התגייסו בשנת 

 .הספרדי� באירופה

 
22. E. Benbassa and A. Rodrigue, Une Vie Judeo Espagnole A’ l’est Gabriel Arie (1863-

1939), Paris 1992, pp. 95-103. 

 .470' עמ, ש� .23

 .468' עמ, ש� .24

¯ÙÒÓ ¯ÂÈ‡5 
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‰ÏÈ‰˜‰ ÈÏÈÚÙÏ ‰Î¯Ú‰ ˙·Â˙Î 

 ):6ראה איור מספר (כתובת נוספת בבית מוסיפה נדב� נוס! לנודע עד כה 

 מה טובו אהלי� יעקב משכנותי� ישראל

 ]רה['לתלמוד תו' קדש לה

 ]בהקי�['הרבני� המו] לת['על ידי הגבאי� מע

] ָנְטֵריה רחמנא וָפְרֵקיה[= ו "רפאל מאיר פאניזיל נר] כבוד מורנו הרב רבי[= ר "כמוהר

 ר"וכמוהר

 ו "ר חיי� נסי� אשכנזי נר"ו וכמוהר"אברה� אשכנזי נר

 לקראת צמא התיו מיי�

 התורמי� אלא את זו שלפנינו אינה מנציחה את, להבדיל מ� הכתובות הקודמות

ידוע שתלמידי החכמי� המרכזיי� ". הגבאי�", אנשי הביצוע, הפעילי� הציבוריי�

 וכ� ג� במקרה 25,בירושלי� מילאו תפקידי מפתח במנגנו� הארגוני של העדה

  ועד פטירתו בשנת 1869אברה� אשכנזי כיה� כראשו� לציו� משנת ' ר. שלפנינו

. עיל מרכזי למע� ענייני� ציבוריי� שוני�הוא נודע כאישיות הלכתית וכפ. 1880

כבר נודע הרב אשכנזי כפוסק וכעסק� , שנת ייסוד התלמוד תורה, 1860בשנת 

26.בנימי� נבו�' והיה חבר בבית הדי� בראשות ר, ציבורי
 

 
„È¯ˆÓ‰ ˘Â·ÈÎ‰ ˙ÙÂ˜˙· Ï‡¯˘È ı¯‡· È„Â‰È‰ ·Â˘ÈÈ‰)1831-1940 :( ‰¯·Á ÈÒÂÙ , קרגילה' צ .25

‰ÏÎÏÎÂ ,42�43' עמ, נ"תל אביב תש. 

 .139�146' עמ ,)9הערה , לעיל (גאו�ד "מ .26

¯ÙÒÓ ¯ÂÈ‡6 
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אברה� אשכנזי כראשו� לציו� ' יל מילא את מקומו של ר'רפאל מאיר פאניז' ר

כשליח , ג� הוא נודע כפוסק חשוב. 1880ת בשנ, חודשי� ספורי� לאחר מותו

המכיל , ‡"Ù¯Ó ·Ïספרו הידוע הוא . ירושלי� בתפוצות וכעסק� ציבורי מרכזי

, 1860 בשנת 27). ראשי תיבות של שמו–א "מרפ(חידושי� ושאלות ותשובות , דרשות

וכבר הספיק לצאת , יל כפוסק'כבר נודע הרב פאניז, שנת ייסוד התלמוד תורה

 כיה� כנשיא עדת 1854משנת . שלי� וחברו� לצפו� אפריקה ולאיטליהבשליחות ירו

28.הספרדי� וראש בית הדי� הספרדי בירושלי�
 

בִמְפקד האוכלוסי� בשנת . לא ברור לגמרי? מיהו. חיי� נסי� אשכנזי' ר, השלישי

ושמו נסי� , "עוסק בלמודי�"ו" בדוחק"שחי , 28 נזכר תלמיד חכ� ספרדי ב� 1839

ואפשר שבינתיי� ניצל , 49היה ב� , עת ייסוד תלמוד התורה, 1860נת  בש29.אשכנזי

ודאי שלא מדובר בחכ� בולט , מכל מקו�. לשמו' חיי�'ולכ� נוס! , מצרה כלשהי

אולי העובדה . ולא מוב� מדוע זכה בכבוד זה, כדוגמת השניי� שקדמו לו בכתובת

� בני משפחת אדוט מלמדת על קשריו ע, כפי שנמסר באותו מפקד, שמוצאו מווינה

 .ואולי זכה לכבוד זה על שניצל את קשריו לטובת המוסד החינוכי, הנזכרת

זהו , "לקראת צמא ֵהָתי� מיי�: "נסיי� את הקריאה בשורה האחרונה בכתובת

 יכולנו לשער שהכתובת מרמזת לזכות� של הפעילי� 30.ציטוט מספר ישעיהו

 אלא שמתחת 31,ל למי�"ה על פי חזשנמשל, לתורה' צמאי�'שמידיה� רוו ה, שנזכרו

ולפי עדות יושבי הבית הכיור הוא , לכתובת נמצא כיו� כיור מסוגנ� ע� ברז מי�

, בתרבות המוסלמית היו למתקני ההשקיה הציבוריי� משמעויות דתיות. מקורי

 ואפשר שמציאותו של כיור מי� במוסד הציבורי הזה 32,רוחניות וחברתיות ענפות

 .ספרדית;בות זו על החברה היהודיתמשקפת השפעה של תר

ÌÂÎÈÒ 

הכתובות בבית ג$ משלימות תמונה עלומה בקורות תלמוד התורה הספרדי 

אברה� אשכנזי ' ובה� ר, פעילי� ציבוריי� בולטי�. ט"בירושלי� באמצע המאה הי

 
 .ז"ירושלי� תרמ, ‡"Ù¯Ó ·Ï, יל'רפאל מאיר פאניז' ר .27

 .147�155' עמ, )9הערה , לעיל (גאו�ד "מ .28

29.  Ï‡¯˘È ı¯‡ È„Â‰È „˜ÙÈÓ)ˆ˜˙"Ë-1839) (Î ÈÙÏ" È¯ÂÈÙÈË�ÂÓ È528(,אסולי�'  ה' מהד ,

 .81' עמ, ז"ירושלי� תשמ

 .יד, א" כוישעיה .30

 .א"פב ע; א"בבא קמא יז ע: למשל .31

אספקת מי� בסבילי� בירושלי� למ� התקופה : מי� להל! ולעולה הרגל', ששו�' א: ראה .32

, 'גאוגרפיי� וחברתיי�,  היבטי� ארכיאולוגיי�–מאנית 'האיובית ועד לשלהי התקופה העות

ÌÈÏ˘Â¯È ¯˜Á· ÌÈ˘Â„ÈÁ307�334' עמ, ו" תשס, יא. 
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, איתרו שני תורמי� באירופה, התגייסו להקמת הפרויקט, יל'רפאל מאיר פאניז' ור

  33.חנ� המבנה החדש הסמו� לבתי הכנסת נ1860ובשנת 

 :נסיי� בדברי שבח שכתב פנחס גרייבסקי

משבח אני את אחינו הספרדי� שדאגו תמיד לסדר את הלמודי� וחנו� בניה� 

ב��� �כל ע� ' והרגילו אות� לקרֹא בתורת ה, מנערות� בבתי תלמוד תורה

בסביבות בתי , קוד�כבר הוכנו זמ� רב ... כאורח כל בני המזרח, המטעמי� יחד

נשמע ' קול יעקב'ו, מקומות מיוחדי� להמורי� והתלמידי�, הכנסיות של הספרדי�

נעי� היה מאֹד לשמוע את קול . לאוז� העובר על פני רחוב היהודי� מבֹקר עד ערב

34.הלמודי�
 

 
בית , נחנ! מוסד ספרדי ציבורי נוס�, ט"בשנת תרי, צר קוד� לכ� לציי� שזמ� קמעניי� .33

חנ! בשנות השבעי� נסמו! למבנה שבו , מדרו� לבתי הכנסת הספרדיי�שבמתח� , התמחוי

הא� נית� ). 12' עמ, ]1, א [3הערה , לעיל ,גרייבסקי' פ(תורה החדש השל המאה בית תלמוד 

על ההתארגנות הציבורית של הספרדי� מ� העובדה ששני המוסדות נוסדו ללמוד משהו 

 .צרי! עיו�? בסמיכות של זמ�

 .165' עמ, 1993ירושלי� ,  ב¯‡˘ÌÈ··ÂÁÏ ÔÂ¯ÎÊ‰ÌÈ�Â , גרייבסקי' פ .34


