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חברי הנהלת האירגון העולמי נושאי
תפקידים בהתנדבות במרכז המורשת
מר מאיר כחלון יו״ר הארגון
מר יצחק בריגה מ״מ יו״ר האירגון
מר רפאל ג׳וילי סגן יו״ר האירגון
מר נחום גלבוע דובר האירגון ועורך כתב העת
מר ציון נעים מזכיר האירגון
מר דוד ארביב גזבר האירגון
מר יעקב נחום ,עו״ד יועץ משפטי של האירגון
מר אבי פדהצור מנהל ואוצר המוזיאון
מר יעקב חג׳ג׳ מנהל המכון ללימודים ומחקר
מר צורי בן תורה עו״ד יו״ר ועדת תקנון ואירגון
גב עדנה שטרן יו״ר פורום נשים
מר יוסף מימון יו״ר ועדת כספים
מר רחמים חסון יו״ר ועדת אירועים
מר רפאל זרוק יו״ר ועד בתי הכנסת
מר ז׳אק ארביב יו״ר ועדת קשרי חוץ
מר רמי כחלון יו״ר ועדת קשרי הקהילה
מר אברהם דורון יו״ר ועדת ביקורת
מר אלי סרור מנהל מערכות אלקטרוניקה וקשב
גב דבורה טבול מנהלת הדרכה ותכניות חינוך
מר ראובן הדדי עוזר לאוצר המוזיאון
מר רפאל נחום מנהל בינוי ופיתוח
מר משה זיגדון זיגי מנהל מערכות הבטיחות
מר ישראל שמואל אחראי לווי והדרכה
חיזקו ואימצו ויישר לבבכם כל העושים במלאכה

דבר העורך
בשעה טובה ומוצלחת יוצא לאור
כתב העת במתכונתו החדשה.
כולי תקווה שתמצאו בו עניין
והוא ישמש במה ליוצאי קהילת
לוב בארץ ובתפוצות .כתב העת
“לבלוב” מטרתו לספר במילים
ותמונה את מורשתנו המגוונת,
כמאמר הפתגם היפה “שוויא
לאללא ושוויא לעבדאללא”.
מודה אני כי יובל השנים בהן
אני חי במושב לכיש הרחיקו
אותי ממקורותי הלובים ,כמעט
ונעלם ממני הטרבלסי עד לאירוע
שהתקיים בבית המורשת  -לפני
חמש שנים ,אליו נזדמנתי ,הצצתי
ונפגעתי .מאז הקפדתי לפקוד את
המקום ובשלב מסוים החלטתי כי
גם עלי לשאת בעול .ביוני ,2006
בבחירות דמוקרטיות להנהלת
האירגון העולמי ,נבחרתי כחבר
הנהלה ,בתפקיד דובר הארגון.
אולם מאחר ואינני איש כתיבה
או דוברות הלכתי ללמוד את
המלאכה מדובר מקצועי ,ידידי
אביב בושינסקי ,באמצעותו
גיליתי עולם רחב .כיוון שאני
חקלאי ,נאחזתי בתשובתו של
עמוס הנביא למלך אמציה“ :לא-
נכיִּ :כי-
ָביא ָא ִ
נכי ,וְ לא ֶבן-נ ִ
ָביא ָא ִ
נִ
ּובֹולס ִׁש ְק ִמים( ”.פרק
ֵ
נכי,
בֹוקר ָא ִ
ֵ
ז’-יד) .אי לכך ,פניתי לאנשים
טובים ,אנשי ספר וכתיבה,
וביקשתי את עזרתם .לשמחתי,
השיבו לי בחיוב והם המסד
לבניית טפחות התוכן :פטיאן
פנינה ,טוכמן נסרין-ניצה ,טבול
דבורה ,בכור ג’יעאן ,משה ג’יעאן,
חלפון ציון ,ארביב דוד ,ז’אק
ארביב ,דניאל מימון ואלי סרור

הצלם והאחראי על כל התחום
הטכני.
כאמור ,עולם הדוברות אדיר,
רחב וחדשני ,החל מן האינטרנט
על גווניו וצליליו וכלה במלה
הכתובה .לאלו נלווים יחסי ציבור
וקשר בלתי אמצעי עם קהל חם
ואוהב .אך אף על פי כן ,בסופו
של יום ,רבים מאיתנו מעדיפים
את המילה המודפסת על נייר
שאיתה אפשר לשקוע בכורסא
ביתית רכה.
וזו תכולתו של ה”לבלוב” :בפתח
הגליון מופיע בית הכנסת “רבי
שמעון לביא” שבבאר שבע,
צילום של אלי סרור ,המלווה
במאמר המתאר את הקמתו
ומספר על פועלו של הרב בלוב,
מאת ניצה .בהמשך ,דברי תורה
מפי משה ג’יעאן זרקינה ופרופסור
הרווי גולדברג בראיון על ראשית
דרך המחקר על יהדות לוב ,יהודי
גאריאן ויפרן.
נכיר את בן הקהילה פרופסור אלי
ג’רבי ופועלו בתחום הפיסיקה
והגלים הקצרים .ההיסטוריון
ויוזם הכנס בבר אילן ,יעקב חג’ג’
לילוף במאמר שנושאו  40שנה
לתום היהדות בלוב  -הגירוש
הסופי .נתענג על פכים מתור
הזהב בשירת ספרד מן ההיבט
האישי של מר ציון חלפון .דוד
ארביב תובע את עלבונה של ה-
ע’ ופנינה פטיאן תשיב אותנו אל
בית אביה ,עת בכור ג’יעאן יחשוף
בפנינו את אוצרנו הישן והטוב.
בין לבין ,מיני תרגימא מן
המורשת העתיקה שלנו ולבסוף
ה”פיצוחים” :תשבץ וחידות של
דבורה ודוד .הפותרים נכונה
יראו שכר לעמלם .מצדו השני

של כתב העת השער האיטלקי:
כתבות לאחינו דוברי האיטלקית.
אנשי המערכת ממתינים
לתגובות ,הערות והצעות,
חלקן יפורסמו החל מן הגליון
הבא במדור “קוראים-כותבים”.
לסיום ,אביא פתגם עתיק האומר:
“הרוצה לצאת להפלגה ולהמתין
שכל הסכנות תחלופנה,לעולם לא
יצא להפלגה ”...אם כך ,יצאנו.
כולנו בסירה אחת ,אחלו לנו
“אללא מעאנה” כי הצלחת דרכנו
היא גם הצלחתכם.
מילות תודה מיוחדות להנהלת
הארגון כולה ובמיוחד לעומד
בראשה ,מר מאיר כחלון על
האמון המוחלט שבלעדיו מיזם
זה לא יכול היה להתאפשר.
תודה ליו”ר ועדת הכספים ,מר
יוסף מימון (ז’וז’ו) ,על התמיכה
הכספית והחברית ,לפדי בנעטיה
מ”אור-שלום” ,עורך ה’עאדא’ על
עצותיו הרבות ויש לו ...לעמוס
גואטה מרומא ובתו שי גואטה
על ה”כן” שלהם .תודה לרפאל
זרוק ובנו יוסף מ”גינזי רפאל” על
שסבלו אותי עד השעות הקטנות
של הלילה .בכל אלה נעזרתי ,אני
מודה לכם בשמי ובשם המערכת.
תודה .אם מאן דהו נשכח ,סליחה
ובגליון הבא...
מאחל לכם קריאה מהנה.
נחום גלבוע
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דבר היו”ר

אלבלוביאדה את’ניה?” (נו ,מתי
הלבלוביאדה השנייה?”)
בראש חודש ניסן ,כמדי שנה ,נערך
במרכז המורשת טקס ה”בסיסה”
המסורתי .בחול המועד פסח התקיים
במושב יציץ טקס ברכת האילנות
(“סאניית’ את’בריק”) בהנחיית יו”ר
וועדת בתי-הכנסת מר רפאל זרוק.
באסרו-חג פסח ,נערכה במושב
בית-שקמה ההילולה המסורתית
לרב כמוס יאמין זצ”ל ,בניהולם של
מ”מ יו”ר הארגון יצחק בריגה והחבר
שמעון מכלוף.

שנה חלפה מאז בחירתי ליו”ר הארגון
העולמי .טבעי הדבר ,שיהיו שינויים
ותמורות בהנהלה ובוועדות .בשנה
זו שודרג אתר האינטרנט של הארגון,
ביטאון “קשרים” ,שהחל כדף בודד
בשחור לבן ביוזמתו של המזכיר
דוד פלד ,סיים את תפקידו בעריכת
היו”ר לשעבר מר רמי כחלון .ברצוני
להודות לו על העשייה הברוכה.
כתב עת חדש יוצא היום לאור .הוא
מורכב על-ידי מערכת ששמה למטרה
את שימור העבר עם הפנים לדור
העתיד ,נאחל להם הצלחה ויישר-
כוח.
במוזיאון ,בהנהלת האוצר אבי
פדהצור ,הוקמה פינת התיאטרון
היהודי בלוב .הפריטים נתרמו ע”י
משפחת שלמה (מומו) תשובה ,שהיה
במאי ,שחקן ,כוריאוגרף ותפאורן
בתיאטרון מכבי בטריפולי .בביתן
האמנים בני הקהילה הוקמה פינה
לכבוד הזמר דוד ד’אור .אחי סבו
אליהו נחאייסי היה מייסד התנועה
הציונית בלוב ונשיאה הראשון.
ועדת האירועים ,בראשות
רחמים חסון ,ארגנה באילת את
ה”לבלוביאדה” הראשונה ,בה נטלו
חלק כ 300-חברות וחברים מבני
הקהילה .החוויה המרנינה נמשכה
שלשה ימים ,בה הנעימו בשיר,
בפיוט ובתפילות חגיגיות בכירי זמרי
ופייטני הקהילה – כלימו דוס ,שימי
רון ,קובי ראובן ,יוסף ג’ראד ולהקתו
והגב’ גיטה ראובן ,אשר הלבישה
ושיתפה רבים בביגוד המסורתי
הלובי .ה”לבלוביאדה” הייתה חגיגה
שהשאירה טעם של עוד ולא בכדי
רבים שאלו בנעילה“ :שאווה ,אמת’ה
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ביום הזיכרון לשואה ולגבורה קיימנו
טקס במרכז המורשת .כיבדו אותנו
בנוכחותם  23מן הנערים של אז,
היום בני יותר משמונים שנה ,הדליקו
נר לזכר קורבנות השואה וחלקם
סיפרו בהתרגשות את מסע נדודיהם
במלחה”ע השנייה .מפגש מרגש היה
גם בערב “נערי וילה אמה” בנוננטולה
איטליה ,בהנחייתו של ז’אק ארביב
אשר ציין אותם כסמל הישרדותו של
העם היהודי תחת ציפורני השלטון
הנאצי .הפליא להעלות קורותיהם,
ברגש ובדמע ההיסטוריון ואוצר
התערוכה חיים לוצטי ,שתערוכת
התמונות שלו עומדת לרשות
המבקרים .בערב הוקרן הסרט “ילדי
וילה אמה” בבימויו של ניסים דיין.
כמדי שנה ,טקס זיכרון לנספים
במלחה”ע השנייה בלוב הוסמך לטקס
יום הזכרון לנופלים מבני הקהילה
במערכות ישראל והצדעה לצה”ל.
הטקס התקיים בהשתתפות משפחות
הנספים והנופלים ונציג צה”ל תא”ל
נסים ברדה ,נשא דבריו וציין את
עמידתם האיתנה של בני הקהילה.
הגב’ תקווה יולזרי הנחתה את הטקס
בחן וברגש .דגש מיוחד הושם על
הקרנת מצגת הנופלים והקראת
שמותיהם.
אולם ההרצאות במרכז המורשת
הפך להיות אולם כנסים למורשת
המשפחה .משפחות שלמות על טפם
וזקניהם מתאספים ,מעלים על נס
את שורשי המשפחה .בהזדמנות
זו ,ברצוני לעודד ולהזמין משפחות
נוספות לקיים פעילות זו לשימור
מורשתם למען הדור הצעיר והדורות
הבאים .מרכז המורשת והמוזיאון
הופך יותר ויותר לאבן שואבת של
בני הקהילה ,בתי-ספר ,מתנסים,

ארגונים ,מוסדות ,גמלאים ,קבוצות
מאורגנות ומטיילים מרחבי הארץ
ואף מחו”ל .לאחרונה התקיים ביקור
עבודה של מנכ”ל משרד התרבות,
המדע והספורט מר איתן ברושי,
בליווי מנהלת לשכתו ומנהלת אגף
המורשת הגב’ בטי דן ,אשר התרשמו
מן הפעילות והעשייה במקום.
ב-י”ב בסיוון 29 ,במאי ,נקיים במרכז
המורשת הילולה לרב כמוס עגיב
זצ”ל ,בהשתתפות רבנים ,נכבדים,
אנשי ציבור ,בני משפחה ובני
הקהילה .ההילולה בשיתוף עיריית
אור יהודה ובניהולו של עו”ד יעקב
נחום ,היועץ המשפטי של הארגון.
ב 30במאי ,נקיים במרכז המורשת,
בשיתוף האוניברסיטה העברית
בירושלים ,סדנא בינלאומית:
“אנתרופולוגיה והיסטוריה של
אנתרופולוגיה” ,בהשתתפות חוקרים
ואנתרופולוגים מהאקדמיה בארץ
וברחבי העולם ,לציון יציאתו
לגמלאות של פרופ’ הרווי גולדברג,
חלוץ חוקרי השדה של יהודי לוב.
בנעילה יתקיים מופע אומנותי לובי.
ב  7ביוני ,נקיים באודיטוריום
מרכז וואהל באוניברסיטת בר
אילן ,בשיתוף מרכז דהאן ,כינוס
עולמי לציון  40שנה לתום הגלות
בלוב .בכינוס ייטלו חלק מרצים
מהארץ ומרחבי העולם ובמהלכו
תינתנה הרצאות ,סקירות ועדויות
היסטוריות ,יוקרן סרט על לוב היום,
תועמד תערוכה ומצגת תמונות
על לוב ויהודי לוב ,ולסיום קונצרט
של הזמרת מרים מגנאג’י מרומא,
במחרוזת שירים בעברית ,באיטלקית
ובערבית.
אין זה סוד ,שאנו עומדים בפני
תכניות להרחבת מרכז המורשת,
עניין הכרוך במימון רב .לכן ,פונה אני
לבני הקהילה ,באשר הם ,המעוניינים
לתרום ולהנציח יקיריהם ,אני
לרשותכם.
לסיום“ ,מברוק” לצאת הרבעון
הראשון ולהמשך השימור וההנחלה
של מורשתנו המפוארת ועתיקת
היומין.

מאיר כחלון
יו”ר הארגון העולמי של יהודים
יוצאי לוב

בית כנסת על שם
רבי שמעון לביא
ניצה-נסרין טוכמן
מייד עם תום חגיגות הפסח
יצאנו אל משימתנו הראשונה
ככתבי שטח .שמש אביבית ברום
השמיים ומרבדים ירוקים כיסו
את עין המדבר ,נסכו מתיקות
בכל קילומטר של נסיעה ממרכז
הארץ אל הנגב .טעמם המתוק
של המים אותם נוהגת האם

הלובית לשפוך אחר יקיריה
היוצאים לדרך צלחה ,כשהיא
ממלמלת בלחישה דאוגה :״אללא
מעאק״.
שמנו פנינו אל באר שבע ,אל בית
הכנסת על שם רבי שמעון לביא.
פרק זה הוא פתיח המביא אליכם,
הקוראים ,את חווית אותו ביקור.
בכל גיליון יובא סיפורו של אחד
מבתי הכנסת המשמש את יהודי
לוב .במלל ובתמונה נתאר את
המבנה ,אורחות חיי הקהילה
סביבו והכי חשוב ,מפגש עם
האדם  -הרוח החיה ,המחוללת
את הקשר ביניהם.

בחירתנו בבית הכנסת על שם
רבי שמעון לביא (רש״ל) אינה
מקרית .זכות הבכורה לא נפלה
עליו רק בשל מימדיו המרשימים
או יופיו הרב ,אבל בל נקדים את
המאוחר .נתקדם נא ,רבותיי,
במתינה ,צעד אחר צעד.
באותו יום ,הגענו לשכונה י״א
בבאר שבע וכבר ממגרש החניה
ראינו אותו ,נישא מעל שאר בתי
השכונה ולרגע נראה היה כאילו
האדמה הגביהה עצמה לכבודו.
שלוש עשרה מדרגות מובילות
אל שער הכניסה ,כמניין המעלות
בית המקדש ,והשער  -זוג
דלתות כבדות וכסופות מעוטרות
בתבליטים כשער ניקנור ,המפואר
והידוע מבין שערי הר הבית ,אשר
שימש ככניסה הראשית לעזרה.
דבר לא חסר כדי לקשור בין בית
הכנסת להדרו הנחשק של בית
המקדש ,אליו נכספו דורות של
יהודים .ניכר כי מישהו חקר ,למד
ויישם בתשומת לב כל פרט ופרט
במבנה .שני עמודי ״יכין״ ו״בועז״
ניצבים לתמוך בסוכך הכניסה
המעוטר בסמלי שנים עשר שבטי
ישראל.

היום ,המכון עדיין מאוחסן
בביתו הפרטי ,ממתין לבנייתו
ומה מתאים יותר מלהקים אותו
סמוך לבית הכנסת שהרי שניהם
כרוכים בסיפור חייו של מי
שהקדיש לילות כימים לליקוט
מסורות משבעים גלויות ישראל.
משנה זו של קיבוץ גלויות
באה לידי ביטוי גם בחברותא
המתכנסת בבית הכנסת ,אשר
מלכתחילה תכליתו הייתה
לשמש מרכז קהילתי לאנשי
השכונה שהתפללו עד אז בחדר

אך לגבינו ,בשלב זה ,הוא
בבחינת לראותו בלבד .אנו
ממהרים אל משכנו של בעל
המפתח ,יוזם הקמתו של בית
הכנסת עמוס סמיה ,הגר בקרבת
המקום וממתין לנו מחוץ לשער
ביתו ,שעליו כתוב באותיות
קידוש לבנה“ :אם אשכחך
ירושלים תשכח ימיני ”...הבטחת
חתנים ביום כלולותיהם ,לזכר
חורבן בית המקדש.
בית הכנסת רש”ל הוא התגשמות
חלום עבור עמוס סמיה ,בן העדה
הלובית ומי שמוכר כבעליו
של מכון “דביר” לחקר מורשת
ישראל .חלום הכולל גם הקמת
“בית-תפוצות” מקומי לנכסי
תרבות ורוח של כל עדות ישראל.
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בבית ספר .בני תימן ופרס,
גרוזיה ,טורקיה ומרוקו ,אתיופיה
וכמובן לוב ,עומדים כתף אל כתף

בשבתות וחגים ונושאים תפילה
לאל שבמרומים.
יום יום ,עם אור ראשון ,מתקיים
שיעור גמרא ובערבים ,הנשים
מתכנסות מדי פעם לשיעור
מפי הרבנית ובשבת הרב דורש
לפני כל הקהילה .לפני חגים
מתארגנים מתפללי בית הכנסת

לעזרת הנזקקים וכמו בימים
ההם ,בלוב ,גמילות החסד היא
מתן בסתר.
“בית כנסת של העם” כך עמוס
סמיה מכנה אותו .הכל נעשה
באמצעות נדיבותם של בני
הקהילה ,גם הקמת הבית עצמו.
במשך הראיון ,נלווים אליו שני
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בני קהילה התומכים בו בחיבה
ובהערכה ,פונים אליו בכינוי של
כבוד“ :חכם עמוס” אבל הוא
מהסה אותם בענווה .בכלל,
ענווה היא תכונה מהותית
בעיניו של עמוס והיא עולה לא
אחת בזמן הראיון .ולאחר שעה
וחצי של קורת רוח שהסבה לנו
השיחה איתו ,העברית הרהוטה
ודבריו הסדורים המתובלים בחן
של שנינה ,המשלים והמדרשים
מצדיקים בהחלט את הכינוי
שדבק לשמו ,אכן “חכם עמוס”.
ובעצם ,מדוע שלא אביא דברים
מפי הגבורה עצמה? הנה ואביא
מובאה ,המצוטטת מילה במילה
מתוך הראיון:
“בית הכנסת נקרא על שם רבי
שמעון לביא שהיה מאור הגולה,
יליד טולדו שבספרד .חמש שנים
לפני גירוש ספרד ,שחל ב,1492-
הרגישה המשפחה שהאדמה
רועדת והם החליטו
לעזוב את ספרד
ולשים פעמיהם
לארץ ישראל .אולם,
תלאות הדרכים
בימים ההם הביאו
אותם לעיר ֶפס
שבמרוקו .שם הם
התיישבו במשך
כחמישים שנה,
עד שהחליטו שדי,
הם לא באו לחיות
במרוקו .שוב ,לקחו
מיטלטליהם ושמו
פעמיהם לארץ
ישראל .תלאות
הדרך נשאו אותם
ללוב .באותו זמן שלט בלוב
שליט יוצא אלג’יריה שהיה
קנאי והרג ,גירש ועשה שמות
ביהדות לוב .רש”ל ,שכבר היה
מעל לגיל חמישים ,הגיע לעיר
שלא היו בה כמעט יהודים ,שכן
מי שנשאר היו אלו שלא יכלו
לברוח ,עלובים מדיכויו של
השליט .קהילה מדוכאת ,מוגבלת
ומגודרת .כשהגיע ,היה זה ערב

שבת ורש”ל חיפש מקום להתפלל
בו .כשמצא ,ראה כי בסידורו של
היהודי אשר התפלל לצידו הוא
מתפלל בעמידה של חול ,אמר:
מה עדיף ,שעוד חכם אחד יעלה
לארץ ישראל או שאני כאן אקים
קהילה? ורבותי ,הוא נשאר וממנו
צמחו כל חכמי לוב.
רבי שמעון לביא האריך ימים .יש
אומרים ,שבגיל  100שנה החזיר
את נשמתו לבורא.
אור נעים מציף את חלל בית
הכנסת ,בהיר ורך ,שוטף מחלונות
הצבעונין (ויטראז’) הרבים
הקבועים בכתלי האבן ,חיפויי
הקיר מעוצבים בצורת עיניים

המתבוננות מן הכתלים ומעזרת
הנשים ,אף שאין שם איש ,ניתן
לחוש את עינה של האם “צופיה
הליכות ביתה”.
הערכה רבה יש לאימא הלובית
ועמוס מדבר עליה בכבוד
ובחיבה ,כך מראה לנו שירת
נשים שחיבר לאם המופלאה,
ומוסיף ומתאר את שירתן לאורך
עמל יומן בעבור בני ביתן .שני
מוטיבים אלה של חקר השורשים
והשפעת האם באים לידי ביטוי
בעיצובם של הסמלים בבית

הכנסת .סמל העין וסמל העץ.
לעין מיוחסות סגולות של
שמירה שנאמר עליה כי היא
“ראי הנפש” .בתהילים יז’ כתוב:
ת-ע ִין; ְּב ֵצל
“ׁש ְמ ֵר ִניְּ ,כ ִאיׁשֹון ַּב ָ
ָ
יר ִני”.
ָפיָךַּ ,ת ְס ִּת ֵ
ְּכנ ֶ

תקצר היריעה מלפרט את משמעו
של סמל העץ ,הוא מתנת הבורא
לברואיו .הוא נותן פרי ,צל ונוי.
אין כמוהו משל לאדם .ארבעת
המינים נטועים בגינת בית
הכנסת.

כאן בבית הכנסת בבאר שבע,
עיניים רבות משגיחות מן
הכתלים המחופים עץ מגולף.
במקום אישון נקבעה מנורה,
עיניים ניבטות גם מן המחיצה של
עזרת הנשים המעוטרת בנושאים
מעולמן של נשים קדושות,

ּׂש ֶדה” (דברים כ’)
“ּכי ָה ָא ָדם ֵעץ ַה ָ
ִ
בבית הכנסת ניתן לראות את
העץ על לוח הזיכרון ,מעטר את
פרוכת ארון הקודש .עץ עשוי
ברזל ,מעטר את מתקן נטילת
הידיים.

ניתן להמשיך ולתאר ולמלא דפיו
של ספר שלם ,שהרי בית הכנסת
הוא בבחינת יצירה שלמה.
יצירתו של איש חולם ,שסולמו
נעוץ בקרקע וראשו בשמיים
ונתקבלה תפילתו.
תודה לך עמוס סמיה ,אנו
מאחלים לך בריאות ואריכות
ימים .הצלחה בהשלמת פועלך,
הצלחתך היא הצלחתנו.

שמענו סיפור שמעביר באחת אל
זמן ומקום אחר .במלחמת העולם
השנייה הופגזה לוב ,היהודים
חלקם נמלטו מאימת המלחמה
לאזורי ספר וחלקם חיפשו מקלט
ומצאו אותו בבית הכנסת.

שהקריבו עצמן על קידוש השם,
הדלקת נרות ,חלה ואף גלגל
חודשי השנה ומזלות.

בית הכנסת הוא מחווה של
קהילת לוב לצדיק שמנע את
כיליונה .אנו פותחים את כתב
העת הראשון שלנו ברשמי ביקור
בבית הכנסת של רבי שמעון
לביא ,ותקוותנו כי בשער כל
ירחון יובא סיפור של אחד מבתי
הכנסת של קהילת לוב.

עת שערי רצון

הארוע עת שערי רצון ,יתקיים
בהיכל התרבות המפואר של
אשקלון בחסות ראש העיר רוני
מהצרי.
מחיר כרטיס כניסה  50ש״ח

האירוע יחול ב-כ״א אלול תשס״ז
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יו״ר ועדת אירועים מר׳ רחמים
חסון
לפרטים להתקשר :מרכז מורשת
יהדות לוב רח׳ הגולן  4אוא
יהודה טלפון035336268 :
Mail: luv@bezeqint.net.il
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יותר תמונות ...ופחות מילים

ציון נעים ומשה ג׳יעון זיגי מאחור בטקס הבסיסה

הזמר שימי רון
אסתר
חורי
סמיה רחל
מנצור
גואטה
יהודית
טייב
(גוילי)
שרות
ומזמרות

האחד והיחיד הפייטן והזמר קלימו דוס

קהל בטקס הבסיסה

הזמר קובי ראובן מרקיד
ההמונים

יוסף ג׳ראד ולהקתו

״ישטחו ויג׳אניו״ בליבלוביאדה באילת

תא״ל ניסים ברדה דר׳ יהודית זוסמונוביץ
(זיגדון) יו״ר האירגון
הגב׳ ויולה בובליל אם שכולה ואברהם דורון
מדליקים נר לזכר חללי צה״ל

הלבלוביאדה באילת

הדלקת נר זיכרון לנספים בשואה
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ילדי וילה אמה 1943

היהודים בלוב
העצמאית
וההגירה לאיטליה
יעקב חג’ג’-לילוף

ראשי הקהילה בפגישתם עם אידריס אסנוסי

במאמר זה אספר על היהודים
בלוב העצמאית ,עם הכרזת
עצמאותה של לוב ,שנכנסה
לתוקף ב .1.1.1952-הממשל
של המלך אידריס נקט מדיניות
מתונה ביחסו ליהודים .מחמוד
מונתאצר ,ראש ממשלתה
הראשון של לוב ,עמד בהבטחתו,
ואיפשר לכ 1,000-יהודים לעלות
למדינת ישראל בשלוש אוניות
ישראליות .עם הפלגתה של
האוניה האחרונה באוגוסט 1952
וסגירת משרד העלייה בדצמבר
 ,1952תמה העלייה הגדולה
והישירה מלוב ,אך נמשכה עלייה
מצומצמת ועקיפה דרך איטליה.
בשנה הראשונה לעצמאות לוב,
נהנו היהודים מיחס סביר .למאות

ראשי הקהילה ושליחי העלייה בפגישתם עם
ראש הממשלה הראשון של לוב העצמאית
מחמוד מונטאצר

מתוך אותם כ 4,100-היהודים
שנותרו בלוב מבלי שהייתה להם
נתינות זרה ,והוגדרו כאזרחים
לוביים לפי סעיף  8לחוקה ,ניתן
דרכון בר תוקף לחמש שנים.
אולם ,ככל שלוב העמיקה
מעורבותה בעולם הערבי,
ובמיוחד לאחר הצטרפותה
לליגה הערבית ב 28-במרץ ,1953
השתנתה לרעה עמדת הממשלה
הלובית כלפי היהודים:

 בראשית  ,1953הופסק שירותהדואר עם ישראל.
 בסוף  ,1953הורתה הממשלהלסגור את מועדון “מכבי
טריפולי”.
 בראשית  ,1953חדלההממשלה להעניק דרכונים
לוביים ,גם כאשר נחקק החוק
מיום  17באפריל  ,1954שהטיל
על היהודים תהליך מיוחד של
התאזרחות (מפלה לרעה) .במקום
זאת ,הנפיקו “תעודת מסע זמנית”
התקפה למסע אחד בלבד.
 ב ,1954-סגרה הממשלה אתבית-הדין הרבני בטריפולי.
 ב ,1954-פוטרו ארבעת קציניהמשטרה היהודים האחרונים.
 ב ,1956-צוו היהודים ,שרצולעלות ארצה ,שלא לנסח בקשתם
בצורה המביעה רצונם לעלות
למדינת ישראל דרך איטליה ,כי
אם לבקש להגר לאיטליה .בקשה
זו הדאיגה את שלטונות איטליה,
ורק בהתחייבותה של הסוכנות
היהודית (באמצעות ציון נמני)
להעביר לישראל כל היהודים
המגיעים מטריפולי ,נמצא פתרון
לבעיה.
 ב ,1957-הפעילה הממשלה,הלכה למעשה ,את החרם על
ישראל ,שנתנה דעתה עליו
עוד בינואר  ,1953ועל הפעלתו

קבוצת כדורסל יהודית בלוב הערבית העצמאית

הודיעה בינואר .1956
 ב 31-בדצמבר  ,1958פוזרהוועד של קהילת יהודי טריפולי,
והועמד במקומו נציג מוסלמי
מיוחד.
 באפריל  ,1960סגרה הממשלהאת בית-הספר של אליאנס
בטריפולי .האיטלקים פתחו
בית-ספר איטלקי במקומו ,שבכל
הוצאותיו נשאה הקונסוליה
האיטלקית,
למעט
השעורים
לעברית
והארוחות
לתלמידים.
 במאי,1960
נאסר על
האזרחים
שאינם
לוביים,
ציון נמני – מן הפעילים
לרכוש נכסי
הנמרצים בקהילה היהודית
דלא-ניידי.
בטריפולי
 ב21-במרץ ,1961
נחקק חוק מיוחד“ :כל הנכסים
והרכוש הנמצאים בלוב והשייכים
למוסדות או לבני אדם היושבים
בישראל או הקשורים להם
מטעמי אזרחות או ביחסי עבודה,
יועמדו תחת אפוטרופסות
ממשלתית”.
באופן זה ,במהלך העשור הראשון
לעצמאותה של לוב ,הלך והחמיר
מצב היהודים ,הן במעמדם
המשפטי והמדיני והן בשל
מגבלות שהוטלו עליהם (כולל
אלו הקהילתיות והכלכליות).
לא בכדי ,יהודים בעיקר מבין
אלה האמידים פחות ,הגרו מלוב,
במיוחד אחרי “מבצע קדש”,
שבעקבותיו היה גל הגירה גדול
יחסית .יעדם המועדף באותה עת
היה עדיין מדינת-ישראל .למרות
ההגירה הגדולה יחסית ,נשמר
האומדן של כ 4,100-יהודים
בלוב ,בשל הילודה הגדולה.
בראשית העשור השני של לוב
הערבית העצמאית ,חל שיפור
במצבם של יהודי לוב .בין השנים
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יהודי לוב ,לא ארך ימים .יחסה
 ,1962-1961לוב החלה להפיק
השלילי של החברה הלובית הלך
באופן מסחרי נפט ,והיהודים
השתלבו בפיתוחה של לוב .רבים והחמיר ,בשל מספר גורמים:
 התעצמות העימות הערבי-מהם הפכו לעשירים ביותר ואף
לעשירים מופלגים בעלי הון עתק .ישראלי.
 תעמולה ארסית של אש”ף,הצורך של המלך אידריס לשמור
שפתח משרדי הסתה ותעמולה
על יחסים טובים עם המערב,
בלוב נגד היהודים והציונים,
כדי ליהנות מגילוי הנפט ,סייע
והקים מרכזי התרמה למען
לארגונים יהודים בין לאומיים
העם הפלסטיני ומאבקו לשחרור
ללחוץ על ממשלת לוב להיענות
פלסטין .ההסתה ,שלא חסרה
לפניות יהודי לוב ,לשיפור
סממנים אנטישמיים (כמו
מעמדם המשפטי והאזרחי.
אזכורים של קטעים מ”מיין
קאמפף” של היטלר) ,הופיעה
בעיתונות ,בכתבי העת ושודרה
מעל גלי האתר ,וכן נשמעו דברי
הסתה לאומנית ודתית בדרשות
במסגדים.
 תסיסות לאומניות פאן-ערביותופאן-איסלמיות ,תוך כדי
התגברות הנטיות הנאצריסטיות,
היחלשות מעמדו של המלך
אידריס והתחזקות האופוזיציה
נגדו.
במאי-יוני  ,1967בעת סילוק
כוחות האו”ם מסיני ,התעצמה
תעמולת ההסתה ,שמאז ה2-
ביוני  1967הפכה להיות מורעלת
וארסית במיוחד .בלחץ הגורמים
הפרו-
נאצריים,
החלטת
הוכרז שבוע
מועצת
תעמולה
השרים
למען העניין
הלובית מה-
הפלסטיני,
 8באוגוסט
מה 5-ביוני
,1962
ועד ה12-
הכירה
ביוני ,1967
עפ”י סעיף
שבו אפילו
 8בחוקה,
היהודים ,על
ביהודי
מנת לגונן
לוב חסרי
על נפשם,
הנתינות
שיגרו מברק
כאזרחים
גורדי שחקים ואוטוסטרדה ,שנבנו על שטח בית-העלמין
בהול למלך
לוביים.
היהודי בטריפולי (קסון)
אידריס ,בו
אולם,
הביעו סולידריות ,הדגישו
החלטה זו הייתה פורמאלית
עמדתם הניטרלית ונאמנותם לכס
בלבד והיהודים המשיכו להיות
המלוכה הלובי.
מופלים לרעה ומצבם המשפטי
מלחמת ששת הימים ,פרעות יוני
נותר ,למעשה ,כפי שהיה.
 1967ותוצאותיהן  -התלקחות
השיפור במצב הכלכלי ובמעמד
מלחמת ששת הימים ,חשפו
המשפטי ,לפחות הפורמאלי ,של

“לנוכח הפרעות,
ועפ”י בקשתו של
לילו ארביב מנכבדי
הקהילה בטריפולי,
הסכימו השלטונות
הלוביים לאפשר
ליהודים לעזוב
לאיטליה”
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שוב את היהודים אשר נותרו
בלוב לפרעות אלימות .עם
הגעת הידיעות הראשונות ללוב
על פרוץ המלחמה ,בבוקרו של
ה 5-ביוני  ,1967פרצו מהומות
שלוחות רסן ומעשי חמס.
כנופיות של אספסוף ערבי
החלו לרדוף יהודים תוך קריאת
סיסמאות נגד ישראל ,היהודים
והאימפריאליזם ,ושפכו חמתם
על בתיהם וחנויותיהם .יהודי
טריפולי מצאו מחסה בתחנות
המשטרה ובקסרקטינים בעיר,
ולאחר מכן במחנה גורג’י (רק
מעטים נותרו ספונים בבתיהם),
ואילו  300יהודי בנגזי פונו למחנה
צבאי מחוץ לעיר ,ולאחר מכן
רובם הועברו לטריפולי.
הכרזת מצב חירום ע”י ממשלת
לוב והטלת עוצר לא מנעה פגיעה
ביהודים ,בנפש וברכוש ,גם לאחר
גל הפרעות הראשון ב 5-ביוני ,עד
ל 12-ביוני .בפרעות אלה ,נרצחו
 17יהודים בטריפולי ,ביניהם
שתי משפחות שלמות (משפחות
לוזון ורקח) ,שמנו  13נפשות,
אשר הוצאו מביתן ע”י קצין
לובי .באמתלה להצילן כביכול,
הוציא אותם הקצין להורג ושרף
גופותיהם בכבשן גיר בפאתי
העיר .בבנגזי ,שבה המהומות היו
חמורות פחות ונבלמו במהרה,
ישנן עדויות (שלא אומתו
ומהימנותן בספק) על אחד עד
שלושה יהודים הרוגים.
ההגירה לאיטליה
לנוכח הפרעות ,ועפ”י בקשתו
של לילו ארביב מנכבדי הקהילה
בטריפולי ,הסכימו השלטונות
הלוביים לאפשר ליהודים לעזוב

טקס הקמת האנדרטה ברומא לזכר המתים יקירי
היהודים והקורבנות שנותרו בלוב

לאיטליה (הסכמה שהפכה
לצו גירוש) .תוך חודש ימים
משלהי חודש יוני ,היגרו כ4,000-
יהודים מלוב לאיטליה ,במטוסים
של חברת “אליטליה” לרומא
ובאוניות של חברת הספנות
“טירניה” לנפולי ,שהעמידו
לרשותם שלטונות איטליה ,כאשר
הותר להם להוציא  20לי”ש
בלבד וציוד אישי ,שלא יעלה על
 20ק”ג .נותרו מעט יותר מ100-
יהודים בטריפולי ושניים בבנגזי.

“כ 100-היהודים
הנותרים בלוב הלכו
והתמעטו עם השנים
עד לאחרון שבהם.
וכך ,בא הקץ לגולת
לוב עתיקת היומין
ולמעגל חיים בן אלפי
שנים”.
עם הגעתם של יהודי לוב
לאיטליה ,נעשו הסידורים
לקליטתם :כ 1,000-יהודים בעלי
אזרחות לובית עברו לחסותו של
נציב האו”ם למבקשי מפלט .הם
שוכנו ,בסיוע ה”ג’וינט”“ ,היאס”
ו”איחוד הקהילות היהודיות
באיטליה” ,בשלושה מחנות
מעבר בלאטינה ,באקפואה
וליד נפולי ,ותוך מספר חודשים
מרביתם עלו למדינת-ישראל;
כ 1,900-יהודים נוספים בעלי
אזרחות לובית התקבצו ברומא.
בשלבים הראשונים ,מרביתם
נזדקקו לסיוע מהמחלקה היהודית
לסעד של קהילת רומא .רפאלו
פלאח-קיש ,לילו ארביב וויטוריו
חלפון הקימו וועד חירום ,על
מנת לייצג את היהודים בפני
המוסדות השונים .הוועד פוזר
כעבור שנה ובמקומו הוקמה

ג’וליו חסן

במקומו ועדת סיוע לקליטת יהודי
לוב באיטליה .מקבוצה זו עלו כ-
 600יהודים למדינת ישראל תוך
שנה ,ויתרתם ,כ 1,300-יהודים,
השתקעו ברומא .במשך השנים
עלו כ 400-מהם למדינת ישראל;
כ 1,200-יהודים בעלי נתינות
איטלקית השתקעו והשתקמו
בכוחות עצמם באיטליה .מכאן
איפוא קליטת היהודים הייתה
בעיקרה בשתי ארצות :כ2,000-
יהודים עלו למדינת ישראל וכ-
 2,000יהודים השתקעו באיטליה,
מרביתם ברומא.
חודשים מספר לאחר מלחמת
ששת הימים ,ערכו חלק
מהיהודים מסעות ללוב ,על מנת
לנסות לחסל את עסקיהם ולהציל
את רכושם ,כי לא ראו עוד את
עתידם בלוב .מיעוטם אומנם
הצליחו להציל את רכושם או
לפחות בחלקו ,אך רובם ,במיוחד
בעלי הרכוש הרב ,לא הספיקו
ולא הצליחו בכך ,כי תפסה אותם
ההפיכה הצבאית של הראשון
בספטמבר  .1969במהלך ההפיכה,
הדיח קולונל אבו שיוריב את
המלך אידריס ותפס את השלטון
בלוב .באוקטובר  ,1969הועמד
בראש “מועצת ההפיכה” סרן
צעיר בשם מועמאר קד’אפי,
הדמות האמיתית מאחורי
ההפיכה ,שהעניק לעצמו דרגת
קולונל וסמכויות שלטון של רודן.
היהודים ,אשר חששו לשוב ללוב,
הותירו עסקים גדולים ,רכוש

רב ,אינטרסים כלכליים רבים
והון עתק ,שהוחרמו והועברו
לאפוטרופוס הכללי של לוב ,ועל
פי חוק מ 1970-יוחזרו לבעליהם
כעבור  15שנה .חוק זה לא כובד
ולא קוים עד היום ,ולא עזרו
מחאותיו ושתדלנותו של הוועד
שהתארגן ברומא ,להיאבק למען
האינטרסים של הפליטים מיהודי
לוב.
מדיניותו הפונדמנטליסטית של
קד’אפי ,רדיפות והטרדות של
המשטרה בקריאות ובהזמנות
סרק להתייצב בתחנות המשטרה
או בפני פקידים שונים ,ושחרורם
בשעות בלתי סבירות ,כאשר
כבר החל העוצר ,כמו גם מעצרי
שווא ומאסרים ללא משפט ,כגון

בית-הכנסת “דאר-בישי” בשיא תפארתו

מאסרו של ג’וליו חסן (במשך
כארבע שנים) ,גרמו לכך ,שמ-
 300היהודים אשר נלכדו בלוב,
כ 200-מהם חזרו לאיטליה.
בנוסף ,נעקרו בתי-עלמין יהודיים,
ביניהם בית-העלמין היהודי
בטריפולי (בשנת  ,)1973שעליו
בנו מחסני ערובה לנמל ,גורדי
שחקים ואוטוסטרדה .בתי-כנסת
רבים ומוסדות יהודיים הפכו
למסגדים ולמוסדות ציבור שונים.
אותם כ 100-היהודים הנותרים
בלוב ,הלכו והתמעטו עם השנים
עד לאחרון שבהם .וכך ,בא הקץ
לגולת לוב עתיקת היומין ולמעגל
חיים בן אלפי שנים.
היהודים אשר השתקעו באיטליה
השתלבו בקהילה היהודית
המקומית .ההשתלבות הייתה
אמנם מהירה ,אך לא מלאה,
למרות האזרחות האיטלקית,
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להתפלל בבתי-הכנסת שלהם
עפ”י הנוסח הלובי ,מיעוטם כבר
הולכים גם לבתי-הכנסת של

שהוענקה להם עם השנים .בין
שתי הקהילות התפתחו קשרי
מסחר ,חברה ,תרבות וחינוך ,וכן
קשרי נישואין,
אולם בכל
זאת ,חיו יהודי
לוב בבדלנות
מסוימת .זאת,
בשל מידה של
התנשאות מצד
יהודי איטליה,
חשש מנשואי
תערובת
של יהודים
איטלקים עם
נוצרים ,ורצונם
לשמר את
צביונם הייחודי ,בית-הכנסת “דאר-בישי” בעזובתו לאחר חיסול גולת לוב (קסון)
מנהגיהם ונוסח
יהודי איטליה; מועדון התרבות
תפילותיהם .בשל כך ,הם ייסדו
של יהודי לוב ברומא נסגר ,ובני
בתי-כנסת עצמאיים וברומא גם
הנוער משתי הקהילות ,שלומדים
מועדון תרבות משלהם ,ובדקו
באותם בתי-ספר ובין בוגריהם
בציציות כל קשר נישואין .אולם
יש קשרים כלכליים ,מקיימים
עם השנים ההבדלים בין שתי
פעילות חברתית ותרבותית
הקהילות הולכים ונעלמים:
משותפת; הנישואין המעורבים
אף שרוב יהודי לוב מעדיפים

יד לקהילות היהודיות בלוב בבקעת הקהילות החרבות“ ,יד ושם” ירושלים
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בין בני ובנות שתי הקהילות
הולכים ורבים; בני לוב מאמצים
מאכלים ,פולקלור ,מנהגים
וטקסי נישואין של יהודי איטליה,
ומאידך גם מיעוט של יהודים
איטלקים מאמצים מאכלים,
פולקלור ואת טקסי ה”חינה”
הססגוניים של יהודי לוב .כך,
לצד הדורות הבוגרים של שתי
הקהילות ,השומרים עדיין על
חלק מייחודן ,החל לצמוח דור
צעיר ,שהיום קשה לגלות מי
מהם נימנה עם בני יהודי איטליה
המקוריים ומי עם בני הפליטים
מיהודי לוב .בד-בבד ,עם
השתלבותם עם יהודי איטליה,
הקימו יהודי לוב ברומא מרכז
תרבותי לשימור מורשתם והם
עורכים מידי פעם כנסים ומפגשי
תרבות ופולקלור .כמו-כן ,העמידו
יד-זיכרון בבית-העלמין היהודי
ברומא ,לזכר אבותיהם וקורבנות
היהודים בלוב.
לסיכום :עם עליית קד’אפי
לשלטון ,בא הקץ לשארית גולת
לוב בת אלפי השנים ,ונסתם
הגולל על אפשרות קיומו של
גרעין יהודי ,ולו הקטן ביותר,
בלוב ,ארץ אשר יהודים חיו
בה לאורך כל ההיסטוריה
שלה ,והטביעו בה את חותמם
בכל תחומי החיים .מאורעות
ותהפוכות רבות עברו על יהדות
עתיקת יומין זו ,היא ידעה גם
תקופות זוהר ,פריחה ושגשוג וגם
תקופות מרד וגבורה ,וכן ,ידעה
גם ידעה ,שנות ייסורים ואופל
 הרג ,גזירות ,רדיפות ,הגליות,גירוש ומצוקות שאול.

חדשה ומעניינת בשבילי היה
המפגש עם יהודים מארצות
המזרח .המקרה הראשון היה
תפילת ראש השנה בביכ”נ של
יוצאי מרוקו בהר ציון .המקרה
האינטנסיבי ביותר –  6שבועות
במושב שלוה באביב .1959
חשתי “זרות” המהולה במשיכה
וקירבה .במיוחד בעיקבות
ההכרות עם הרב גבריאל מגידיש
ומשפחתו ,ההזמנה החמה
לארוחות שבת והאווירה הנינוחה
והמקבלת בבית.
מתי התחלת במחקר שלך על
יהדות לוב ,ואיך נולד הרעיון?

פרופסור הרווי
גולדברג ,חלוץ
המחקר על יהודי לוב
מהכפרים יפרן (עוזה
ושלוה) וגריאן (מושב
פורת)
נחום (מימו) גלבוע ואלי סרור
ייחודו של המחקר שלך נבע
מעצם גישתו החיובית להשואה
בין אורח החיים של היהודים
בלוב לבין אורח החיים בארץ.
כיום בהגיעך לגיל פרישה ,לאחר
 45שנות מחקר ,כבוד הוא לנו,
מרכז המורשת שמושבו באור
יהודה ,שהסכמת להיות המרואיין
שלנו ואנו מודים לך מראש.
מרכז המורשת יוצא היום עם
כתב עת בסגנון אחר ולכבוד
הארוע החגיגי העומד להיות
לכבודך ,הרשה נא לי לבקש ממך
לענות לסדרת שאלות כדי לקרום
עור וגידים .תודה לך שוב.

פרופ׳ גולדברג ,ספר על בית אבא:
איפה נולדת ,היכן למדת ,ומה
למדת?
נולדתי ב 1939-בניו יורק .למדתי
בבי״ס ציבורי בתוספת לימודי
אחה”צ בעברית במסגרת הקהילה
הקונסרבטיבית (”מסורתית”).
החל מכתה ז׳ ,למדתי ב”בית ספר
יום” ( )DAY SCHOOLאורתודוכסי.
מכאן ,אולי ,ההתעניינות בדרכים
שונות בהן אנשים מבטאים את
יהדותם.
מתי החלטת לעלות לישראל
ומדוע?
בזמן החלטת האו”ם ב 1947-על
הקמת מדינה יהודית ,הייתי בן
 .8התרשמתי מאד כיצד אירוע
זה ,שהתרחש כאשר שידורי
הטלוויזיה היו תופעה חדשה,
השפיע עמוקות על הוריי ועל
השכנים שהתאספו בבית אחד
כדי לצפות בו.
באמצע לימודי הב.א .שהיתי שנה
בארץ במסגרת “המכון למדריכי
חו”ל” של הסוכנות ,בין השנים
 .1958-59החוויה שהייתה הכי

חזרה לארה״ב בסתיו .1959
חיפשתי מסלול לימודים שיאפשר
לי ללמוד יותר על קהילות ישראל
במזרח .לא היה אז תחום אקדמי
כזה ,והגעתי לאנתרופולוגיה,
שהיא תחום של ״גילוי עולמות
חדשים״ .במסגרת לימודי תואר
שלישי ,תיכננתי לחזור לארץ
ל״עבודת שדה״.
מדוע בחרת את האוכלוסיה של
הכפרים בלוב :יפרן (מושבים,
עוזה ושלוה) וגריאן (מושב
פורת)?
רציתי לבחור אתר מחקר מבחינה
מדעית ״אובייקטיבית״ .חוקר
מנוסה אמר לי שעד אז ,לא היו
מחקרים לעומק על יוצאי לוב .זה
התחבר עם הזיכרונות החיוביים
שלי ממושב שלוה .התחלתי
לחפש מקום ספציפי ,ונסעתי
לבקר בשלוה (סתיו  .)1963לא
ידעתי אם מישהו יזכור אותי ,אך
בהגיעי מול ביתו של רב מגידיש
הוא עמד בחוץ וכשראה אותי
אמר :״חיים ,חלמתי עליך אמש״.
הבחירה ביהודי טריפוליטניה
לנושא מחקר ,נקבעה באותו רגע
אך מסיבות פרקטיות ,החלטה
הקונקרטית בסוף הייתה להתמקד
במושב פורת בגוש תל מונד .עם
זאת ,שמרתי על קשר עם רב
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ומוהלים ,עברו
הכשרה בישיבות
בטריפולי .אחיו
הגדול של רב
ג’ מגידיש ,רב
יהושע ,עבר
הכשרה כזאת
ושימש בקודש
בקהילה בגריאן.
אנשים ממושב
פורת סיפרו לי על
השפעתו החשובה
שם.
מגידיש כל השנים.
ספר על איפיונים של שתי קהילות
אלו.
המוצא של שתיהן מאזור ההר
(ג׳בל) בטריפוליטניה .הגריאן
נמצא דרומה מטריפולי (מהלך
יומיים וחצי בתקופה בה לא
הייתה תחבורה) ,ומאופיין ע״י
בתים הבנויים בתוך האדמה
(״מערות״) ,צורת מגורים
המשותפת למוסלמים ויהודים
(בניה זו התבצעה בד״כ ע״י
פועלים מפזזאן) .יפרן נמצא
מדרום-מערב לטריפולי ,ובולט בו
הנוף ההררי .מרדכי הכהן מתאר
אותו :״הוא על רכסי ההרים
הרמים ,אשר לא ישיג אותם אדם
רק בעמל וביגיעה רבה״ (עמ׳ .)63
דבר אחר – ביפרן היו כפריים
מוסלמים דוברי שפה ברברית.
מה ידוע לך עלינו (יהדות לוב)
שאנו לא יודעים?
יחד עם המרחק ה”רומנטי” בין
מקומות אלה ורוב היהודים
בעיר ,תמיד היו קשרים – בתחום
המסחר ובתחום התרבות .בין
סוחרי טריפולי אשר הגיעו ליפרן
היה מרדכי הכהן (יליד ,)1856
אשר אחר כך תאר את אורח
חייהם בחיבורו “הגיד מרדכי”.
אנשים שרצו לשמש “כלי קודש”
בקהילות היהודים כשוחטים
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מה הייחוד במחקר
שלך שכה מוערך
לעומת מחקרים אחרים?
הניסיון לחבר בין עדויות בע״פ
שאספתי ,ובין חומר בכתובים
שנתגלה אט אט.
האם שמרת על קשר עם הכפרים
האלה ומה ייחודם?

במושב שלוה ,כאמור ,שמרתי
קשר עם ר’ מגידיש ומשפחתו.
הקשר היה אינטנסיבי כאשר
עבדתי על העריכה של “הגיד
מרדכי” ,אשר כולל תיאור מפורט
של חיי היודים ביפרן .המושב
של ר’ מגידיש היה חיוני למחקרי
בתקופה זו.
איך פעלת להוציא לאור את
הספר של מרדכי הכהן?
אחר סיום כתיבת התזה על פורת
 גריאן ,חזרתי לארץ לשנת“פוסט-דוקטורט” בין השנים
 ,1968-69כדי לקבל תמונה
היסטורית לגבי הכפרים – עיירות
אחרות בפנים הארץ ,וגם לאורך
החוף (למשל זוארה במערב או
מסראתה במזרח) .תוך כדי שנה
זו ,אנשים סיפרו לי על הספר
“הגיד מרדכי” אשר היה בכתב יד.
הוא הגיע לבית הספרים הלאומי
בימי מלחה”ע השניה ונשאר גנוז
שם מאז .חוקרים בודדים עשו
בו שימוש ,אך הוא לא היה ידוע
לקהל רחב .מצאתי בו חומר רב
ועשיר על היהודים בכפרים ,וגם
על כל נושא חשוב בחיי היהודים
בלוב.

שמרתי על קשר בד”כ עם יחידים.
במושב פורת ,דיסי חג’ג’ היה בין
האנשים שעזרו לי מההתחלה,
וגם לאחר שסיימתי את המחקר
שם ב ,1965-שמרתי על קשר אתו
על ידי ביקורים והרמת טלפון
מדי פעם .לפני
כמה שנים
רציתי שהוא
יתוודע ל”בית
המורשת”
באור יהודה,
והבאתי אותו
לביקור .שם
הוא נפגש עם
יעקב חג’ג’,
והתברר שהיו
להם מכרים
משותפים
מסירת ספר תורה למר יצחק רפאל במרכז מסומן
מחו”ל.
בעיגול הרב יהושוע מגידש זצ”ל.
בעלותי ארצה
גריאן היה
ב 1972-ובמסגרת עבודתי
אחד המקומות שיהודי טריפולי
באוניברסיטה העברית ,התחלתי
חיפשו בו מחסה בעת ההפצצות
במלחה”ע השניה ,והיה מגע רצוף לבדוק את האפשרות של הוצאת
הספר לאור .קיבלתי עידוד מח”כ
בין הקהילות בעת ההיא.
הרב פריז’א זוארץ וגם מפרופ’

ח.ז .הירשברג ,מחלוצי המחקר
המודרני על יהודי צפון אפריקה.
הדבר הסתייע בתמיכה של “מכון
בן-צבי” ובעזרתם של ילדי מרדכי
הכהן שהגיעו לארץ (הוא נפטר
בשנות העשרים של המאה ה-
 .)20אציין במיוחד את יוזמתה של
בתו ,טוני מוסרי ,אשר התמידה
במשימה זו לאחר שאחיה יהודה
הכהן הלך לעולמו .הספר יצא
לאור ב.1978-
כמה חסרים לך החריימה
והקוסקוס?
מאוד! המחקר המדעי תמיד
מלווה בקבלת פנים נדיבה
ולבבית .מאוכל “אקזוטי”,
החריימה הפך למעדן שאני
משתוקק אליו .כפי שתיאר

הסופר הצרפתי מרסל פרוסט,
ההישארות של הטעם והריח
מהווה יסוד מרכזי בזיכרון האישי
והקולקטיבי.
היום במבט לאחור לאחר 44
שנות ידע ומחקר ,מהי התועלת
שהחברה והאקדמיה הפיקו
ממחקרך?
ראוי שחוקרים אחרים יענו על
שאלה זו ,אך הייתי מצביע על
שלוש נקודות.
הראשונה – החשיבות והיכולת
של חיבור בין הדיווח של אנשים
חיים וזיכרונותיהם לבין תעודות
שבכתב.
השניה  -אני מקווה שמחקריי
הראו ,שההיסטוריה של קהילות
ישראל חייבת לשים לב לחיי

היומיום של האיש ה”רגיל”,
יחד עם מעשיהם וכתביהם של
מנהיגים ואנשי ספר.
השלישי – התרשמתי מכך שיהודי
לוב – גם מבחינה היסטורית
וגם בישראל  -הצליחו להסתגל
לתנאים משתנים ויחד עם זאת
לשמור על המסורות שלהם .בזמן
שקלטו השפעות מסוימות מבחוץ
ודחו השפעות אחרות .הם נשארו
“מי שהם” ,בלי להיגרר לקיצונות
זו או אחרת ,עם הסייפא של
הראיון ,אפשר לומר שיהודי
לוב והרבנים בראשם הובילו
לדת ולמצוות שהיו מקובלים
על כל הקהילה ובזה ייחודה.
בשמי ובשם מערכת כתב העת,
אני מודה לך ומאחל לך כל טוב
והצלחה בהמשך הדרך.
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ראיון עם פרופ׳
אליהו ג׳רבי

פרופסור אליהו ג’רבי

אלי ג’רבי הוא פרופסור מן המניין
בפקולטה להנדסה של אוניברסיטת
תל אביב .תחום התמחותו העיקרי
הוא קרינת המיקרוגל .תחום
זה כולל תהליכים המחוללים
את קרינת המיקרוגל ,הולכתה
במרחב ,וכן השפעתה של קרינת
המיקרוגל על חומרים שונים
ושימושיה המעשיים .פרופ’ ג’רבי
הוא מרצה וחוקר באוניברסיטה,
יועץ לתעשייה ,משתתף בכנסים
בינלאומיים ,והוא העורך הראשי
של כתב העת הבינ”ל Journal of
Microwave Power and Electromagnetic
.Energy
אלי ,בן  ,49נשוי ואב לשלושה
ילדים בוגרים ,שומר על צניעות
בחייו המקצועיים והאישיים,
בבחינת “אין הברכה שורה אלא על
מה שסמוי מן העין” .הוא לא שש
לחשיפה ציבורית ,ובכל זאת נעתר
לבקשתי לספר לקוראי העיתון של
עדת יוצאי לוב על רקעו ודרכו ,ועל
דעותיו בנושאים שונים.

אלי ,ספר לנו בבקשה על הוריך.
אבי יוסף ז”ל ,בן למשפחת ג’רבי
(שכונתה גם בורגיבה) ,ותבדל”א
אמי דורה ,בת למשפחת נחום
(נקוצ’ה) ,עלו ארצה מטריפולי
שבלוב בשנת  .1949אמי הייתה
אז נערה בת  14והיא הגיעה
לארץ לבדה במסגרת קבוצה של
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“עליית הנוער” .משפחתה הגיעה
לארץ כשנתיים מאוחר יותר.
סיפור העלייה של אמי וחבריה,
כילדים ללא הוריהם ,הוא בעיני
עד היום ביטוי של אמונה ואומץ.
אבי ז”ל עלה לארץ גם כן לפני
משפחתו ,אך כבחור בוגר יותר,
לאחר שסיים בהצלחה לימודי
תיכון עיוניים וקיבל תעודת
בגרות איטלקית .הוא הביא איתו
מטריפולי יסוד חזק של השכלה
כללית ,אותה שילב באופן טבעי
בזיקה למסורת ולערכי המשפחה.
היה לו ידע מרשים במתמטיקה,
שפות ,היסטוריה ומוסיקה ,ונעזרתי
בו לא אחת במהלך לימודי.
ההשכלה שלו הייתה מוצקה,
וניכר היה שנרכשה באופן יסודי
מתוך רצון לדעת ולהבין ,ולא
רק כדי לעבור בחינות ולהתקדם
הלאה כפי שמקובל כיום .כך,
למשל ,הוא רכש בצעירותו את כל
כרכי האנציקלופדיה האיטלקית
רחבת ההיקף (אוסף השמור כיום
במוזיאון המורשת של יהודי לוב).
בהמשך דרכו בארץ ,אבי למד
טכנאות אלקטרוניקה בשנות ה-
 ,50בחירה מקצועית שהייתה אז
חלוצית מבחינה טכנולוגית ,ועבד
בחיל הקשר והאלקטרוניקה כאזרח
עובד צה”ל עד ליום מותו בשנת
 1986והוא בן  .59אבי השפיע
עמוקות על דרכי המקצועית ועל
חיי בכלל .אמי ,תבדל”א ,למדה
במקווה ישראל (שם אגב למדה
גם בתי כעבור  50שנה) ואחר כך
המשיכה בלימודים בבית הספר
לאחיות ,ועבדה במשך שנים רבות
כאחות במחלקות היונקים והפגים
בבית החולים אסף הרופא עד
לפרישתה לגמלאות .היא מתגוררת
כיום בשכנות לנו בראשון לציון.
קשה למצוא אותה בבית .היא
גמלאית פעילה ונמרצת ,משחקת
ברידג’ ,עוסקת בפעילות גופנית וכן
במעשי צדקה ובעניינים חברתיים
ומשפחתיים .אמי היא בהחלט
“אשת חיל” ,עצמאית ומשפחתית
כאחת .המסירות של הורי לגידול
ילדיהם ולחינוכם עמדה מעל כל
צורך שלהם עצמם.

יוסף ג׳רבי ז״ל במעבדה בחיל הקשר בשנת 1953

כמה אחים ואחיות אתם ומה
עיסוקיכם?
אנחנו ארבעה ,אחות אחת ושלושה
אחים .אחותי היא עורכת הדין
רונית עמיאל ג’רבי ,שלאחר קריירה
מצליחה כפרקליטה בכירה בשרות
המדינה בחרה להתמחות בתחום
החינוך במכון מנדל בירושלים .אחי
הוא עופר רגב ,איש ידיעת הארץ,
חוקר ,מרצה וסופר (מפרי עטו
“להתאהב בארץ ישראל”“ ,טיול
קטן בעיר גדולה”“ ,נסיך ירושלים”
ועוד) .שניהם נשואים והורים
לילדים .האח הצעיר ,שי ג’רבי,
הוא מהנדס בעל תואר שני בתחום
התחבורה ,עובד בטכניון ,ועומד
להינשא בקרוב במז”ט .אגב ,כל
בני הזוג שלנו הם מעדות אחרות,
והילדים הם כולם “בני תערובת”
במובן הטוב והיפה של המילה.

מה אתה זוכר מילדותך,
ומהסביבה הקרובה? איך
השתלבת בקיבוץ הגלויות
ובכור ההיתוך  -בליל של שפות,
מאכלים ,מנהגים והנגזרות
שלהם?
גדלתי בגבעת שמואל בדירת שיכון
עם גינה קטנה עד גיל  .12בפאתי
אותה שכונה נותרו אז שרידי
המעברה ותושביה .בצידה האחר
של השכונה היה אזור הוילות
והבתים המטופחים של הוותיקים,
ואנחנו בתווך בבתי השיכון .קשה
לי לומר שהייתה אז אפליה ,אך
היה קיטוב חברתי .במידה מסוימת,
המצב נותר כך עד היום .כשהייתי
בן  12עברנו לראשון לציון .כמובן
מאליו ,הזהות שלנו כמשפחה

הייתה ועודנה ישראלית-יהודית.
למוצא העדתי יש חשיבות כשורש
שלא ניתן וגם לא נכון להינתק
ממנו (לכן גם לא ראיתי לנכון
לעברת את שם משפחתי שמקורו
ֶ
באי ג’רבה ,שם היה מרכז רוחני
חשוב ליהודי צפון אפריקה) ,אך
מעבר לזאת לא הייתה למוצא
העדתי מרכזיות בחיי היומיום
שלנו או במבטנו לעתיד .באשר
לכור ההיתוך ,כיום נראה שהייתה
זו שגיאה להתיך את התרבויות
והמסורות שהביאו הסבים שלנו
לארץ .אם להשתמש בדימוי הזה,
הדבר דומה להתכה של תכשיטים
מעשה אומן למטילי מתכת
פשוטים .מעבר לאובדן המסורות,
היה בכך נתק תרבותי בין דורות,
שגרם עוול לדור הסבים והסבתות
שלנו .גם כיום ,לא ברור שתרבות
ישראלית אחידה טובה יותר
מבחינה ערכית ואנושית ממגוון
המקורות המסורתיים .מוטב ללכת
בשביל הזהב של שילוב תרבויות,
ערכים ומסורות באופן הרמוני.
באשר למאכלים ,לאחר שזכיתי
לטעום ממעדנים רבים ומגוונים
ברחבי העולם ,אני יכול לקבוע
בוודאות שאין כמו החריימה של
אמא.

ספר על שירותך הצבאי ואיך
גמלה בליבך ההחלטה ללמוד
באקדמיה.
לאחר סיום לימודי בתיכון אורט
יד-סינגלובסקי ,נרשמתי לעתודה
האקדמית .בחירה זו הושפעה
במידת מה מחוויות ממחנה נוער
שוחר מדע במרכז המדעי שורק ,בו
השתתפתי בקיץ הקודם ,ובמידה
רבה מהעידוד של הורי .אולם,
עקב מלחמת יום הכיפורים נדחו
לימודי העתודה של מחזור .1974
כך ,במקום על ספסל הלימודים
מצאתי את עצמי מתגייס בגיל 17
לשירות כטנקיסט בחיל השריון.
העתודה האקדמית גויסה אז
כדי למלא את החלל שהותירו
הנופלים הרבים במלחמה ,ובהם
בן דודי ,עמוס נחום ז”ל ,והמדריך
שלי בצופים ,אורי חוטר-ישי ז”ל,

מקיבוץ בארי .לאחר שנה של
שירות בסיני הוחזרו העתודאים,
ואני ביניהם ,ללימודים .למדתי
הנדסת חשמל לתואר ראשון ושני,
אותם סיימתי יחד תוך ארבע שנים,
וחזרתי לשרות צבאי ,הפעם בחיל
האוויר ,שם שירתתי כקצין מטה
מקצועי .לאחר שחרורי ב,1983-
חזרתי באופן טבעי לאוניברסיטה

בהשכלתי אני מהנדס חשמל עם
התמחות באלקטרוניקה פיסיקלית.
קיימת כמובן חפיפה רבה בין
התחומים ויסודות הידע שלהם
משותפים ,אך להלכה ,ההנדסה
מכוונת יותר לסינתזה שמטרתה
פיתוח תהליכים והתקנים מועילים,
בשעה שמדע הפיסיקה מכוון
יותר לאנליזה ולחקר התופעות
כשלעצמן .באשר לצד הכלכלי,
מתחילת הדרך שמרתי על החיבור
עם עולם המעשה ,וזאת בהשפעת
אבי .לכן למדתי בתיכון מקצועי,
ואחר כך בחרתי בלימודי הנדסה
ולא רק מדעים .גם כיום ,אני
מקדיש יום בשבוע לייעוץ לתעשייה
ולגורמים נוספים בפרויקטים שונים.
מעבר לעניין והסיפוק המקצועי ,יש
לכך גם היבט כלכלי ,כך שמבחינה
זו אני מאוזן למדי.

ספר בבקשה על בני המשפחה
שלך ,רעייתך והילדים ועל
עיסוקיהם.

ההורים דורה ויוסף ג’רבי ביום נישואיהם

ללימודי דוקטורט .ב 1988-זכיתי
במלגות רוטשילד ופולברייט
להשתלמות פוסט-דוקטורט בMIT-
בבוסטון .נסענו אז אשתי איריס
ואני עם שלושה זאטוטים לארה”ב,
לתקופה הזכורה לנו כמעשירה
ונעימה מאד .עם זאת ,כשהוצעה
לי משרת מרצה באוניברסיטת תל
אביב ,חזרנו לארץ ללא שהיות .זמן
קצר אחר כך פרצה מלחמת המפרץ
הראשונה ,כך שמהחיים השלווים
בבוסטון הגענו לחדרים האטומים
ולחבישת מסכות האב”כ לילדים
בארץ ,באופן הזוי משהו.

למדת תואר ראשון ,שני ,שלישי.
מדוע בחרת בפיסיקה ,מקצוע
ללא עתיד מבחינת הכנסה
כלכלית?
אני עוסק אמנם בנושאים מתחום
הפיסיקה וחלק ניכר מעבודתי
המדעית התפרסם במאמרים
בכתבי עת כגון  ,Physical Reviewאך

רעייתי איריס ,לבית אבירם ,ואני
מציינים החודש  25שנות נישואים.
איריס היא דוקטור לסוציולוגיה
ומחברת הספר “המחיר הכפול” על
שרות נשים בצה”ל .היא עובדת
כיום כחוקרת בכירה במרכז
למחקר כלכלי וחברתי של עיריית
תל אביב יפו .הבן הבכור יוחאי
הוא דוקטורנט למתמטיקה עיונית
ומרצה בזכות עצמו .הבת דורית
היא קצינת קישור בצה”ל ,והבת
הצעירה לבנת היא סטודנטית
לביולוגיה .היסוד המשותף לכולם
הוא לימודים ועבודה ,אך כל אחד
בחר בכיוון שונה ,כך שנושאי
העניין של בני המשפחה הם
מגוונים.

ההתמחות שלך תחום הגלים
הקצרים היא נושא כ”כ ידוע שבו
שום דבר לא ידוע ,אם תשאל כל
אחד מה הוא יודע על המיקרו,
תשובתו תהיה פשוטה ועניינית:
מתקן לחימום אוכל מהיר .מביני
עניין יספרו לך על שידורי רדיו
למרחקים .אנא ספר לנו גם על
עבודתך ותכניותיך לעתיד.
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אכן ,ציינת שני תחומים עיקריים
של יישומי קרינת המיקרוגל .האחד
הוא תחום התקשורת האלחוטית,
ובכלל זה התקשורת הסלולארית,
תקשורת נתונים ,רדיו ,מכ”ם,
וכיו”ב .התחום השני ,בו אני פעיל
יותר ,הוא השפעת המיקרוגל על
חומרים שונים ובכלל זה תהליכי
חימום .בדומה לחימום מזון ,ניתן
לחמם חומרים רבים אחרים ובפרט
בתהליכים בתחומי התעשייה
והאנרגיה .היתרונות של טכניקה
זו הם בהיותה בררנית בין חומרים

כדור אש הנוצר באמצעות מיקרוגל במעבדתו של
פרופסור ג’רבי

שונים ,וכן ביכולת הבקרה עליה.
בעבודתי הראיתי שניתן למקד את
החימום באמצעות מיקרוגל באופן
מכוון ולהתיך נקודתית חומרים
קשים ,להוציא מתכות ,כבסיס
להמצאת “מקדחת המיקרוגל”
אותה אני מפתח .מקדחה זו
מאפשרת קידוח שקט ונקי יחסית,
ללא רעש ואבק ,בחומרים כגון בטון
וקרמיקה .אני מקווה להשלים את
הפיתוח בשנים הקרובות ולהגיע
למסחור מועיל של טכנולוגיה זו.
נושא אחר עליו אני עובד לאחרונה
הוא יצירת כדורי אש באוויר
מחומרים קשים שהותכו נקודתית
במיקרוגל .מעבר ליופי של תופעת
טבע ייחודית זו ולערכה המדעי,
עשויה להיות לה חשיבות מעשית
בתחומים שונים ,ובפרט בתחום
האנרגיה .מידע נוסף על מחקרים
אלו ניתן למצוא באתר שלי

www.eng.tau.ac.il/~jerby
האם נותר לך זמן לתחביבים?
כן ,התחביב העיקרי שלי הוא רכבי
אספנות מדגם פיאט  1300משנת
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 1965שאני נהנה לתחזק ולנהוג.
יש לי שלוש מכוניות כאלו בדרגות
שונות של שמישות ,אחת מהן
הייתה של אבי ז”ל .יש בעיסוק הזה
נוסטלגיה ,וגם אתגר טכני ולוגיסטי
כולל איתור חלקי חילוף ברחבי
העולם.

מהו “האני מאמין” שלך לגבי
יהודי ישראלי ,בן עדה זו או
אחרת ,ואיך ניתן לשלב את דור
ההמשך למען הקהילה בכלל
וקהילת יוצאי לוב בפרט ,כי עניי
עירך קודמים?
אני מעדיף להאמין פחות ולעשות
יותר .הקיום היהודי העצמאי
במדינת ישראל אינו מובטח .בנוסף
לאיומים החיצוניים ,מתרחשים
תהליכים של כרסום הלכידות
החברתית-לאומית ,או נכון יותר
– לא מתרחשים מספיק תהליכי
התגבשות חיוניים לרקמת החיים

קדח בבטון ע”י מקדחת המקרוגל פרי פיתוחו של
פרופסור ג’רבי

הישראלית-יהודית בארץ .חלקים
שונים של החברה פועלים בזירה
כלכלית משותפת אך מנותקים זה
מזה מבחינה חברתית .השאיפה
הלאומית לשלום ולקיום הוגן
ובטוח במזרח התיכון לצד עמי
ערב נשחקת בתככי השחיתות
הפוליטית והשלטונית בארץ .בפרט,
אני מודאג מיחסה של המדינה
לדור הצעיר .רמת בתי הספר שלנו
נמוכה מדי יחסית לעלותם (באופן
פרדוקסאלי ,רמת החינוך שזכו לו
ילדי בבתי הספר בארץ נמוכה מזו
של הורי בבתי הספר בטריפולי).
השרות הצבאי ממושך מדי ,וגובה
מחיר יקר בהמשך ההתפתחות
של הצעירים ,בפרט של הבנות.
גם אם נחוץ שרות ממושך ,נכון

לשלם משכורות הוגנות למשרתים
בחובה .לבי נחמץ כשאני רואה
צעירות וצעירים נאלצים לעבוד
בתנאי ניצול בתחנות דלק כדי
לקבל את מענק השחרור המגיע
להם .זו בעיני דוגמה לעוול מצד
המדינה כלפי צעיריה הנאמנים
מהשכבות הפחות חזקות .דוגמא
נוספת היא דרישות הקבלה
המופרזות לאוניברסיטאות בחוגים
הנחשבים מבוקשים .לדעתי אין
לכך הצדקה אקדמית ,וודאי
שלא הצדקה חברתית ,וזהו חסם
מלאכותי הפועל לרעת בני המעמד
הבינוני ,ובסופו של דבר לרעת
החברה כולה .באשר לבני העדה
של יוצאי לוב ,הקטנה יחסית,
רובם נקלטו היטב בארץ ונטמעו
בה באופן טבעי ומגוון .יש בהם
אנשי עסקים ,קצינים ,אמנים,
חקלאים ,אישי ציבור וממשל ,אנשי
אקדמיה ,וחשוב מכך – ציבור רחב
של אזרחים ישרי-דרך העובדים
למחייתם ,אנשי משפחה ,התורמים
לחברה הישראלית ונתרמים ממנה
כאחד .העץ הזה ,שחלק משורשיו
נטועים במורשת העדה הלובית,
הצמיח ענפים וצמרת גבוהה
ורחבה והוא נותן פרי למרחק .על
כן עלינו לראות את “עניי עירך”
במובן הרחב ,המקיף את כלל
החברה הישראלית ,ללא התבדלות
עדתית.
אלי ,בשם הארגון העולמי של
היהודים יוצאי לוב ,שאני משמש
דוברו ועורך כתב העת שלו ,אני
מבקש להודות לך שהסכמת לחלוק
עמנו קורות חייך .אני מלא הערכה
וגאווה ,ומשוכנע שאני מבטא בכך
תחושה של רבים .עלה והצלח
בהמשך דרכך ובמחקריך ,וקבל
נא את ברכתנו המסורתית של
הורים לילדיהם“ ,אללא יחאפדאק”,
שפירושה האל ישמור אותך.

הטור שלי
סיפורי בית אבא

פנינה פטיאן חלפון

על גבי השירה אסעה,
בדרך לא אדעה,
אן שתובילני הרוח,
שם אשב לי ואנוח.
כך זה היה ,בשלהי שנות
הארבעים ,אני כבת שלוש
ומשהו ,בידי חוברת או ספרון
ושם ,באותיות עבריות גדולות,
נחרט בזכרוני השיר הראשון
בחיי ,אני אומרת “ראשון” והריהו
לפניכם:
אוירון ,אוירון קל כנפים,
רד מהר ,רד מהר מן השמים,
אוירון ,אוירון ,עוף ,עופה כל
היום!
עפת די ,עפת די,
לעת מחר שוב אלי.
אני מזכירה זאת כדי להדגיש,
שמאז ומתמיד שררה בביתנו
השפה העברית ,תורתו של
אליעזר בן יהודה .המכביה
הראשונה בארץ ישראל נערכה
בשנת  .1932בשנה זו נסע
אבי לארץ עם ספורטאי מכבי
טריפולי וקנה מגרש בבית חנינא
בירושלים .בביתנו הייתה ספריה
ממיטב הספרים דאז ,בעברית
ובאיטלקית .הייתי כבת עשר,
למדתי בבי”הס העברי ואהבתי
לעיין בניקוד נטיות הפעלים
בספר “לצעירינו” .בספר אחר היו
השירים האלה :שני מכתבים,
עלי גבעה ,בגליל בתל-חי ,הי
הבו לבנים ועוד .אהבתי את
השירים .בתנועת הצופים למדנו
שירים עבריים רבים ואהבת
הארץ ,זה הגיע לשיאו עם הגעת
חיילי-הבריגדה לבי”הס העברי
בטריפולי שבלוב .בנוסף ,מורינו
קבצונו מידי שבוע בשני אולמות

ח ַרת
ּול ָמ ֳ
בן-יהודה תפילת ערבית ְ
לתפילת שחרית במנגינות
שונות .גם שירי הערש ההם
חדרו לנשמה הינקותית של
כלנוַ .אהבתי לשירי מולדת רבה
מאד ,וכך ערכתי את השירון
הראשון שלי בגיל  ,12הלכתי עם
אבי לרבנות ,שם היתה מכונת
כתיבה ושם הדפסתי את כל שירי
תנועות הנער שידעתי ואבי מסר
אותם לכריכה .היום ,ברשותי
כארבעת אלפים שירים שאספתי
ומיינתי אותם לפי נושאים.
עסקתי בהוראה ,וחיברתי לחנים
לדקלומים ,אחדים מהם שמעתי
בקול ישראל.
להלן השירים שאהבתי מאד עוד
בחו”ל )1 :מעל פסגת הר הצופים.
 )2שדות שבעמק )3 .ואולי לא
היו הדברים מעולם .אני עצמי
חיברתי כאלף שירים ומתוכם
הוצאתי שני ספרים.
להלן השיר ירושלים מאת
אביגדור המאירי ולחן :מאיר נוי.
ְרּוׁש ַל ִים
י ָ
ּצֹופיםֶ ,א ְׁש ַּת ָחוֶה
ֵמ ַעל ִּפ ְס ַגת ַהר ַה ִ
ָלְך ַא ַּפ ִים
ׁשלֹום ָלְך
ּצֹופים ָ
ֵמ ַעל ִּפ ְס ַגת ַהר ַה ִ
ְרּוׁש ַל ִים.
י ָ
ֵמ ָאה ּדֹורֹות ָח ַל ְמ ִּתי ָע ַל ִיְך,
ַיְך.
ִלזְּכֹותִ ,ל ְראֹות ְּבאֹור ָּפנ ִ
ְרּוׁש ַל ִים,
ְרּוׁש ַל ִים ,י ָ
י ָ
ַיְך ִל ְבנְֵך!
ירי ָּפנ ִ
ַה ִא ִ
ְרּוׁש ַל ִים!
ְרּוׁש ַל ִים ,י ָ
י ָ
בֹות ִיְך ֶא ְבנְֵך!
חֹור ַ
ֵמ ְ
ּת ֵבל,
ּגֹולים ִמ ְקצֹות ָּכל ֵ
ַא ְל ֵפי ִ
ַים.
נֹוׂש ִאים ֵא ַל ִיְך ֵעינ ִ
ְ
רּוכה,
ה ִיי ְּב ָ
ְּב ַא ְל ֵפי ְּב ָרכֹות ֲ
לּוכה!
ִמ ְק ָּדׁשֶ ,מ ֶלְךִ ,עיר ְמ ָ
ְרּוׁש ַל ִים,
ְרּוׁש ַל ִים ,י ָ
י ָ
א ִני ֹלא ָאזּוז ִמּפֹה!
ֲ
ְרּוׁש ַל ִים,
ְרּוׁש ַל ִים ,י ָ
י ָ
יח יָבֹוא!
יָבֹוא ַה ָּמ ִׁש ַ
כששמעתי לראשונה את יהורם
גאון שר את השיר ,עמדתי ּדֹם
לכבוד ירושלים ,לכבוד האיש

וקולו .הוצאתי ספר שלישי בנושא
מלחמת העולם השניה :הנדודים,
ההעפלה ,הפרעות ,הגירוש
לקפריסין ,העליות ,המעברות
ועוד .מפאת צנעת הפרט לא
יצא הספר לאור .הספר הראשון
“לזכר” לזכר השואה ראה אור
בשנת  .1990השני “יובלים” לכבוד
יובל לעלית יהודי לוב ויובל
למדינה .יובלים הוא אהבת
הארץ ,ראה אור בפברואר .2001
הרי לפניכם שיר:
ירּוׁש ַל ִים
ָ
יֹובל ִל
ח ִצי ֵ
ֲ
ׁש ִנים ְל ִׁש ְחרּור זֹו
ִּב ְמֹלאת כ”ה ָ
ָה ִעיר
ּומזְמֹור ַה ִּׁשיר!
ְּב ִפי רֹב ְׁשלֹומֹות ָלְך ִ
ְרּוׁש ַל ִים ִעיר ָּד ִוד ַה ֶּמ ֶלְך,
ָלְך י ָ
ָה ֶלְך,
עֹובר ו ֵ
ֵ
ׁשל
הֹומּיָה ֶ
ִ
ֶפׁש ָלְך
נֶ
ּוב ִנים
ׁשל ָאב ָ
תֹוׁשב ֶ
ָ
ׁשל ּגֵר וְ
ֶ
נֹונים.
ׁשל ֶא ֶלף ִה ְמ ִ
א ַח ֵּבר ָלְך ִׁשיר ֶ
ֲ
רּוטה ַּב ְל ָבבֹות,
ְרּוׁש ַל ִים ִח ָ
ַא ְּת י ָ
ּוברֹב ִּת ְקוֹות.
ּגֹולים ְ
ׁשל ַא ְל ֵפי ִ
ֶ
יּוטים,
ירה ָלְך ִמזְמֹור וְ ֶא ֶלף ִּפ ִ
ָא ִׁש ָ
ׁשאּובים ֵה ָּמהֵ ,מ ֶא ֶבן
ִ
ׁשר
אֶ
ֲ
רּוטים.
ח ִ
ֲ
ׁשאּובים ֵה ָּמהֵ ,מ ֶא ֶבן
ִ
ׁשר
אֶ
ֲ
רּוטים.
ח ִ
ֲ
ׁשאּובים ֵה ָּמהֵ ,מ ֶא ֶבן
ִ
ׁשר
אֶ
ֲ
רּוטים.
ח ִ
ֲ
ְהּודי,
ׁשל י ִ
ית ֵרי ְל ָבבֹו ֶ
נֹוג ִנים ְּב ֵמ ְ
ְ
עּודי.
ָתי וְ זֶהּוא ִי ִ
ה ָוי ִ
זֹאת ֲ
ֶצח ְנ ָצ ִחים
ֶא ֶלף ְּת ִפּלֹות ָלְך ְלנ ַ
ׁשל ִנ ִּצים
ֹמח ֶ
אֹותְך ר ַ
ָ
ֶח ֶצה
ֹלא י ֱ
ּומ ָּת ִמיד,
ילנּו ֵמ ָאז ִ
ַא ַחת ַא ְּת ִּב ְׁש ִב ֵ
ֹמר ַה ַּמ ִּגיד,
יח יא ַ
זֶה ְּד ַבר ַה ָּמ ִׁש ַ
ַּכְך ָחצּוב ְל ַמ ְע ָלה ִּב ְׁש ֵמי ַה ָּמרֹום!
ׁשלֹום.
רּובי ַה ָ
את ִּב ְתכֹלְּ ,כ ֵ
טּופה ֲ
ע ָ
ֲ

לעדנה שטרן לבית ארביב
כואבים ודואבים את מות אימך
ואביך .שמשפחתך לא תדע דאבה.
בשם הארגון העולמי של יהודים
יוצאי לוב
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רבני לוב

ר׳ ציון ביתאן זצק״ל

מאת יוסף בן דוד ג׳אן (ג׳יעאן)

החכם השלם ,הדיין המצויין,
המקובל האלוקי ,ר׳ ציון ביתאן זצ״ל.
״הנשר הגדול״ נכתב על מצבתו
כהשוואה לרמב״ם ,מגדול רבני
ישראל בכל הדורות.
ר׳ ציון זצ״ל בן חיים וכמיסה ,נולד
בשנת התר״ך ( )1860בג׳רבה ,צאצא
למשפחת רבנים גדולים ,דיינים
ואבות בית דין .נצר לר׳ אברהם
ביתאן ,הדיין מג׳רבה מהמאה ה.17-
ר׳ ציון זצ״ל הצטיין בלימודיו ובגיל
 18סיים את לימודיו ,קיבל הסמכה
לרבנות ונתמנה כמלמד ומרביץ תורה
וכן המשיך בלימוד הקבלה.
בגיל  23הוזמן ר׳ ציון על ידי ראשי
הקהילה בטריפולי כדי ללמד תורה
בישיבת ״צ׳אר סוויד״ .במשך כ50-
שנה שימש כראש הישיבה והרביץ
תורה בטריפולי .מבית מדרשו יצאו
מאות תלמידים ורוב רבני לוב
וחכמיה בדורות האחרונים ,כאשר
פיהם לא מפסיק להלל את רבם
הנערץ .בנוסף ,שימש הוא גם כדיין
וכאב בית הדין הרבני בטריפולי,
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יחד עם חתנו ר׳ יוסף ג׳יעאן זצ״ל ,ר׳
אברהם חביב זצ״ל ,ר׳ רפאל דאבוש
זצ״ל ,ר׳ רחמים עגיב זצ״ל ,ור׳ יצחק
בוכובזה זצ״ל.
בשנת  1907חיתן ר׳ ציון את בתו
הבכירה רחל ,עם תלמידו המובהק
והאהוב ר׳ יוסף ג׳יעאן זצ״ל ,שהיה
יתום מהוריו .ר׳ ציון זצ״ל אהב את
תלמידו אהבת נפש וקירב אותו
לביתו ומשפחתו.
ר׳ כמוס עגיב זצ״ל מעיד על ר׳ ציון
ביתאן זצ״ל :״גאון עצום היה בתלמוד
ובהוראה והעמיד מאות תלמידים
שהם ותלמידיהם היו מאורותיהם
של קהילות לוב עד היום הזה.
אני בעצמי למדתי אצלו עם כמה
תלמידים והיינו קמים אחר חצות
הלילה בישיבת ״צ׳אר ביבי״ עד זמן
תפילת שחרית ואחר כך קוראים חוק
לישראל .בקיצור ,אני אמרתי :״עליו
נאמר כי מציון תצא תורה״.
בשנת  ,1926נשלח לטריפולי מתוניס
מחבר ספר ״גואלי חי״ ,ספר פירוש
קבלי על הגדת פסח ,כאשר חכמי
טוניס אומרים למחבר :קבל את
הסכמת חכמי טריפולי הבקיאים
יותר מאיתנו בקבלה .כמובן ר׳ ציון
זצ״ל ור׳ יוסף ג׳יעאן זצ״ל ניאותו
ברצון להצטרף להסכמה לספר לאחר
שעברו על תוכנו.
ר׳ ציון ביתאן זצ״ל הקפיד שלא ללמד
את תלמידיו את מסכת בבא בתרא,
מאחר וגם אביו וגם רבו נפטרו בזמן
שלימדו מסכת זו (בבא בתרא – שער
אחרון).
ר׳ ציון היה ידוע כבעל מופת גדול
וחולים רבים היו באים אליו .הוא
היה לוקח מטפחת או בגד אחר של
החולה ,כורך אותו סביב צווארו,
קושר בו קשר ,מתיר את הקשר ,מודד
אותו באצבעותיו ולבסוף היה מאחל
לחולה רפואה שלמה ,וברכתו היתה
מתקיימת.
ר׳ ציון ביתאן זצ״ל כתב ספרים
בתחומים שונים ,שהוחזקו בידי נכדיו
שגרו בתוניס עד אשר ימצא להם
גואל להעלותם לדפוס .היום מתברר
כי אבדו עקבותיהם של כתבי היד.
כל הרואה אותו בלכתו ,עם זקנו
הארוך והלבן ,היה רואה בו דמות
מלאך ה׳ צבאות.
בשנת  1933לערך ,עם החמרת
השלטון הפשיסטי האיטלקי ורדיפתו
את היהודים לחילול השבת ,אולץ
ר׳ ציון ביתאן ע״י השלטונות לחזור
לתוניס עקב היותו בעל נתינות
צרפתית ,כאשר כל עדת צאן מרעיתו

מלווים אותו בבכי ובצער .בשנת
 1955נפטר בתוניס בשיבה טובה
ובגיל מופלג של  95שנה.
וזאת אשר נחרט על מצבתו:
״האבן הזאת אשר שמתי מצבה
על קבורת הנשר הגדול בעל
הכנפיים גדול בתורה ומרביץ תורה
בישראל העמיד תלמידים הרבה זרע
קודש תהילתו מלאה הארץ הדיין
המצויין שמו הטוב ר׳ ציון ביתאן ז״ל
נלב״ע ביום י״ט חשוון שנת התשט״ז״

יהדות ,מסורת ומנהגי עדה
מאת :משה ג׳יעאן זרקינא
עבודת הקודש – איכותה
ומקורותיה
עבודת הקודש במובנה הכללי ,היא
אחת העבודות העתיקות והחשובות
ביותר בעולם.
במשך הדורות עברה עבודה זו שלבי
התפתחות שונים ,שבמרכזם עמד
האדם שהוא יציר הבריאה.
כפי שהגמרא אומרת בפסוק “סוף
דבר הכול נשמע ,את האלוקים יירא
ואת מצוותיו שמור כי זה כל האדם”
(קוהלת י”ב ,י”ג).
אמר רבי אלעזר ,אמר הקב”ה ,כל
העולם כולו לא נברא אלא בשביל זה
(האדם).
רבי אבא בר כהנא אמר שקול זה
(האדם) כנגד כל העולם כולו (ברכות
דף ו’ עמ’ ב’) ,כך שבעבודת הקודש
בולטין לעין יחסי הגומלין כביכול בין
האדם לבוראו.
הגמרא אומרת על הכתוב“ :את
ירך היום”
הא ִמ ְ
ֶה ֶאמרת היום וגו’ ,וה’ ֶ
(דברים כ”ו ,יז’-יח’).
אמר להם הקב”ה לישראל אתם
עשיתוני חטיבה אחת בעולם,
שנאמר“ :שמע ישראל ה’ אלוקינו
ה’ אחד” ,ואני אעשה אתכם חטיבה
אחת בעולם ,כפי שנאמר“ :ומי כעמך
ישראל גוי אחד בארץ”.
יש להזכיר ,שמאז הופעתו של האדם
על במת ההיסטוריה ,ראה צורך
בדבקותו ליוצרו ,להיות קרוב אליו,
לעובדו ולברך בשמו ,כדי לקבל
השפעת טובתו וחסותו מפני אלה
המתנכלים לו ולנסות לפגוע בו.
זאת עשה האדם ע”י שני אמצעים
משולבים יחד ,ומשלימים זה את זה.

עבודת הקורבנות
א.
תפילה שנאמר“ :את ה’
ב.
אלוקיך תירא ואותו תעבוד”
אמרו עבדוהו בתורתו (תפילה)
ועבדוהו במקדשו (קורבן).
את מושגים אלה נמצא לראשונה
אצל אדם הראשון ,כשבד בבד עם
התפילה שהתפלל להורדת הגשמים
(בראשית פרק ב’ ה’ ,רש”י) ,הוא עסק
גם בהקרבת קורבנות.
חז”ל אומרים :המזבח הראשון נבנה
ע”י האדם הראשון על הר המוריה
בירושלים ,מקום שהיה מיועד לכך,
עוד לפני בריאת העולם (הרמב”ם
הלכות בית הבחירה פרק ב’ משנה
ב’).
עבודת קודש זו נמצא אותה בהמשך
גם אצל צאצאיו אחריו וגם בתקופת
האבות וצאצאיהם אחריהם.
המסקנה היא שקורבן ותפילה
בעבודת הקודש עלו בקנה אחד
ושולבו יחד .מכאן גם יש להבין
שרעיון התפילה והקרבת הקורבנות
הוא מעשה קודש קדום ביותר ,מהווה
אחת המטרות המרכזיות שלמענן
נבנה העולם.
בשל כך ,נמצא בתורה הרבה מצוות
המתייחסות לעבודת קודש זו.

***

אני דורש את עלבונה של האות ע
ימי שנותינו בהם שבעים (ע) שנה ,כך כתבו זקנינו.
ביהדות יש חשיבות לספרה שבע ( .)7אם כן מדוע אנו משמיטים
את האות ע משמות המשפחה שלנו?
כותבים דדוש.
		
במקום דעדוש
כותבים גואטה.
		
במקום גואטע
כותבים ג’אן.
		
במקום ג’יעאן
כותבים בדש.
		
במקום בעדאש
כותבים אטיה.
		
במקום עטיה
כותבים אטון (ראיתי גם אתון).
		
במקום עטון
העובדה כי אחינו בני אשכנז וגויים דוברי אנגלית אינם יכולים
לבטא את האות ע ,אינה סיבה מספיקה להשמיט אותה (את
האות ע) משמות המשפחה של יוצאי צפון אפריקה.
אחינו בני אשכנז ,למרות שאינם יכולים לבטא את האות ע ,אין
לשכוח כי היא מופיעה רבות בכתיבתם בשפת האידיש( ,האות
ע משמשת כתחליף לצירה בניקוד העברי) ,לכן עלינו להחזיר את
האות ע לשמות המשפחה ולהמשיך שלא לבטא אותה.
נוסף ,לבני העדה שעברתו את שמות משפחתם ,אני ממליץ
להוסיף בסוגריים ,או בלי סוגריים ,גם את שם משפחתם המקורי
לצד שם המשפחה העברי החדש ,לא להתנתק מהשורשים.

גן ילדים תלמוד תורה
של בית הספר העיברי.
מימין הגננת רינה נעמן.
תודה ליולנדה פלאח (אילנה שלו)
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פרפאות

משיריה ,פתגמיה ומכמניה של יהדות לוב

בכור ג’יעאן

חלק א’
ע ַד ִיין
דּומים ֲ
יהן נֹוף ַה ְּק ִ
ע ֵל ֶ
ֵמ ֶהן ֲ
יחֹוח ַהּי ִַין!
ַ
תּוקים ִמ ְּד ָבש וְ ִנ
ְמ ִ
לּוּטשֹות
ּומ ָ
הּוק ָצעֹות ְ
ּומ ֶהן ְמ ְ
ֵ
זֹוהרֹות,
ּוגדֹולֹות וְ ַכ ָּב ָרק ֲ
ְק ַטּנֹות ְ
דֹולח ְטהֹורֹות,
ּומ ֶהן ִּכ ְב ַ
ֵ
ינָך ֵמ ְראֹות,
ֹלא ִּת ְש ָּבע ֵע ְ

ַפ ִשי
כוחי ְונ ְ
ְוב ָכל ִ
אח ְב ֶקהו
ַ
ְפ ָצ ָעיו ֲח ַב ְש ִתי
ָא ְר ָפ ֶאהו
וֶ
אר ֶפנו...
ֲחזְ ִתיו וְלא ְ
אַ
ָא ָש ֵקהו!
וֶ
ַויים
ְהב ַּפ ְרו ִ
שר ִת ְפנֶה – ז ַ
אֶ
ְל ַאן ֲ
ירת ִמ ְצ ַר ִים
א ִפיל ַעל ַּגן ה’ – ִש ַ
ַה ַּמ ֲ
ָוחה ְקרּועֹות,
ֵעינֵיָך ִל ְרו ָ
וְ ַר ְג ֶליָך ָל ָא ֶרץ ְנטּועֹות,
סּוע
ש ַ
ְקה וְ ָ
ּפֹועם ְּבחֹוז ָ
ֵ
ַה ֵּלב
לּוע,
ָבש ְמרּוּקֹו ַה ָּב ַ
ּופיָך י ֵ
ִ
ַא ַמ ְל ֶאהּו
ש ִּקי ו ֲ
ָּפ ַת ְח ִּתי ַ
ְבהּו
א ִני ִל ִּבי ַעל ֶא ֶבן ְלעֹוז ֶ
ֹלא ְמ ָל ֲ
ַפ ִשי ַא ַח ְּב ֶקהּו
ּכֹוחי וְ נ ְ
ִ
ּוב ָכל
ְ
ָא ְר ָּפ ֶאהּו
ח ַב ְש ִּתי ו ֶ
ְּפ ָצ ָעיו ֲ
ּש ֵקהּו!
ָא ָ
ְתיו וְ לא ַא ְר ֶּפּנּו ...ו ֶ
א ַחז ִ
ֲ
ְדידּות,
ירי י ִ
ה ָבה וְ ִש ֵ
ירי ַא ֲ
ִש ֵ
ַלּדּות,
ירת ַהּי ְ
ירת ַה ָח ְכ ָמה וְ ִש ַ
ִש ַ
ֶשע וְ ַה ְּפדּות,
יסּּוריםַ ,הּי ַ
ִ
ַא ְנ ַקת ַה ִּי
יחת ַה ְּב ִדידּות,
ּוג ִנ ַ
ִריּנַת ַה ַּמ ְק ֵה ָלה ְ
עבֹודֹות ַה ָּפ ֶרְך,
ישים ֵמ ֲ
ַה ְלמּות ַה ַּפ ִּט ִ
ירת ַה ִּת ְקוָוה ַהּיְאּוש וְ ָא ְב ָדן
ִש ַ
ַה ָּד ֶרְך…
יּלּולה,
ָ
ירי ַה ִה
ּקֹודש וְ ִש ֵ
ירת ַה ֶ
ִש ַ
לּולה
ע ִלּיָיה ְל ִצּיֹון ַא ְל ַמ ְח ָ
ירת ַה ֲ
וְ ִש ַ
שר ְּב ָע ְצ ָמת ִּכ ְשרֹונֹו ָה ַא ִּדיר,
אֶ
ֲ
ע ִלּיָיה ַּב ְּל ָבבֹות ֶה ְח ִדיר
ַל ַהט ֵאש ָה ֲ
ּלֹותיו
ּומ ָ
ּומ ָּכל ִשירַ ,ל ַחןַ ,ה ִּפזְמֹון ִ
ִ
ּיֹותיו,
אֹות ָ
ִ
ִה ְר ַּג ְש ָת ְּב ֶר ֶטט ַה ִּשיר וְ

ְס ָדן ִל ְּבָך ָק ָלט ֶאת ַה ְלמּות
בֹותיו
ַמ ְּק ָ
מֹותיו
ע ָרה ְּב ַע ְצ ָ
ִּכי ִנ ְש ַמת *ריה”ל ָּב ֲ
“א ָבק
יח ֶאל ֵמ ֶע ֶבר ָ
וְ ִה ְצ ִל ַ
בֹותיו”
ַמ ְר ְּכ ָ
ָקים:
ענ ִ
“ק ָטן” ֵּבין ְשנֵי ָה ֲ
וְ ֶה ְב ֶדל ָ
ְקי
ילה ֵמ ֶה ְבז ֵ
רֹוע ָח ִל ָ
ִמ ְּב ִלי ִל ְג ַ
ַה ְּב ָר ִקים
ֶח ְצ ָבה
ירת הריה”ל נ ְ
ְּבעֹוד ִש ַ
ַב ְּל ָבבֹות
מֹופ ִתים וְ אֹותֹות
“צּיֹון” ְּב ְ
ירת ִ
ִש ַ
ש ִה ְד ִליק ֶל ָהבֹות!!!
ְיתה ַה ַּג ְפרּור ֶ
ָהי ָ
יאת
ְצ ַ
פֹועל י ִ
ָכה ִל ְראֹות ְּב ֵעינָיו ְּב ַ
וְ ז ָ
ִמ ְצ ַר ִים
ּוב ִיּשּוב ָה ָא ֶרץ ַמ ָּמש ְּב ִלי ֵמ ְר ָכאֹות
ְ
סֹוג ַר ִיים!
וְ ְ
ּוכ ָפ ִרים,
עיָירֹות ְ
ּומֹוש ִבים ֲ
ָ
ֹושבֹות
מ ָ
ּושכּונֹות וְ ָע ִרים.
ּוקבּוצֹות ְ
יּבּוצים ְ
ִ
ִק
ידים,
חזֹונֹו ָר ָקם עֹור וְ ִג ִ
ֵאיְך ָּכל ֲ
ירתֹו ְּכ ֶא ֶלף ֵע ִדים!
יעד ְּב ִש ָ
שר ִּת ֵ
אֶ
ֲ
ָדיר
ּומ ַחּנְֵך – ֵצירּוף נ ִ
שֹורר ְ
ִנ ְש ַמת ְמ ֵ
יֹוצרֹו ַעל ְלשֹונֹו ָת ִדיר
שם ְ
שר ֵ
אֶ
ֲ
א ִדיר
יטב ִּכ ְשרֹונֹו אֹותֹו ֶה ֱ
ּוב ֵמ ָ
ְ
יטבֹו
ירת ֶע ְר ֵּכי ַה ִחיּנוְך ְּב ֵמ ָ
ִש ַ
ירה ַל ָח ָתן ְּביֹום ִש ְמ ַחת ְל ָבבֹו
וְ ִש ָ
חֹוללֹות
ע ָלמֹות ַה ְמ ְ
ירת ַה ֶּק ֶצב ַל ֲ
ִש ַ
ַעלֹות
יה ַהּנ ֲ
יּדֹות ָ
ֶ
ּומ
ירי ַה ַּכ ָּלה ִ
ִש ֵ
עלֹות
ירי ַמ ֲ
יּבּה ְּב ִש ֵ
ש ֵּמ ַח ֶאת ִל ָ
ְל ַ
בּוז ַל ֵּפירּוד וְ ַה ֵּלל ָל ַא ְחדּות
ההמשך בספר

מרשת זהר  -עתיקה

כלי להזלפת
בושם ומי
וורדים בשמחות
(עבודת יד)
*רבי יהודה הלוי
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אליל
ָדנָה ַ
ְת ִַהנָינָה ו ְַרג ְ
ְמנֵין גָ‘אנָה ְצ ָחאק
*
אר ָפ ֵאל
ְ
המחבר מרדכי עזרא “ -עשירה”
קֹורסֹו ַא ִּלי ָּג ַלאּנָה
יס ְ
ַב ִּד ְ
אלנָה
ּכלמֹו ַת ְּג ִריב ַה ַּב ְ
ַב ָ
אלנָה
ַוּצ ְ
ְח ָלף ַלּנָה ִלין ִיו ַ
אלה ְל ֶא ֶרץ ִי ְש ָר ֵאל
ְּג ָב ָ
ימין ְּכ ִביר
ְח ָלף ַלּנָה ִב ִ
ַא ְל ַמ ְּכתּוב ַא ְל ָּכל ִי ִציר
ַעדּונָה ַמ ְר ֵמי ִפי ְג ִדיר
וְ
ְדמּועּו ַעל ַכ ֵּדין ִי ִסיל
ַּצ ְלנָה ְל ַא ְרץ’ ַא ְל ָאבֹות
ִיו ַ
יה ַמן זְכּות
ַק ָּדאש ֵפ ָ
ַביּות
ָאני ו ְ
רּוה ְסו ִ
ְנ ַע ְמ ָ
ַל ֵכיל
אל ְגנָאם ַל ְב ָּגר ו ְ
ָב ַ

תהנינה....

תהנינה....

תהנינה....
ַר ַפ ְענָה
ַא ְל ֵבית ַא ְל ִמ ְק ָדש י ְ
ּשֹופר ִי ַס ַּמ ְענָה
ּוחס ַא ָ
ַ
ַב ַל ְענָה
ָמה ְנ ַכּלּו ַל ְעדֹו י ְ
ְנ ַכּלּו ְע ֵליּה ַא ֵּליל ְטוֵיל
תהנינה....
ַא ְרץ’ ַא ַּב ְתנָה יָא ַמ ְח ָל ָאה
אר ָהה
יני ָת ָ
ַת ַמּנָה ֵע ִ
נְ
אהה
אלי ְט ָפ ָ
נָאר ְעדּונָה ְר ָפ ִ
יל ָהם ָתאוֵיל
ָמה ַכ ָּלה ִל ְ
תהנינה....
ַר ָתאח
הּודי ו ְ
ַא ְר ָּגד יָא ִי ִ
ארה ָּכה ַאּיָאם ַל ְמ ָלאח
ָמה ָת ָ
אלע ַב ָּראח
ַמ ְל ַמ ְק ָדש ָט ַ
ּגֹואל
יּוצ ְלנָה ַא ְל ֵ
ְּג ֵריב ַ
תהנינה....
ָיח
ֵיצּי ַ
ִי ַב ָּרח ְב ַחסּּו ו ֵ
יח
ְיּכם ַא ְל ָמ ִש ַ
ְתוַאּתּו ָג’אי ָ
ַת ַרּיָח
הּודי ְת ַהּנָה ו ְ
יָא ִי ִ
ש ַבח ָל ֵא-ל
ַש ָּכר ַר ָּבך ֶ
ו ְ
תהנינה....
ְמ ִנין ָג’אנָה ַא ְל ַּג ְלב ְר ָתאח
אמנָה ָּכה ַאּיָיאם ַל ְמ ָלאח
ַּג ַּד ְ
“אּוזי” חּוש ַא ַּר ָּקח
ִ
ּופ ְל
ַ
ְת ַכ ַּל ְטנָה גֵ’יל ְע ָלה גֵ’יל

* יצחק רפאל

אבל כפי שתראה ,כוחה של
העדה לא נס ולא תש ,אדרבא.
הפעילות נמשכת – ובשתי
השפות.

ֱמה
ַפ ִשי ֶתה ֶ
נְ
אביחי בן חי
הלחן :אלבי פי הוואך משגול
ה ֶמה ָלְך ַ -מ ְל ִּכי ַמ ְל ִּכי
תֱ
ַפ ִשי ֶ
נְ
ּוצ ָלח ַ -ד ְר ִּכי ַד ְר ִּכי
ע ַלי ְ
ַהגֵן ֲ
ְּב ִמ ְש ָּפט ַאל ָתבֹוא ְּ -כרֹוב ַח ְס ֶדָך
ֶג ֶדָך
ּוכזָבֹו ִ -מ ְרדֹו נ ְ
ִעם ִל ִּבי ְ
ליֶ ,ח ְש ִּכי ֶח ְש ִּכי.ָה ֵארֵ ,א ִ
עדֹו ִמ ָּמרֹום ִ -ת ְש ָלח ִת ְש ָלח
ְס ֲ
צ ִרי ְל ֵלב ָדוֶה ִ -נ ְזנָח ִנ ְזנָח
ֳ
שּובי ָע ֶדיָך
ִ
ַאּנָא ַק ֵּבל נָא ֶאת -
ע ֶדיָך
שֹול ַח ָמזֹור ֵ -אין ִּב ְל ֲ
וְ ֵ
ָּכ ְש ָלהִ ,מּצֹוםִּ ,ב ְר ִּכי ִּב ְר ִּכי.
נפשי תהמה לך
מוואל:
חזֹות
נֹועם ְּפנֵי ה’ ַל ֲ
ַ
ינָך ֶעּזּוזֹות
ְמ ְ
וְ יָד י ִ
ֶפן זאֹת
ִת ְפקֹוד ּג ֶ
ַעל
ְל ִעיר ָק ְד ְשָך ְּ -ב ִריּנָה נ ַ
ָעל
ֶאדֹום ַ -ת ְש ִליּך ַהּנ ַ
ַעל ָע ָרב ו ֱ
יֹוש ֵבי ֶח ֶלד  -יְבּואּון ָע ֶדיָך
וְ ָכל ְ
יהם  -יָּ-ה ְל ַב ֶּדיָך
ע ֵל ֶ
וְ ִת ְמלֹוך ֲ
ֶע ַרבָ ,לְךִ ,נ ְס ִּכי ִנ ְס ִּכי.
וְ י ֱ
נפשי תהמה לך

ביום זה ,בו אנו מציינים ארבעים
שנה לתום הגלות בלוב ומעלים על
נס את תרומתו של גדול משורריה:
ציון גואטה “אלמחלולה” ז”ל.
השיר ְמנֵין ְת ַּג ָּלע ,הוא אחד משיריו
המלהיבים ,מילותיו ומנגינתו ליוו
את עלייתם המופלאה של יהודי
לוב.

ְמנֵין ְתגַלע

נסה כוחך !
קּוּלּך ָמה
ָ .1א ַב ְעתּו ָל ַל ְב ָחר – ִי ָ
יּשי ָמה
ִפ ִ
שלח אותו לים – יאמר לך שאין
בו מים
’יב ָלּך
אבה ִי ִג ְ
ַל ָדּך ַל ְל ָג ָ
ַ .2א ְב ַעת ו ְ
ידאן ַמ ְתלּו
ִע ָ
שלח את בנך ליער  -יביא לך
עצים דוגמתו.

ציון גואטע – אלמחלולה

ָאלי
ּומה ַת ָּמאש ו ִ
אלי ָ -
’בל ָע ִ
ַ .3א ְג ָ
ההר גבוה  -ואין עוזר ,תומך

ְמנֵין ְת ַּג ָּלע יָא ָבאבּור
אפר יָא ָבאבּור
ְמנֵין ְת ָצ ַ
ַת ַב ִּכי נָאס ()2x
ַאּהי נָאס ו ְ
ְתז ִ
ּוכ ַט ְר ָהם ַמ ְּכצּור
ַבּכּו ָ
יְ
יא באבור

אּטי ְב ַת ְבנָה
ַ .4א ְדוָה ְמ ַג ֵ
התרופה מכוסה בקש

אשי) ִפיּך ()2x
(מ ִ
אפר ָ
ִלי ְמ ָצ ַ
אדיּך
ָאצל ָג ִ
ַמ ְת ַה ִּני ו ַ
ַאר ָג’ה ִפיּך ()2x
אעד י ְ
ַּלי ָּג ַ
וִ
ַש ָבח ַבּנָדּור
ּכּול יֹום י ְ
יא באבור
אליָה ()2x
יט ְ
אשי ְל ִא ָ
ִלי ָמ ִ
אליָה
ְפ ָתּך ַמן ָהאד ַל ְב ָלאד ְל ָכ ְ
אליָה ()2x
ַמ ִשי ַל ְב ָלאד ְל ָג ְ
יְ
ִויּגּול יָא ַר ֵּבי ַמ ְשּכּור
יא באבור
’יבה ()2x
(א)נָה ֵרית ְע ִג ָ
ָ
יבה
ַב ַת ְת ִלי ַא ִּש ָ
’רי נ ְ
ַג ִ
ִפי ז ְ
יבה ()2x
ַח ֵב ָ
ָּכל ְח ִביב הּווָה ו ְ
שט ַל ְב ָחר ִיצ’ֹור
ְע ָלה ָ
יא באבור

ַל ַמ ְענָה ְל ַּכ ְנ ִתי
ַ .5א ַּדּוָוה ְל ַב ְנ ִתי  -ו ְ
הדיבורים לבתי והכוונה לכלתי
ַ .6א ְד ָעה – ְס ָלאח ְל ַמ ְגלּוב
הקללות – נשק המנוצח
אלק
ַ .7א ְל ַּג ְמ ָרה – ַח ָּתה ִפי ְש ָל ַ
’מ ָרה
ַג ְ
הסהר – גם בסמרטוטים גחלת
מפתגמי יהודי לוב ,חלקים ב’ ו-ג’
פתרונות לשלוח למערכת
ספר משירת יהודי לוב יוגרל בין
המסבירים נכונה את הפתגמים.

* מתוך הספר “ משירת יהודי לוב”.
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שירת יהדות ספרד

וע”י גרושה ההמוני מאדמת
ספרד.

תור הזהב

אׁשֹונים
ִ
ָח ְכ ַמת ִר

ציון חלפון
עם תום תקופת התנאים,
האמוראים ,הסבוראים והגאונים,
מראשית הספירה עד לשנת 1100
לערך ,עבר כל המרכז
הרוחני–דתי הזה מן המזרח אל
המערב ,לאדמת ספרד .צריך
לומר ,כי מאז אנשי כנסת הגדולה
והזוגות ,לא חדלה הספרות
הדתית מלפרות ולרבות :תורה,
הלכה ,מדרש ,אגדה ,מוסר,
תפילה ופיוט.
ועתה ,על אדמת ספרד ,החלו
לנשב בעולם הספרות גם רוחות
חדשות :פילוסופיה ,רפואה,
קבלה עיונית ומעשית ושירת
ח ִּלין .תחום ההבעה הספרותית
ֻ
נתעשר מאד וביחד עם המשך
הטפוח של הצד הדתי ,נתחברו
גם ספרי שירה בנושאים כלליים,
תאורי נופים ותופעות טבע,
שירת היחיד והכלל ,גורל היחיד
א ָּמה ,רגשות עצב ושמחה,
וְ ָה ֻ
מלחמה ושלום ,וכ”ו.
הפרשנות המקראית יצאה
מנקודת ראות בלשנית ודרשנית.
היה עיסוק בתחום הנגידות
והשלטון המקומי ,עיסוק בתחומי
רפואה ,פילוסופיה ומהות
האדם .אפשר לומר ,כי היהדות
הספרדית בימי הבינים נשאה
עליה את חותם התרבות הדתית
–מדעית ,ובתוך ההויה הגדולה
הזו ראוי לציין אחדים משמותם
של אנשי השם:
ר’ שמואל הנגיד ,משפחת אבן
עזרא ,רמח”ל ,ר’ יהודה הלוי ,ר’
יהודה אלחריזי ,משפ’ אברבנאל,
ר’ שלמה אבן גבירול ,חסדאי אבן
שפרוט ,רבי ישראל נג’ארה ,ר’
יונה אבן ג’נאח ,דונש בן לברט,
מנחם בן סרוק ,ואחרים.
אכן ,תור-זהב היה לעמנו על
אדמת ספרד וחבל מאד שהיהדות
המפוארת הזו נהרסה ונתרסקה
ע”י גזרות האינקויזיציה למיניהן
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ּומּוס ָרם
ָ
אׁשֹונים
ִ
ָה ִר
ָמים ַה ֵהם,
אׁשֹונים ְּד ַהּי ִ
ִ
ָה ִר
ח ָכ ִמים ְּד ָאז וְ ִס ְב ָרם
ַה ֲ
יהם
מֹוסם וְ ִכ ְת ֵב ֶ
ֻק ְל ָ
ֵהם וְ ִפ ְׁש ָרם
ִּבּטּויי ֶ
יהם
יהם וְ ִס ְפ ֵר ֶ
ּבּור ֶ
ִח ֵ
ַעל ִּפי ֶה ֵּכ ָרם וְ ִח ְק ָרם
יהם
רּוח ִּד ְב ֵר ֶ
ַ
ַעל ִּפי
מ ְׂש ָּכלּות ָּכל ִע ָּק ָרם.
ֻ
יהם.
אמּונָה וְ ֵדעֹות ִס ְפ ֵר ֶ
ֱ
עׂשֹות ִה ְג ִדילּו
ַל ֲ
ֶאת ָה ַר ְעיֹון ִה ְב ִהירּו,
ׂש ָפה ֶה ְע ִּפילּו
ְלרֹאש ָ
מּוׂשג ִה ְג ִּדירּו
ֶאת ַה ָ
ָחדּו וְ ִה ְמ ִׁשילּו
א ִמירּו
ׁשֹור ִרים ֶה ֱ
ִּכ ְמ ְ
ׂכילּו.
ָח ְרזּו וְ ִה ְש ִּ
ְהירּו,
סֹופ ִרים ִהז ִ
ְּכ ְ
ָּבנּו וְ ִה ְק ִּבילּו.
ׁש ִנים ֵה ִאירּו.
ְּכ ַפ ְר ָ
עּודה,
ּות ָ
וְ זֹאת ְל ִציּון ְ
ׁשי ַה ִּב ְניָן
ֵה ָּמה ַא ְנ ֵ
ֻּדה
אג ָ
יתי זּו ָה ֲ
ע ִמ ֵ
ִּכי ֲ
ּׁשּורה וְ ַה ִּמ ְניָן
ׁשי ַה ָ
ַא ְנ ֵ
יהּודה
ָ
ַא ְב ָר ָהםְׁ ,שֹלמֹה ִו
ׁשי ַה ֶח ֶקר וְ ָה ִע ְניָן,
ַא ְנ ֵ
ֶתר ְּבנֵי ַה ְּכ ֻב ָּדה
וְ ָכל י ֶ
ֶכס וְ ִק ְניָן
ירי נ ֶ
ַע ִּת ֵ
וְ ָכל ַה ְּמ ַד ְּב ִרים ָּב ֵע ָדה.
אֹוריָן.
אֹוריָן וְ ְ
ְ
ְּב ָכל
יקה
ע ִמ ָ
גּותם ֶה ֱ
ה ָ
ֲ
אֹורם
הּוא ְרנֹו ֵמ ָ
ַ
יקה
ְלׁשֹונָם ִה ְב ִר ָ
אּורם
הּוח ְמנּו ֵמ ָ
ַ
ֵקה
ִּד ְק ְּד ָקה וְ ִדי ָ
אֹוצ ָרם
ַקנּו ֵמ ָ
הּונ ְ
יקה
ַמ ְר ָּג ִליֹות ֵה ִפ ָ
הּוׁש ַּפ ְענּו ֵמ ָע ְׁש ָרם,
ְ
יקה.
וְ ֵדי ֵח ֶקר ִה ְד ִּב ָ
ׁשּורם.
א ָ
ׁש ְרנּו ֵמ ֲ
אַ
ֻ

“השאק”
הכעכים של חג השבועות
האימהות נוהגות לאפות עוגיות
בצורות שונות המסמלות ארועים
חשובים בחיי עם ישראל ,או
כדברי מדרש ואגדה ,כגון :צורה
של סולם ,של ציפור ,של טנא,
של ילקוט ,וכד׳ .העוגיות הללו או
כפי שאימהות נהגו לקרא “שאק”
מושחלות על חוט כמין מחרוזת,
נותנות אותן לקטנים לענוד על
צוארם ,כעין רביד של תכשיטים,
מידי פעם הקטנים נוגסים
ואוכלים מהן.
קושרים מנהג זה ,עם נבואתו של
ירמיהו הנביא ,שהתנבא“ :עוד
תעדי תופייך” ,ומסבירים תופייך
מלשון מאפה (תופינים = עוגיות)
שהתופינים ייענדו כעין תכשיטים
מספר “גשר הדקר” של משה
ג׳יעאן זרקינה ,עמ׳ .461
בתמונה ימית-מילכה נכדתם
של יעקב ומלכה חג’ג’ לילוף עם
עוגיות מושחלות על חוט כעין
ענק.

תש״טיודע?
 1949מי
מכיר
מי
מזכרונות
אנו פונים אליכם לזהות את הדמויות
שמופיעות בתמונות הבאות
ולשלוח למערכת כתב העת כל מידע שיש בידיכם.

האחיות מבית הספר כי”ח (.)Alliance
במרכז התמונה עומדת המנהלת
רובינה נעים .בצד ימין ליד הילד
עומדת הגברת פדלון אמיליה.

מדריכים במועדון בן יהודה.
במרכז עומד בחליפה השליח
העיתונאי והסופר יונה כהן
ומתחתיו יושבת המורה שולמית
(סלמה) ואטורי.
תודה ליולנדה פלאח (אילנה שלו)
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סיפור משפחות לוזון ורקח ז”ל

לפניכם העתק כתבה של נוח קליגר שפורסם ב 12-במאי  1968בעיתון
ידיעות אחרונות
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פיצוחים
תשבץ
דבורה טבול הדדי

.1
.2
.3
.4

שימו לב במשבצת המרכזית ,במאונך תקבלו צמד
מילים הקשור לקהילת יהודי לוב ולאור-יהודה.
.5
בהצלחה!!!
מאוזן:
.6
“ניצנים נראו בארץ”
.1
אחי יהיה לי לעזר (מושב)
.2
.7
שם של מושב ובו מסתתר אחד משבעת
.3
המינים
.8
ארגון שהוכשר ע”מ להדוף את פרעות
.4
הערבים ביהודים
.9
אחת מתנועות הנוער שפעלה במסגרת
.5
התנועה הציונית (רמז :חשמונאים)
תנועת נוער נוספת( .בשם התנועה
.6
מסתתרת המילה :דבש)
השפה שהתפתחה והפכה לשפה המדוברת
.7
בפי כל
אליהו נחיסי ,מראשוני התנועה הציונית יסד את אגודת הפעילים
.8
משפחת אלמלאטי הכניסה אותו בכבוד ובהדר למרכז המורשת
.9

חידודים
דוד ארביב (כושאנה)
בבית הורי בטריפולי ולאחר מכן בישראל ,סביב השולחן בערב שבת ,בערב איכות שכזה ,נהגנו לזמר
זמירות שבת ,ולהשמיע דברי חוכמה וחידודים .אבי נהג לחוד לנו חידות ואנו האחים מתחרים בינינו
לפתור ראשונים את החידה .חידה מתמאטית מורכבת שלא הצלחנו לפתור ומאוחר יותר אבינו פתר לנו
אותה הייתה“ :ראש ישיבה עם ארבעה עשר מתלמידיו (סה”כ  15איש) עלו על ספינה המפליגה לארץ
ישראל .על הספינה היו עוד  15נוסעים גויים .בלב ים פרצה סערה וקברניט הספינה קבע ,שכדי להקל על
הספינה יש להטיל לים  15נוסעים ,ע”י הפלת גורל.
ראש הישיבה הציע הצעה שהתקבלה על דעת כולם ,על פיה כל הנוסעים ( 30במספר) יסתדרו במעגל
וכל אדם תשיעי יוטל לים ,כאשר הספירה תתחיל ממנו .לפני שהתארגנו במעגל ,ראש הישיבה שאמון
על אנשיו ,פסק את פסוקו .תלמידיו הבינו אותו ולפי זה הם הסתדרו בתוך המעגל ,הגויים לא חשדו
בדבר ,חשבו שהוא רק ברך אותם ,וכך במשך חמש עשרה פעמים ,ספרו עד תשע והגורל נפל רק על
הגויים .כל הגויים הוטלו לים ,ובני ישראל ניצלו.
שאלות:
 )1כיצד הסתדרו שלושים הנוסעים?
 )2מה היה הפסוק שאמר ראש הישיבה לתלמידיו שלפיו הסתדרו?
בין הפותרים נכונה את החידה :
על שאלה ראשונה ,יוגרלו שלוש חוברות “יהודי לוב תחת השלטון הפשיסטי”.
על שאלה שנייה ,יוגרל ספר אחד “תולדות יהודי לוב”.
פתרונות יש לשלוח עד  20/7/2007אל“ :הארגון העולמי של יהודים יוצאי לוב” ת”ד  682אור יהודה .60256
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duemila anni sotto popolazioni
che a malapena li sopportavano.
Continuamente vessati, ma non
torturati o messi a morte e quindi in
definitiva, sulla base del concetto di
“vita ebraica” prima del moderno
stato di Israele ,“abbastanza bene”.
Una prima giornata di eccidi.
In seguito, con la consapevolezza che
in Israele le cose stavano andando
esattamente all’opposto di quanto
previsto, che cioe’ era Israele che
stava avanzando in tutte le direzioni
contro gli eserciti arabi ormai in rotta,
l’odio per gli ebrei, se cosi’ si puo’
dire, aumentava ancor piu’.
La comunita’ ebraica era rinchiusa
nelle case, praticamente in stato di
assedio, con sporadici massacri,
come il caso di due intere famiglie
prelevate dalla “polizia”, messe a
morte e seppellite nella calce viva ed
altri episodi del genere.
L’aspetto interessante in questo
stato di cose era comunque il
comportamento di molti arabi che
erano stati le persone di fiducia di
alcune famiglie ebraiche. Erano loro
a capeggiare le folle alla ricerca
di protettori, erano loro che, al
corrente dei piccoli segreti, quali
l’indirizzo della casa in campagna o
della seconda abitazione, tentavano
di stanare gli assediati per metterli
a morte. Comunque, dopo pochi
giorni, l’intero atteggiamento
della popolazione araba muto’
completamente: passato il momento
del progrom, i cosidetti “ fidati ”
miravano ad impossessarsi dei beni
dei loro precedenti
datori di lavoro. Convinti che per
gli ebrei era comunque finita, erano
sicuri che avrebbero potuto mettere le
mani sulle loro attivita’ economiche e
e sulle loro ricchezze.
Muftah, preso sotto l’ala protettrice
di mio padre all’eta’ di sei anni,
Muftah che tutto sapeva di noi,
Muftah che mi portava a fare lunghe
passeggiate sul lungomare quando,

bambino,ero stato affetto da una
malattia ai bronchi, Muftah che
godeva di un tenore di vita di gran
lunga superiore a quello degli altri
operai delle nostre aziende, Muftah
che aveva acquistato la casa con
prestiti di cui mio padre non si
sarebbe mai permesso di chiederne la
restituzione, Muftah quindi era quello
che aveva organizzato gruppi di nostri
operai alla ricerca dei componenti
della nostra famiglia per farli a pezzi.
Questo,in breve, era lo spirito che
animava le folle arabe nei giorni

Tripoli 110 Km,
Zavia 70 Km,
Sabratha 43 Km,
Giamila 8 Km,
Nalut Km196,
Gadames Km 504
successivi al grande pogrom.
Il governo libico, sotto la guida
del saggio sovrano Idris,dopo
aver ammassato parte della
popolazione ebraica in campi di
raccolta, ammettendo di non poter
difendere i propri cittadini ebrei,
permise di avviare un ponte aereo
con cui l’intera comunita’ ebraica
fu in meno di un mese trasferita a

Roma, permettendo ad ogni persona
di portare con se’, oltre a qualche
valigia, anche ben cinquanta sterline.
All’aereoprto,in partenza, comunque,
i gioielli e gli oggetti di valore
venivano confiscati.
In tutta la storia di duemila anni di
persecuzioni ebraiche, questo fu un
dei pochissimi casi in cui un paese
riusci’, in un sol colpo, a liberarsi
per sempre di tutta la sua popolazione
ebraica.
Forse solo la Spagna di Isabella
riusci’ nello stesso intento, ma solo
formalmente, poiche’ si trascino’ per
secoli i nuovi cristiani che giunsero
alle vette di tutte le gerarchie, ora
finalmente accessibili, e i marrani , di
cui non riuscirono mai a liberarsi.
Nell’Ottocento, in Europa, una delle
pene piu’ terribili che venivano
comminate, oltre alla pena capitale
e all’ergastolo, consisteva nell’esilio
a vita ed il sequestro di tutti i beni.
Le comunita’ ebraiche di Tripoli e
Bengazi, Libia, furono condannate,
collettivamente, a questa pena, ree
di aver voluto professare la propria
religione e mantenere le proprie
tradizioni.
L’esilio fu avviato dal benevolo e
tollerante Idris ed il sequestro totale
fu sancito da Gheddafi, un paio
d’anni piu’ tardi, quando rovescio’
la monarchia, sigillando una volta
per sempre il “transfer” di una intera
comunita’.
Il ritornello piu’ stupido che gli
ebrei libici avevano amato ripetere,
in tempi non molto lontani, era che
“fintanto che fosse vissuto questo
buon re, nulla avrebbero avuto da
temere ”
Tutti i diritti Riservati
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ll “transfer”
Daniel Mimun

Gli arabi correvano per le strade
come impazziti. Ad ogni vicolo si
univano nuovi arrivati, ed il fiume
dei facinorosi fluiva per le strade
brandendo coltelli, bastoni, pietre.
Gli occhi iniettati di sangue, gli
spiriti esasperati, urlavano, con odio
e passione, l’antico ma attualissimo
ritornello, sempre lo stesso : “ Morte
agli ebrei ! “.

Ma gli ebrei,
erano in Libia
gia’ dai tempi del
primo Tempio
di Gerusalemme,
e la comunita’
era numerosa ai
tempi del secondo
Tempio.
La scena era sempre la stessa.
Identica. Identica in tutto e per tutto
a quelle viste nel sud della Francia,
durante il processo Dreyfus; in
Germania, in Austria; a quelle vissute
in Polonia ed anche in Russia,
dove i Cosacchi anziche’ a piedi
caricavano a cavallo gli abitanti dei
piccoli villaggi coperti dalla neve;
a Roma nel Medio Evo, in Spagna,
in Portogallo, ovunque in Europa,
ovunque.
Come anche a Baghdad, come ad
Aleppo, non piu’ di vent’anni prima.
Il pogrom era ed e’ sempre,
comunque, lo stesso fenomeno. Un
bisogno bestiale, alimentato dagli
istinti piu’ gretti e vili, che spinge
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masse di persone altrimenti ritenute
normali verso un unico traguardo:
uccidere gli ebrei, uomini, donne
bambini, preferibilmente accoltellarli
e linciarli, come fa una torma di
cani quando si avventa sulla volpe,
ognuno bramandone un pezzo per
bagnarsi col sangue della vittima.
L’odio per l’ebreo e’ l’unico comune
denominatore del pogrom.
Perche’ cosa mai avranno in comune
gli evoluti abitanti di Monaco
di Baviera degli anni Trenta con i
cattolici contadini analfabeti della
Polonia del secolo prima, e questi
con i retrogradi abitanti del Sudan
degli anni Sessanta ? Nulla, se non
l’odio indiscriminato per l’ebreo.
E tale odio e’ riservato a chiunque
si dichiari o venga soltanto
ritenuto tale,non quindi per
l’aspettto esteriore come il vestiario
o una condotta particolarmente
incompatibile con l’ambiente
circostante. E’ significativo l’acceso
ed incontrollabile antisemitismo
del primo Novecento di gran parte
del popolino spagnolo, che odiava
l’ebreo ma non aveva mai avuto
l’opportunita’ di incontrarne neanche
uno, anche per una sola volta.
In quel mattino di sole del cinque
giugno, la folla finalmente aveva
individuato alcuni ebrei che non
erano riusciti a raggiungere un
qualunque riparo e li faceva a pezzi
a coltellate. Inebriata dal sangue
caldo ed eccitata sempre di piu’,
scorribandava alla ricerca di nuove
vittime. L’intera comunita’ ebraica
fuggiva a piedi, madri che cercavano
di portare in braccio bambini, giovani
che tentavano di accompagnare i
vecchi genitori che casualmente si
erano attardati per strada, giovani
commesse che fuggite dal negozio in
cui lavoravano correvano per entrare
in una casa qualunque, purche’ fosse
casa di ebrei o di cristiani italiani, e
chi non riusciva nell’intento veniva
sbranato dalla folla.

Tripoli,Libia,1967.
Illusi dai bollettini della radio
egiziana, secondo i quali Israele
stava per essere cancellata dalla
carta geografica,- poche ore
ancora, aveva dichiarato Nasser,gli arabi libici avevano deciso di
farla finita coi propri “israeliani”,
proprio come gli eserciti giordani,
siriani ed egiziani stavano facendo
al fronte. Nel loro immaginario,
probabilmente, l’avanzata araba,
inarrestabile, era accompagnata da
eccidi di massa, stupri collettivi
e linciaggi della popolazione
israeliana. Non era forse questo
il messaggio che la propaganda
nasseriana aveva trasmesso in tanti
anni di trasmissioni radiofoniche
? Gli arabi libici,nell’uccidere la
propria popolazione ebraica, erano
fortemente convinti di partecipare alla
guerra dei loro cugini. Ma quale il
nesso fra Israele in guerra e gli ebrei
libici ? Nessuno, se non il comune
denominatore ebraico. Gli ebrei libici
si erano ristanziati in quel paese circa
milletrecento anni prima, provenendo
da Alessandria, muovendosi ad
ovest sulle piste del commercio e
fermandosi per lo piu’ nell’antica Oea
romana, abbandonando il movimento
migratorio e trasformandosi
in popolazione artigiana e
commerciante.
Prima ancora della venuta degli
arabi.
Ma gli ebrei, erano in Libia gia’
dai tempi del primo Tempio di
Gerusalemme, e la comunita’ era
numerosa ai tempi del secondo
Tempio. Poi emigrarono in massa ai
tempi di Rabbi Akiva,di ritorno in
Israele, per sparire gradualmente alla
fine del primo millennio.
In alter parole, gli ebrei ci erano
sempre stati, a Tripoli.
Questa piccola popolazione peraltro
viveva in “armonia” con gli arabi,
- in armonia come gli ebrei avevano
vissuto ovunque in armonia per

Ricordi di Tripoli

קולוסאום-קורסו סיציליה
Corso Sicilia

קורסו ויטוריו אימנואלה
Corso Vittorio Emanuele

פייאצה איטליה
Piazza Italia

Per gentile concessione di
Paolo Cason
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paura...
Aspettiamo un pullman per
l’aeroporto… mezz’ora… paura…
un’ora… paura…
Finalmente il pullman. Finalmente

splendida vista dell׳Arco di Marc׳Aurelio
di notte

l’aeroporto. Ancora paura…
Finalmente l’aereo per… Roma.
E finalmente il decollo. Il cielo visto
dall’alto.
Un decollo così rassicurante e
liberatorio è fuori dal comune!
Guardo Tripoli che si allontana e…
ricomincio a respirare.
(Solo quando il mio aereo entrò nel
Mar Mediterraneo… non ebbi più
paura)

LO SAPEVATE CHE…
Il 6 giugno del 1967 ha inizio
l’ennesima guerra tra Israele e
Paesi Arabi, una guerra che sarà poi
chiamata “La guerra dei sei giorni”.
Una guerra in cui, in sei giorni, i
Paesi Arabi furono sconfitti da Israele.
Alla partenza da Tripoli, ognuno
di noi poteva portare con sé
l’equivalente di 20 euro e null’altro
che avesse un valore. Chi ha tentato è
stato scoperto e punito.
Tutti i diritti Riservati
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Dal Canada ai
ragazzi di Yavne
Grazie ad una donazione
da Toronto della famiglia
di Walter Arbib, generoso
sostenitore della nostra
comunità, 100 ragazzi del
gruppo sportivo Maccabi
di Yavne hanno avuto la
gradita sorpresa di ricevere
dotazioni complete,
consistenti di borse sportive,
tute da allenamento,
magliette, calze, scarpe e
palloni da calcio.
La città di Yavne conta una forte
percentuale di nuovi immigranti.
Il Sindaco di Yavne, Tzvi Gur-Ari
ha presenziato la cerimonia, assieme

a Avi Pedatzur, organizzatore
dell’iniziativa,e ai sigg. Kuki
Biton,Shaul David, Pini Ben Shabbat,
Haiim Azulay, Yossi Zuzut.

Il Sig. Meir Kahlon, Presidente
dell’Associazione Mondiale Ebrei
di Libia, ha porto auguri a nome
dell’Associazione.
Rivolgendosi ai ragazzi e ai loro
familiari presenti, Jack
Arbib ha detto che la sua
famiglia sente un particolare
impegno verso le comunità
di recente immigrazione, e
che i libici, ancora memori
delle proprie difficoltà di
inserimento, debbono essere
particolarmente sensibili in
questa direzione.

Stato di Israele. Una folla furiosa, in
cerca di ebrei da picchiare.
“Yahudi! Yahudi!” (Ebrei! Ebrei!)
urlano gli arabi ogni volta che
individuano un ebreo e gli corrono
incontro per linciarlo.
“Speriamo che non vedano la
macchina” prego “ma è impossibile”
lo so.
Guardo mia sorella ed i miei
fratelli. Il cuore mi batte. Un calore
insopportabile mi sale fino al cervello.
Sudo. Anche per loro, sono sicuro, è
lo stesso. Aspettiamo.
Bussano. Qualcuno apre la porta.
Sono loro.
Spingo qualcuno accanto a me…
inciampo… corro alla porta…
“Mamma! papa!… ma… dov’è (?) ”
“Il preside non l’ha lasciato uscire.
Dice che sta facendo gli esami.
Una pazzia… gli esami… in questo
momento...” mio padre è fuori di sé
dalla rabbia e dalla preoccupazione.
“Almeno voi siete salvi… grazie a
D-o” la voce sommessa e tremante di
una vecchia seduta all’angolo della
stanza cattura l’attenzione di tutti.
Che pena mi fa. È a pezzi.
“Un poliziotto ci ha aiutati ad
attraversare la piazza” singhiozza mia
madre.
Guardiamo dalla finestra la Hara
(Ghetto Ebraico) che continua ad
ardere. Io penso alla Dar Essrusi
(Tempio e mia scuola ebraica). Tutti
pensiamo ai parenti che sono là
dentro… alle sinagoghe… sarà tutto
perduto?
Imprigionati, paralizzati dalla paura.
Inermi. Impotenti.
Un mese. È un mese che siamo
chiusi qui dentro. Ammassati dietro
una finestra socchiusa a cercare
di guardare fuori, accatastati uno
sull’altro, abbracciati, tra lacrime di
disperazione e rabbia, aspettiamo non
si sa bene cosa, attimo dopo attimo,
cercando di non perder la speranza
(pare facile!).
Arrivano notizie di intere famiglie

ebree uccise… poi arrivano le
smentite… e poi altre notizie
peggiori… i beni di tutti noi sono
andati persi… le case saccheggiate…
Se usciamo rischiamo di restare
uccisi. Tutti gli Ebrei che hanno
provato ad uscire di casa, anche
travestiti da arabi, sono stati
riconosciuti ed uccisi. Gli Ebrei che
hanno provato a riaprire i negozi (per
recuperare qualcosa) … anch’essi…
uccisi. Stiamo in un carcere.
“Se sopravvivo… niente e nessuno
potrà più farmi paura”

foto la Hara, si intravedono il castello
1. slat dar Bishi 2. Scuola Pietro Verri

penso tra me e me.
Quando il problema è enorme le
sfumature diventano inconsistenti.
Una domanda ci assilla: “per quanto
tempo ancora?”
Bussano. Un possibilità? Mio padre
va verso la porta.
“Fai attenzione” lo ammonisce
qualcuno.
Guarda cauto nello spioncino della
porta: è un poliziotto.
“Non possiamo fidarci. Hanno detto
che ci sono arabi che si travestono da
poliziotti e, con la scusa di metterli
al sicuro, li prendono e li portano in
luoghi appartati per ammazzarli. E se
fosse un arabo? Ci ammazza tutti!!”
uno di noi ci mette in guardia.
“Dobbiamo rischiare. Non abbiamo
scelta”.
Fiducia cieca. Coatta.
“Apro io. Voi nascondetevi nell’altra
stanza” mio padre è deciso a non

morire di fame qui dentro e apre la
porta.
“È così coraggioso… papà.” penso.
“Voglio essere come lui… da
grande”.
“Sono incaricato di portarvi in un
campo protetto dalla polizia. Oppure,
potete decidere di lasciare il paese, vi
aiuteremo a farlo” dice il poliziotto.
“Siamo più di trenta” gli dice mio
padre, tranquillizzato.
“Dove sono gli altri?” chiede l’uomo
in divisa.
Siamo tutti pressati in una stanza a
trattenere il fiato. Anche i bambini più
piccoli, che non conoscono le regole
del silenzio, stanno muti. Qualcosa di
assolutamente indefinito sta indicando
a tutti il comportamento da tenere.
Mio padre apre la porta e chiede:
“Volete andare in un campo protetto o
lasciare la Libia?”
Non tutti gli credono subito. Nessuno
risponde immediatamente. Cos’è…
uno scherzo? Il sospetto è troppo
forte.
Poi, aggrappati ad un filo di speranza,
invochiamo tutti:
“Partire! Partire!”
Il poliziotto, attonito, prende atto
della nostra decisione e comincia
a scrivere i nomi di tutti noi per
preparare i passaporti.
In realtà, nessuno ci crede.
Dopo qualche giorno arriva un
fotografo (le foto per i passaporti).
Niente. Nessuno pare crederci ancora.
Dopo una settimana una jeep viene a
prenderci.
Qualcuno comincia a credere che c’è
una possibilità. Ma abbiamo ancora
paura.
“Chissà dove ci portano” pensiamo
in coro.
In un’agenzia di viaggi, ecco dove ci
hanno portato.
Seduti, dietro le vetrine dell’agenzia,
come fossimo esposti, paura…
osservati da passanti arabi, paura…
guardiamo fuori con la speranza che
nessuno di loro entri per linciarci,
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PAURA
Amos Guetta (Roma)

“Finché non c’è motivo di paura
abbi paura. Ma se arriva la paura,
affrontala senza paura”
(Proverbio ebraico)
Tripoli. Sei giugno 1967. Ore 9.00.
Dodici anni.
L’inizio della guerra che ha cambiato
la mia vita.
Mi rotolo ancora nel letto (che mi
alzo a fare, tanto la scuola è finita).
Mi godo per un attimo la sensazione
piacevolissima del dormiveglia di

Sciara Sidi Dargut già Lungomare dei Bastioni

quando non hai fretta di alzarti, quel
tempo meraviglioso che vorresti tutto
l’anno, quella sensazione che continui
a desiderare inconsciamente per tutto
il giorno.
Ma… sento qualcosa di strano: manca
la solita calma. Devo svegliarmi.
Alzarmi.
Appena cosciente, il volume al
massimo della radio mi colpisce
violentemente i timpani. “Ma che
succede? Perché la radio accesa
così… forte?... E poi… non è la mia
radio!” mi chiedo confuso.
Mi alzo di scatto (pure oggi che
potevo dormire!). Apro la finestra
(di solito è un gesto splendido da
compiere, specialmente d’estate,
quando lascio entrare l’aria fresca
della mattina insieme all’odore dei
fiori mischiato a quello del caffè che
sale dalle scale).
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Voci... un boato di voci invade la
mia camera. Voci provenienti dalla
strada e dalle radio di tutta la città: i
comunicati dei notiziari si espandono
nell’aria. Ascolto. Mi accorgo che in
tutte le case la radio è accesa e che
tutte le radio sono sintonizzate sulla
stessa stazione: sembra che ci siano
gli altoparlanti per strada. Le parole
si confondono. Si accavallano. Si
intersecano. Un boato.
Senza guardare fuori, mi giro di
scatto e corro in cucina.
La torta ancora calda. La tazza con il
caffè sul tavolo. Una colazione fallita.
“Ma che succede? Papà, che ci fai a
casa a quest’ora? E il lavoro?” chiedo
stupito.
Mio padre mi guarda dritto negli
occhi (non dimenticherò questo
sguardo per tutta la vita) e mi dice
con una voce strozzata, impaurita,
preoccupata, inquieta:
“Sar fea ma sar (è successo quello
che doveva succedere), mi ha detto un
arabo a Suk El Turk (mercato turco di
Tripoli). L’Egitto ha attaccato Israele.
Fuori c’è l’inferno”.
Guardo mia madre. Assorta. Lo so,
sta pensando ai miei fratelli che sono
già usciti. Mi affaccio alla finestra e
quello che mi appare è una catastrofe:
la gente corre, urla, notizie di negozi
in fiamme, l’asfalto brucia sotto il
sole che arde, il fumo si leva al cielo,
si picchiano, i bambini strillano,
la paura spadroneggia, la città è
impazzita… il Ghetto… no!!... sta
andando a fuoco. L’odio degli arabi
per gli Ebrei, la rabbia araba per la
vittoria di Israele contro l’Egitto, la
gioia degli Ebrei per la vittoria di
Israele unita alla preoccupazione di
essere ebrei in una città araba, in un
paese arabo: tutto questo si accavalla
nei pensieri di tutti. Un tumulto di
emozioni che non ti molla.
“Kino, vai a prendere tua sorella a
scuola. Sbrigati.” sono le prime (ed
uniche) parole che mia madre riesce a
dire, rivolte a mio fratello più scaltro.

Kino esce (noto sul suo viso un senso
di soddisfazione per essere stato
scelto come esecutore di un compito
così importante).
Contiamo i secondi finché non
tornano. Bussano con forza alla porta.
Eccoli tornare. Sconvolti. Hanno
l’aspetto di chi è riuscito a mala pena
a sfuggire ad un linciaggio.
Pensiamo tutti insieme all’unico
fratello rimasto fuori. Sta a scuola
a fare gli esami di terza media. Un
pensiero atroce.
“Non siamo al sicuro, qui. Siamo al
primo piano e siamo circondati da
arabi. Dobbiamo andare” la voce di
mio padre, stavolta ferma e decisa,
taglia in due il silenzio carico di
panico che è piombato in cucina.
Mia madre raccoglie la colazione dal
tavolo. Ci vestiamo tutti, in fretta,
con le prime cose che troviamo.
Ci infiliamo tutti in macchina e
arriviamo a casa di un amico di mio
padre (un palazzo sicuro, adiacente la
questura centrale). C’è già altra gente.
“Voi aspettate qui. Mamma ed io
andiamo a scuola a prendere Ever” ci
ordina papà.
Escono. E noi restiamo qui, in questa
casa dell’amico di papà.
Guardo negli occhi i miei due fratelli

Sciara Sidi Dargut già Lungomare dei Bastioni

e mia sorella. Ci abbracciamo. Ci
guardano tutti. In realtà… tutti
guardano tutti, in cerca di uno
sguardo amico.
Comincia l’attesa. Secondi, minuti,
ore interminabili. Il pensiero fisso
su mamma e papà, immersi con
l’automobile in quella folla impazzita
di arabi che inneggia alla fine dello

ma il cuscus
e’ sempre lo
stesso...
Shai Guetta

E’ da quando sono piccola che mi
viene posta la fatidica domanda:
“ti senti piu’ tripolina, italiana o
israeliana? La verita’ e’ che sono
cittadina italiana, figlia di una madre
israeliana e di un papa’ tripolino, un
bel miscuglio di cui vado abbastanza
fiera. Il mio essere tripolina dovrebbe
essere poco rilevante dal momento
che io, in Libia non ci ho mai
messo piede, ne’ credo che questo
succedera’ in un futuro prossimo.
Eppure, aime’, lo spirito tripolino
cosi’ forte e dominante e’ entrato
nella mia vita per non uscirne mai
piu’. Ho assaggiato il mio primo
piatto di hraimi all’eta’ di 4 anni,
mi continuavano a dire che non era
assolutamente piccante e che solo se
la mangiavo potevo considerarmi una
vera tripolina. Dopo quell’esperienza
ho dovuto far trascorrere parecchi
anni prima di riassaggiarla e
altrettanto tempo prima che mi
accorgessi di quanto fosse buona.
Sono cresciuta con I racconti di
mio padre, su splendidi paesaggi e
descrizioni di una vita piu’ semplice
ma anche piu’ autentica: racconti di
spiaggie, giornate trascorse per le
strade giocando a calcio, di case dalle
porte aperte in cui l’ospitalita’ era di
norma e in cui in qualsiasi momento
della giornata c’era una grande
pentola di tbeha calda in cucina. Ma
ancora di piu’ ho vissuto il mio
essere tripolina a casa dei miei nonni:
mio nonno era solito sedersi davanti
alla radio per ore ascoltando cassette
di musica Libica e cantando tra se e
se,mentre mia nonna, famosa per le

sue Mafrume, era sempre in cucina
per prepararci le sue specialita’
tripoline che come lei nessuno sa
fare; gli odori delle pietanze si
espandevano per tutta la casa e poi
per tutto il palazzo per poi giungere
dritte fino allo stomaco. Poi La lingua
araba, gli shabbat in cui tutto cio’
che e’ sul tavolo e’ tripolino, quel
senso di fede cosi’ sincero, I riti piu’
stravaganti, quell’essere un po’ brutali
e veri, tutto questo e’ quello che mi
rimane del mio essere per meta’ di
origine tripolina!
Certo e’,che con il tempo restera’
sempre meno del nostro essere
tripolini ed e’ per questo che ora che
sono trascorsi 40 anni da quando gli
ebrei hanno lasciato la Libia, e’ giusto
ricodare,e rivivere insieme cio’ che
di piu’ bello e’ rimasto della vita in
Libia: la storia, I racconti, I suoni, I
canti delle preghiere e soprattutto la
musica.
Tutti i diritti Riservati

Miriam
Meghnagi:
Dialoghi
Mediterranei
L‘artista di fama internazionale
Miriam Meghnagi ha graziosamente
accettato l‘invito della nostra
Associazione e sara‘ presente con
un concerto di canti e melodie
tradizionali il 7 Giugno all‘auditorio
Wohl dell‘Universita‘ Bar-Ilan.
Nata a Tripoli e laureata in Filosoﬁa
all‘Universita‘ di Roma, l‘artista, in
segno di omaggio alla sua comunita‘
d‘origine, ha rinunciato ad ogni
compenso per questo spettacolo.
Meghnagi svolge ricerca sul
patrimonio musicale ebraico e di altre
etnie e il suo repertorio abbraccia
l‘insieme di tradizioni in varie lingue
e dialetti )ebraico, italiano, arabo,
spagnolo, greco e anche ladino,
yiddish,bajitto, ecc.(.
Ha scritto diversi libri, saggi e
raccolte poetiche, curato trasmissioni
televisive e colonne sonore per il
cinema, ed ha cantato di fronte a
eminenti personalita‘, come il Papa e
il compianto Itzhak Rabin.
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Introduzione
Siamo fieri di presentare il nuovo
periodico della Associazione
Mondiale degli Ebrei di Libia.
Lo scorso giugno 2006, in seguito
all׳elezione di un nuovo direttivo
dell׳associazione, e ׳stata anche
creata una commissione per le
relazioni con l׳estero, col preciso
intento di rinforzare ed ampliare i
legami tra la maggioranza residente
in Israele e i numerosi e cari
confratelli che risiedono in altri
paesi, principalmente in Italia.
Non trascurando l׳importante ruolo
che la lingua e la cultura italiane
hanno avuto e hanno nella storia e
nella vita della nostra comunita׳,
dedicheremo parte dei contenuti
di questa pubblicazione a testi in
italiano, con un invito ai nostri
lettori a prendere parte attiva in
questo dialogo, contattandoci,
mandando notizie, scritti e altre
documentazioni che saremo lieti di
ospitare e divulgare.
Questa nostra attivita ׳e anche
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fortemente incoraggiata dall׳
Ambasciata d׳Italia in Israele e
trova riscontro in una proficua
collaborazione con l ׳Istituto
Italiano di Cultura. Ringraziamo in
particolare l׳ambasciatore Sandro
de Bernardin e la Dottoressa
Simonetta della Seta per il loro
costante sostegno.
Una buona occasione per iniziare o
rinnovare i contatti sara ׳l׳evento
in programma per il 7 giugno all׳
Universita ׳Bar Ilan. Il programma
appare in altra sezione di questo
numero ed estendiamo un cordiale
invito a tutti a partecipare.
L׳Associazione ha inoltre in
progetto l׳estensione del Centro
di Or Yehuda, con la costruzione
di una nuova ala progettata
dall׳architetto Sonnino (vedi
l׳illustrazione annessa). I permessi
necessari sono stati ottenuti e
i lavori inizieranno tra breve.
Il nostro comitato finanziario,
presieduto dall ׳ing. Joseph Mimun,
segue attivamente il progetto.
Vi incoraggiamo anche a visitare il
nostro sito web, dove troverete di
volta in volta aggiornamenti sulle
attivita ׳sociali e culturali del nostro
centro a Or Yehuda. Attualmente
sono ancora visitabili la mostra
itinerante ״Omaggio a Nonantola״
e naturalmente la collezione stabile
del Museo.
Confermiamo la piena
disponibilita ׳di tutti i membri
dell׳organico dell׳associazione a
ricevere richieste di informazioni
verbali, telefoniche o per posta
elettronica.
Un cordiale shalom
Jack Arbib
Responsabile relazioni con l׳estero

Introduction
Dear fellow Libyan Jews,
We are proud to introduce the
new issue of the magazine of our
association.
The purpose of this editorial effort
is to strengthen the ties between the
majority of our community in Israel
and the dear brothers and sisters
living in many countries abroad.
We want to encourage those living
outside Israel to keep in touch with
our association, visit our center and
museum in Or Yehuda and share
with us stories and memories of our
common heritage.
We kindly ask you to submit your
stories, pictures and documents for
publication.
We also cordially invite you to visit
the museum, with its collection of
heirlooms and documents.
We organize many and varied
events to preserve and divulge the
rich traditions of our community.
The next major event will take place
on June 7 at Bar Ilan University,
forty years from the end of Jewish
presence on Libyan soil.
You will all be mostly welcome. The
program is printed in a different
section of this magazine.
We are also planning a major
extension to the building in Or
Yehuda. Please see an artist
rendition of the project, designed
by Mr.Sonnino. Building work will
start shortly.
Our website is continuously updated
with news of ongoing and planned
activities. Please feel free to visit
it or to call on any member of our
staff. We will be pleased to hear
from you.
Shalom
Jack Arbib
Head of International Relations
Committee

