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ראשית המחקר על חברון וסביבתה
לאחר מלחמת ששת הימים
אריה רוטנברג
1
תקציר הרצאה
ההרצאה לזכרו של דוד עמית ז”ל

אני מודה למדרשת חברון על ההזמנה .לא היססתי להענות כששמעתי שמדובר על הרצאה
המוקדשת לזכרו של דוד עמית ז”ל .היה מקום להסס כי הנושא לא בדיוק מתאים לי .ואם
תשאלו מדוע לא? אדגים את התשובה בסיפור קצר שכתב שכני זאב וולק מאלון שבות.
ומעשה שהיה כך היה:
“זכות ראשונים היא זכות שאין מוותרים עליה בקלות .אני אישית נתקלתי בכך כשבאתי לעצרת היובל של
המושב הדתי הראשון שדה יעקב שבעמק יזרעאל .בראותי קבוצת וותיקים ניגשתי אליהם במאור פנים ובירכתי
אותם בחגיגיות“ :כל הכבוד לכם המייסדים הראשונים ,מזל טוב ליובל החמישים ”.לתדהמתי קפצו שניים מן
הקשישים והכריזו בהתרגשות“ :לא נכון ,רק אנחנו המייסדים!” ,ובהצביעם על יתר החבורה הוסיפו בגאווה:
“כאשר הם הגיעו כבר הקימונו האוהלים!”.

וכך היה אצלי ,עד שהגעתי לבית ספר שדה כל האוהלים כבר הוקמו...
ובכל זאת ,ברגע ששמעתי שההרצאה תהיה מוקדשת לדוד עמית ז”ל ,מנהלִ י הראשון בבית
ספר שדה לפני למעלה מ 40-שנה ,מורי ורבי בארכיאולוגיה ובנושאים רבים נוספים הקשורים
ללימודי ארץ-ישראל ,לא היססתי ומיד נתתי תשובה חיובית.
לגבי ראשית המחקר על חברון :מתי בעצם התחיל המחקר המחודש על חברון וסביבתה?
זכרו נא ,אנו מדברים על הימים שלאחר מלחמת ששת הימים .התחושה היא של יציאה ‘מצרה
לרווחה ,מאפלה לאורה ,מיגון לשמחה’ .ובלשון השיר‘ :ימים בהם הנגר אינו מנגר ,והסנדלר
מצפה
הוא רק חולם ,ובירושלים איש לגמרי לא צעיר שבנה הרבה בתים בכל פינות העירֵ ,
1

עריכה ומקורות ,יורם אלמכיאס .תמלול ראיונות ,דליה גבאי ,יצחק אריאל.
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שכשם שאת העיר בנה יניח למקדש את אבן הפינה” -ימים של התרוממות רוח שהייתה כמעט
משתקת.
ַ
לקדם את המחקר.
יחד עם זאת ,קמו אנשי מעשה שפעלו ֵ
ראשית ,נזכיר את סקר החרום הארכיאולוגי שנערך באזור יהודה מחודש תשרי שנת תשכ”ח
(אוקטובר-)1967-פחות מחצי שנה אחרי המלחמה -ועד חודש שבט שנת תשכ”ח (מרץ-
2
 )1968בראשותו של פרופ’ משה כוכבי ז”ל.
פרופסור אברהם בירן המנוח שהיה יושב ראש האגודה לסקר ארכיאולוגי של ישראל ,מציין
בהקדמתו לספר הסקר את חשיבותו של הסקר באזור יהודה ,מאחר שהייתה זו“ :מעין פעולת
בזק אשר גילתה אתרים עליהם לא היה ידוע דבר ,לא נבדקו בו אתרים וזיהויים באמת מידה של
המדע החדיש” .הסוקרים בשלב הראשון של הסקר במשך כחצי שנה ,הספיקו לסקור ולסכם
את הממצאים בכ 250-אתרים ביהודה ומתוכם לעמוד על זיהוים של קרוב ל 70-אתרים.
נזכיר שלוש דוגמאות:
א .המקום האחרון שנזכר בסקר מחמת היותו הדרומי ביותר–מספר  -250הוא חורבת ַענִ ים.
הסוקרים מציינים מבנה בעל תכנית מצודתית בראש הגבעה וחרסים מהתקופה הישראלית,2-
ועד לימי הביניים .הם מזהים את האתר עם ענים מספר יהושע ,אך אין רמז לבית הכנסת
שעתיד דוד עמית יחד עם צבי אילן לגלות שם כעבור  20שנה.
מעין .גם כאן הסוקרים מציינים את החרסים הפזורים
ב .המקום שני הוא מספר  231בסקר :תל ִ
מעין
בשטח מתקופת הכנענית הקדומה ועד ימי הביניים וכן מתארים שרידי מבנים ומזהים את ִ
עם מעֹון המקראית ,אך אין רמז לבית הכנסת ,למקווה ,למנורה ולמערכת המסתור שיגלה שם
דוד כעבור כ 20-שנה.
ג .והמקום השלישי הוא סוסיה ,מספר  230בסקר .כאן כמובן אין זיהוי ,מאחר וסוסיה אינה
נזכרת במקרא ולא בספרות מאוחרת יותר ,אך הם מציינים את קיומם של שרידי מבנים ושל
מערות ומעלים את האפשרות שהבניין המרכזי שנמצא בשלוחה המערבית הוא אולי בית
כנסת .ניחוש זה כמובן הוכַ ח שנתיים לאחר מכן בחפירה של שמריה גוטמן בה השתתף בית
ספר שדה כפר עציון בניהולו של דוד עמית.

2

מ’ כוכבי (עורך) ,יהודה ,שומרון וגולן-סקר ארכיאולוגי בשנת תשכ”ח ,הוצאת האגודה לסקר ארכיאולוגי של
ישראל ,על ידי כרטא ירושלים ,תשל”ב.
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סיכום :עבודת שטח חשובה נעשתה מספר חדשים בלבד אחרי מלחמת ששת הימים .יחד עם
ההתרגשות בשיבה לנופי ההר ,נערך סקר חשוב זה ,סקר שהוליד סקרים נוספים כגון סקר
מנשה של אדם זרטל הממשיך להתקיים עד היום הזה וכן סקרים אחרים.
באותם ימים של התרוממות רוח ,ואף לפני הסקר של משה כוכבי שהזכרנו ,הייתה הקמת בית
ספר שדה .יהושע כהן ז”ל פנה לחנן פורת ז”ל עוד בקיץ שנת תשכ”ז ( )1967בהצעה להקים
בית ספר שדה בכפר עציון .חנן פורת ברך על ההצעה ועם שובם של הבנים לגבולם והקמת
הקיבוץ בכ”ב באלול תשכ”ז ,נוסד גם ‘בית ספר שדה כפר עציון’ .יהושע כהן שהמשיך להתגורר
בשדה בוקר ,פנה לדוד עמית כדי שינהל את בית הספר וכך הגיע דוד לשמש כמנהלו הראשון.
באווירה המיוחדת של ההתרגשות לשוב לכפר עציון ,הסתובבו הקומץ הקטן של המדריכים
מעבר להכרות ראשונית זו התנהלו מיוזמת בית ספר שדה
וחברי המשק להכיר את הסביבהֵ .
מחקרים חשובים בשנים הראשונות.
בין המחקרים הראשונים של בית ספר השדה נציין את:
א .סקר אמות המים הקדומות לירושלים שנערך על ידי עמי מזר:
עמי מזר יחד עם יהושע כהן ז”ל ועם אנשי בית ספר שדה ,הלכו ובדקו את  80הקילומטרים של
אמות הערוב והביאר ,האמה העליונה והתחתונה .התחדשו חידושים ונכתב מאמר מדעי מסכם
על ידי עמי מזר .דוד עמית כידוע ,התעניין מאד בנושא ואף גילה שרידי גשר קדום באמה
העליונה ליד קבר רחל וכן כתב על האמה שהסתעפה בזמנה להרודיון .כמו-כן ערך את הספר
3
החשוב “אמות המים הקדומות בארץ-ישראל”.
ב .מערת ערביא:
יעקב משורר גילה מטבעות מימי מרד בר כוכבא בשוק בית לחם בהיותו חייל באזור .בעקבות
תחקיר נוסף חפר עוד בשנת תשכ”ח ( )1968חפירה ראשונית במערכת מסתור שב’מערות
ער ְביה’ ,כ 2-3-ק”מ מדרום לכפר עציון ,בדרך לחברון .בית ספר שדה השלים את החפירה עם
ַ
יורם צפריר .מערכת ראשונה שזוהתה כ-בר כוכבאית ,פתחה פתח למחקריו של עמוס קלונר
4
בנושא וגם של דוד שכתב יחד עם חנן אשל על מערות המפלט של מרד בר כוכבא.
ג .גבעת הקרב:
3
4

אמות מים הקדומות בארץ-ישראל -קובץ מאמרים ,בעריכת דוד עמית ,יזהר הירשפלד ויוסף פטריך ,הוצאת
יד בן צבי.1989 ,
ח’ אשל ,ד’ עמית ,מערות המפלט מתקופת מרד בר-כוכבא ,החברה לחקירת ארץ-ישראל ועתיקותיה.1998 ,
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מחקר ראשוני נוסף היה גילוי מחדש של מקום גבעת הקרב בה נפלו הל”ה.
מוצאים את דוד משתתף במחקר המרתק שהתנהל בחורף שנת תש”ל (  ,)1970בו זיהו מחדש
את מקום נפילתה של השיירה בעזרת הקצין הבריטי היימיש דוגין.
משקף את
ֵ
כמו-כן מוצאים את דוד משתתף במחקר שאינו קשור לארכיאולוגיה -אך
התעניינותו בכל התחומים הקשורים לידיעת הארץ .מורשת גוש עציון הייתה קרובה לליבו
והוא כתב בין היתר על משק כהן משנות ה ,30-שהיום מקומו של היישוב ‘נווה דניאל’ ועוד
5
מאמרים רבים על גוש עציון וסביבתו.
פעילות זו של הסקר ושל בית ספר שדה נעשתה סמוך למלחמת ששת הימים ושובנו להר
חברון-ולכן אפשר להבין את תחושתי שהאוהלים כבר עמדו עד שהוזמנתי על ידי יהושע כהן
להצטרף להדרכה .והנה שמור אצלי מכתב מדוד שנכתב לפני  44שנה לקראת הקיץ שנת תש”ל
ואני מצטט:
“אני שולח לך בזאת את כל החומר המודפס אשר יצא על ידנו” ,כן -כבר הספיקו במכונת
כתיבה ובמכונת שכפול להוציא חומר על אמות המים לאור הסקר החדש וגם על גוש עציון
והל”ה...
המסלולים כבר נקבעו אחרי הרבה הסתובבות בשטח על ידי הצוות שכלל את הסטודנט
לארכיאולוגיה שמעון ארזי ואת חנן פורת ז”ל ואת הרב יואל בן נון .אלו מצאו תמיד את
הפסוקים מהמקרא ואת דברי חז”ל מתורה שבעל פה הרלוונטיים לשטח .וכן ואת יוחנן בן
יעקב שהיה מופקד על מורשת גוש עציון ,רן צור וגדליה גינזבורג שהזכירו את נושא נפלאות
הטבע .ואקל’ה גנירם מחברון שידע לספר על תולדות העיר מתקופת האבות ועד למאורעות
תרפ”ט וחידוש היישוב היהודי במקום (שאז ישבו עדיין בממשל) ויאיר בשן ז”ל מראש צורים
שהשתתף בחפירות הארכיאולוגיות .
תחושת היצירה הייתה בשיאה ואף התחזקה עם השתתפותנו בראשית שנות השבעים בחפירת
בית הכנסת בסוסיה ,בתחלת החפירות של אהוד נצר ז”ל בהרודיון התחתית וחפירות שמעון
ארזי בבורות המים ובמערכת המסתור בבטן הרודיון.
נושא חשוב בעיני אנשי בית ספר שדה מההתחלה היה נושא חברון.
5

ד’ עמית‘ ,בדרך אפרתה’ אתרים בצידי הדרך מבית לחם לגוש עציון’ ,בתוך :מ’ נאור (עורך) ,גוש עציון
מראשיתו ועד תש”ח :מקורות ,סיכומים ,פרשיות נבחרות וחומר עזר ,יד יצחק בן צבי ,ירושלים ,1996 ,עמ’
.223-234
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אקל’ה גנירם שלמד את הנושא ההיסטורי  ,הדריך אותנו במערת המכפלה ,באלוני ממרא
וברובע היהודי ההרוס .התחלנו ללמוד את הנושא גם ממורה הדרך הוותיק חיים מגני ז”ל,
שהתחיל לזהות בתים ישנים בחברון ולספר את סיפורם ממחקרים פרטיים שלו ממקורות
שונים.

בית העלמין חברון ,מצבת תרפ”ט .במרכז אקל’ה גנירם

נושא זה עניין אותנו מאד ובעידודו של דוד עמית ערכנו מחקרים מטעם בית ספר שדה
במטרה להכיר את היישוב היהודי בחברון ערב מאורעות תרפ”ט .איתרנו  17מוותיקי חברון:
 10מהיישוב ועוד 7-מהישיבה’-ישיבת כנסת ישראל’ ,שעלתה עם רבניה מסלבודקה לחברון
באמצע שנות ה .20-שמענו את סיפורם ובמקרים רבים הלכנו איתם לזהות את הבתים בשטח.
העובדה שחברון כמעט ולא השתנתה מאז שנות ה 20ועד לשנות ה ,70-הקלה מאד על עבודת
הזיהוי .קשה לתאר את ההתרגשות של הוותיקים בשובם לחברון לעיר נעוריהם ואנו התרגשנו
יחד עמם.
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איור  :2מפת אתרי חברון
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המפה המצ”ב היא פרי מחקרים אלה 6.במפה מסומנים המקומות שזוהו בוודאות בדרך כלל
על ידי מספר וותיקי חברון .בעזרת המפה ניתן לעשות סיור באתרי חברון כפי שהכרנו אותה
בימים ההם:
 .1נתחיל בישיבת סלבודקה (מס’  7במפה) שהיתה אז בקצה העיר בדרך לירושלים( .בית
הסבא רב נתן צבי פינקל מראשי תנועת המוסר (מס’  6במפה) ,ובניין הישיבה שהפכה לגדולה
ולטובה של הישיבות בארץ .ישיבה שמשכה תלמידים לא רק מליטא אלא מכל העולם היהודי).
היה מרתק לשמוע את סיפורי התלמידים וביניהם הרב ברוך אליצור מאנגליה ,הרב דוב כהן
מארה”ב ,הרב גרוז’ינסקי ,הרב גולדשמידט והרצל וולנסקי אחיו של מזכיר הישיבה .בבית
המדרש למדנו ,שהותקף שמואל רוזנהולץ המתמיד עוד ביום שישי י”ז אב שנת תרפ”ט ,וכך
השמש זכריה ניצול בסיפור מרתק שיוזכר בהמשך.
התחילו המאורעות בחברוןָ .

 .2בית הרב משה מרדכי אפשטיין (מס’  5במפה) .החריץ באלכסון לקיים מצוות וכתבתם
על מזוזות ביתך-תלמיד חכם גדול מאנשי חובבי ציון שרכשו אדמות בחדרה בזמן העליה
הראשונה).

6

ראו :א’ רוטנברג‘ ,היישוב היהודי בחברון ומוסדותיו’ ,בתוך :א’ שילר ,ג’ ברקאי (עורכים) ,מירושלים לחברון,
אריאל ,כתב עת לידיעת ארץ-ישראל  ,146-145ירושלים ,פברואר  ,2001עמ’ .79-70
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 .3ואחריו בית חייכל מס’  4במפה ,גם עם מזוזה .בית ששמענו שנבנה על ידי אלמנה מליטא
שבנתה בית גדול לאכסניה של הישיבה הסמוכה-מעין פנימיה .שני בניה נספו בפרעות תרפ”ט.
 .4בית חלוואני ,בית בלתי גמור בקומה עליונה עליו להלן בעדויות.
 .5לבית אליעזר דן סלונים ובית הספר לבנות ,אחד הבתים הבודדים שלא שרד עד שנות ה’70-
עליו ועל בית הספר להלן.
 .6מלון אשל אברהם( ,מס’  9במפה) :שייך למשפחת שניאורסון .להלן ,עדות של הבת שרה
שניאורסון-שמיר .היא עזרה לנו רבות בזיהוי הבתים .בבית זה הציל בעל הבית הערבי-קורדייה,
את היהודים .היא בעצמה יצאה מחברון מספר חדשים לפני המאורעות.

כנס מחקרי חברון ויהודה הרביעי | מדרשת חברון 147

 .7בית הרבנים( ,מס’  22במפה) :הרב חסון והרב קסטל ומעליהם הבית שנבנה בשנות ה 30-על
ידי קהילת הרב חיים בג’איו.
‘ .8בית הדסה’ (מס’  23במפה) :בית מאד מושקע ,רואים קומה שנייה .בית בשיא תפארתו כל אבן
מלאכת מחשבת .קומה תחתונה שימשה כבית ספר אחרי שהמרפאה עלתה למעלה לקומה זו.
.9הרובע היהודי ההרוס .כך נראה המקום כשהגענו אליו לפני שיקומו ושיחזורו של בית הכנסת
‘אברהם אבינו’ ,בידי פרופ’ טבגר על פי תכניתו האדריכלית של יעקב פינקרפלד הי”ד.
.10ביתה של משפחת לוין .לבית זה נכנסנו עם שושנה לוין ,ילידת חברון .שושנה לא בקרה
במקום מאז מאורעות תרפ”ט ,והיתה זו התרגשות גדולה עבורה וגם עבורינו .בתקרת הבית
עיטורים מיוחדים ,ובין השאר תחריט המנורה.
להלן עדויות נדירות מכלי ראשון שנעשו במסגרת המחקר על איתור הבתים בחברון:
עדות  .1שושנה לוין :ילידת חברון ,ממשפחה מרוקאית שהייתה אחות ב’הדסה’ אחרי שלמדה
בבית ספר בחברון והשתלמה בלימודה אחיות.
אריה :שושנה לוין ,רצינו לפתוח עם שאלה – איפה את נולדת?
שושנה :אני נולדתי בחברון .כמובן.
אריה:ואיך המשפחה ,ממתי המשפחה הייתה בחברון? איך היא הגיעה לחברון? מה סיפרו לך
במשפחה?
שושנה :זה סיפור מעניין .קודם כל ,הסבתא שלי באה ממרוקו .הם היו אנשים עשירים.
אריה :משם אנחנו מתקדמים קצת יותר קרוב לעיר  ,הייתה ישיבת סלבודקה...
שושנה:כן ,הייתה...
אריה...:את זוכרת את בחורי הישיבה?
שושנה:בטח ,בחורי ישיבה נהדרים ,אחד אחד..
אריה:איך קראו לגיסך?
שושנה:זכריה ,הוא היה תימני.
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אריה...:מה היה התפקיד שלו בישיבה עצמה?
שושנה :בישיבה הוא היה גבאי ,מכין את הספרים .מדליק את המים ,מנקה את הישיבה.
ובתרפ”ט ,אותו היום מר ונמהר ,הוא היה יחד עם המתמיד שהרגו  .היה בור ,והוא ירד מהבור
עם חצי דלי מים .באו ערבים .הרגו אותו .לא חזר הביתה .לא היה טלפון באותם ימים .אחר
כך הביאו אותו בלילה.
אריה:המתמיד שמואל רוזנהולץ.
שושנה :כן..
אריה :בואי נתקדם .היה בית של יהודי בשם קלונסקי .את זוכרת?
שושנה :בטח ,זה היה על יד בית המלון שניאורסון.
אריה:את זוכרת אותו ,את היהודי עצמו?
שושנה :כן קלונסקי .יש לו משפחה בירושלים .פעם ראיתי אותו.
אריה :ואז מגיעים לבית של חיים אליעזר גנץ.
שושנה :הוא נחשב כידיד הערבים כביכול .ואכן לשם הגיעו כל בחורי הישיבה לבית .הם חשבו
ששם יותר בטוח.
אריה :ליד בית המלון ‘אשל אברהם’ גרו עוד יהודים כמו השופט קרייזמן .גם מנהל בית הספר
לבנים גר שם .את זוכרת?
שושנה :בוודאי .הוא היה מנהל בית הספר של הבנים.
אריה :לא היה לך קשר אישי עם המנהל של הבנים? נכון?
שושנה :ועוד איך היה קשר .הוא היה מנהל גם שלי .אני זוכרת שלמדתי אצלו.
אריה :ואז מתקדמים עוד קצת :בית של אמוזיניג ,וגם אברהם פלק .
שושנה:היתה גרה שם גם רופאת שיניים בשם לובה (אלקנה).
אריה :חכם פרנקו את זוכרת?
שושנה :כן ,הוא היה חולה .הייתי האחות הפרטית שלו עד שהוא נפטר.
אריה‘ :בית הדסה’ – תספרי כל מה שאת זוכרת על בית הדסה.
שושנה :היו שם שתי קומות .בקומה התחתונה היה בית ספר לילדים עד הרגע האחרון .ובקומה
העליונה היתה קליניקה  ,חדר בית כנסת והיו שם שני חדרים .היו מתאספים מידי פעם הרבנים
והיה להם שם משרדים.
אריה :למי היה שייך ‘בית הדסה’?
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שושנה :לערבים וליהודים .הערבים היו מקבלים שם את כל העזרה הקשורה לרפואה ושילמו
פרוטות 5 .גרוש .ולכביסה שילמו  3גרוש.
אריה :מי היה מטפל בהם?
שושנה :הרופאים שלנו.
אריה :מאיפה באו שלושת הרופאים?
שושנה :הם באו מרוסיה .לא הבינו מילה בערבית .אני הייתי המתרגמת שלהם.
אריה :איך הם הגיעו לחברון?
שושנה :דרך ‘הדסה’
אריה :אם אדם היה מאוד חולה והיה צריך אישפוז – מה עשו איתו?
שושנה :היו שולחים אותו לירושלים .אני נסעתי מס’ פעמים עם אלעזר לירושלים.
עדות  .2שרה שמיר :מבית שניאורסון של חב”ד .בעלת זכרון בלתי רגיל .התבססנו הרבה
בהכנת המפה על עדותן של שתי נשים אלה ,יחד עם שלמה בן שלום ממגדל עוז.
אריה :מתי הגיעה המשפחה שלך לחברון?
שרה :בשנת 1840
אריה :את ילידת חברון?
שרה :לא .אני ילידת טבריה .הביאו אותי לחברון כשהייתי בת שנה וחצי .אבל כל המשפחה
שלי נולדה בחברון .אחים ואחיות ,אבא ואמא שלי.
אריה:מה היה שם משפחתך הקודם?
שרה :שניאורסון
אריה :אנחנו מגיעים לישיבת סלבודקה בחברון .כחברונים ותיקים ,שמחתם שישיבת סלבודקה
הגיעה לחברון?
שרה :בטח .כי באו עוד יהודים .לפני מלחמת העולם הראשונה היו כ 2,000 -יהודים בחברון
ואח”כ היו רק .600
אריה :את זוכרת את משפחת חיימוב?
שרה :כן היא היתה אשה נחמדה מאוד .היו לה  3בנים  2 .נהרגו.
אריה :מישיבת סלבודקה ברחוב מצד שמאל היה בית גדול בית חירוואדי .מה את יכולה לספר
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לנו על הבית? מי גר שם?
שרה :למטה גרו בעלי הבתים ,ולמעלה אני גרתי .היום יש שם קומה שלישית .אני גרתי שם
 2.5שנים .התחתנתי וניכנסתי לשם.
אריה :מתקדמים לבית של חיים אליעזר גנץ .הוא היה מהמשפחה שלכם.
שרה :הוא היה אדם נשוי ,היו לו שני בנים .את הגדול הרגו  .השני עובד בבנק לאומי בתל אביב
שלוימל’ה.
אריה :ליד הבית שלך היה בית ספר לבנות .אלו בנות למדו שם?
שרה :של חברון.
אריה :איזה גילאים?
שרה :גילאים שונים .היו בסך הכל  2כיתות .וזה היה ליד הבית של סלונוביץ.
אריה :מי היו המורים? מורים או מורות?
שרה :היו מורים :פודולסקי ואייזמן.
אריה :מה למדו הבנות?
שרה :עברית ,חשבון.
אריה :האם שלחו ברצון את הבנות:
שרה :כן ,ברצון רב .בזמן שאני הייתי קטנה ,לא שלחו את הבנות ללמוד .אבל אח”כ הלכתי
ללמוד.
אריה :היה לכם מלון:
שרה :כן .המלון נמצא בפינה של הרחובות ירושלים וחברון ,עולים מדרך באר שבע.
אריה :המלון ,ממתי קיים?
שרה :בזמן שהטורקים והגרמנים ברחו ,אנחנו ניכנסנו .היו בבית  4חדרים למטה וסלון גדול.
למעלה היו עוד  4חדרים וסלון ובסוף עוד חדר קטן וגג.
אריה :מי היה עובד במלון?
שרה :אני התחלתי לעבוד בגיל צעיר מאוד עם אמא ואבא שלי .היה הרבה עבודה בסוף הקיץ,
פחות בחורף.
אריה :מה היו שמות העובדים? אילו אורחים הגיעו?
שרה:מש’ בשביץ ,אוסישקין ,ויצמן ,קלמנטין ,הכהן ,סוקולוב .כולם היו מתאכסנים אצלנו.
‘אחד העם’ היה גם אצלנו איזה  6שבועות וגם הרב קוק היה פעמיים אצלנו.
אריה :מגיעים לבית של הרב אברהם פרנקו חכם פרנקו.
שרה:הוא היה גר בבית של ערבים -מש’ אבוזינו ,שיש להם דבש דבורים.
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אריה :האם הרב פרנקו היה גר בחברון?
שרה :היתה לו משפחה שגרה שם .היתה לו אשה ,ובנים .בן אחד רופא ובן שני עובד בבנק ובת
יחידה בשם סרינה .הוא ניצל והשאיר  600לירות אצל אבוזינו ואח”כ אבוזינו החזיר לו את זה.
אריה :אח”כ הוא כיהן כרב?
שרה :לא יודעת .נראה לי רב ראשי .בנוסף לחכם פרנקו ,היתה שם גם רופאת שיניים בשם
לובה (אלקנה) .היא נשארה בחברון.
אריה :היו לה יחסים טובים עם הערבים? מאיפה היא הגיעה לחברון?
שרה :היא הגיעה מרוסיה.

