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הרובע היהודי העתיק בחברון בתחילת המאה העשרים: 
מבנה, הווי ושרידים

מבוא
בימי  בחברון  יהודית  קהילה  של  קיומה  על  מלמדות  רבים  ומבקרים  נוסעים  של  קדומות  עדויות 
הביניים.1 בשנת 1540 רכש ר' מלכיאל אשכנזי שטח אדמה בפאתיה הדרומיים־מזרחיים של העיר. 
ר'  קראית.  קהילה  גם  בה  וגרה  מן התקופה הממלוכית,  הייתה שכונה  כבר  נראה שבשטח שנרכש 
מלכיאל אשכנזי הרחיב את השכונה היהודית מערבה ודרומה. עם הזמן נתחם השטח באמצעות בתים, 
היהודים העתיקו את מגוריהם לשטח זה, וכך נוצר הרובע היהודי. הערבים כינו אותו חארת אליהוד 
)שכונת היהודים(, בפי היהודים הספרדים דוברי הלאדינו היה שגור הכינוי קורטיזו )חצר(, ואילו בפי 
האשכנזים רווח השם דאס שטעטל )העיירה(. מסוף המאה התשע עשרה היו שכינו את הרובע גטו, 
וזה המקום היחיד בארץ־ישראל שכונה בשם זה.2 בעקבות מאורעות תרפ"ט )1929( עזבו היהודים גם 
את הרובע, ובתחילת שנות החמישים של המאה העשרים הרסו הירדנים באופן שיטתי את בתיו ובנו 
על מקומו שוק סיטונאי ומבנה שירותים ציבורי, כך שרובו של הרובע היהודי העתיק נהרס כמעט 
לחלוטין.3 היום, כתשעים שנה לאחר מאורעות תרפ"ט, אין עד ראייה שיוכל לתאר ולשחזר את מבנה 
הרובע העתיק. אומנם יש תיאורים ספרותיים — אפילו מפורטים — של מבנהו, אך קשה מאוד לשחזרו 
על פיהם. יתרה מזאת, עד כה לא היה שום תיאור גרפי של הרובע או ממצא חזותי אחר המתאר אותו. 

'אהבת שלום', שקראו  נועם ארנון והרב משה הלל ממכון  יוסי שרביט,  תודתי לחוקרי חברון אריה קליין, ד"ר   *
מאמר זה והעירו הערות חשובות, למר מנדי אריאלי, מנהל ארכיון חברון, ולסגן אלוף במילואים אליהו ליבמן, 
קצין הביטחון של היישוב היהודי בחברון, שתיאם עבורי את הכניסות למקומות רחוקים מן העין ובכך ִאפשר למצות 

מחקר זה בשטח.

בין נוסעים אלו ניתן למנות את ר' בנימין מטודלה )1171(, ר' פתחיה מרגנשבורג )1185(, ר' שלמה היתום )אמצע המאה   1
הארבע עשרה(, ר' משולם מוולטרה )1481(, ר' עובדיה מברטנורה )1488(, דוד הראובני )1523(, ר' גרשון סגל )1624( 
)1785(. גם מבקרים שאינם מבני ברית הזכירו את הקהילה היהודית בעיר, כגון  ירושלמי בן אליהו  והקראי בנימין 
הנוצרי לודלף פון סּוֵכם )1336(, ההיסטוריון המוסלמי מוג'יר אלדין )1456–1522(, הנוצרי מרטין באומגרטן )1507( 
והנוסע הנוצרי אבגניוס רוג'ה )1629(. ראו גם: מ' איש־שלום, 'על הישוב היהודי בחברון לפי מקורות נוצריים', ספונות, 

ט )תשכ"ה(, עמ' שלט–שנט.
מקור המונח גטו ברובע היהודי בעיר ונציה שבאיטליה במאה השש עשרה. הרובע היהודי שם היה קרוב לבית היציקה   2
)באיטלקית: ג'טו(, ומאז נפוץ שם זה ככינוי לרובעי היהודים באירופה. על הכינוי דאס שטעטל בפי האשכנזים ראו: 
י"ל שניאורסון )סבא(, הוי חברון, חברון! )פרקי זיכרונות(, תל אביב תש"ם, עמ' 22. לדברי מני החצר נוסדה בשנת 
הש' )1540(. ראו: מ' מני, רבי אליהו מני זצ"ל, ירושלים תרצ"ו, עמ' 36, ושם בהערה. קרמון כתב: 'הם ]היהודים יוצאי 
ספרד[ רכשו את האזור שנודע מאוחר יותר בשם "גטו" משרידי הקהילה הקראית שהייתה קיימת זמן רב בעיר והקימו 
בלב האזור את בית הכנסת אברהם אבינו )1540(' )י' קרמון, חברון: דמותה של עיר הררית, תל אביב תש"ל, עמ' 66(. 
ראו גם: א"מ לונץ, 'העיר קברות אבותי', לוח ארץ־ישראל, יא )תרס"ו(, עמ' 29, 32. בחלקים המזרחיים והצפוניים של 
הרובע יש חלקי מבנים מן התקופה הממלוכית. באותה תקופה חל תהליך בידוד של עדות החסות ברבעים משלהם. 

הדבר ִאפשר למוסלמים לצמצם את המגע עם הכופרים, ולבני העדות היה מרחב לקיים בו חיי קהילה אוטונומיים. 
שכונת אברהם אבינו הבנויה היום נבנתה בקירוב על אותו שטח שהיה הרובע היהודי העתיק.  3

בשער המאמר: 
פנים בית הכנסת 

על שם אברהם 
אבינו המשוחזר. 

הכיפה בעלת 
שמונת החלונות 
נשענת על ארבע 
קשתות, שעמודי 

הבסיס שלהן 
נחשפו בשנות 

השבעים של המאה 
העשרים. בארון 
הקודש המרכזי 
)בצד השמאלי( 
נמצאים היום 

שלושה ספרי תורה 
עתיקים ששימשו 

את הקהילה 
החברונית לפני 
פרעות תרפ"ט 
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מטרת מאמר זה להציע שחזור של מבנה הרובע היהודי העתיק בחברון, בתיו ומוסדותיו ערב נטישתו 
במאורעות תרפ"ט, תוך השוואה לשרידים הקיימים היום בשטח ותיאור הווי הקהילה הקשור למבנים 
ולמוסדות שהיו ברובע. השחזור מתאפשר בזכות תרשים יחיד וייחודי בכתב ידו של דוד אבישר, שנמצא 
באקראי בארכיון העיר ירושלים, ואשר שופך אור על עולם מרתק שהיה ונעלם. השחזור יתבצע תוך 
הצלבת המידע העולה מהתרשים עם תיאורים ספרותיים, עם מפת גושים בריטית משנת 1931 ועם שרידים 
דגם לשחזור  להיות  יכול  זה של הצעת שחזור  אופן  בזכות התרשים.  ונמצאו בשטח, חלקם  שנחשפו 
שכונות או רבעים אחרים שנהרסו מסיבות שונות. מאמר זה אף יוכל לשמש כבסיס לבניית דגם פיזי 
של הרובע היהודי בחברון, כדוגמת דגם הגטו היהודי בוורשה, שנחרב לחלוטין במהלך מלחמת העולם 

השנייה, וששוחזר על ידי האמן דוד גפני בשנת 2011 במוזיאון 'משואה לתקומה' בקיבוץ יד מרדכי.

רקע
הרובע היה תחום סגור, בתיו שימשו גם כעין חומה, והיו בה שלושה שערים. בתוך הרובע נרקמו במהלך 

כ־400 שנה חיים יהודיים תוססים ומיוחדים לקהילה הקטנה והמרוחקת. כפי שכתב מנשה מני: 

אותה החצר, לא זו בלבד ששמרה על יהודי חברון מהתנפלויות הערבים עליהם, אלא גם הבטיחה להם חופש 
פעולה בין כתליה. כאן נרקמו חיי חברה עצמאיים ושלמים בכל המובנים, חיי בטחון וחוסר דאגה, חיי משפחה 
הפך  הפרט  בחיי  גדול  או  קטן  מאורע  כל  הדורות.  אותם  המושגים של  לפי  נעלים  תרבות  וחיי  אידיאליים 
למאורע של הכלל. וברבות הימים הפכו כל תושבי 'החצר' למשפחה אחת גדולה. הם לא ידעו מחסור, שכן 
היה להם 'כולל' שדאג לכל צרכיהם, בתי מדרש, ישיבות, חזנים, שוחטים ושאר כלי הקודש, תנור ציבורי, בית 

מרחץ ובית טבילה ציבוריים — בקיצור, כל אחד בשביל כולם וכולם בשביל כל אחד.4

במאה התשע עשרה גדל באופן משמעותי מספר התושבים היהודים בחברון, וכך לאחר שבמשך מאות 
שנים הצטופפו היהודים ברובע הם החלו לצאת מתחומו — כפי שהיה בירושלים — והרובע, שתנאי 
המגורים בו היו קשים, הלך והתרוקן מיושביו. היהודים בנו בתים, בתי כנסיות, ישיבות, בתי מסחר 
ועוד והתפרסו הרחק מתחום הרובע. אך בעוד בירושלים הובילה יציאת האוכלוסייה מן העיר העתיקה 
לשיפור במצבה, מפני שהמוסדות הדתיים שמחוץ לחומות נזקקו למרכזים הדתיים שבעיר העתיקה, 
הרי בחברון נבנו מוסדות חלופיים חדשים.5 הנטישה המשמעותית של הרובע התרחשה בשנת 1927, 
לאחר שרעידת אדמה עזה גרמה נזקים רבים. חלקים נרחבים משכונות העיר הישנה ובהם בתי הרובע 
הפכו מסוכנים ובלתי ראויים למגורים בשל קריסה ודליפה מהגגות.6 לאחר מאורעות תרפ"ט פונו 
היהודים על ידי הבריטים לירושלים. בשנת 1931 חזרה לחברון קבוצה קטנה של כשלושים משפחות 
יהודיות בראשות הרב חיים בג'איו, אך רובן העדיפו להתגורר מחוץ לרובע, באזור בית החולים 'בית 

מ' מני, חברון וגבוריה, תל אביב תשכ"ד, עמ' 12.  4
י' קרמון, 'העיר העתיקה: ההיבט הגיאוגרפי־אורבני', מ' נאור )עורך(, הרובע היהודי בעיר העתיקה ירושלים, ירושלים   5

תשמ"ז, עמ' 64–65.
ב־11 ביולי 1927, בצוהרי היום, פקד את מרכז הארץ רעש אדמה עז, שמרכזו היה בים המלח ועוצמתו 6.2 בסולם   6
ריכטר, ומאות נספו בו. ראו: ד' עמירן, 'רעידות אדמה בישראל', קדמוניות, 111 )תשנ"ו(, עמ' 58. על הרעש והשפעתו 

על חברון ראו: א' קליין, חצרות בעיר האבות: ראשית היציאה מחוץ לרובע היהודי בחברון, חברון תשס"ח, עמ' 100.
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הדסה' והמרכז המסחרי החדש בבאב אלזאוי. בתי היהודים שבתחום הגטו נשארו נטושים.7 בשנת 
1936, עם פרוץ המרד הערבי, פינו הבריטים את הקהילה היהודית לירושלים מחשש לטבח נוסף.

כאשר הבינה קהילת פליטי חברון שהסיכוי לשוב להתגורר בעיר הולך וקטן, חשו אחדים מבניה 
צורך להעלות על הכתב ולתעד את ההווי המיוחד של חיי הקהילה, אם כדי להשאיר תיעוד לעולם שהיה 
ואם  היהודיות באירופה שהושמדו —  'יזכור' שנכתבו על תולדות הקהילות  ואיננו — בדומה לספרי 
כדי לנסות לעורר עניין בבניינה של חברון. דוד אבישר, שעמד בראש ועד הפעולה לשיבת היהודים 
לחברון לאחר פרעות תרפ"ט, יזם וריכז עבודה חשובה זו.8 אבישר נפטר בשנת 1963, ואחיינו עודד 
אבישר המשיך אחריו את מפעל ההנצחה והוציא לאור את הספר המונומנטלי 'ספר חברון', הסוקר את 
ההיסטוריה של העיר בהקשר היהודי. בספר רוכז חומר ראשוני רב המתאר את חיי הקהילה היהודית הן 
במעגלי השנה והחיים והן במה שנוגע לדמויות ולאישים.9 נוסף על כך יוצאי חברון פרסמו מזיכרונותיהם 

בספרים, בחוברות ובמאמרי עיתונות, וקטעים מהם יובאו בהמשך המאמר.
מימי  מבנהו  ועל  הרובע  קיום  על  ספרותיות  עדויות  של  מייצג  מבחר  אביא  המאמר  בתחילת 
הביניים ואילך. בהמשך אציג את התרשים של אבישר ואנתח אותו מבחינה קרטוגרפית. באמצעות 
התרשים, התיאורים הספרותיים והכרת השטח אנסה לשחזר את מבנה הגטו ולאתר בשטח שרידים, 
וזאת בחלוקה לנושאי משנה: השערים, בתי הכנסת ומוסדות הקהילה )הספרדית והאשכנזית(. תיחום 

הגטו וסיכום יחתמו את המאמר.

העדויות הספרותיות מימי הביניים עד העת החדשה על קיום הרובע היהודי
לאורך השנים באו רבים לחברון לשם ביקור או תפילה והשתטחות על קברי האבות. אלה מהם שהעלו 
את רשמיהם על הכתב התמקדו בתיאור המקומות הקדושים ובעיקר מערת המכפלה. מעטים התייחסו 

יוסי קרוצ'יק, שגדל בחברון בשנים 1931–1936, בהיותו ילד, סיפר שאפילו לא ידע על בתי היהודים בגטו )ריאיון   7
עם מחבר המאמר, 25 במאי 2015(. עם זאת מעת לעת התקיימו תפילות בבית הכנסת על שם אברהם אבינו בתחום 
הגטו. על תקופה זאת בחברון ראו גם: נ' ארנון, 'התנגדות הממסד הציוני לחידוש היישוב היהודי בחברון לאחר פרעות 
אבישר  ע'  ראו:  בג'איו  חיים  הרב  על  נוספים  פרטים   .246–233 עמ'  )תשס"ה(,  יד  ושומרון,  יהודה  תרפ"ט', מחקרי 

)עורך(, ספר חברון: עיר האבות ויישובה בראי הדורות2, ירושלים תשל"ח, עמ' 242–243.
אבישר )1887–1963( היה בנו של חכם מאיר אגאבבא, שהיה הגבאי, החזן ויד ימינו של הרב אליהו מני )הרא"ם(, חכם   8
באשי ורבה של חברון בשנים 1865–1899. חכם מאיר חיבר ספר דרושים וחי בדוחק וצמצום, אך ביתו היה ידוע כבית 
הכַנסת אורחים לכל מבקר ואורח בחברון. הוא נפטר בחשוון תרע"ב )1911( לאחר שנדרס על ידי עגלון ערבי. דוד בנו 
למד אצל ר' חיים חזקיהו מדיני, בעל 'שדי חמד', ששימש כחכם באשי ורבה הספרדי של חברון בשנים 1901–1904, 
וכמה שנים לאחר פטירתו היה למורה הראשי בחברון. אבישר היה איש ציבור, וכפי שציין תדהר: 'שנים רבות היה חבר 
ועד הקהילה ליהודי ירושלים, ציר אספות הנבחרים, חבר הועד הלאומי וחבר ועד העדה הספרדית ומוסדותיה. פעל 
במרץ גם בקרב הסתדרות המורים, היה יו"ר סניף מורי ירושלים, חבר מרכז המורים ומוסדותיו משך תקופה ארוכה'. 
הוא פעל רבות מול הממסד הציוני והבריטי לשיבת היהודים לחברון לאחר פרעות תרפ"ט. הוא חתום על מסמכים רבים 
כיושב ראש הוועד, לצד חתימותיהם של הרב הראשי אברהם יצחק הכהן קוק, מנחם אוסישקין ואחרים. ראו: הערך 'דוד 
אבישר', ד' תדהר )עורך(, אנציקלופדיה לחלוצי הישוב ובוניו, ב, תל אביב 1947, עמ' 577. משפחת אגאבבא השתייכה 
לקהילת העולים מבבל שהתיישבו בחברון. משמעות השם אגאבבא בפרסית– שר ואבא. ראו: ד"ס ששון, מסע בבל, 

בעריכת מ' בניהו, ירושלים תשט"ו, עמ' 50.
אבישר )לעיל, הערה 7(.  9
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בתיאוריהם לקהילה היהודית בחברון, ובבואם לתאר את הרובע היהודי הם בדרך כלל הסתפקו בניסוח 
קצר. כך לדוגמה תיאר ר' עובדיה מברטנורה בשנת 1489: 'לא הייתי אז בירושלים עיר הקודש, כי 
הלכתי לחברון וגרתי בה ימים רבים עד אשר הייתה ישיבתה חביבה עלי כמעט יותר מירושלים, להיות 
בה היהודים מעט וטובים ואינם כאנשי ירושלים לרוע. והם כעשרים בעלי בתים מכונסים במבוי אחד 

הסגור עליהם ]ההדגשה שלי[ ולא יעבור ביניהם ישמעאל וטמא'.10
מקום  את  ובקצרה  בסתמיות  והמבקרים  הנוסעים  ציינו  עדיין  היהודי  הרובע  הקמת  לאחר  גם 
המגורים. כך תיאר ר' גרשון מקיטוב, גיסו של הבעש"ט, בשנת 1748: 'בעיה"ק ]עיר הקודש[ הזאת יש 
בראש חצר אחד של היהודים ]ההדגשה שלי[. בשבתות ויו"ט ]יום טוב[ סוגרין אותו ואין יוצא ואין בא, 

ובכל לילה סוגרין ולא היה שום פחד מגויים כמעט דלתותיו פתוחות היו בלילה'.11
תשעים שנה לאחר מכן, בשנת 1838, ביקר בחברון ד"ר אליעזר הלוי — לימים מזכירו של השר 
משה מונטיפיורי — וכך כתב: 'עדת היהודים בחברון קטנה, ורק שני בתי כנסיות בה, האחד לאשכנזים 

לם יגורו בחצר אחת ]ההדגשה שלי['.12 והאחד לספרדים. הם חיים באחווה ורעות וכמעט ּכֻ
בשנת 1862 ביקר בחברון החכם אברהם ב"ר ישראל רוזאנס )האבי"ר(, וכך כתב בספר מסעותיו:

בע"ב  כחמישים   ]...[ האשכנזים  ואחינו  בתים,  בעלי  כשמונים  ספרדים  רב,  מספרם  אין  פה  אשר  והיהודים 
]בעלי בתים[ הי"ו ]השם יחיים וישמרם[. הספרדים ידורו רובם ככולם בחצר גדול אחד אשר בתוכו גם ביהכ"נ 
]בית הכנסת[ שלהם, רובם יש להם בתוכה בתים ואחוזה קניין כספם. החצר הזה הוא קטן מהכיל את מכסת 
הנפשות אשר בתוכו וע"כ ]על כן[ לא תמצא בו ד' אמות של קרקע פנוי. בתים ועליות דחוקות זו על זו שניים 
ושלישים, בית על אחיו ועִליה על חברתה, פנים ואחור בדרך מפליא מאוד עד שכל זר הנכנס בחצר לא ימצא 
מוצאו ומבואו בעולם. ועם כל זה אתה תתפלא איך עוד היום מוצאים הם מקום לבנות מחדש על הגגות ועל 

הארובות ועי"כ ]ועל ידי כך[ תרבה תמיד המריבה בין שכנים והיזק ראייה וכדומה.13 

ולעבור  הרובע הצפוף  לעזוב את  יהודים  במחצית השנייה של המאה התשע עשרה החלו תושבים 
לבתים החדשים שנבנו במערב העיר, בדומה ליציאה מן החומות בירושלים באותן שנים.

מחלקת העתיקות המנדטורית ערכה בחורף 1923 סיור בגטו היהודי לצורך איתור מבנים עתיקים 
לשם שימורם. הבריטים ראו ברובע היהודי אתר מונומנטלי היסטורי שאסור לפגוע בו. מתכתובת 

בנושא מצטיירת תמונה כללית של הגטו, וכך כתב המפקח ל"א מאייר:

1923 ביקרתי בגטו העתיק בחברון. הוא בנוי מגוש בתים אחד גדול, דומה מאוד  ביום שישי ה־27 באפריל 
למבצר ומכיל כמאה דירות קטנות וארבעה בתי כנסיות אחד מהם הרוס. חלקים שונים של הגטו מתוארכים 

א' יערי, אגרות ארץ ישראל: שכתבו היהודים היושבים בארץ לאחיהם שבגולה מימי גלות בבל ועד שיבת ציון שבימינו,   10
ותיארו אותה  נוסעים שביקרו בקהילה היהודית בעיר  נדיבי ריכז עשרות עדויות של   .143–142 1971, עמ'  גן  רמת 
מוסלמים  היו  בירושלים  ארבע תשל"ט[.  ]קריית  בחברון,  נדיבי, שרשים  ג'  ראו:  ימינו.  ועד  הביזנטית  התקופה  למן 
שהתגוררו בתקופה הממלוכית בשכונת היהודים )חארת אליהוד(, כפי שעולה ממסמכי בית הדין השרעי. ראו: ד' ליטל, 
'תעודות מתוך אוסף הר הבית הנוגעים ליהודים בירושלים בשלהי המאה הי"ד', י' דרורי )עורך(, ארץ ישראל בתקופה 

הממלוכית, ירושלים תשנ"ג, עמ' 192–193.
יערי )שם(, עמ' 283.  11

שם, עמ' 406.  12
א"מ הברמן, 'מסעות החכם האבי"ר ]=הרב אברהם ב"ר ישראל רוזאנס[ לארץ הקדושה', סיני, לד )תשי"ד(, עמ' רסא.  13
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ארכיון רשות העתיקות, ממשלת המנדט, מכל 5, תיק ATQ / 2285, תרגום שלי. המפקח ציין שהיו ברובע מאה דירות.   14
נראה שרוב דירות אלו היו ריקות, שכן על פי מפקד האוכלוסין המנדטורי היו בשנת 1923 בכל חברון 432 יהודים. ראו: 

 Palestine Blue Book, London 1938, p. 332
עם זאת שלושה יהודים נשארו בעיר עד סוף 1947. יעקב עזרא )ראו להלן, הערה 68(, וד"ר דניאל אלקנה ורעייתו   15 
ד"ר לובה אלקנה, שהפעילו מרפאת שיניים בעיר. ראו: י' רן, 'ההתרעה המודיעינית, יהירות ההנהגה וחדלון ההתיישבות 

המחודשת בחברון לאחר מאורעות תרפ"ט', כנס מחקרי חברון ויהודה, ג )תשע"ד(, עמ' 144–146. 
עובדיה קמחי, יליד 1888, היה בנו של הרב חיים קמחי, מגדולי המקובלים בחברון. למד אצל בעל 'שדי חמד', הוסמך   16
לרבנות באיסטנבול, ועסק בהוראה ובכתיבה. בשלב מסוים שימש כמזכיר הכללי של 'בנק עות'מאן' בירושלים. למד 
רוקחות אצל הרוקח בנציון גרשון, שלימים נרצח בפרעות תרפ"ט. ראו: אבישר )לעיל, הערה 7(, עמ' 154. בתחילה גרה 
משפחת קמחי ברובע, ואחר עברה לגור בבית רומנו, ששם היה הרב חיים קמחי מנהיג קהילת האיסטנבולים, שמרכזה 

היה בבניין. בתיאוריו של קמחי בולטת עליבותו של הרובע הישן מול בית רומנו הגדול והמרווח.
מנשה מני, יליד 1889, היה פקיד בסניף בנק אפ"ק בחברון, גזבר ראשי וחבר ההנהלה ב'בנק אנגלו־פלשתינה' בתל אביב   17
ולימים חבר הנהלת 'בנק לאומי' וממייסדי הבורסה בתל אביב. ראו: א' מני, זכרונות אליהו, א, רמת גן תשנ"ח, עמ' 7, 

סעיף 45 בביאורים לאילן המשפחתי.
ראו: א' רוטנברג, 'בעקבות בתים ומוסדות יהודיים בחברון', ג' ברקאי וא' שילר )עורכים(, מירושלים לחברון )אריאל   18
1976 הסריט נועם ארנון מ'מדרשת חברון' עדויות של עורך הדין  74–79. בשנת  145–146(, ירושלים תשס"א, עמ' 

אברהם פרנקו ויוסף עזרא בתחום הרובע החרב והן שמורות בארכיון חברון.

לתקופות שונות כאשר הקומות התחתונות הן הקדומות יותר. נראה שעד המאה הקודמת התגוררה כל הקהילה 
זה  זה.  גטו  של  הגג  על  למעט  בחברון  בית  לבנות  ליהודי  אפשרות  שום  הייתה  ולא  זה,  בגוש  היהודית 
מסביר את ריבוי הקומות ]...[ העדויות הספרותיות והארכיאולוגיות מאששות שמבנים אלו נבנו בסוף התקופה 
הממלוכית. התושבים יודעים את ערך המקום. אם יישמר נקי יותר, במיוחד הקומות הראשונות, ויפונו העיזים 

מהדירות הריקות לא נראה שיתרחש נזק למונומנט היסטורי זה.14

כאמור בתחילת שנות השלושים של המאה העשרים שבו לעיר כשלושים משפחות, אך הן גרו בבתים 
שבמערב העיר, ואין בידינו תיאור של הרובע היהודי הנטוש בתקופה זו. פינוין של משפחות אלו על 

ידי הבריטים עם פרוץ המרד הערבי שם קץ ליישוב היהודי בחברון.15
לעומת תיאורים ספרותיים כלליים אלו, שכמעט אינם מספקים מידע על מבנה הרובע, מצאתי 
שלושה שתיארו את מבנה הרובע בצורה מפורטת יותר: עובדיה קמחי בספר שיריו 'חברון בילדותי', 
שראה אור בשנת 1966, ושמכיל שירים ארוכים ובהם תיאורים עשירים;16 מנשה מני, נכדו של הרב 
אליהו מני )בנו של יעקב מני(, בספריו 'רבי אליהו מני זצ"ל', שיצא בשנת 1936, ו'חברון וגיבוריה', 
חיי  מתיאורי  שרבים  אבישר,   17;1963 בשנת  אור  ושראה  הראשון,  ספרו  של  הרחבה  מעין  שהוא 
הקהילה שהופיעו לראשונה ב'ספר חברון', שיצא לאור בשנת 1970, הם מפרי עטו. שלושתם נולדו 
וגדלו בחברון והיו בתחילת העשור הרביעי לחייהם בפרעות תרפ"ט. מקורות אלו נכתבו מן הזיכרון 
עשרות שנים לאחר שהרובע כבר לא היה קיים, ונבדלים זה מזה בסגנונם ובדיוקם, ומכל מקום גם על 

פיהם אי אפשר לשרטט את מבנה הרובע.
בשנות השבעים של המאה העשרים נעשו עבודות מיפוי ראשוניות של האתרים היהודיים בחברון 
גנירם,  )יצחק(  ואקל'ה  גוטמן  שמריהו  תרפ"ט.  מאורעות  מלפני  החברונית  הקהילה  ותיקי  בסיוע 
שהמשיכו בתשכ"ח )1968( את סקר החירום בדרום הר חברון, תיעדו שרידים גם בתוך העיר. אחר 
כך ערך אריה רוטנברג מבית ספר שדה 'כפר עציון' סקר שיטתי של מבנים יהודיים בעיר, אך ברובע 

החרב לא נעשה סקר מסודר.18
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דוד אבישר ריכז וערך חומר רב לצורך הוצאת 'ספר חברון' אך נפטר טרם השלמת העריכה. אפשר שעודד אבישר,   19
רבות.  מני  תיקייה  בתוך  דפים  קפלי  בין  גנוז  שהיה  התרשים,  של  לקיומו  מודע  היה  לא  המשימה,  את   שהמשיך 
תודתי לרב משה הלל ממכון 'אהבת שלום' ולמר אפרים לוי מארכיון העיר ירושלים, שהביאו לידיעתי את דבר קיומו 

של התרשים.

התגלית
בינואר 2015 נמצא באקראי בארכיון העיר ירושלים, בתיק חברון )מכל 327/2(, תרשים של מבנה 
הגטו, משורטט בעיפרון בכתב ידו של אבישר, ללא ציון שנה. התרשים שורטט על דף משובץ בגודל  

21 × 30 ס"מ )איור 1(. לפלא ששרטוט ייחודי וחשוב זה לא נדפס ב'ספר חברון'.19 
מה הניע את אבישר ליצור תרשים זה? נראה כי התרשים היה כלי עזר חזותי שנועד ללוות תיאור 
מילולי של הרובע היהודי. אכן בשנת 1943 פרסם אבישר בעיתון 'הַגלגל' סקירה מקיפה על חברון 

איור 1: תרשים הגטו 
)איור: דוד אבישר, ארכיון 

העיר ירושלים(
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7–12. אבישר הרצה ברדיו על הגטו ואחר כך כתב את  1943(, עמ'  12 )23 בדצמבר  ד' אבישר, 'חברון', הַגלגל, א,   20
'קול  המנדטורית  הרדיו  תחנת  של  העברית  בשפה  שבועון  היה  'הגלגל'  הסבר.  ללא  שם  נדפס  התרשים  הדברים. 
ירושלים'. עורכו היה דב קמחי, והוא יצא לאור מטעם לשכת המודיעין הממשלתית בירושלים. כחצי שנה לפני כן 
קרא אבישר להעלות לסדר היום הציבורי גם את הגטו היהודי בחברון, וכלשונו: 'בשעה זו שעם ישראל נושא קינה 
על וארשה, וילנא, ברודי ולובלין, כלום אינו דין שאנו בני ארץ ישראל נשא נהי על חברון עיר האבות שנשארה בלי 

יהודים? לא תהא ּכֹהנת כפונדקית!' )ד' אבישר, 'חברון', הד המזרח, 8 ביוני 1943, עמ' 8(.
בחורף 1943 הציעו ראשי היישוב הערבי בחברון לשלמה זאבי, מזכיר המחלקה המדינית של הסוכנות, ליישב בעיר   21
אלפי יהודים ולרכוש שטחי קרקע בעיר ובסביבתה. הם היו מעוניינים בשיבת היהודים לחברון משיקול כלכלי. למרות 
אלמכיאס,  י'  ראו:  ואחרים  זה  ניסיון  על  פרטים  עוד  זו.  הצעה  למימוש  להביא  זאבי  הצליח  לא  המרובים  מאמציו 

'ניסיונות גלויים וסמויים לחידוש ההתיישבות בחברון', כנס מחקרי חברון ויהודה, ג )תשע"ד(, עמ' 156–160. 
רובין הדגים איך ניתן ללמוד ממפה מצוירת על ממצא פיזי לא ידוע בשטח. במספר מפות מצוירות של ירושלים נראה   22
גשר החוצה את ערוץ הקדרון מול יד אבשלום, גשר שלא היה ידוע, ושנראה דמיוני. אולם מאחר שהופיע בעקיבות 
של  עתיקות  'מפות  רובין,  ר'  ראו:  הגשר.  יסודות  את  גילו  ולהפתעתם  בשטח  לחפשו  חוקרים  יצאו  מפות,  במספר 

ירושלים כמקורות גיאוגרפיים־היסטוריים', מחקרים בגיאוגרפיה של ארץ־ישראל, יב )תשמ"ו(, עמ' 58–61.
רובין )שם(, עמ' 52, 54.  23

בשנת 1914 שרטט הארכיאולוג הגרמני אווריסטוס מאדר את מבנה העיר חברון. אך שרטוט זה נועד בעיקר לציין את   24
 M. Sharon, Corpus Inscriptionum :מיקומן של כתובות עתיקות, וכלל לא צוין בו מיקום הרובע היהודי. ראו שחזור מפתו
Arabicarum Palaestinae, V: H–I, Leiden & Boston 2013, Map. 1. במפות שבאוסף המפות על שם ערן לאור, הכולל 
כ־1,500 מפות של ארץ־ישראל וירושלים מהמאה השישית ואילך, העיר חברון מצוינת רק כנקודת יישוב. שלא כערים 

אחרות, כגון נצרת, עכו, יפו, רמלה וחיפה, לא נמצאה אפילו מפה אחת המתארת באופן גרפי את העיר חברון.

ונדפס שם גם התרשים הנזכר.20 היה זה חלק ממגמה כללית להעלאת המודעות לבניינה של חברון, 
אולי משום שנראה היה אז שיש סיכוי לשיקום הקהילה.21 עם זאת אבישר הסתפק באותה סקירה 
בתיאור כללי של הרובע, לא התייחס ישירות לתרשים ולא ניתח אותו לחלקיו. הוא גם לא היה מודע 
כנראה למצבו הפיזי של הרובע באותה שנה, וממילא לא היה מסוגל להתאים את התרשים שערך 
מהזיכרון למציאות בשטח. לפיכך יש מקום לבחון את התרשים אל מול מקורות ספרותיים מקבילים 
ובד בבד להיעזר בו לצורך איתור  לצורך שחזור מחודש של מבנה הרובע היהודי העתיק בחברון, 

וחשיפה של מספר מבנים שמופיעים במקורות הספרותיים אך מקומם בשטח לא היה ידוע.22
חשיבות התרשים של הרובע בחברון מתחדדת אל מול שפע המפות המצוירות של ירושלים שנוצרו 
של  הגרפי  התיאור  הואץ  עשרה,  החמש  המאה  בשלהי  הדפוס,  המצאת  עם  השישית.  המאה  למן 
ירושלים, ומראשית המאה התשע עשרה הופיעו מפות מדודות שלה. את רוב המפות של ירושלים — 
המצוירות והמדודות — הכינו נוצרים בני אירופה.23 אך לעומת ירושלים, שעמדה במרכז ההתעניינות 
הנוצרית, הייתה חברון עיר ספר ולא משכה אליה צליינות נוצרית, ועל כן הממצא החזותי הנוגע אליה 

דל, ואין שום ממצא חזותי הנוגע לרובע היהודי בעיר.24 
ראוי לציין שעם כל חשיבותו של הגילוי זהו תרשים ידני המבוסס על זיכרון ולא מעשה אדריכל 
שמדד בשטח. למרות זאת באמצעות תרשים זה, מפת גושים בריטית, תצלום אוויר, תמונות אחדות 
 והתיאורים הספרותיים של קמחי, מני, אבישר ואחרים — שכולם מתייחסים לתחילת המאה העשרים — 

אפשר לשחזר את מבנה הרובע בתקופה זו. 
פעולה דומה נעשתה לצורך שיקום הרובע היהודי בעיר העתיקה בירושלים. ביוני 1967 הוטל על 
צוות בראשות האדריכל אהוד מנצ'ל )לימים פרופ' אהוד נצר( להכין סקר פיזי של הרובע היהודי החרב 
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הלפרין היה מפקד הרובע היהודי בירושלים במהלך מלחמת העולם השנייה, ובפעם השנייה קיבל את המינוי מדוד   25
שאלתיאל בפברואר 1948 ומילא את התפקיד עד שעצרו אותו הבריטים, כחודש לאחר מכן. על פעולות הצוות למיפוי 
הרובע היהודי בירושלים ועל תצלום התרשים ששרטט הלפרין ראו: ב' סליי, ר' קרק ונ' שובל, 'מורשת ומרחב בתכנון 
הרובע היהודי בירושלים ובשיקומו 1967–1975', קתדרה, 148 )תמוז תשע"ב(, עמ' 156–159, 166. עוד על עקרונות 
השיקום ברובע היהודי בירושלים ראו: ש' גרדי, תכנית מתאר הרובע היהודי בירושלים העתיקה: פרוגרמה ועקרונות 
 ,1993 ירושלים  בעיר העתיקה,  הבנייה  בירושלים:  אדריכלות  קרויאנקר,  ד'   ;37–35 עמ'  ירושלים תשל"ב,   התכנון, 

עמ' 206–207.
על המעבר ההדרגתי מן המפות המצוירות מימי הביניים למפות המדודות ראו: ר' רובין, 'מן המפה המצוירת אל המפה   26
המדעית — פרק בהתפתחות הכרטוגרפיה של ירושלים', קתדרה, 75 )ניסן תשנ"ה(, עמ' 55–68. קק"ל השתמשה הן 
במפות מדעיות והן במפות מצוירות לצורכי תעמולה. ראו: י' בר־גל, סוכנת תעמולה ארץ ישראלית: הקרן הקיימת 
לישראל 1924–1947, חיפה תשנ"ט, עמ' 215–218. בית הכנסת על שם אברהם אבינו היה מרכז הרובע היהודי. וכך 
כתב זרחי בזיכרונותיו: 'כשאני מספר על הגטו היהודי בחברון שבו חייתי בהיותי בן עשר, אני רוצה להדגיש כי רוב 

הפעילות התנהלה סביב בית הכנסת ע"ש אברהם אבינו' )י' זרחי, עד מאה ועשרים, תל אביב תשע"ב, עמ' 12(. 
רס ונלחם איתו  יּבַ בריכת הסולטאן נקראת על שם הסולטאן הממלוכי ַקַלאּון )1279–1290 לסה"נ(, שהיה חתנו של ּבַ  27
בגדוד הבחריה. קלאון בנה בריכה זו בשנת 1283 לסה"נ עבור עולי הרגל הרבים שעברו דרך חברון בדרכם למכה. ראו: 

N. al-Jubeh, Old Hebron: The Charm of a Historical City and Architecture, Hebron 2009, p. 107

העזרים  תוכנית אב לשיקומו. אחד  ולהכין  גבולותיו  בירושלים, על מנת לקבוע את  בעיר העתיקה 
ידני של אברהם הלפרין, שהיה מפקד הרובע בשתי תקופות טרם  היה שרטוט  בו  שהצוות הסתייע 
יציאת הבריטים מן הארץ, ושהכיר אותו היטב. אולם בסוף שנות השישים ובתחילת שנות השבעים לא 
כל הגופים שעסקו בשיקום ראו צורך בחקר ההיסטוריה ובתיעוד ובשמירה של ייעודי קרקע מסורתיים; 

היו שהעדיפו ליצור משהו חדש שיהיו בו גם מאפיינים מן העבר, ועל פי תפיסה זו שוקם הרובע.25

המבנה הכללי של הגטו על פי התרשים
אבישר לא היה קרטוגרף וגם לא מודד. התרשים שלו נועד להיות תיאור גרפי שיתרום לשימור הידע, 
במטרה להעלות לסדר היום הציבורי את עניין שיבת היהודים לחברון. כבר מהכותרת 'תרשים משוער 
של הגיטו בחברון' עולה שאבישר לא התכוון ליצור תיאור מדויק ומדוד של הגטו אלא תיאור גרפי 
המייצג את המבנים והדרכים בו. לתרשים אין קנה מידה — לא מספרי ולא קווי — אין בו שושנת 
הרוחות, ואין מקרא. עם זאת אפשר ששרטוט התרשים על דף משובץ וכתיבת המילים 'קנה ִמדה' 
)אומנם ללא הנתון(, למעלה מימין, מעידים שאבישר התכוון שהתרשים יהיה פרופורציונלי. התרשים 
הוא בהיטל אנכי, המקנה לו ממד מדעי, אך ציור הגג של 'בית הכנסת ע"ש אברהם אבינו', שהיה 
פריט ארכיטקטוני בולט ברובע, משייך את התרשים למפות המצוירות, שמטרתן גם להביע השקפה, 

תפיסה ואולי אף תעמולה.26 
יתרה מזאת, מפות מדודות־מדעיות כיוונן לצפון, ואילו האוריינטציה של התרשים הפוכה — מבט 
מצפון )תחתית התרשים( לדרום )החלק העליון של התרשים(. עד פרעות תרפ"ט נכנסו אל הגטו ויצאו 
ממנו מרחוב השוק, ואבישר צייר את התרשים מנקודת ראייתו של מי שנכנס אליו. יש לציין שהיום 
התנועה היא מהשכונה דרומה. בחלק העליון של התרשים )מדרום לגטו( נראית 'הדרך אל הבריכה 

הגדולה', והכוונה לבריכת הסולטאן )השוו: איור 2 וראו איור 10(.27
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שער זה כונה בפי הספרדים דוברי הלאדינו פואירטה דיל באניו.   28
אבישר )לעיל, הערה 7(, עמ' 115–116. אפשר שהשם רחוב הקראים משמר את הרחוב או המקום שבו ישבו הקראים   29
הקראית  העדה  מאת  בחברון  באשי  ח']כם[  ז"ל,  אשכנזי  מלכיאל  ר'  ידי  על  נקנתה  זו  'חצר  מני:  כתב  וכך  בחברון. 
החברונית בש']נת[ ה'ש' ליצירה ]1540 לסה"נ[' )מני ]לעיל, הערה 2[, עמ' 36, ושם בהערה(. כך למדים גם מאיגרתו של 
1785/6: 'וחנינו בבתי הרבנים והם היו בתי קראים מקודם'  הקראי בנימין ירושלמי בן אליהו, שביקר בחברון בשנת 
312–313(. בבית הקברות העתיק בתל חברון יש חלקת קבורה של הקהילה הקראית.  7[, עמ'  ]לעיל, הערה   )אבישר 

וראו: ז' ארליך, 'קהילת הקראים בחברון', כנס מחקרי חברון ויהודה, ו )תשע"ז(, עמ' 69–120. 

הדגש בתרשים של אבישר הוא על מוסדות הציבור — הם חורגים 
מהפרופורצייה ויש עליהם כיתוב על מנת להבליטם. לעומת זאת 
פירוט.  ללא  כגושים  בתרשים  מופיעים  הגיטו'  ו'בתי  דירה'  'בתי 
יהודים',  'בתי  ומלמעלה  מימין  התרשים  את  המקיפים  הכיתובים 
'אדמת יהודים', 'נחלת יהודים' ו'אדמה "חכורה" לצמיתות' נועדו 
להדגיש את הבעלות היהודית, כנגד ניסיונות להשתלט על הרכוש 

לאחר עזיבת היהודים. 
אבינו',  אברהם  ע"ש  הכנסת  'בית  בגודלו  בולט  הגטו  במרכז 
)'ישיבת הרב חיד"א',  מימין לו )ממערב( נראים מוסדות הקהילה 
)מדרום(  מעל  האשכנזים'(.  של  ו'ביה"כ  תורה'  'תלמוד  'מרפאה', 
לו  משמאל  הרב',  'בית  נמצא  אבינו'  אברהם  ע"ש  הכנסת  'בית 
)ממזרח( 'ביה"כ של הרא"ם' )הרב אליהו מני( ומתחתיו המדרגות 
שהובילו 'לאכסניה'. שלושה שערים היו לרובע. שניים מהם נפתחו מ'רחוב השוק' )נראים בתחתית 
התרשים(, המערבי נקרא 'ש']ער[ החדש', והמזרחי — 'ש' השוק'. השער השלישי, 'ש' המרחץ', נראה 
בתרשים בפינה השמאלית העליונה.28 מלבד מבוך הסמטאות הצרות ניתן לומר שהיו ברובע שלושה 
'רחובות'. רחוב בית הכנסת או רחוב היהודים יצא משער השוק, הקיף את בית הכנסת על שם אברהם 
בצד  נמצא  )בתרשים(  הקראים'  'רחוב  החדש.  השער  עד  והגיע  הקהילה  מוסדות  שאר  ואת  אבינו 
השמאלי )המזרחי( של הגטו, והוא נקרא גם הרחוב העליון, משום שהיו עולים אליו במדרגות משני 
צידיו. שני רחובות אלו נפגשו במרכז הרובע, ב'רחבה' הנראית מתחת ל'אכסניה'. הרחוב השלישי היה 
רחוב צדדי שהתפתל מה'רחבה' מזרחה ודרומה עד שער המרחץ. 'רחובות' אלו היו סמטאות, שרובן 

היו לאורך קמרונות, שלא באו לידי ביטוי בתרשים. כך תיאר אבישר רחובות אלו:

אל רחובות אלה, שהיו בחלקם מקומרים ואפלים, לא חדרה קרן שמש, ורק בחלקם נשקף מעליהם פס רקיע 
זוהר ביום וקוסם בלילה. מסביבם מרתפים ששימשו פעם למגורים ובתים דחוקים ודחוסים אלה לאלה בעלי 
ארבע וחמש קומות, שמדרגות נפתלות ומשובשות הובילו למבואותיהם ]...[ אשרי מי שדירתו הייתה בקומות 
קו  לו למי ששכן בתחתונות, שלא ראה  ואוי  עיר האבות,  ומאווירה הצח של  ונהנה מאור החמה  העליונות 

אורה מימיו.29 

כאמור הירדנים הרסו באופן שיטתי את הגטו היהודי ואבניו פונו. למרות זאת נשארו בשטח שרידים. 
הרובע  בתי  קירות  את  וכן  במזרח  הגטו  למבני  צמודים  שהיו  הערבים  בתי  את  הרסו  לא  הירדנים 
תנועה  וכציר  מסחר  כעורק  זה, ששימש  ברחוב  לפגוע  לא  כדי  השוק,  לרחוב  הצמודים  הצפוניים, 

 איור 2: מפה בריטית 
של גושים וחלקות 

בעיר חברון, 
מתוך סדרת מפות 
שהוציאה מחלקת 

המדידות המנדטורית 
בשנת 1931, ושוב עם 
עדכונים בשנת 1938. 

בהקשר של הרובע 
היהודי מופיעים 

רק שני כיתובים: 
 HARET EL YAHUD
)הרובע היהודי( 
 ,Syn. והאותיות

 Synagogue קיצור של
)בית כנסת(. הרובע 

היהודי הוא חלק 
 ,)BL. 26( 26 מגוש 

 אך אין במפה נתונים 
על תיחומו, שעריו, 

מבני הציבור 
והרחובות 

הדרך אל הבריכה הגדולה בריכת הסולטאן


צ
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מתחת  שהיו  ומקוואות  מים  בורות  מבנים,  העיר.  של  מרכזי 
הפך  הרובע  מבתי  אחד  נהרסו.  ולא  בעפר  כוסו  הקרקע  לפני 
על  בנה משרד השיכון   1989 ניצל מהרס. בשנת  וכך  למסגד 
מודעים  היו  תמיד  לא  הקבלנים  חדשים.  בתים  הרובע  תחום 
לחשיבות השרידים הקיימים ומילאו בבטון ובעפר את היסודות 
כיום  לבדוק  מאוד  שמקשה  דבר  התת־קרקעיים,  והחללים 

לעומק את מרחב הרובע.

שערי הגטו
השוק,  שער  הוא  ביותר  הקדום  ברובע.  היו  שערים  שלושה 
ולאחר מכן, במחצית השנייה של  אחריו נפתח שער המרחץ, 

המאה התשע עשרה, נפתח השער החדש.

שער השוק 
רחוב השוק )בתחתית התרשים( הוא הרחוב המרכזי של העיר, 
גם  ומתקיימת   — התקיימה  זה  ברחוב  שכונותיה.  את  המחבר 

היום — פעילות מסחרית ערה. בחלקים גדולים ממנו פרוס השוק העירוני. שער השוק הוא השער 
המרכזי והעתיק שדרכו היו נכנסים לרובע ויוצאים ממנו )איורים 3, 4(. כך תיאר אותו אבישר:

איור 3 )מימין(: 
שער השוק מכיוון 
מרכז הגטו החרב 

לאחר מלחמת ששת 
הימים )א(. בתוך 

הקמרון הגדול 
נראית הצרה של 

המעבר על ידי 
קמרון נוסף. המעבר 

הוצר בעקבות 
פרעות וניסיונות 
חדירה לגטו, כדי 

להקשות את המעבר 
דרך השער ולאפשר 

לחוסמו בקלות 
)באדיבות גרשון אלינסון(

איור 4 )למטה(: 
שער השוק )שנאטם 
בשנת 1986( מכיוון 

רחוב השוק )כל 
התצלומים באדיבות 

המחבר אלא אם צוין 
אחרת( 

א
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115. ברכת 'על הניסים' כּוונה לנס הצלת יהודי חברון, נס שהיה קשור לשער השוק.  7(, עמ'  אבישר )לעיל, הערה   30
)שם(,  אבישר  ראו:   .)1813( תקע"ד  בכסלו  בי"ד  אירע  המעשה  סיפור  חלון.  של  פורים  זה  הצלה  יום  נקרא   לימים 
עמ' 330. הרא"ם כתב בקונטרס 'הנהגת התפילה בבית הכנסת "בית יעקב"': 'יום י"ד כסליו יום הנס בעיר הקודש חברון 
תבנה ותיכונן' )א' מני, 'קונטרס הנהגת התפילה', א' מני, שיח יצחק, רמת גן תשנ"ד, עמ' יח(. עד היום נוהגים יהודי 
 חברון שלא לומר תפילת תחנון ביום זה. עם זאת ייתכן שמדובר על נס הצלה אחר, שאירע בי"ד בטבת ש"ץ )1630(. 

ראו: אבישר )שם(, עמ' 36, טור א.
ר' ינאית־ בן־צבי, אנו עולים, תל אביב תשכ"ב, עמ' 50.   31

אבישר )לעיל, הערה 7(, עמ' 115.  32
חמאם אלחליל היה במכלול מבנים שנבנו בתקופה הממלוכית, וששירתו את עולי הרגל הרבים שעברו דרך חברון   33
בדרכם למכה. צמוד לחמאם היה ח'אן אלחליל. על פי הביוגרף הממלוכי צפדי )1297–1362 לסה"נ( החמאם נבנה על 
 M. Dow, The Islamic Bathes of Palestine, Oxford 1996, :ידי האמיר העיוור עלא אלדין אלבציר בשנת 1266. ראו
p. 76. החמאם היה פעיל מעל 700 שנה ויצא משימוש בשנת 1986. הקהילה היהודית הסמוכה ניצלה את מתקני בית 
המרחץ: הקהילה הספרדית לטבילת נשים, והאשכנזית — פעם בשנה לעינוג הגוף בליל בדיקת חמץ. אף היתר טבילת 
נשים במים חמים מקורו בהמצאות טכנולוגיות של חכמי חברון במאה השש עשרה. ראו: ג' בר־כוכבא, 'חמאם איברהים 

אל־חליל — בית המרחץ הגדול בחברון', כנס מחקרי חברון ויהודה, ו )תשע"ז(, עמ' 28–68.

ב'שער השוק' נמצא חור כמלוא טפח שאפשר לתחוב בו יד, ובמזוזות הפתח גומות עמוקות. כנראה שחור זה 
נעשה כדי להציץ דרכו בשעת חירום אל מה שהתרחש מעבר לשער, והגומות על מנת לתחוב בהן את הבריח 
המבריח את הדלת. בפנים השער היו מונחים מעל המשקוף שני מוטות עץ, בעלי ווים כפולים, לשאת בהן את 
'הבר מינן' למען יסתכל היוצא והנכנס במוטות הללו וישוב יום אחד לפני מותו ]ראו בתרשים משמאל לשער: 

'כלי המת'[. כל שנכנס דרך 'שער השוק' מברך 'על הניסים'.30 

רחל ינאית־בן־צבי ביקרה בגטו בחברון בשנת 1908 וכך תיארה: 

חברנו ]דוד אבישר[ מוליכים אותנו ישר אל רחוב היהודים, 'חארת אליהוד', הגטו הקיים בחברון זה למעלה 
מארבע מאות שנה. האם נסגר הרובע בלילה? המוקף הוא חומה? אך הנה כבר עומדות רגלינו בפתח הרובע. 
חברון.  של  היהודי'  'עולמה  לתוך  נכנסים  ואנו  לרווחה  פתוח  שלי[  ההדגשות  השוק,  ]שער  הנמוך  השער 
בכניסה אפפה אותי אוירה של גטו גלותי. ככר צרה ובנינים דבוקים זה בזה, מגובבים זה על גבי זה. הצפיפות 

והדוחק הזכירו לי את הגטו שראיתי באי קורפו, את שרידי הגטו על נהר טיבר ברומא.31

שער המרחץ ובית המרחץ
שער המרחץ לא היה שער שדרכו נכנסו ויצאו תושבי הגטו, אלא שימש ליציאת הנשים בצניעות 

בלילה לצורך טבילה או לליווי כלה לאחר צאתה מטבילה לקראת החופה. 
כך תיאר אבישר את יציאת הכלה מבית המרחץ: '"שער המרחץ" היה שער השמחה. מכאן התחילה 
"תהלוכת דודים" לכבוד הכלה ורעותיה בצאתן מבית המרחץ והן לוהטות ומפורכסות. שמש העדה 
היה מדליק לכבודן משואה גדולה, "משעלה" בלע"ז המפיצה אורה וצהלה על פני כולם, והמנגנים 

מלווים את התהלוכה והקהל עונה לעומתה בתרועות "לוליאס"'.32
של  אלו  כמו  ומקווה  מרחץ  בית  לה  לבנות  האמצעים  היו  לא  הספרדית  שלקהילה  ציין  מני 
הקהילה האשכנזית, ועל כן השתמשה לצורך רחצה וטבילה בבית המרחץ הגדול, חמאם אלחליל, 
שהיה סמוך מאוד לרובע היהודי.33 הוא תיאר את שער המרחץ, ששימש לנשים שיצאו בצניעות 

לטבול בלילה:
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עוד בתקופה הרומית השתמשו יהודים במקוואות בבתי מרחץ בערים שרוב תושביהן נוכרים תוך התאמתם לדרישות   34
 ההלכה. ראו: א' גרוסברג, '"המטהרת שבמרחץ" — מקווה טהרה בבית מרחץ', קתדרה, 99 )ניסן תשס"א(, עמ' 171–184. 
המקווה  לכשרות  נוסף  ותנאי  היהודית.  הקהילה  בידי  יהיה  המרחץ  לבית  שהמפתח  הייתה  ההלכה  מדרישות  אחת 
 .175 עמ'  ראו: שם,  הפרעה.  ללא  שירצו  עת  בכל  למקום  להיכנס  יוכלו  שיהודים  היה  נוכרים  תושביה  בעיר שרוב 
בירושלים היה המצב דומה, כפי שתיארה איטה ילין, אשתו של דוד ילין: 'ארבעה בתי מרחץ טורקיים היו בעיר העתיקה 
]...[ בכולם היו מקוואות בהכשר הרבנים והם היו סגורים על מנעול. המפתח היה בידי אישה ספרדייה,  ]בירושלים[ 
שהייתה המשגיחה ושומרת על המקום' )א' ילין, לצאצאי: זכרונותי, ב, ירושלים תשל"ט, עמ' 18(. על בתי המרחץ 
והמקוואות בירושלים ראו: ז' שבתי, ירושלים הבלתי נודעת: פרקים בתולדות הישוב היהודי בעיר העתיקה בדורות 

האחרונים, בית אל 1998, עמ' 129–140.
מני  ראו:  מרקה.  ערף  חאג'  היה  המרחץ  בית  בעל  של  ששמו  מני  ציין  אחר  במקום   .91 עמ'   ,)2 הערה  )לעיל,  מני   35 

)לעיל, הערה 4(, עמ' 82. 
היו בחברון שישה בתי מרחץ. על בית מרחץ זה ראו: דאו )לעיל, הערה 33(, עמ' 80–82.  36

הקהילה הספרדית הסתפקה בחתימת חוזה עם בעל בית המרחץ הגדול, שייחד מקום לטבילת בנות ישראל, 
בתנאי שמפתח הטבילה יהיה תמיד בידי בוליסה ג'מילה אשת גבאי הקהילה.34 אולם, כדי שלא תצטרכנה 
כסף  סכום  הכולל  קופת  הקדישה  לטבילה,  בלכתן  החצר  לכתלי  מחוץ  השוק  באמצע  לסובב  ישראל  בנות 
והתקינה מעין מעבר צנוע בצורת לבירנט בין סמטאות החצר שתחילתו בחצר ביתו של הגבאי וסופו בקיר 
המערבי ]המזרחי?[ של חומת החצר, שם פרצו את הקיר ופתחו דלת קטנה שהובילה את בנות ישראל עד דלת 

בית המרחץ, והיא נקראת עד היום פואירטה דיל באניו ]שער בית המרחץ[.35

אבישר  כתב  התרשים  בכותרת 
כאמור שזה 'תרשים משוער', ועל פי 
בבירור  עולה  הספרותיים  התיאורים 
בית  הוא  שבתרשים  המרחץ  שבית 
המרחץ הממלוכי הגדול, ששמו המלא 

חמאם ִאבראהים אלחליל )איור 5(.
חמאם  נוסף,  מרחץ  בית  אומנם 
רכה, היה צמוד לבריכת הסולטאן  אלּבִ
)ומכאן שמו(, אך הוא היה במרחק מה 
מהרובע היהודי, מחוץ לתחום המוצג 
וגודלו  ונוסף על כך מבנהו  בתרשים, 
לתיאורים  מתאימים  אינם  הקטן 
לצרכים  שימש  והוא  הספרותיים, 
צמוד  היה  אלחליל  חמאם  פרטיים.36 

לגטו היהודי ממזרח לו, ורק סמטה צרה הפרידה בין חומת הגטו לחמאם. אם כן אבישר היה צריך 
'משכנות  בצד השמאלי של התרשים, במקום שבו כתב  ו'ש']ער[ המרחץ'  'בית המרחץ'  את  למקם 
הערבים'. מיקום זה של בית המרחץ עולה בקנה אחד עם תיאור מיקום שער המרחץ בשיר של קמחי: 
ָהֹלְך   / שלי[  ]ההדגשה  ֲהפּוָכה  ְלָבָנה  ֲחִצי  ּכַ עֹול  ִמְשׁ עֹוד   / ]הרחבה[  ָה"ְרחֹוב"  בֹוד  ִמְכּ ְיִמיָנה  ל  ּצֵ 'ִהְתּפַ
לֹום ]שער  ָשׁ י ַהִגיעֹו ּבְ ִליׁשִ ְ לּויֹות / ַעד ַלּמֹוָצא ַהׁשּ ַחְצרֹות ְגּ ְמבֹואֹות ֲאֵפִלים / ִהְתַרֵחב ְוָהֹלְך ּבְ ץ ּבִ ּוֵ ְוִהְתּכַ

איור 5: גג החמאם 
הממלוכי אלחליל 

כיום. במרכז 
התמונה כיפה 
מחוררת, שהיו 

משובצות בה 
צלחות זכוכית 

צבעוניות. הכיפה 
נמצאת מעל החדר 

החם. מסביבה 
ארבע כיפות נמוכות 
ממנה, מחוררות גם 
הן, שכל אחת מהן 

מעל חדר רחצה. 
מאחור נראית 

הארובה, ומאחוריה 
מימין כיפה 

מתומנת מעל חדר 
המלתחה. החמאם 
היה פעיל עד שנת 
1986, כיום נמצא 

בו 'מוזיאון חברון' 
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ע' קמחי, חברון בילדותי: חברון לפני חורבנה: שירים, ירושלים תשכ"ו, עמ' 66.  37
מני )לעיל, הערה 4(, עמ' 138–139; בר־כוכבא )לעיל, הערה 33(, עמ' 44, 48–49.   38

ריאיון בעל־פה, 8 ביולי 2015, במהלך השיפוצים של החמאם. מני ציין שבור הטבילה היה במרכז אולם בית המרחץ.   39
139. עם עזיבת היהודים את העיר לאחר מאורעות תרפ"ט כבר לא היה שימוש בבור הטבילה,  ראו: מני )שם(, עמ' 
וסביר שנסתם או שעל מקומו נבנה מתקן אחר, כפי שאירע בירושלים. ראו: שבתי )לעיל, הערה 34(, עמ' 136. בשכם 
היו שמונה בתי מרחץ ובכל אחד הייתה בריכה באחד מחדרי הרחצה. אולם למעט בחמאם אלקאׁדי, כל הבריכות האלו 
נסתמו, אולי מחשש להפצת מחלות. הבריכה בחמאם אלקאׁדי לא נסתמה כי שימשה כבור טבילה וטוהרה לקהילה 

השומרונית בעיר. ראו: דאו )לעיל, הערה 33(, עמ' 15.
על ההתפתחות העיר במישור הכלכלי וכתוצאה מכך גם במישור הדמוגרפי ראו: קרמון )לעיל, הערה 2(, עמ' 70.  40

הגדול  ביתו  את  שבנה  סלונים,  יצחק  לוי  החב"די  המנהיג  של  מביתו  הרחק  לא  נפתח  השער  כי  להדגיש  ראוי   41 
מצפון־מערב לרובע בשנת 1860 לערך. ראו: קליין )לעיל, הערה 6(, עמ' 38–45 והערה 63.

הפוכה'  לבנה  'כחצי  הביטוי  המרחץ['.37 
מתאים לתיאור הסמטה היוצאת מהרחבה 
השמאלי  בצד  ונמשכת  הרובע,  שבמרכז 

של התרשים.
מני תיאר גם את טקס הטבלת הכלה 
את  תואם  ותיאורו  המרחץ,  בית  בתוך 
כפי  אלחליל  חמאם  של  הפנימי  המבנה 
שהוא מוכר היום.38 על פי תיאורו שהובא 
בקיר  דלת  עם  קטן  פתח  פתחו  לעיל 
הסמטה שבין חומת הגטו לבית המרחץ, 
כדי לאפשר לבנות ישראל להגיע בצנעה 
מטרים  ואכן  המרחץ.  לבית  ובקלות 
פתח  נמצא  המרחץ  בית  מפתח  אחדים 
שהוא  אפשר   ,)6 )איור  הגטו  בחומת 
ששימש את הנשים בדרכן לטבילה. כך בזכות התרשים — בתיקון קל מתוך הכרת השטח והתיאור 
הספרותי — נמצא שער המרחץ, שמקומו לא היה ידוע. למרות הסריקות בתוך מבנה החמאם ותחקיר 

שקיימתי עם מהנדס השיקום והשחזור של החמאם, ַהַלמי מאַרֶקה, בור הטבילה עצמו לא נמצא.39 

השער החדש
במחצית השנייה של המאה התשע עשרה החל תהליך היציאה מן הרובע העתיק, שהתאפשר בעיקר בשל 
השתפרות תנאי הביטחון. באותה עת נסללה דרך המרכבות לירושלים, והנסיעה ארכה כחמש שעות. 
היציאה מהחומות ובפרט הפעילות הכלכלית הייתה לכיוון מערב; ממערב לגטו הוקמו מחסנים, בתי 
מלאכה גדולים וחנויות, ולאחר מכן גם בנייני מגורים חדשים ומרווחים.40 על כן יזמה הקהילה היהודית 
פתיחת שער חדש שיקשר את הרובע עם הבתים החדשים שנבנו מחוץ לחומה ועם חצר האשכנזים.41 
שער זה נפתח ברחוב השוק בצד המערבי של הגטו. מאחר שהשער נפתח לתוך בתי הרובע הצפופים 

נמשכה הדרך ממנו בקמרונות ובמסדרונות חשוכים וארוכים, והמעבר בו היה לא נוח.

איור 6: משמאל 
הפתח הנמוך )שער 

בית המרחץ?( 
בחומת הגטו 
 היהודי )א(, 

מימין שער הכניסה 
הממלוכי לחמאם 

אלחליל )ג(, 
וביניהם סמטה 

צרה )ב(

א

ב

ג
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אבישר )לעיל, הערה 7(, עמ' 115.  42
בתרשים נמצאים בסמוך לשער החדש, במפלס עליון: 'תלמוד תורה', 'מרפאה', 'ביה"כ של האשכנזים', ובלשונו של   43

קמחי: 'בית ספר, מרקחת וכנסת'.
קמחי )לעיל, הערה 37(, עמ' 63–64.  44

כך תיאר אבישר את השער והמעבר: 'וכל שנכנס דרך "השער החדש" 
תאחזהו אימה, כי בעברך בו נלכד היית בתוך קמרונים אפלים ומזוהמים, 
משו הקמרונים מחבואים  ׁשִ ובלילות  שכל עובר ושב עשה שם את צרכיו. 
ויש  עליהם.  לספר  שלא  ומוטב  ישמעאל  מבית  התחתון  העולם  לאנשי 
שם  העובר  וכל  הרעים,  והרוחות  השדים  משכן  היה  זה  שמקום  מאמינים 

בלילה ניזוק'.42 תיאור דומה, אך בלשון פיוטית, כתב קמחי:

ּה ֵמאֹור יֹום מּוֶאֶרת  ִלּבָ ְרָצה ּבְ פּוָלה / ִעם ּפִ ְמָעָרה ּכְ ִלי ]השער החדש[ ָאֵפל ּכִ ָמבֹוא ֶשׁ
ית ֵסֶפר, ֶמְרַקַחת ּוְכֶנֶסת43 / צֹוֵעד ֲאִני ְלַאט ּוְפִסיעֹוַתי ֶאְמֶנה / ָהֶרֶגל  / ּוְלַמְעָלה ּבֵ
ַתִים  ַאּמָ ה  ָאְרּכָ ה,  ַאּמָ ה  ָרְחּבָ ַמִים /  ׁשָ ְגלּוַית  ִפְרָצה  ּבְ ִני  ִהּנְ  ]...[ ׁש /  ְלַמּשֵׁ ד  ְוַהּיָ ל  לַרֵגּ
י  ּתֵ ׁשְ ין  ּבֵ  / ְוָקא  ַדּ אן  ּכָ ַמּדּוַע  ָיא  קּוׁשְ ֹאל  ִלְשׁ ְוֵאין   / ִחּכּוִני  ֵחק  ְלׂשַ יִלי  ִמּגִ ִויָלִדים   /
ִנְבָלע  ִלְהיֹות   / ְספּורֹות  ַמְדֵרגֹות  ּוְבֵכן,  ֲאִני,  עֹוֶלה   ]...[  / ִלְקּבַֹע  מֹוֲעדֹון  ְמָערֹות 
לּוִים  ּתְ ִביׁש  ַעּכָ ֲאִריֵגי   / ה  ִמְתַעּבֶ ְך  ַהחֹוׁשֶ ְוַצר,  הֹוֵלְך  ִביל  ְ ַהׁשּ  / ִני  ַהֵשּׁ אֹוֶפל  ּבָ ָמֵהר 
 / ֲאֵחִרים  גּוִפים  ּבְ ֶנֱאָבק  ְוגּוִפי  ֵיׁש   / י  ְוַתְרּבּוִשׁ ִמְצִחי  י,  ַאּפִ ּבְ ִפים  ִנְלּפָ  / ַמָעלה  ִמּלְ
ִחיד  ַהּיָ  / ֲעָבר  ַהּמַ ֵמַאְדנּות  ֵטר  ְלִהּפָ ְוֵאין   / ְוַהקֹול  ָהֵריַח  ְלִפי  ִלְסִטים  אֹו  יִרים  ַמּכִ

ַמִים.44 ה ׁשָ ה ְפִסיעֹות ְוִהֵנּ ָמּ ה, ִלְרפּוָאה ּוְלִלּמּוד / עֹוד ּכַ ִלְתִפיּלָ

בעוד מיקומו של שער השוק ידוע, לא היה ניתן לזהות את מיקומו של השער החדש. בפינה הימנית 
התחתונה בתרשים פונה רחוב השוק צפונה, ובנקודת התפנית יש מעין גומחה הצמודה למילה 'מקוה'. 
גומחה זו היא אחת היציאות מרחוב השוק ונקראת היום שער 3 )המעבר דרכו חסום(. בין הגומחה לבין 
השער החדש שרטט אבישר שלושה קמרונות, שמציינים חנויות. בבדיקה שערכתי במקום ספרתי את 
החנויות, וכשהגעתי לחנות הרביעית היה ברור לי שהגעתי לשער החדש )איור 7(. התברר כי לאחר 
פרעות תרפ"ט חדלו לעבור דרך שער זה, וסוחר הפך את המעבר לחנות. הסוחר העובד בחנות היום 
הוביל אותי לחלקּה האחורי והמוסתר והראה לי את האטימה של השער. וכך איתרתי ללא צל של ספק 

את השער החדש.
לסיכום, שלושת השערים ששימשו את הרובע היהודי העתיק בחברון השתמרו וקיימים עד היום. 

איתור שניים מהם התאפשר בזכות התיאורים הספרותיים והייצוג הגרפי בתרשים של אבישר.

בתי הכנסת
בגטו היו ארבעה בתי כנסת )ראו בתרשים(: שניים לספרדים )בית הכנסת על שם אברהם אבינו ובית 
הכנסת של הרא"ם ]'בית יעקב'[( ושניים לאשכנזים )בית הכנסת של האשכנזים ובית הכנסת הקטן(. 
בתי הכנסת נבנו בזמנים שונים על פי סדר זה: בית הכנסת על שם אברהם אבינו, בית הכנסת הקטן, 

בית הכנסת של הרא"ם ובית הכנסת של האשכנזים.

איור 7: השער 
החדש, דלת חנות 
רחבה הורכבה על 

קמרון צר ממנה 
בהרבה



גרשון בר־כוכבא 60  קתדרה

7 4 - 4 5  ' מ ע  , ט " ע ש ת י  ר ש ת  ,1 6 9 ה  ר ד ת ק

יום הכיפורים. הסיפור הופיע לראשונה בהקדמה  מקור השם באגדה על הופעת אברהם אבינו כמשלים מניין בליל   45
לספרו של ר' נפתלי הרץ בכרך, עמק המלך, אמסטרדם ת"ח. 

ייסודו לימי הגאונים.  1540. אולם לדברי אבישר היו שהקדימו את  התאריך המקובל לייסוד בית הכנסת הוא שנת   46 
138, טור א. פרטים נוספים על ר' מלכיאל אשכנזי רב הפעלים ראו: י' לייכטר,  7(, עמ'  ראו: אבישר )לעיל, הערה 
'מצפת לחברון: על מעברם של חכמים מצפת לחברון במאה השש־עשרה', כנס מחקרי חברון, א )תשע"א(, עמ' 50–52.

אבישר )שם(, עמ' 104, טור ב.  47
מני )לעיל, הערה 4(, עמ' 82. עוד פרטים על המיילדת חנה אשכנזי ראו: קליין )לעיל, הערה 6(, עמ' 93–94.  48

בית הכנסת על שם אברהם אבינו
בית הכנסת על שם אברהם אבינו, המפורסם והעתיק מבין בתי הכנסת בחברון, היה המבנה המרכזי 
בגטו, כפי שניכר גם בתרשים.45 הוא שוקם לפי המסורת על ידי ר' מלכיאל אשכנזי, שהגיע לחברון 
עם הקהילה הספרדית בעקבות גירוש ספרד.46 בבית הכנסת 
נועד  )ארונות קודש(: הגדול, מול הבימה,  היו שני היכלות 
הוא  גם  והשני, שהיה  כל השנה,  בהם  תורה שקראו  לספרי 
בכותל הצפוני, מימין לזה הגדול, נועד לספרי תורה עתיקים 
שהיו מוציאים בימים טובים )יום כיפור, שמחת תורה ועוד(; 
הדיברות  עשרת  ועליהם  הברית  לוחות  היו  זה  היכל  מעל 

)איור 8(.
כאמור בשנת 1931 שבו כשלושים משפחות לחברון על 
מנת לחדש את היישוב היהודי בעיר, אך רובן ככולן העדיפו 
שהלך  ומי  בחלקו,  הרוס  היה  הגטו  לגטו.  מחוץ  להשתכן 
הקודרים,  הקירות  בין  המרחפת  באימה  חש  בסמטאותיו 
שביניהם עוד הדהדו זיכרונות פרעות תרפ"ט. עם זאת מעת 
לעת התקיימו תפילות בבית הכנסת על שם אברהם אבינו. 
יצחק  ר'  המקובל  הרב  היה  פעם  שמדי  סיפר  אבישר  עודד 
אלפיה בא מירושלים לחברון עם שיירה של חסידיו להתפלל 
בבית הכנסת על שם אברהם אבינו שבגטו ואף לקיים במקום 

תענית ציבור, אך הם חזרו כלעומת שבאו.47 
המהלך בסמטאות הגטו בשנים שלפני הפרעות היה עלול 
הגגות,  מעל  עובר  הבתים,  מאחד  שיוצא  בחבל  להיתקל 
משתחל דרך אחד מחלונות בית הכנסת, ומגיע אל תוך ארון 
הייתה  'המיילדת  מני:  סיפר  זו  מיוחדת  סגולה  על  הקודש. 
אשכנזייה ונקראה בפיהם ָחֶנה ובפי הספרדים נקראה "בוליסה חנה" ]...[ היו לה סגולות רבות ושונות 
להקלת חבלי הלידה, וביחוד למקשות בלדתן. למבכירות הייתה נוהגת לקשור חבל מהבטן עד ספר 
התורה שבהיכל בית הכנסת, החבל היה עובר דרך החלון של היולדת ועל כמה גגות של בתי ה"חצר", 

לפי המרחק, עד הגיעו לבית הכנסת'.48

איור 8: פנים בית 
הכנסת על שם 
אברהם אבינו, 

שנות השלושים של 
המאה העשרים. 

מעל ההיכל הימני 
לוחות הברית 

ועליהם עשרת 
הדיברות, דלת 

ההיכל השמאלי 
פתוחה. שני מימין: 
יעקב עזרא, רביעי 

מימין: דוד חסון 
)באדיבות ארכיון חברון(
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תש"ס,  ירושלים  טבגר,  ב"נ  תרגמה  שלי,  חברון  טבגר,  ב'  ראו:  ולתיחומו  הכנסת  בית  מקום  לאיתור  הפעולות  על   49 
עמ' 100–120, 156–162; נ' ארנון, 'בית הכנסת אברהם אבינו בחברון', ח' ברנס וע' ארליך )עורכות(, לקט מאמרים, 
עדויות ותמונות במלאת 50 שנה למאורעות תרפ"ט בחברון, קריית ארבע תשל"ט, עמ' 95–105. תוכנית אדריכלית של 

בית הכנסת ראו: י' פינקרפלד, בשבילי אומנות יהודית: ספר זיכרון, מרחביה תשי"ח, עמ' 81. 
אבישר, הד המזרח )לעיל, הערה 20(. וראו: י' גור־אריה, חסידות חב"ד בחברון: מראשית הישוב החב"די בארץ־ישראל   50

עד שנת 1866, להבות הבשן 2001, עמ' 140 והערה 7. על ייסוד הקהילה האשכנזית ראו להלן הערה 61.
אבישר )לעיל, הערה 7(, עמ' 116.  51

בית הכנסת נהרס על ידי הירדנים במסגרת ההרס והפינוי של שטח הגטו. בשנות השבעים של 
המאה העשרים איתרו הרב זלמן קורן ופרופ' בן־ציון טבגר את יסודות בית הכנסת, ובאמצעות מספר 
תצלומים, עדויות ותוכנית אדריכלית של האדריכל יעקב פינקרפלד משנת 1936 שוחזר בית הכנסת 

בתבניתו ובמידותיו המקוריות ונחנך מחדש בשנת 49.1981

בית הכנסת הקטן
זה, שהיה חלק מבית הכנסת על שם אברהם אבינו, נרכש מהקהילה הספרדית והוכשר  בית כנסת 
על ידי ר' שמעון שמרלינג. סביר שנבנה בתחילת שנות העשרים של המאה התשע עשרה, עם הגעת 

 1839 בשנת  ביקר  מונטיפיורי  לעיר.  החב"דית  האשכנזית  הקהילה 
בחברון והתפלל תפילת מנחה של שבת בבית כנסת זה. ראשי חב"ד 
בחברון כתבו לו מכתב תודה על השתתפותו בתפילה בבית הכנסת, 

והעניקו לו כמתנת נצח את המקום המכובד שבו עמד והתפלל. 
כך תיאר אבישר את בית הכנסת הקטן: 'במרכז הגיטו רבץ איתן 
בית הכנסת הגדול על שם אברהם אבינו. בית כנסת עתיק יומין ]...[ 
ובין כתפיו שכן בית הכנסת הקטן של העדה האשכנזית, קרובים זה 
לזה, וענו אלו לאלו "אמן, ברוך הוא וברוך שמו" אחרי קדיש וברכו'.50 

במקום אחר סיפר: 

סביב שני בתי כנסת אלה הייתה רווחת מלחמת דעות: באיזה מהם הופיע 
הופיע  אברהם  אבינו  כי  בשלהם  הספרדים  מנין?  להשלים  אבינו  אברהם 
לכך:  וכהוכחה  כן!  לא  טענו:  והאשכנזים  הגדול שעל שמו,  הכנסת  בבית 
בבית הכנסת הגדול היה מנין קבוע, אך בבית הכנסת הקטן של האשכנזים 
ותיק"ו  המנין,  את  והשלים  אבינו  אברהם  בא  ה'עשירי',  רוב  על  היה  חסר 

]תשבי יתרץ קושיות ובעיות[.51

מכיוון שבית הכנסת הקטן היה צמוד לקיר הצפוני של הרובע ובמפלס הנמוך של בתי הרובע, רק חלקו 
העליון נהרס, וקירו הקדמי — ובו גומחת ארון הקודש — שרד )איור 9(.

בית הכנסת של האשכנזים
בית הכנסת של האשכנזים, המופיע בתרשים של אבישר מצד ימין למטה, נבנה בשנת תרי"ג )1853( 
מתרומת מנשה יחזקאל ואחיו ששון יחזקאל מבגדאד. לא נשארו שרידים שלו, ואף לא נמצאה תמונה 

איור 9: בית הכנסת 
הקטן לאחר שיפוצו, 

מכונה היום בית 
כנסת 'מנוחה רחל'
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אך ראו: ר' זאבי )עורך(, טבח חברון תרפ"ט, ירושלים תשנ"ה, עמ' 56, 74, 75 — נדפסו שם שלוש תמונות שעל פי   52
הכיתוב נראה בהן 'ביהכ"נ ]בית הכנסת[ הגדול של האשכנזים'. אולם אלו תמונות של בית הכנסת 'בית יעקב' של הרב 
מני. השוו שם לתמונות בעמ' 34, 48, 49; בתמונה בעמ' 49 נראה בבירור לוח ההקדשה על הקיר, ובשורה השנייה נראות 
המילים 'בית יעקב'. פרטים נוספים על בית הכנסת האשכנזי הגדול ראו: ש' לוין וד' בר, תולדות חב"ד בארץ הקודש, 
ברוקלין תשמ"ח, עמ' פו–פז. על לוח ההקדשה בבית הכנסת האשכנזי ראו: פ' גרייבסקי, אבני זכרון, ד, ירושלים תרפ"ט, 
סימן תשכ. לשון הכתובת שם: 'בית הכנסת הקדושה והמפוארה לתפילה ולתורה ולתעודה, ישיבה של מעלה ובית הכנסת 

אורחים ובית טבילה ועזרת נשים וכל החצר החדשה'. ראו גם: גור־אריה )לעיל, הערה 50(, עמ' 165–166.
שיעור קומתו הרוחנית, כוחו בפסיקת הלכה וקשריו עם קהילות יהודיות רבות ברחבי העולם הביאו במישרין לשינוי   53
לטובה במצב הרוחני, הכלכלי והדמוגרפי של היישוב היהודי בחברון. בהנהגתו זכתה קהילת חברון לעצמאות מנהלית, 
וההשתחררות מהאפוטרופסות של קהילת ירושלים אפשרה יוזמות פיתוח. הרא"ם פעל לרכישת קרקעות רבות בסביבות 
חברון ולבניית בתים מרווחים מחוץ לתחום הגטו היהודי. הוא היה חבר באגודה 'מחזירי עטרה ליושנה', ששמה לה 
סלימאן  הרב  בנו  לאור  הוציא  פטירתו  לאחר  בארץ־ישראל.  חקלאיים  יישובים  הקמת  לצורך  אדמות  לגאול  למטרה 
מנחם מני את ספרו הראשון של אביו, 'שיח יצחק' )לעיל, הערה 30(. בהקדמה לספר סקר את תולדות חיי אביו, וסקירה 
)1936( הוציא לאור נכדו מנשה מני )בנו של יעקב  זו היא המקור העיקרי למידע שבידינו על הרא"ם. בשנת תרצ"ו 
 מני(, את הספר 'רבי אליהו מני זצ"ל' )לעיל, הערה 2(, ונכדו אהרן מני )בנו של הרב סלימאן מנחם מני( הביא לדפוס 
מכתב־יד באותה שנה ספר נוסף של סבו, 'זכרונות אליהו' )לעיל, הערה 17(. בהקדמה לספר הוסיף אהרן אילן משפחתי 
עם ביאורים, ובו פירוט שמותיהם של קרוב ל־300 בני משפחה. נוסף על כך כתב מנשה מני פרק מיוחד על פועלו של 
הרא"ם בחברון. ראו: אבישר )לעיל, הערה 7(, עמ' 184–191. מאמר על הרא"ם ובו מידע נוסף שהצטבר במשך השנים ראו: 
ג' בר־כוכבא, 'הרא"ם )רבי אליהו מני( — אישיותו, דמותו ופועלו', כנס מחקרי חברון ויהודה, ד )תשע"ה(, עמ' 45–62.

מני )לעיל, הערה 2(, עמ' 22; אבישר )שם(, עמ' 138, טור א.  54
על הניסיון לרכוש את המצודה שליד מערת המכפלה כדי לבנות שם את בית הכנסת ראו: מני )שם(, עמ' 26; בר־כוכבא   55
)לעיל, הערה 53(, עמ' 52–53. אפשר שתלמידו המובהק וגיסו ר' יוסף חיים, בעל 'בן איש חי', ביקר בארץ בשנת 1869 
על מנת לסייע ברכישה זו, ומכל מקום היה זה ביקורו היחיד בארץ. מקובל כיום לייחס לר' יוסף חיים מבגדאד את 
היוזמה לרכישת השטח הסמוך לכותל לשם בניית הישיבה 'פורת יוסף'. אולם מתוך איגרת שכתב הרא"ם שנים רבות 
קודם יש להסיק כי הוא, ולא ר' יוסף חיים, יזם רכישה זו. וכך כתב הרא"ם באיגרת: 'ואליכם אישים רבנים, גאונים, 
רוזנים, וקצינים, אשר בכל ארצות פזורינו נקרא בקול גדול למען איש איש ממקומו יוציאו את הרעיון הנשגב הזה 
לפועל, לקנות או לבנות אחוזת קרקע סמוך לכותל המערבי זה מקום מקדש לבנות בו בתי מדרשות להתפלל בתוכו 

 ,11 )איור  1910 בקירוב  ניתן לראות מראה כללי שלו ממערב בתצלום משנת  מפנים בית הכנסת. 
האות ב(.52

בית הכנסת של הרא"ם
הרב אליהו מני )הרא"ם( עלה מבבל בשנת 1856 והתיישב בירושלים. לאחר כשנתיים, עקב בריאותו 
הרופפת, הדרים לחברון, ומשנת 1865 שימש כחכם באשי ורבה הספרדי של חברון, עד פטירתו בקיץ 
1899. הרא"ם, בסיוע תורמים, בנה והרחיב מספר בניינים ברובע.53 הוא פעל להרחיב גם את בית 
הכנסת על שם אברהם אבינו, אך קמו מתנגדים ליוזמה זו, כנראה בגלל הצורך לפנות בתי דירות 
לצורך ההרחבה. מכל מקום בית הכנסת על שם אברהם אבינו כפי ששוחזר ונחנך מחדש הוא בתבנית 
ההרחבה של הרא"ם.54 למרות הרחבה זו, עקב גידול הקהילה עדיין היה צורך לבנות עוד בית כנסת. 
נוסף על כך רצה הרא"ם לייסד בית כנסת שיתפללו בו כמנהג ותיקין על פי נוסח המקובלים האר"י ור' 
שלום שרעבי )הרש"ש(. בשנת 1869 ניסה לרכוש את המצודה )הקלעא(, מתחם סגור הצמוד למערת 
המכפלה, במטרה לבנות שם את בית הכנסת, אך ניסיון זה לא צלח. על כן הפנה את מאמצי בניית 
בית הכנסת לתחום הרובע, ואכן לאחר מספר שנים עלה בידו להקים את בית הכנסת 'בית יעקב', 

והוא עצמו שימש בו כחזן.55 
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]ההדגשה שלי[' )ה"מ גלבשטיין, חוסן ישועות, ירושלים תרל"ט, דף טז ע"ב; א"ס מני, 'אגרות, הסכמות, כתבי שליחות 
ותקנות — אסופה ראשונה', קובץ מן הגנזים, ח ]תשע"ז[, סי' מז, עמ' רכא–רכב(. יוזמה זו, שעולה בקנה אחד עם ניסיונו 
לגאולת המצודה שליד מערת המכפלה, נשאה פרי — בהשתדלותו של ר' יוסף חיים — ועל השטח שנרכש נבנתה ישיבת 

'פורת יוסף'. תודתי לרב משה הלל ממכון 'אהבת שלום', שהסב את תשומת ליבי לאיגרת זו.
בשנת תר"ל )1870( ביקר הרא"ם בבית הגביר ר' רפאל אהרן הלוי בדמשק, וקיבל שם את תרומתו לבניית בית הכנסת,   56
50 נפוליאון זהב. על הביקור ראו: א' בן־יעקב, יהודי בבל בארץ־ישראל: מהעליות הראשונות עד היום, ירושלים תש"ם, 
עמ' 72, הערה 13. על הגביר רפאל אהרן הלוי ראו: מ"ד גאון, יהודי המזרח בארץ ישראל, ב, ירושלים תש"ס ]ירושלים 
תרפ"ח–תרצ"ח[, עמ' 337. תודתי לרב משה הלל, המחזיק באיגרת המקורית, על שהרשה לי לפרסם את הקטע המתייחס 
לתאריכים וכן על פענוח כתובת ההקדשה בבית הכנסת 'בית יעקב'. ללשון הכתובת ראו: זאבי )לעיל, הערה 52(, עמ' 49. 

ש"ז מנדיל, זכרון ירושלים, עמ' י, נדפס בתוך: א"ל חריף, אם למסורות, ירושלים תרל"ו.   57
אבישר )לעיל, הערה 7(, עמ' 362. באיור 17 נראית חורשת עצי הזית מול בית הכנסת.  58

תאריך בניית בית הכנסת עולה מאיגרת ששלח הרא"ם מחברון בכ"ב בסיוון תרל"ו )1876( אל הרב 
אבנר ישראל הצרפתי, אב בית דין בעיר פאס שבמרוקו. באיגרת זו ציין הרא"ם ארבע שנים לייסוד 
בית הכנסת 'בית יעקב', כלומר בית הכנסת נוסד בשנת 1872. מנגד בלוח הזיכרון שהיה תלוי על קיר 
המזרח בפנים בית הכנסת, נחרת: ']... ...[ השר ]...[ רפאל אהרן הלוי הי"ו >שנדב לבהכ"נ< הנקראת 
בית יעקב יכב"צ ]ייכון בצדק[ סך חמשים נאפליון זהב. יה"ר ]יהי רצון[ שזכות אבותינו הק']דושים[ 
אברהם יצחק יעקב יעמוד לו >ויראה זרע יאריך ימים< אכי"ר ]אמן כן יהי רצון[ >שנת< וזכות אבות 
לבנים תזכור ]תרל"ג, 1873[ >לפ"ק ]לפרט קטן[<'. ואם כן יש לקבוע את זמן הבנייה, שארכה כשנה, 

לשנים 1872–56.1873
בית הכנסת 'בית יעקב' נבנה בפאר 
בנייני  משאר  בצורתו  שונה  והיה  רב 
זלמן  שניאור  אותו  תיאר  כך  הגטו. 
הנקראת  הכנסת  'בית  מנדלוביץ': 
]ייכון בצדק[ בנין  "בית יעקב", יכב"ץ 
יחיד מכל בתי  הוא  ואך  מפואר מאוד 
עיה"ק ]עיר הקודש[ חברון ת"ו ]תיבנה 
ותיכונן[ בבנינו וכאחד מבתי אירופ"א 
לבתי  ההשוואה  יחשב'.57  במקור[  ]כך 
הרעפים  גג  בגלל  גם  היא  אירופה 
האדומים, שהבליט אותו משאר הבתים 

)איור 10(. 
בבית  השבת  קבלת  את  בתארו 
הכנסת 'בית יעקב' כתב מני: 'משקרבה 

השמש לערוב וראשי ההרים עטו ארגמן, היו רואים את הדמויות הלבנות הללו ]חסידים עטויי גלימות 
 לבנות[ מתרוממות ממקומותיהן, ויוצאות במעגל חסידים אל רחבת בית הכנסת הפונה אל חורשת 

עצי הזית אשר מול הרי יהודה לקראת שבת מלכתא, כשם שנהג האר"י בצפת'.58 
לאחר הרס הרובע על ידי הירדנים לא נשאר שריד מבית הכנסת.

איור 10: הבריכה 
הגדולה )בריכת 

הסולטאן( לכיוון 
צפון־מערב לעבר 

הרובע היהודי, 
ברקע מתנשא בית 
הכנסת של הרא"ם 
'בית יעקב' בעל גג 
הרעפים המשופע 

)א(, שהיה חלק 
ממכלול 'בית הרב' 
שכלל גם את ביתו 

הפרטי של רבי 
אליהו מני וגם 

אכסניה 
 )סוף שנות הארבעים 
של המאה העשרים, 

באדיבות ארכיון חברון(
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ינאית־בן־צבי )לעיל, הערה 31(, עמ' 51.  59
מני )לעיל, הערה 2(, עמ' 30, ושם בעמ' 87 כתב מני שבימי הרגל התקינו את אולמי המרתפים של בית הכנסת 'בית   60

יעקב' לשמש מעונות להמונים; אבישר )לעיל, הערה 7(, עמ' 117.

בית הרב
צמוד לבית הכנסת 'בית יעקב' ממערב עמד ביתו של הרא"ם — 'בית הרב' בתרשים. ביתו היה מורכב 
מכמה מרחבים: מביתו הפרטי, מבית הכַנסת אורחים )אכסניה( ומבית הכנסת 'בית יעקב'. כל המכלול 
בית  עדויות ספרותיות המתארות את  יש כמה  היהודי.  הרובע  נבנה בחלק הדרומי־מזרחי של  הזה 
ינאית־בן־צבי תיארה   .)18 )איור  יעקב'  'בית  בית הכנסת  ושל  וכן תמונות אחדות של הבית  הרב, 

בזיכרונותיה את מדרגות הכניסה לבית הרב ולאכסניה: 

]שמש הרב[ מעמיד לרשותנו את חדר  ]...[ הוא  ]ההדגשה שלי[  במדרגות אל בית הרב מני  וכבר אנו עולים 
העלייה המזכיר באווירו חדר מלבב ונעים. על הרצפה מחצלת רחבה, ומחצלת צרה על אדן החלון. אני מציצה 
החוצה: מראה הרי חברון כלפי דרום מרהיב את העין, כרמים וחורשות זיתים שפע של עצים ]ראו: איור 17[, 

וסמוך לבית כברת אדמה עומדת בעזובתה.59

בתרשים עולות מן ה'רחבה' מדרגות לבית הרב ולאכסניה, שהייתה חלק ממכלול הבית. למרות הדלּות 
של יהודי חברון, באכסניה זו היו מארחים את האורחים ואת עולי הרגל הרבים שלושה ימים על חשבון 

הקהילה.60 
בית הכנסת 'בית יעקב' מזוהה היטב בצד הימני של תצלום משנת 1910 בקירוב )איור 11( באמצעות 
הקירוי המשופע על מרפסת בית הכנסת )האות ו באיור(. בקדמת התמונה נראה בית הרא"ם )האות ה 

באיור(, ועל מעקה הבית נראים שטיחים פרוסים לייבוש או לאוורור.
לאחר ההרס הירדני לא נשארו בשטח שרידים ממכלול בית הרב. 

איור 11: מוסדות 
הקהילה במבט 
ממערב למזרח. 

תקריב מתוך 
תצלום משנת 1910. 

משמאל מבנה 
בן שתי קומות. 

בקומה התחתונה 
היו המקווה ובית 
המרחץ )א(. פס 

פיח, שנוצר מעשן 
תנור החימום של 

בית המרחץ, יוצא 
מהחלון הימני הגדול 

בקומה התחתונה 
ועולה אל בין שני 
החלונות בקומה 
השנייה. בקומה 

העליונה היה בית 
הכנסת הגדול 

)ב(. מימין לקומה 
העליונה יש מרווח 

קטן, שהוא חלק 
מהרחבה המרוצפת, 

ומימין לו ישיבת 
הרב חיד"א )ג(. 

מעל בית הכנסת 
האשכנזי מתנשא 

המבנה הגבוה ביותר 
שהיה בגטו, המכונה 

היום בית שש )ד(. 
מימין נראה בית 

הרב מני )ה(, ומימין 
לו מאחור מרפסת 
בית הכנסת 'בית 
יעקב' )ו(. מערת 
המכפלה ברקע 

התמונה )ז(, והבניין 
למטה )ח( השתמר 

וקיים עד היום
)אוסף מטסון, ספריית 

הקונגרס, וושינגטון(

א

ב

ד

ג

ז

ח

ה ו
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כשמדובר בקהילה האשכנזית בחברון הכוונה לקהילת חסידי חב"ד. הקבוצה הראשונה של חסידי חב"ד, בהנהגתו של   61
1844–1845 הגיעה מרוסיה לחברון עוד קבוצה של חסידי  1823, ובשנת  ר' שמעון שמרלינג, הגיעה לחברון בשנת 
חב"ד, בראשות משפחת סלונים. על ייסוד קהילת חב"ד בחברון ראו: גור־אריה )לעיל, הערה 50(, עמ' 36–41. במאה 
התשע עשרה הגיעו לחברון גם יהודים אשכנזים שלא היו קשורים לחב"ד, כגון משפחת הויזמאן, והם הקימו את קהילת 

קרלין. על המחלוקת בין קהילת חב"ד לקהילה ההונגרית ראו: קליין )לעיל, הערה 6(, עמ' 57–58.
מני )לעיל, הערה 4(, עמ' 199.  62

קמחי )לעיל, הערה 37(, עמ' 64.  63

מוסדות הקהילה הספרדית
נקרא  האגפים  שני  בין  המעבר  האשכנזי.61  והאגף  הספרדי  האגף  אגפים,  לשני  מחולק  היה  הגטו 

הקנטרה. וכך תיאר מני:

הזה  האפל  המעבר  האשכנזית.  העדה  של  הכנסת  בית  השני  ומצדה  הגטו,  השתרע  החצר  של  האחד  מצדה 
שבין שתי הרשויות, האשכנזי והגטו הספרדי היה נקרא בפי כל 'הַקְנַטָרה' של האשכנזים, היינו המנהרה של 
האשכנזים. בו היו המקווה של הנשים והמקווה של הגברים. במעבר היו עליות ומורדות, ואבני נגף ומכשולים 

אחרים שרגל בלתי מנוסה באפלה של המנהרה הייתה נכשלת בהם.62

מעבר אפל זה היה הדרך היחידה להגיע מתוך הרובע אל מוסדות הקהילה, כפי שתיאר קמחי: 'ְוֵאין 
ה, ִלְרפּוָאה ּוְלִלּמּוד'.63 ִחיד ]ההדגשה שלי[ ִלְתִפיָלּ ֲעָבר ַהָיּ ֵטר ֵמַאְדנּות ַהַמּ ְלִהּפָ

הסמטה  זו  עליו:  למקמה  אפשר  הספרותי  התיאור  בעזרת  אולם  בתרשים,  מסומנת  אינה  הקנטרה 
הכנסת  בית  רחוב  או  היהודים  מרחוב  חלק  והיא  הקטן',  'ביה"כ  לכיוון  החדש'  מה'ש']ער[   שיוצאת 
)איור 12(. מעבר חשוך זה היה צמוד לקיר הצפוני של הרובע ובמפלס התחתון שלו, כך שהיה סיכוי טוב 

איור 12: תקריב 
של מכלול מוסדות 

הקהילה מתוך 
התרשים של אבישר
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המכלול המקורי היה מורכב יותר. היה בו אגף נוסף מדרום, שאולי היה מקום מושבו של הוועד האשכנזי בראשיתו.   64
מקום הוועד מוזכר במפקד מונטיפיורי השני משנת 1866 כמקום סמוך ל'בית הכנסת הקטנה'. 

מני )לעיל, הערה 4(, עמ' 199.  65
קמחי )לעיל, הערה 37(, עמ' 67–68.  66

אבישר )לעיל, הערה 7(, עמ' 116–117.  67
ראו: שם, עמ' 154. לאחר שפונתה הקהילה היהודית בשנית על ידי הבריטים באפריל 1936 שב אליה יעקב עזרא, וחי   68
בעיר עד החלטת עצרת האו"ם ב־29 בנובמבר 1947. בימים של מתיחות הוא המשיך במלאכתו ביום אך בלילה היה 

מסתגר בחדר המרפאה לשעבר, שאפשר היה לנעול אותו בבריחי ברזל. ראו: שם, עמ' 111, טור א. 

שהוא לא נהרס. ואכן על פי התיאור הספרותי והתרשים הגרפי נמצאה הקנטרה. מסתבר שכאשר בנו 
את השכונה החדשה, מצאו הקבלנים מנהרה זו שלמה, ובמקום להרוס אותה סגרו אותה מצידה המערבי 
מתיישבי  את  היום  דירה שמשמשת  יצרו  וכך  דלת,  התקינו  המזרחי  ובצידה  חלון,  בו  והתקינו  בקיר 

חברון.64
ו'ביה"כ של  'תלמוד תורה'  'מרפאה',  'ישיבת הרב חיד"א',  בתרשים כתוב בצמוד ל'ש' החדש': 

האשכנזים'. מני תיאר את מיקום המוסדות:

מעל המנהרה ]הקנטרה[ הייתה רחבה גלויה ומרוצפת ]ההדגשה שלי, ראו: איור 13, האות ה[. בצדה האחד שכן 
]...[ מול הישיבה  כבוד בית עקד הספרים המיוחס להרב חיד"א, ונקרא בפי אנשי ה'חצר' 'הישיבה הגדולה' 
היה בית המרקחת המשותף לספרדים ולאשכנזים. משני העברים במעלה של כמה מדרגות, היו חדרי הישיבות 
ללומדים תלמוד ופוסקים. ולא היה קשה לאדם זר להגיע למקום זה אפילו מקצה ה'חצר', בעקבו אחרי קולות 

התלמידים המתנצחים בהלכה.65

קמחי תיאר אף הוא את התלמוד תורה מעל המנהרה:

ְמַלט ְוָעָלה /  ּנִ ַחת ]השער החדש[ / ֶחֶדר ְלתֹוַרת אֹור ֶשׁ ַער ִמּתַ ַ ְקָעה ֵמֹאֶפל ַהׁשּ ּבָ ַמִים / ׁשֶ ְרָצה ְגלּוַית ׁשָ ַעל ַלִפּ ִמּמַ
ים  ּלִ י ּתִ ִתּלֵ ֶלת / ּבִ ה ַעל ַיד ַהּדֶ ית, ִנְתָקל ַאּתָ ֵראִשׁ ִלי אֹור ָלֵצאת ְוָלֹבא / ּבְ ְפֶנה / ְמָערֹות ּבְ ּתִ י ְלָאן ׁשֶ ְך, ּכִ ֵמִעְמֵקי ַהֹחׁשֶ
ְפִנים /  ּבִ ְרצּוֵפי ָהֹעִני ׁשֶ ה ֵהם ּפַ ם ְלעֹוָלם ֹלא ָהיּו / ֵאֶלּ ים ׁשָ י ֲחָדִשׁ ׁש ְוֹזֶקן / ּכִ ּמוּּ לּו ִמׁשִּ ּבָ ל ַנֲעֵלי ַרְגַלִים / ְנָעִלים ׁשֶ ֶשׁ
ְתלּו ְוָעְמדּו  ּנִ ִריָדיו, ְקרּוֵמי עֹור ֶשׁ ִליל, אֹו ְכָתִמים ָלַבׁש / ּוְשׂ ְמַעט ּכָ נֹוָתיו / ִנְמָחה ּכִ ירֹות ֹלא נֹוְדעּו ׁשְ ַעל ַהּקִ ִסיד ֶשׁ

ּלּו.66 ר ּגִ ׂשָ ָמן ַעל ַהּבָ ְצֵעי ַיד ַהּזְ / ּפִ

אבישר מסר פרטים נוספים:

אחדים  במקומות  מפוזרים  היו  תורה  תלמודי  החדש'.  'השער  בקרבת  מרוכזים  היו  האחרים  העדה  מוסדות 
]...[ ואילו לומדי הגמרא אוכסנו ליד ישיבת הרב חיד"א ]...[ סמוך לכיתות הגמרא נמצאה ה'מרפאה' או כפי 
ליד   ]...[ העוזרים  ולידם  והרוקח  הרופא  עבדו  זה  בחדר  המרקחת.  בית  כלומר:  'לה־ספיסיריאה',  שכינוה: 
טובי  'שבעה  ישבו  חיד"א  הרב  בישיבת   ]...[ חיד"א'  הרב  וספריית  'הישיבה  כבוד  שכנה  העתיקה  המרפאה 
העיר'. ובשני וחמישי בשבוע ישב 'בית דין צדק' לשפוט בין איש לאיש ואיש לאשתו. הם היו דנים בענייני 
ממונות ובענייני אישות וכן בעניינים שונים המתרחשים בקרב העדה. יהודי חברון לא התוודעו לרשות ולא 
תבעו איש את רעהו לערכאות. כאן, בישיבת הרב חיד"א יושבו כל הפלוגתות וכאן הוצאו לפועל פסקי הדין 

אם במידת הדין ואם במידת הרחמים.67

עודד אבישר תיאר את הטיפול בחולים במרפאה.68
לאחר ההרס הירדני לא נשארו בשטח שרידים ממכלול מוסדות הקהילה הספרדית.



קתדרה67הרובע היהודי העתיק בחברון בתחילת המאה העשרים: מבנה, הווי ושרידים

גם:  ראו  האשכנזית  לזו  הוותיקה  הספרדית  הקהילה  בין  הטובה  היחסים  מערכת  על   .91 עמ'   ,)2 הערה  )לעיל,  מני   69 
גור־אריה )לעיל, הערה 50(, עמ' 45–48.

על המקוואות של הקהילה האשכנזית ראו: אבישר )לעיל, הערה 7(, עמ' 127, טור א.  70

מוסדות הקהילה האשכנזית בתחום הרובע )בית כנסת, בית מרחץ ומקווה(
היחסים בין הקהילה האשכנזית לזו הספרדית היו מצוינים, יחסי קרבה, ערבות הדדית וכבוד. עם זאת, 
כפי שהעיד מני, בכל הקשור לכלי הקודש נבדלו הספרדים והאשכנזים אלה מאלה: רב ספרדי ורב 
אשכנזי, שוחט ספרדי ושוחט אשכנזי, מוהל ספרדי ומוהל אשכנזי, מקווה אשכנזי ו'טבילה ספרדית', 
כולל לספרדים וכולל לאשכנזים. קופת הכולל האשכנזית הייתה עשירה יותר, הקצבות החלוקה שלה 

היו 'דשנות יותר', והשיגה ידה לבנות בית מרחץ ומקווה לעצמה.69 
לקהילה האשכנזית בתחום הגטו היו בית מרחץ ולפחות שני מקוואות, אחד מהם מחומם. מקווה 
בתרשים  המופיע  המקווה  בתרשים.70  מצוין  ואינו  הקטן  הכנסת  לבית  צמוד  היה  נשים  של   אחד 
היה  הוא  וכנראה  הראשונה,  בקומה  שהיה  האשכנזי  המרחץ  לבית  צמוד  היה  למטה  ימין   מצד 
מחומם; בית הכנסת של האשכנזים היה בקומה העליונה )איור 11, אות ב(. מקווה זה מוזכר במפקד 
הגדולה  הבהכ"נ  תחת  היא  'המקווה   :)1875( תרל"ה  בשנת  בחברון  מונטיפיורי  האוכלוסין שעשה 
הכסף  למוצא  מקום  ואין  ומקווה  מרחץ  לעשות  אנחנו  ומוכרחים  למאוד,  ודחוק  אופל   במקום 

איור 13: התמונה 
היחידה המוכרת 

שצולמה מתוך 
הגטו, ממערב 
 למזרח, 1924. 

ברקע שני הצריחים 
מעל מערת המכפלה 

)א(; רחבה גלויה 
ומרוצפת )ה( בצמוד 

למרפאה ולישיבת 
החיד"א. בקצה 

הרחבה נראים כדים 
שעונים על מעקה, 
ומימין להם כיפת 

בית הכנסת על שם 
אברהם אבינו )ב(. 
מעל הכיפה נראה 

חלון חשוף במלואו 
ומעליו צילייה 

קטנה )ג(; חלון זה 
נמצא מעל צינור 

המים בקיר הצמוד 
לרחבה המרכזית של 
הגטו. בצד השמאלי 

של התמונה מבנה 
בעל קיר מדורג 

שבתחתיתו שעּון 
עליו כד )ד(; בית זה 

השתמר עד היום 
ומכונה בפי תושבי 

השכונה בית שש 
)ראו איורים 14, 15( 
)באדיבות הארכיון הציוני 

המרכזי, ירושלים(
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שם, עמ' 127.  71
שם, עמ' 376, טור ב. מנחם שמואל סלונים נולד בחברון בשנת 1883, והיה ממונה על כספי החלוקה של קהילת חב"ד.   72
)1907(, עם פתיחת בנק אפ"ק בחברון, נתמנה למנהלו. בספרו 'תולדות משפחת הרב מלאדי' שזורים  בשנת תרס"ז 

פרטים רבים על חיי היהודים, בעיקר חסידי חב"ד, בחברון. ראו עליו: שם, עמ' 220, טור ב. 
שרידים הכוללים בריכה מטויחת וחלקי מתכת המצטרפים ככל הנראה למתקן חימום מנחושת, נתגלו בשיפוץ בשנות   73
השמונים של המאה העשרים ממערב לבית הכנסת על שם אברהם אבינו. שרידים אלו נהרסו במהלך השיפוץ במקום.

בורות המים הפכו היום לחדר תת־קרקעי גדול שמשמש כחדר חוגים.  74
אבישר, הד המזרח )לעיל, הערה 20(. לתיאור צפיפות בתי הגטו ראו: הברמן )לעיל, הערה 13(, עמ' רסא.  75

יש  נוספת במרחב הרובע היהודי העתיק. בדיקה ראשונית העלתה כי על פי הטיח  2015 נחשפה אמה  בספטמבר   76
לתארכה לתקופה הממלוכית. האמה, שהיא גדולה יחסית )רוחב 67 ס"מ, גובה 51 ס"מ(, השתמרה במצב מעולה, 
ואין להוציא מכלל אפשרות ששימשה כתעלת ניקוז. 'בתקל"ה )1775( הואשמו היהודים בהריגת בנו של השיח' על 
ידי הטבעתו במים, כמסופר באיגרת שליחות משנת תקל"ה: "כי הן בעוון הגזרה על ק"ק ]קהילת קודש[ עדתנו, גזרת 
שמד, מעין דוגמת השמדות אשר היה בימי קדם בזמן גרוש ספרד, היה הדבר כי בן השיח' הגדול מלך הארץ נסתר 
ויבקשוהו ולא נמצא, ולסוף שני ימים נמצא טבוע פגר מת באמת המים השופכים הסמוכים לחומת מחוז היהודים 
]ההדגשה שלי[ ותהום כל העיר ונאספו עלינו להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים אשר בעיר קדשנו"' )אבישר 
]לעיל, הערה 7[, עמ' 39, טור ב(. בתקופה המוסלמית הקדומה ובעיקר בתקופה הממלוכית נבנו אמות שהובילו מים 

הזה'.71 נראה שהערה זו אכן סייעה לגייס את הכסף — בית המרחץ נבנה והמקווה שוכלל. כך תיאר 
מנחם שמואל סלונים: 

בדרך כלל נוהגים היו לרחוץ את הגוף במים חמים פעם בשבוע בבית המרחץ כל ערב שבת. המרחץ נתחמם 
'המקווה לנשים' תמורת תשלום בעד  היו מתרחצים בבית  ]...[ היחסנים  'הירשל הבלן' שמש העדה  ידי  על 
כל רחיצה לרחל־לאה הבלנית, אשת ר' מרדכי הנגר, ואף אמבטיה הייתה שם. וזאת לדעת, כי אמבטיה זאת 
הייתה היחידה בעיר. תבניתה תיבה מאורכת עשויה עץ ומצופה פח ומקומה היה בחדר הרחצה ליד הקיר שבו 
הברז שהיה מחובר דרך הקיר לחדר שני קטן ושבו ניצב דוד מים ומתחתיו תנור לעצים בנוי מאבנים לחמם את 
המים. באמבטיה היה שרפרף למושב המתרחץ ופחית שְמערים לתוכה מים מן הברז לשטוף את הגוף. לאחר 
כך טובלים במקווה. המים בדוד היו מספיקים בקושי למלא בהם אמבטיה אחת ובכמות זו היו מסתפקים כמה 

וכמה מתרחצים.72

מעל פני השטח לא נשאר שריד מהמכלול של מבני הקהילה האשכנזית, למעט מבנה אחד, המכונה 
הריסתו  הייתה  השוק  לרחוב  סמיכותו  ושבגלל  האשכנזית,  הקהילה  למבני  סמוך  שהיה  שש,  בית 
פוגעת בעורק כלכלי חשוב זה )איורים 13, 14, 15(.73 אך מתחת לפני האדמה נמצאו בורות המים 

ולפחות צינור חרס אחד שהזין גם את בורות המים עבור בית המרחץ ואולי גם את המקווה.74

בתי הגטו
הגיטו'. בתים  'בתי  ול'מרפאה' מלמעלה, כתוב  חיד"א'  ל'ישיבת הרב  בתרשים של אבישר, בצמוד 
ובנויים חצרות חצרות, דלת  צפופים אלו תפסו את רוב מרחב הגטו. בתי הגטו היו צפופים מאוד 
ליד דלת, חלון מול חלון, עד שליצני הגטו היו אומרים ש'אחד שזורר ]מתעטש[, מכל העברים היית 
שומע אסותא! אסותא!'.75 מתחת למרחב בתי הגטו נמצאו חללים רבים של חדרים ובתים עתיקים, 
ולחלקם ניתן היום להיכנס; אחד הבתים שופץ ומשמש כדירת מגורים. מתחת לבתים עוברות אמות 

מים קדומות ולא מתוארכות.76 
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איור 14 )מימין(: 
בית שש כפי שנראה 
לאחר מלחמת ששת 
הימים. גרם מדרגות 

עולה לתוך חלל 
הפתח 

)באדיבות ארכיון חברון(

איור 15 )משמאל(: 
בית שש לאחר 

השיפוץ. המדרגות 
נכנסות לחלל הפתח. 

מצד ימין למעלה 
החלון המקורי, 

ומצד ימין למטה 
הכיפה המשופצת 

של בית הכנסת על 
שם אברהם אבינו  ממערב העיר אל מספר מוקדים ששימשו את עולי הרגל הרבים שעברו דרך חברון בדרכם למכה. בין מוקדים אלו 

ניתן למנות את מערת המכפלה, האכסניה )ח'אן אלחליל(, בריכת הסולטאן ובית המרחץ )חמאם אלחליל(. שרון ציין 
שנבנתה אמה מיוחדת להובלת מים מוואדי תופח לחמאם. ראו: שרון )לעיל, הערה 24(, עמ' 7; בר־כוכבא )לעיל, הערה 
33(, עמ' 53. מספר כתובות ממלוכיות ואחת עות'מאנית על שלושת הסבילים במערת המכפלה שופכות אור על בנייה 
ושיקום של אמות מים לצורכי שתייה וטוהרה ובעיקר לצורך מפעל ההזנה העצום שאפו בו מדי יום 15,000 כיכרות 
לחם )!( וחילקו אותן חינם אין כסף לעולי הרגל הרבים. על כתובות אלו ראו: ג' בר־כוכבא, כתובות אבן, עץ ונחושת 
במערת המכפלה, קריית ארבע תשע"ו, עמ' 13–16, 45–46, 139–142. על אמות המים הקדומות בחברון ראו: ד' עמית, 

'אמות המים של חברון מהתקופה הערבית הקדומה', מחקרי יהודה ושומרון, ד )תשנ"ה(, עמ' 237–246.
על תעשיית הזכוכית בחברון ראו: ג' לרר־יעקבסון, 'חברון עיר הזכוכית לאור המקורות', ישראל: עם וארץ, א )תשמ"ד(,   77
עמ' 123–130; א' גמדני, 'האם יוצרה בחברון זכוכית גולמית?', כנס מחקרי חברון ויהודה, ז )תשע"ח(, עמ' 35–48. 

למקורות נוספים ודיון קצר בנושא חרושת הזכוכית בחברון ראו: קליין )לעיל, הערה 6(, עמ' 21, הערה 15.
116. בכל אחת משכונות העיר הישנה הייתה רחבה מרכזית ליד מבנה הדת המרכזי.  7(, עמ'  אבישר )לעיל, הערה   78
 על החלוקה הפנימית המאפיינת את ערי המזרח והתאמתה למסורת היהודית ראו: קליין )שם(, עמ' 26–28. וכן ראו: 
ש' שטרן, 'הערות למערך הרחובות והבתים במקורות ישראל בהשוואה לדגם העיר המזרח תיכונית', י' כץ, י' בן־אריה 

וי' קניאל )עורכים(, מחקרים בגיאוגרפיה היסטורית־יישובית של ארץ־ישראל, ב, ירושלים תשנ"א, עמ' 133–141.

בתי הגטו נבנו כגושי בתים צפופים במזרח הרובע )'בתי דירה'( ובעיקר בדרום־מערב )'בתי הגיטו'(. 
בין שני גושים אלו הייתה ה'רחבה', מרכז החיים בגטו. דיונים, הפצת שמועות, החלפת דעות, מסחר, 

פוליטיקה, שמחות, הספדים — הכול התנהל ברחבה זו. וכך תיאר אבישר:

רחבה זו שכל שטחה אינו אלא מספר עשרות ממ"ר ]מטר רבוע[, שימשה לעדה למפגש ולמפגן. כאן הספידו 
תוצרת  בעלי  היו  פסח  בערב   ]...[ הגטו  לשוכני  חיים  מים  שסיפקו  הערביים  ה'סקאים'  נחו  וכאן  לנפטרים 
הזכוכית מציגים שם גביעים וקנקנים וכלי זכוכית כחולה המיוצרת אך ורק בחברון77 ]...[ בקצות הרחבה היו 
מאפיות: מזה מאפיית שלומוג'ינו, ומזה מאפיית מושונג'יו. יש שביכרו את שלום משום ותיקותו במקצוע ויש 
שביכרו את מושון משום אדיבותו ורוחב ליבו. כאן, הכריז השמש בערבי שבתות וימים טובים על זמן הדלקת 

הנרות: 'אסינדיר! להדליק!' ומיד צצו ועלו אורות השבת בכל משכנות ישראל.78

בזכות התרשים ניתן לקבוע שרחבת שכונת אברהם אבינו היום נמצאת על מקום הרחבה הקדומה, 
אם כי היא רחבה ממנה.
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בצד הרחבה מדרום־מערב נראה בתרשים 'התנור'. בתנור ציבורי זה אפו את הפת של המשפחות 
של  האחר  בצידה  לשבת.  החמין  את  בו  הטמינו  הרובע  ותושבי  המאפיות,  שתי  של  המאפים  ואת 
הרחבה היה 'צ']ינור[ המים'. סוגיית אספקת המים לתושבי הגטו כמו לשאר תושבי העיר לא הייתה 
פשוטה. מקורות המים הטבעיים של חברון היו דלים, ובמשך דורות סופקו המים לתושבים באמצעות 
'סוגי מים', לפי טיבם ומקורם: המים  הׂשקאים, סבלים שהובילו מים בנאדות. היו בחברון שלושה 
מהבריכה הגדולה )בריכת הסולטאן, איור 10( נועדו לשימוש במטבח ולדלת העם גם לשתייה; המים 
מהבריכה הקטנה )בריכת הקזאזין( נועדו לשימושי הבית השונים; ומים לשתייה עבור האמידים ובעלי 
היכולת הגיעו באמצעות השקאים ממעיינות שממערב לעיר.79 הכיבוש הבריטי הביא עימו מספר 

חידושים לעיר, ביניהם הטלפון והובלת מים בצינורות מתכת.80 מני סיפר על צינור המים:

בכל שנה בסוף הקיץ מורגש בעיר מחסור במים. פקידי העיריה רגילים לעבור משכונה לשכונה, לפתוח את 
ברזי הצינורות לימים קבועים לשם חלוקה צודקת. התושבים מצטיידים במים לכמה ימים. בימים ההם הכבידו 
פקידי העיריה את עּולם על תושבי ה'חצר'. פעמיים התחמקו ולא באו לפתוח את צינורות המים, או שקבעו 
את תורו של ה'חצר' בחצות הלילה ובכך הכריחו את כל התושבים לקום באישון לילה ולעמוד שעות ארוכות 

בתור, אשה אשה ופחיה בידה על יד המעיין ]הצינור[.81

מתברר שאיכות המים בשתי הבריכות הייתה ירודה והם לא היו ראויים לנטילת ידיים ולשתייה. וכך כתב הרב יצחק   79
חי רפאל שאול הכהן, ששימש כרבה של חברון בשנים 1846–1852 בספרו 'ריח שדה': 'הבריכות הידועות בעיר הקודש 
חברון תו"ב ]תיבנה ותיכונן במהרה[ גדולה וקטנה, יען עושים בהם מלאכה שרוחצים עורות ורוחצים בהם צמר, גם נודות 
יבשים שורין בהם שירטיבו, גם כל הנכרים מדי יום ביום ערב ובוקר וצהרים רוחצים פי טבעת שלהם בהם, הוו להו כמי 
שופכים, וגם שינוי מראית מים מחמת מלאכה, אי לאו דמיסתפינא ]אילו לא הייתי חושש[ שלא ראיתי נזהרים אמינא 
דאסירי ]הייתי אומר שאסורים[ לנטילת ידיים לאכילה. וכן המקוואות שלנו עלולים מהנזכר לעיל, גם מים שמצננים 
]בהם[ קנה נחושת הלאנביק שבתוך הטיגאר מיחשב נעשה מלאכה במים כנודע. כל אלו בעל נפש לא יטול ידיו מהם 
לאכילה, ואם שגיתי אתי תלין משוגתי' )מתוך העתקה של הרא"ם מכתב־יד, הלכות נטילת ידיים, שולחן ערוך, אורח 
חיים, סימן קס; תודתי למשה הלל, שאפשר לי להביא את הציטוט מכתב־היד שטרם פורסם(. בחברון הייתה תעשיית 
נאדות גדולה, והיא ייצאה מאות ואלפים לממכר ברחבי הארץ ולערי מצרים. פרטים נוספים על אספקת המים בחברון 
ראו: ש' אביצור, חיי יום־יום בארץ ישראל במאה התשע עשרה, תל אביב תשל"ג, עמ' 43– 44. על מיקומה ותפקודה של 
בריכת הקזאזין ראו: ז"ח ארליך, 'ברכת ה"קזאזין" בחברון', כנס מחקרי חברון ויהודה, ב )תשע"ג(, עמ' 69–85. בריכה 
 נוספת לא ידועה שנחשפה לאחרונה ואפשר שהייתה חלק מבריכת הקזאזין ראו: הנ"ל, 'ברכת הרושדיה בחברון', שם, 
ז )תשע"ח(, עמ' 16–34. על ההכנות המיוחדות לשמירת מים לצורכי הפסח בחברון ראו: אבישר )שם(, עמ' 377, טור ב.
הבריטים ראו לעצמם חובה לספק מים, ובשנות העשרים הניחו תשתית מרשימה שסיפקה מים למרחב העירוני. לעומת   80
זאת חשמל היה בעיניהם מותרות, והם אומנם חילקו זיכיונות לייצור חשמל למרחב היהודי ולציבורים האמידים בקרב 
הערבים והזרים, אך לא יזמו תשתיות. רשת חשמל של ממש נפרסה בעיר רק לאחר מלחמת ששת הימים, ראו גם: קרמון 
)לעיל, הערה 2(, עמ' 115–116. לקראת סוף שנות העשרים חוברה חברון לרשת הטלפון. בפרעות תרפ"ט התנהלה 
תקשורת טלפונית מבית המושל בחברון עם ירושלים. בהקשר זה נמצאה עדות מבדחת של מנשה גוזלן, שנולד בחברון 
בשנת תרע"ג )1913(: 'באחד הימים בהיותי בבימ''ס ]בית מסחר[ של אבי נכנס יהודי נבוך ואפוף תדהמה. לשאלת אבי 
מה קרה? ענה שיהודי מכובד בעיר איבד את שכלו, במלים אחרות השתגע. לשאלה מה עשה? ענה: ראיתיו עומד מול 
נודע שזה היה הטלפון הראשון שהגיע העירה'.  וברחתי מסביבתו. לימים  נבהלתי  בידיו.  ומניע  ומדבר  ומדבר  הקיר 
MyHeritage )http://www.myheritage.co.il/FP/newsItem. ראו את עדותו המלאה בדף של משפחת שא־נס באתר

.)php?s=31550931
מני )לעיל, הערה 4(, עמ' 162. מקור המים הוא כנראה עין קשקלה, המספק גם כיום מים למאגרי המים הסמוכים למערת   81
המכפלה. בספטמבר 2015, במהלך בדיקת חללים תת־קרקעיים מצפון למערת המכפלה, אותרה תשתית אמה ממלוכית 
ובסמוך לה צינור המתכת הבריטי ובו ברז בקרה )שיבר(. נראה שהבריטים נעזרו בחללים קודמים על מנת לַרשת את 

העיר הישנה והסבוכה בצינורות מים. מערכת זו סיפקה מים לברזים שהיו בחצרות מרכזיות של השכונות בעיר.
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כיום  דונם.  כ־4.5  כלומר  מ"ר,  כ־4,570  הוא  המתוחם  השטח  מדידה  פי  על   .)20 הערה  )לעיל,  המזרח  הד  אבישר,   82
מתגוררים כ־200 תושבים על השטח שבעבר גרו בו בצפיפות מאוד גדולה מעל 1,000 נפשות. ממפקדי האוכלוסין 
שנעשו במאה התשע עשרה אין אנו יודעים את היחס המספרי בין היהודים שהתגוררו ברובע למי שהתגוררו במקומות 
נוספים  דמוגרפיים  לנתונים   .136–130 עמ'   ,)7 הערה  )לעיל,  אבישר  ראו:  השונים  המפקדים  על  בעיר.   אחרים 
ראו: מ' בן־יעקב, 'על היישוב היהודי בחברון במאה ה־19 ומדוע לא יישבו בו יהודים מערבים )יהודי צפון אפריקה(?', 

כנס מחקרי חברון ויהודה, ב )תשע"ג(, עמ' 86–100. 

קו חומת הגטו
כאמור הרובע לא היה מוקף בחומה, ובתיו שימשו כחומה. בתים אלו נשקו לבתי הערבים שהקיפו את בתי 
הגטו ממזרח ומצפון. שטח הרובע היה על פי אבישר כרבע קילומטר מרובע.82 נראה שעל פי התרשים, 
העדויות הספרותיות והממצא הפיזי בשטח, ניתן לתחם בקירוב רב את תחום הרובע במפת הגושים הבריטית 

 1938 בשנת  שעודכנה   1931 משנת 
בסבירות  למקם  אפשר  וכן   .)16 )איור 
שמופיעים  האתרים  את  זו  במפה  רבה 
בתרשים של אבישר: )א( שער השוק, )ב( 
שהוביל  החרס  צינור  )ג(  החדש,  השער 
בית  )ד(  ולמקווה,  המים  לבורות  מים 
הכנסת הגדול של האשכנזים, )ה( הרחבה 
מוסדות  היו  והמרוצפת שסביבה  הגלויה 
הגטו,  בתי  )ז(  הקנטרה,  )ו(   הקהילה, 
)ח( בית הכנסת )האשכנזי( הקטן, )ט( בית 
בית  )י(  אבינו,  אברהם  שם  על  הכנסת 
)יא( בית הכנסת של הרא"ם,  הרב )מני(, 
)יב( בית המרחץ, )יג( שער המרחץ, )יד( 

ישיבת הרב חיד"א, )טו( הרחבה.
כאמור אבישר כתב בתרשים, מצד 
מדה',  'קנה  המילים  את  למעלה,  ימין 

אך לא ציין מהו קנה המידה. כעת לאחר זיהוי האתרים, רישומם על מפת הגושים הבריטית ומדידת 
 1:500 הוא  לקבוע שקנה המידה של התרשים  ניתן  ובמפה,  מזוהים המופיעים בתרשים  מקומות 
בקירוב, כלומר כל סנטימטר בתרשים שווה לחמישה מטרים בשטח. יתרה מזאת, מספר קווי מתאר 
זאת בשני  ואדגים  בתרשים מלמדים על רצונו של אבישר לשרטט בהתאם למתאר מרחב הגטו, 

מקומות.

בתרשים, מימין למילים 'בתי הגיטו', יש רווח שכביכול מחלק את הגוש המערבי של 'בתי  א. 
הגיטו' לשני חלקים. רווח זה ניכר היטב בתצלום משנת 1910 בקירוב )איור 11, משמאל לאות ח(, 
ובא לידי ביטוי במפת הגושים הבריטית )איור 16, בין האות ז לאות יד(. מבנה ח בתצלום הנזכר 

איור 16: תחום 
הרובע היהודי 
העתיק וסימון 

שעריו )א, ב, יג( 
על מפת הגושים 
הבריטית משנת 

1931
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איור 17: תקריב 
מתוך תצלום 
משנת 1910. 

התמונה צולמה 
מדרום לצפון. 

משמאל לימין: בית 
הכנסת הגדול של 

האשכנזים )א(, 
ישיבת הרב חיד"א 

)ב( ובית שש )ג(. 
מימין נראית 

חזית בית הכנסת 
של הרא"ם 'בית 

יעקב' על חלונותיו 
הגדולים והקירוי 

המשופע היורד 
למרפסת )ד(

)אוסף מטסון, ספריית 
הקונגרס, וושינגטון(

לשם בניית דגם הגטו היהודי בוורשה קיבל האמן דוד גפני מהמחלקה הקרטוגרפית של עיריית ורשה מפה מדודה, והיא   83
הייתה בסיס לשחזור. אף שאין מפה מדודה של הגטו בחברון יש מספר קווי דמיון בין שני המקומות: בשניהם אין אנשי 
עדות, אך יש תיאור תיעודי של מבנים, ויש סימון של גושי בתים במפה או בתרשים; שחזור גושי הבתים בדגם גטו ורשה 
נעשה על סמך השוואה למבנים דומים שנשארו עומדים על תילם, וכך אפשר יהיה לשחזר בחברון את גוש בתי הגטו. 
צוות ההיגוי של שחזור גטו ורשה החליט להתמקד בשחזור מדויק של כעשרים וחמישה אתרים או מבנים חשובים שהיו 
בגטו )ריאיון בעל־פה עם דוד גפני ועם אוצרת המוזיאון הגברת ורד בר־סמך באוקטובר 2016(, וגם בדגם עתידי של 

הגטו בחברון רצוי יהיה להתמקד במבני הציבור.

)איור 11(, שנמצא מימין לרווח, השתמר עד היום ולא נהרס, אולי בגלל המסגד שהקימו באגפו 
הדרומי־מערבי.

בתרשים, צמוד לשער השוק, מתחת למילים 'בית היין', יש פנייה ברחוב השוק ונוצרת זווית.  ב. 
פנייה זו שברחוב השוק נראית היטב גם במפת הגושים הבריטית )איור 16, בין האות א לאות ב(, 

וקיימת היום בשטח.

הוא  התרשים  בחברון',  הגיטו  של  משוער  'תרשים  הכותרת  שלמרות  מתברר  לעיל  האמור  לאור 
פרופורציונלי, אומנם לא מדויק אך בהחלט מהימן. על כן על סמך המידע שעולה מהתרשים, בשילוב 
המידע שמספקים מפת הגושים הבריטית, תמונות ותיאורים ספרותיים, ומתוך השוואה למרחבי בנייה 
סמוכים לרובע היהודי שלא נהרסו, ניתן לבנות דגם פיזי של הרובע היהודי העתיק בחברון כפי שהיה 
בתחילת המאה העשרים. ניתן לעשות זאת על פי עקרונות וקווי פעולה דומים לאלה שננקטו בבניית 

הדגם של הגטו היהודי בוורשה.83
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בתרשים אכן ממוקמים שלושת השערים בצורת סימן הניקוד סגול.  84

סיכום
הרובע היהודי העתיק בחברון נהרס באופן שיטתי על ידי השלטונות הירדניים בתחילת שנות החמישים 
את  הכתב  על  העלו  תרפ"ט  מאורעות  בחברון שלפני  היהודית  הקהילה  ותיקי  העשרים.  המאה  של 
זיכרונותיהם, ובהם גם תיאורים של מבני מוסדות הקהילה ושל ההווי ברובע. ואולם בהיעדר כל תיאור 
גרפי של הרובע, ומאחר שעדי הראייה הלכו בינתיים לעולמם, לא ניתן היה לשחזר ולהבין את המבנה 
הפיזי של הרובע. לאחרונה, בזכות תרשים יחיד של הרובע היהודי העתיק בחברון ששרטט דוד אבישר 
בתחילת שנות הארבעים של המאה העשרים, ושהתגלה באקראי בארכיון העיר ירושלים, נפתחה הדרך 
לשחזור הרובע כפי שהיה בתחילת שנות העשרים של המאה העשרים. התרשים של הרובע, שהוא מעין 
מפה מצוירת, אינו מדויק במובן המדעי, אך הוא פרופורציונלי, עם קנה מידה משוער, ובהחלט אפשר 
לראות בו תיאור גרפי המייצג באופן מהימן את המבנים והדרכים ברובע. השוואת המידע העולה מן 
התרשים לעדויות הספרותיות הניבה חשיפה של שרידי מבנים — שלא היו ידועים — בשטח, ביניהם 
השער החדש, שער המרחץ, הרחבה והקנטרה. כמו כן בעקבות המחקר אפשר לרשום על מפת הגושים 

הבריטית משנת 1931 את מיקומם של מוסדות הקהילה ומבנים מרכזיים. 
קמחי כאמור תיאר בשירתו את הגטו, וניתוח התרשים מבהיר את הממד הריאלי של תיאורו. אביא 
שוב את שירו ובסוגריים הוספתי, בגופן מודגש, כיתובים מהתרשים של אבישר או שמות מקומות 

הנזכרים בספרות.

ִלי ]השער  ְקצֹוָתיו חֹוַרִים / ָמבֹוא ֶשׁ ֶאְמָצעֹו ]שער השוק[, ּבִ ַער ּבְ יטֹו84 / ׁשַ ֵעין ֶסגֹול ַלּגֵ ֹלָשה ְמבֹואֹות ּכְ ְשׁ
ית ֵסֶפר ]תלמוד תורה[,  ּה ֵמאֹור יֹום מּוֶאֶרת / ּוְלַמְעָלה ּבֵ ִלּבָ ְרָצה ּבְ פּוָלה / ִעם ּפִ ְמָעָרה ּכְ החדש[ ָאֵפל ּכִ

איור 18: חיים ברגר 
וחבריו בביקור 

בחברון בשבועות 
תרצ"ב )1932(. 
מאחוריהם בית 
הרב ובית כנסת 

'בית יעקב'. העץ 
מאחוריהם מסומן 

במפת הגושים 
הבריטית )איור 16, 

משמאל לאות י(
)אוסף חיים ברגר, מאוספי 

'ביתמונה'(
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קמחי )לעיל, הערה 37(, עמ' 63–66.  85

ד  ל ְוַהּיָ ֶמְרַקַחת ]מרפאה[ ּוְכֶנֶסת ]ביה"כ של האשכנזים[ / צֹוֵעד ֲאִני ְלַאט ּוְפִסיעֹוַתי ֶאְמֶנה / ָהֶרֶגל לַרֵגּ
ה  ּמָ ה, ִלְרפּוָאה ּוְלִלּמּוד / עֹוד ּכַ ִחיד ]הקנטרה[ ִלְתִפיּלָ ֲעָבר ַהּיָ ֵטר ֵמַאְדנּות ַהּמַ ׁש / ]...[ ְוֵאין ְלִהָפּ ֵ ְלַמׁשּ
ֲחִצי ְלָבָנה  ל / ּכַ עֹול ַצר ]רחוב היהודים / בית הכנסת[ הֹוֵלְך ּוִמְתַעֵגּ ַמִים / ּוְלָפַני ִמׁשְ ה ׁשָ ְפִסיעֹות ְוִהֵנּ
ׁש,  ַטּבּורֹו ַמּמָ עֹול, ּבְ ְשׁ ֶאְמַצע ַהּמִ יכֹון ]שער השוק[ / ַאְך ּבְ ַער ַהִתּ ַ לֹום ּבֹואֹו ַלׁשּ ׁשָ ֹמאָלה / ַעד ּבְ ְוסֹוֵבב ׂשְ
ּבּור / ִלְמִכיַרת ְיָרקֹות  ין ְלָצְרֵכי ַהּצִ ְזֵעיר ַאְנּפִ ו ַוְיִהי ִלְרחֹוב ]הרחבה[ / ִמין ׁשּוק ּבִ תֹו ַהּקַ ִהְרִחיב ֶאת ִמּדָ
יטֹו,  ְנְיֵני ַהּגֵ ֵני ֲעָבָריו / ּבִ עֹול / ָקמּו ְוָלֲחצּו ֶאת ׁשְ ְשׁ ִעּגּול ַהּמִ ל ּכְ ִחיַטת ֹצאן ְועֹוף / ]...[ ָהלֹוְך ְוִהְתַעּגֵ ּוׁשְ
ין  ר, ּבֵ ים! / ַקו ָיׁשָ ּנִ ְנָין ָרִגיל ּכֹה ְמׁשֻ ָרֵאל / ְוֵהם ִמּגּוף ּבִ ׂשְ ּכּון ְנָפׁשֹות ֲעלּובֹות ִמּיִ ר / ְלׁשִ ִמְסּפָ ְתֵריָסר ְבּ ִכּ
ְנִטיעֹות  ְנָין / ֹלא ּכִ ָאִריג ַהּבִ ִתי ָוֶעֶרב ּבְ לּוִבים / ִמין ׁשְ ֶזה ׁשְ בּוִרים, ֶזה ּבָ ים ׁשְ כּוב ּוֵבין ָזקּוף, ַאִין / ַאְך ַקּוִ ׁשָ
ְבָעם  ַעל / ִמּטִ ִלי ּבַ ל ֵעִצים ּבְ ֶוה / ַאְך ַיַער ֲעבֹות ׁשֶ ר ׁשָ ָטח ָיָשׁ רֹות ֲעֵליֶהן ִמׁשְ זּוזֹות / ְלַהׁשְ ַרִים ּגְ ִמְסְפּ ן ּבְ ּגַ
 / ּוְבֵסעּוף  ִסּבּוב  ּבְ רּות  ַהֵשׁ ְלַהְרּבֹות   / ִסְבָכם  ֶטַבע  ר  ֲאׁשֶ ּגּוף  עֹוְרֵקי  אּוַלי  אֹו   / ְנטּוִים  ה  ּוִמּדָ ַקו   ְלֹלא 
ִחיַדת ַחְצרֹוָתיו ּוְבסֹוד ֲעִליֹוָתיו /  ִסְתֵרי ְסָתָריו / ּבְ יטֹו / ִליֹצר ִמְפָעל ַמְפִליא ּבְ יָך ַאְדִריַכל ַהּגֵ  ָמה ַרּבּו ַמֲעׂשֶ
יטֹו / ל ַהּגֵ גֹול ֶשׁ ִלים צּוַרת ַהֶסּ ַחד ׁשֹוְדִדים! / ְלַהׁשְ יר ֲהָגָנה ִמּפַ ּבּול ִלְקִליַטת ׁשֹוְכִנים / ּוְלַהְגּבִ יל ַהִקּ  ְלַהְכּפִ
ֲחִצי ְלָבָנה ֲהפּוָכה / ָהֹלְך  עֹול ּכַ בֹוד ָה'ְרחֹוב' ]הרחבה[ / עֹוד ִמְשׁ ל ְיִמיָנה ]דרומה? מזרחה?[ ִמְכּ ּצֵ  ִהְתַפּ
לֹום ]שער  ׁשָ יעֹו ּבְ י ַהּגִ ִליׁשִ לּויֹות / ַעד ַלּמֹוָצא ַהׁשְּ ַחְצרֹות ּגְ ְמבֹואֹות ֲאֵפִלים / ִהְתַרֵחב ְוָהֹלְך ּבְ ץ ּבִ ּוֵ ְוִהְתּכַ

המרחץ[.85




