בבן-יהודה-שטראסה עם אפפל-שטרודל:
ראשית הגנאלוגיה היהודית המאורגנת בגרמניה ובארץ ישראל

מאת
דר' ארנון הרשקוביץ

מאמר זה עוסק בהיסטוריה של הגנאלוגיה היהודית המאורגנת בארץ ישראל ,ועוד קודם לכן – בגרמניה .כאן ראוי להדגיש
כי ההיסטוריה של המחקר הגנאלוגי-יהודי עצמו הינה עתיקת יומין ,שהרי כבר בראשית ספר "בראשית" ,מיד אחרי סיפור
הבריאה וסיפור גירושם של אדם וחווה מגן עדן – מובאות שושלות יוחסין מפורטות; אלו מופיעות במהלך פרק ד' ,ופרק ה'
כולו מוקדש אך ורק לתיאור עץ הצאצאים של אדם וחווה .ברור וידוע הוא גם כי לאורך הדורות היו רבים אשר חקרו ,תיעדו
ופרסמו שושלות יהודיות ,וגם בהן אין אנו עוסקים כאן.
ניו יורק ;1977 ,תל אביב1983 ,
בשנת  ,1977נוסדה בעיר ניו-יורק (ארצות הברית) החברה לגנאלוגיה יהודית ,שהייתה הארגון הראשון לגנאלוגיה יהודית
שהוקם לאחר מלחמת העולם השנייה .1החברה נקראה בפשטות ,"Jewish Genealogical Society" :ללמדנו כי בעת
ההיא לא היה צורך להוסיף לה זיהוי גיאוגרפי (למה הדבר דומה? לכך שעל גבי מצבות היסטוריות רבות איננו מוצאים
שמות משפחה ,שכן כל אנשי הקהילה ידעו מיהו "משה בן פנחס") .כמה מהוגיה של החברה הזו היו ידוענים-גנאלוגים :הרב
מלקולם שטרן (נולד  ,1916פילדלפיה ,פנסילבניה ,ארה"ב; נפטר  ,1994ניו-יורק ,ניו-יורק ,ארה"ב) נחשב ל"אבי הגנאלוגיה
היהודית" בארצות הברית (בין היתר תיעד את המשפחות היהודיות אשר הגיעו לאמריקה החל מן התקופה הקולוניאלית),
וכיום שמו מונצח במלגה המוענקת מדי שנה על ידי האיגוד הבינלאומי של החברות המקומיות לגנאלוגיה יהודית (;)IAJGS
ארתור קורצווייל (יליד  ,1951ניו-יורק ,ניו-יורק ,ארה"ב) פרסם את אחד מספרי המבוא הפופולאריים ביותר לגנאלוגיה
יהודית ;2ודר' ניל רוזנשטיין (נולד  ,1944קייפטאון ,דרום אפריקה) מפורסם כחוקר ומתעד של שושלות רבניות ,ובעיקר
בזכות ספרו "( "The Unbroken Chainהשרשרת שלא תנותק) ,המפרט את כל צאצאיו הידועים עד ימינו של ר' שאול
ווהל ,יליד המאה ה .3 16-חברה זו מפרסמת את כתב העת באנגלית " Dorotדורות" ארבע פעמים בשנה ,החל משנת .1979
כשש שנים לאחר מכן ,בשנת  ,1983נוסדה בירושלים "החברה הגנאלוגית הישראלית" ,בראשותה של הגב' אסתר רמון .יוזמי
הארגון מלבד רמון היו (על פי סדר א"ב של שם משפחה) :שמואל אבן-אור (אורנשטיין) ,רודה כהן ,מזל ליננברג-נבון ז"ל,
רות רגבי ,אסתר רמון ,ושמואל שמיר – חלקם עדיין פעילים בתחום ומוכרים לעוסקים במלאכת הגנאלוגיה בארץ ובעולם.
בראשית דרכה ,התקיימו מפגשי החברה באולם "מבקשי דרך" ברח' ש"י עגנון  ,22ירושלים (שכונת "גבעת אורנים").4
"שרשרת הדורות" ,כתב העת הדו-לשוני של החברה (עברית ואנגלית) ,החל להופיע בשנת  ,1986ומתפרסם מאז באופן סדיר
 4 - 3פעמים בשנה .כמו כן פורסמו על ידי החברה מספר אוספי מאמרים גנאלוגיים בכתב העת "לבית אבותם".

1) Sack, S. ". M.A. Ehrlich (ed.) "Evolution of Jewish Genealogic Studies), Encyclopedia of the Jewish Diaspora: Origins,
Experiences and Culture, (Santa Barbara, CA. 2008): ABC-CLIO. Vol. 3, pp. 292-294.
2) Kurtzweil Arthur, From Generation to Generation: How to Trace Your Jewish Genealogy and Family History, (New York,
)1980
)3) Neil Rosenstein, The unbroken chain, (New York, 1976
  על פי פרסומי המפגשים בגיליונות הראשונים של "שרשרת הדורות" ,כתב העת של החברה הגנאלוגית הישראלית.
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אך ראשית ההתארגנות הגנאלוגית-יהודית אינה נטועה בניו-יורק של שנת  ,1977וראשית ההתארגנות הגנאלוגית-יהודית
בישראל אינה נטועה בירושלים של שנת  .1983לשתי אלו קדמו השתילים אשר ניטעו בברלין של שנת  ,1924ואשר מאוחר
יותר צמחו בירושלים של שנות הארבעים.
ברלין1924 ,
בשנת  ,1924הוקמה בברלין ,גרמניה ,אגודה לגנאלוגיה יהודית בשם"Gesellschaft für Jüdische Familienforschung" :
(החברה לחקר המשפחה היהודית) .את החברה הקים דר' ארתור פאול שליצר ( Arthur Paul Czellitzerיליד  5באפריל
 ,1871וורוצלב  ,Wroclawפולין ,)5מנתח עיניים בהכשרתו ,אשר פעל רבות בתחומי המחקר הגנאלוגי .6שליצר פרסם בשנת
 1934את הספר( "Mein Stammbaum: Eine genealogische anleitung fur deutsche juden" :עץ המשפחה שלי:
מדריך לגנאלוגיה של יהודי גרמניה) ,ספרון קטן בגרמנית ,בן  32עמודים בסך הכול ,ובו הדרכה בנושא מחקר גנאלוגי של
משפחות יהודיות מגרמניה .7עיתוי הפרסום עלול לעורר פליאה ,שכן בשנה זו כבר שלטה בגרמניה המפלגה הנאצית,
ואדולף היטלר עמד בראש המדינה .תורת הגזע הארי הייתה תלויה באוויר ,ובשנת  1935כבר הפכה למערכת חוקים נוקשה
("החוק להגנת הדם הגרמני והכבוד הגרמני" ו"חוק אזרחות הרייך") ,אשר הפלתה את יהודי המדינה על בסיס הגזע ,כלומר
על בסיס ההיסטוריה המשפחתית שלהם .בהקדמה לספרו ,מתייחס שליצר לרוח התקופה ,וכותב כך" :הממשלה החדשה
חותרת לכך כי נכיר כולנו בחשיבותה של המשפחה למדינה ובחשיבותם של הגזע ושל אבותינו-הקדמונים".8
חברה זו פרסמה ,למן תחילת פעולתה ,רבעון בגרמנית אשר הופץ בכל רחבי גרמניה ,ושמו"Jüdische Familienforschung" :
(חקר המשפחה היהודית); עד שנת  ,1930הודפס העלון בכתב גרמני גותי ,ובסך הכול פורסמו בו  50גיליונות ,עד לשנת
. 91938כתב-עת זה – אשר באמצע שנות השלושים הודפס בכאלף עותקים – כלל מחקרים על אודות משפחות יהודיות
ממוצא גרמני ,אך גם על משפחות יהודיות מחוץ לגרמניה .העלון שימש גם לדיונים בין החברים (בדומה לרשימות התפוצה
האלקטרוניות של ימינו אנו) ,שרובם היו בעלי ידיעות רבות בכל הנוגע להיסטוריה המשפחתית ,מנהגי העבר ,מקורם של
שמות משפחה ,וכיו"ב סוגיות גנאלוגיות .10בין היתר ,פורסמו בחוברת זו אינדקסים לשינויי שמות משפחה יהודיים בתקופת
רפורמת הקרקעות בפרוסיה של ראשית המאה ה ,19-מבית מדרשם של ראש הממשלה ,קארל אוגוסט פון הרדנברג ושל
הברון פון שטיין (.)Stein Hardenberg Reforms
בנוסף למפגשים הקבועים ולפרסום כתב העת ,הקימה החברה ארכיון למחקר של יהודי גרמניה ,אשר כלל מסמכים רבים
המתעדים את ההיסטוריה של יהודי גרמניה ,עצי משפחה ורישומים יהודיים.
הפסקת פעילותה של החברה הברלינאית לגנאלוגיה יהודית ,וביחד עם זאת עצירת פרסום כתב העת שלה ,היו ,כמובן ,רק
עניין של זמן .פרסום העלון הופסק ,כאמור ,בשנת  ,1938ואולי ראוי לדייק ולומר "רק בשנת  ,"1938שכן בשנות פעילותו
האחרונות סבל דר' שליצר מרדיפות הנאצים ,ונאלץ להחליף את בתי הדפוס באופן תדיר .עותקים ספורים של כתב עת זה
מצויים כיום בספריות מעטות ברחבי העולם .11בשל אימת הרדיפות הנאציות ,ברח דר' שליצר לעיר ברדה  Bredaבהולנד,
באותה השנה ,ביחד עם משפחתו ,ולקח עמו את ארכיון החברה שהקים .על שהתרחש באותה התקופה ועד שנפרדה ממנו,
מסרה רעייתו מרגרט עדות מפורטת בשנת  .12 1964בחודש מאי  ,1940פלשו הגרמנים לעיר ברדה ,ודר' שליצר ומשפחתו
החלו לברוח לכיוון צרפת .עם זאת ,בהגיעם לבלגיה – עצרו שוטרים צרפתיים את דר' שליצר ,כיוון שהחזיק בדרכון גרמני
והוגדר על ידם כ"גרמני חשוד" .לאשתו ושלוש בנותיו התאפשר להמשיך בדרכן ,והן הצליחו לברוח ולהגיע לחופי בריטניה,
אך גם שם שימש להן דרכונן הגרמני לרועץ ,והן נכלאו למשך כארבעה חודשים בבית כלא לנשים .לאחר תום המלחמה,
היגרו אשתו ובנותיו של דר' שליצר לארצות הברית.
מעצרו של דר' שליצר בבלגיה ארך  6ימים בלבד ,והוא הצליח לחזור לביתו בהולנד ,שם חי בבדידות במשך שלוש שנים.

  אז ברסלאו  ,Breslauגרמניה.
  על פי הערך בוויקיפדיה הגרמנית( http://de.wikipedia.org/wiki/Arthur_Czellitzer ,נכון למרץ .)2011
  7)  Arthur Paul Czellitzer, Mein Stammbaum: Eine genealogische anleitung fur, (Philo Verlag und Buchhandlung, Berlin,
1934).
8)  Hertz, D.S., How Jews Became Germans: The History of Conversion and Assimilation in Berlin, (New Haven, CT: Yale
University Press ,2007).
9)  "Rottenberg, D." (1977).
10)  San Francisco Bay Area Jewish Genealogical Society,(February, 1988).
   1עותק מלא של כל  50הגיליונות נמצא בספריית המרכז לחקר המשפחה של כנסיית המורמונים בסולט-לייק ,יוטה.
    1ארכיון מכון ליאו באק ,ניו יורק  עותק עדות."Story of Your Childhood 1938 – 1945   DOI:371877" :
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בתקופה זו ,עמל דר' שליצר על כתיבת ההיסטוריה המשפחתית שלו ,והוציא תחת ידו  121עמודים אשר שרדו את
המלחמה והתפרסמו לאחר מותו בשם( 13"Geschichte Meiner Familie 1640-1942" :תולדות משפחתי .)1942 - 1640
בחודש אפריל  ,1943נעצר דר' שליצר בביתו על ידי חיילים גרמנים ,והועבר למחנה המעבר וסטרבורק (,)Westerbork
משם נשלח בחודש יולי של אותה השנה למחנה המוות סוביבור .רגע לפני מעצרו בביתו ,כאשר היה ברור לו כי סופו קרוב,
עמד בראש דאגותיו הארכיון שאותו טיפח ,והוא הפקידו בידי מכרים הולנדיים ,מהם ביקש להעביר את החומרים בתום
המלחמה לאוניברסיטה העברית בירושלים .למרבה הצער ,הושמד הארכיון כולו במהלך המלחמה .14דר' שליצר עצמו מצא
את מותו במחנה ההשמדה סוביבור בפולין ,ביום  16ביולי  ,1943שלושה ימים לאחר שהגיע למקום .15במאגר המרכזי של
שמות קורבנות השואה של "יד ושם" ,ניתן למצוא שני דפי-עד אודות דר' שליצר :האחד הופקד על ידי קרוב משפחתו,
פרנץ שליצר ,בשנת  ,1957עת הלה התגורר בתל אביב ,16והשני מולא על ידי נכדו של דר' שליצר ,Thomas Stevens ,בשנת
 ,2007מביתו בארצות הברית.17
ירושלים1939 ,
דר' שליצר היה דמות דומיננטית מאוד בפעילותה של החברה לגנאלוגיה יהודית אשר פעלה בברלין במשך  14שנה ,אך הוא
וודאי לא היה היחיד אשר היה מסור לה .פעילותה של החברה נמשכה באופן לא רשמי דווקא בארץ ישראל ,לאחר שהיגר
אליה אחד מחבריה ,דר' זיגפריד אשר – .Siegfried Ascherעל פעילות זו ידוע מעט מאוד ,וכעת ,תוך שימוש במאגרי מידע
אשר זמינים ברשת האינטרנט ,ניתן ללמוד פרטים חדשים על אודות הפעילות המאורגנת הראשונה בארץ ישראל אשר
עסקה בגנאלוגיה יהודית.
18
בשנת  ,2003פרסם דר' חנן רפפורט מאמר ב"שרשרת הדורות"  ,ובו הוא מציין כי למד לראשונה על פעילותה של "החברה
לחקר הגנאלוגיה היהודית בפלסטינה" ( )The Jewish Genealogical Research Society of Palestineועל נשיאה,
הדר' זיגפריד אשר .רפפורט ציין אז כי המסמך שבידו מציין את פעילות החברה כבר בשנת  ,1942ומבקש את עזרת ציבור
הקוראים במידע על אודות צאצאיו של דר' אשר .בהמשך ,יצר רפפורט קשר עם נכדתו של דר' אשר ,אך היא לא ידעה
לשפוך אור על פועלו ו/או על פעילותה של החברה .19במאמרה של דר' סליאן אמדור זק משנת  ,20 2008היא מציינת כי
"קיים מסמך על אודות המקימים של אגודה לגנאלוגיה יהודית בפלסטינה בשנת  ,1937אך דבר נוסף אינו ידוע על קבוצה
זו" .גם המסמך הנ"ל אינו בנמצא היום.21
את תמצית קורות חייו של הדר' זיגפריד ניתן למצוא הן ב"אנציקלופדיה לחלוצי היישוב ובוניו" בעריכת דוד תדהר ,22והן
בידיעה בעיתון "מעריב" במלאת לו  80שנה .23משני המקורות הללו ,אנו למדים ,כי דר' זיגפריד אשר נולד בשנת 1877
בברלין ועלה ארצה בשנת  ;1939תחילה ,התגורר בירושלים ,ולאחר מכן עבר לחיפה .על פי הכשרתו ,היה אדריכל ומומחה
לקרקעות ,ועסק באלו גם בישראל ,אך פרסומו בא לו מהיותו אחד המומחים העולמיים בשדות הבולאות (איסוף בולים)
והפילטליה (חקר בולים) .הוא שימש כנשיאה השני של האגודה הברלינאית לאספנות בולים ,חיבר קטלוגים ושימש כעורך
כתב העת הפילטלי אשר הופיע בגרמניה .לאחר עלותו ארצה ,השקיע את מלוא מרצו להקמת התאחדות הבולאים ,ושימש
כנשיא כבוד שלה .מעניין למדי לציין כי בשני המקורות הללו ,אשר נכתבו לאחר שהתחיל (ואולי אף לאחר שהסתיים) פרק
הגנאלוגיה הארצישראלית בחייו של דר' אשר – אינם מזכירים את עיסוקו זה ולו במילה אחת.
24
בשנים  1937ו 1938-מופיע עדיין " "Ascher Siegfried Dr. Phil Architבמדריך הטלפונים הרשמי של ברלין .
אך זמן קצר לאחר הגיעו של דר' אשר לארץ ישראל ,כבר החל לעסוק כאן במחקר גנאלוגי .כך ,ביום  29בספטמבר ,1940

13)  Arthur Paul Czellitzer , Familie 1640-1942 Geschichte Meiner1938-1945 ,(Leo Beck Institute, New York), DOI:371877.
14)  AJR Information, Association of Jewish Refugees in Great Britain, Vol. II(8) 1947
    1שמו ותאריך מותו מופיעים ברשימות בספר ,In Memorian – Nederlandse oorlogsslachtoffers ,המבוסס על פעילותה של הרשות ההו�ל
נדית לקרנות המלחמה ההולנדיים; מס' רשומה במאגר המרכזי של שמות קורבנות השואה.4230183 :
    1מס' רשומה .531245
    1מס' רשומה .6868841
    1רפפורט ,ח" ,)2003( .הערה להיסטוריה :בכורה! מי מכיר ,מי יודע?" ,שרשרת הדורות.4 ,)1(17 ,
    1כפי שנמסר למחבר בתכתובות עם דר' רפפורט ,מרץ .2011
    2ר' הערה  1לעיל.
    2כפי שנמסר למחבר בתכתובות עם דר' אמדור זק ,מרץ .2011
   2כרך  ,14ע' .4537-8
"    2דר' זיגפריד אשר – בן " ,"80מעריב" 14 ,ביוני  ,1957ע' .15
24)  Amtliches Fernsprechbuch fur den Bezirk der Reichspostdirektion Berlin.
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מפרסם העיתון "פלסטיין פוסט" כתבה תחת הכותרת" :גנאלוגיה יהודית :מחקר חדש בפלסטינה" ,25ובה מדווח כתב העיתון
על פגישתו עם דר' אשר" ,נשיא האגודה הגנאלוגית בירושלים" אשר ,לדבריו" :חשף בפניי כמה מסודות המחקר הגנאלוגי,
שהינו כלי חשוב לקידום ההיסטוריה של העם היהודי ושל העולם כולו" .בידיעה זו ,נמתח הקו הישר המחבר את האגודה
הירושלמית בראשותו של דר' אשר לזו הברלינאית ,ומתוארת פעילותה (להלן איור :)1
"כ 150,000-שמות נאספו על ידי האגודה ,אשר נוסדה בשם
( Gesellschaft für Jüdische Familienforschungהאגודה לחקר המשפחה היהודית) ,בברלין לפני כעשרים שנה.
רשימות של שמות ,תעודות נישואין ,מסמכי תושבות ,וכל הארכיון של האגודה נמצאים כעת בירושלים ,היכן שהעבודה
נמשכת .מלבד מחקר של ההיסטוריה היהודית בגרמניה ,אוסטריה ופולין ,נחקרים גם קהילות ספרדיות ,יהודי רוסיה ,צרפת,
אנגליה והמדינות הסקנדינביות".
אזכורו של ארכיון האגודה הברלינאית מפתיע ,בהתחשב בידיעות אודות גורלו המר ,כפי שהוזכר קודם לכן (בעדות אשתו
של דר' שליצר) .ייתכן בהחלט כי חלק מן הארכיון של האגודה הברלינאית עשה דרכו עם דר' אשר לארץ ישראל וחלק
אחר – להולנד (ומשם ,לאובדן מוחלט) ,עם דר' שליצר .בסוף הידיעה ,מזכיר כתב ה"פלסטיין פוסט" ,כי "שירות חשוב ניתן
על ידי הרבעון של האגודה ,אשר מפרסם את מיקומם המשוער של רבים מן הפליטים מגרמניה ,ועוזר בכך לבני משפחות
שנפרדו אלו מאלו לחדש קשרים".

איור  .1דיווח ב"פלסטיין פוסט" על הגנאלוגיה היהודית כענף מחקר חדש בארץ ישראל ( 29בספטמבר )1940
רבעון האגודה הירושלמית עמד להתפרסם כבר במחצית הראשונה של שנת  ,1940ועדות לכך אנו מוצאים בידיעה אחרת

25)  "Jewish Genealogical Studies: New studies in Palestine", "Palestine Post", 29 September 1940, p. 4.
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מאותו העיתון ,מיום  25באפריל ,26שבה מדווח כי "דר' הרמן מאייר ,תושב ירושלים ,קיבל אישור להוציא לאור ארבע פעמים
בשנה ,בבית הדפוס 'ליכטנהיים ובנו' מסמטת ולרו ,ירושלים ,עיתון באנגלית ,צרפתית וגרמנית ,אשר כותרתו' :הגנאלוג
היהודי'
(במקור – The Jewish Genealogist :א.ה ,).העוסק בהיסטוריה של המשפחות היהודיות ,בעריכתו של מר זיגפריד אשר
מירושלים" (ר' איור  .)2מן האזכור של הרבעון בידיעה שהובאה לעיל (איור  )1משתמע כי העיתון אכן התפרסם ,עם זאת,
כתב עת בשם זה לא נמצא בחיפושים רבים שערכנו בקטלוגים של ספריות ,27בעיתונות היסטורית ,כמו גם בחיפושים
כלליים ברשת האינטרנט.

איור  .2דיווח ב"פלסטיין פוסט" על אישור פרסומו של רבעון החברה לחקר הגנאלוגיה היהודית בירושלים ( 25באפריל .)1940
אך העדות המוקדמת ביותר לקיומה של האגודה הירושלמית היא מיום  24בדצמבר  ,1939בידיעה על אודות תערוכה חדשה
בירושלים ,שבה מוצגים "תצלומים וכתבי יד של הפילוסוף היהודי-גרמני משה מנדלסון" .28את הפריטים לתערוכה זו ,בה
הוצגו  50פורטרטים של מנדלסון ,הלווה לא אחר מאשר דר' הרמן מאייר ,אשר הוזכר קודם לכן בהקשר של רבעון העמותה,
והתערוכה מוצגת – כך מדווח ב"פלסטיין פוסט" – בשיתוף האגודה למחקר גנאלוגי ,בבית "כרמל אוריינטל" ,29ברחוב בן
יהודה מס' ( 9ר' איור  .)3אזכור זה של דר' מאייר כמי שהשאיל תמונות של הפילוסוף הנודע מנדלסון ,מאפשר לזהות את דר'
מאייר ,ולא רק זאת – אלא גם לעבות את החוט אשר נקשר בין פעילות האגודה הירושלמית לזו הברלינאית .את החתיכה
החסרה בפאזל משלימה ידיעה בעיתון " ,"AJR Informationידיעון האגודה של הפליטים היהודיים בבריטניה ,תחת

26)  News in the Gazette (Genealogy), "Palestine Post", 25 April 1940, p. 2.
    2כולל התייעצות עם מומחים לביבליוגרפיה עברית.
28)  "Three exhibitions in Jerusalem", "Palestine Post", 24 December 1939, p. 2.
    2הלא היא חברת "כרמל מזרחי".
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הכותרת “( 30”Mendelssohn Archives in Berlinארכיוני מנדלסון בברלין) ,מובא סיפורו של ארכיון משפחת מנדלסון.
נכון לזמן פרסום הידיעה ( ,)1965כשלושה-רבעים מן הארכיון התייחסו למלחין פליקס מנדלסון ,והרבע הנוסף – למשה
מנדלסון .האוסף נבנה ,כך נכתב בידיעה ,על ידי "העורך-דין הברלינאי-לשעבר ,הרמן מאייר" .בשנת  1933הועבר הארכיון
לירושלים ,משם – הועבר בשנת  1959לבאזל  ,Basleשווייץ ,ובשנת  1965חזר לברלין .ואם כך – הקשר הברלינאי שוב מופיע
בפעילותה של האגודה הירושלמית.

איור  .3האזכור המוקדם ביותר של החברה הירושלמית לחקר הגנאלוגיה ("פלסטיין פוסט" 24 ,בדצמבר )1939

    3יוני  ,AJR Information ,1965ידיעון האגודה של הפליטים היהודיים בבריטניה ( ,)Association of Jewish Refugees in Great Britainכרך
 ,XXמס'  ,6ע' .10
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ברחוב בן יהודה ,בסמוך לבית "כרמל אוריינטל" ,התקיימו פגישות האגודה ,בחדרים הפנימיים של "קפה תבור" ,אשר
שכן אז בבית מס'  .31 4כך ,למשל ,מודיעה האגודה על המפגש אשר יתקיים ביום  31במרץ  ,32 1940ובו ירצו הדר' ברילינג,
אודות ההיסטוריה של יהודי שלזיה ,והדר' אשר ,אודות אילנות יוחסין של יהודי שלזיה (ר' איור  .)4הרב דר' ברנהרד
ברילינג ( Bernhard Brillingנולד  ,1906צ'משנו  ,Trzemesznoפולין; נפטר  ,1987מונסטר  ,Münsterגרמניה) היה אחד
מן הגנאלוגים המובילים בגרמניה של המאה ה ,20-אשר התמקד לאחר מלחמת העולם השנייה בחקר יהודי וסטפאליה
( Westphaliaחבל ארץ היסטורי בגרמניה) ואסף ארכיון גדול בנושא .לפני המלחמה ,הגיע דר' ברילינג לארץ ישראל,
שם איבד את רוב החומרים שאסף עד אז .33ואם כך ,בעת שהותו בארץ – פגש דר' ברילינג את חברי האגודה הירושלמית,
ובהמשך כאן עוד יוזכר שמו.

איור  .4פרסום ב"פלסטיין פוסט" על פגישת החברה לגנאלוגיה יהודית בירושלים ( 31במרץ )1940
העדויות המוקדמות הללו על פעילותה של האגודה לגנאלוגיה יהודית ,אשר פעלה בירושלים בסוף שנות ה 30-ובראשית שנות
ה 40-של המאה ה ,20-מונגשות כיום באמצעות פרויקט "עיתונות עברית היסטורית" ,פרי שיתוף פעולה של אוניברסיטת
תל אביב (מפעל התיעוד – יהודי ארצות האסלאם) והספרייה הלאומית (הספרייה הדיגיטלית) .באתר הפרויקט זמינים,
נכון לזמן כתיבת שורות אלו 20 ,עיתונים בשפות אחדות (רובם בעברית) ,מתקופות שונות (החל ממחצית המאה ה 19-ועד
לאמצע המאה ה ,)20-ומאזורים שונים בעולם .אתר הפרויקט ,http://ww.jpress.org.il ,מאפשר חיפוש טקסטואלי מלא

    3ביום  8בפברואר  1938חנך "קפה תבור" את משכנו החדש בכתובת זו ,שהייתה צמודה למשכנו הקודם.
    3ידיעה ב "פלסטיין פוסט" מיום זה ,ע' .6
 3על פי ההקדמה מאת  Peter W. Landeלמאגר המידע " "Westphalian Jewsבאתר ,JewishGen.org
( http://www.jewishgen.org/databases/germany/westphalia.htmמרץ .)2011
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בכל עמודי העיתונים ,וזאת בזכות טכנולוגיות של סריקה וזיהוי כתב ( )OCRאשר עומדות בבסיסו .על ידי שימוש במילות
מפתח שונות ,הצלחנו לאתר את המידע הנ"ל על אודות פעילותה של האגודה הראשונה לגנאלוגיה יהודית בארץ ישראל.
האזכור המאוחר ביותר שאותו ניתן היה לאתר הוא מיום  27ביוני  ,1949אז פורסם ב"פלסטיין פוסט" כי "דר' ז' אשר עבר
מירושלים לרחוב חורשה מס'  ,11הר הכרמל ,חיפה ,ועמו ארכיון הגנאלוגיה היהודית"( 34ר' איור .)5

איור  .5דר' זיגפריד אשר עוזב את ירושלים ומתיישב בחיפה ( 27ביוני )1949
האם עזיבתו של דר' אשר את ירושלים – ככל הנראה בעקבות מותה של רעייתו ,בטינה ( Bettinaילידת  ,)1878בשנת 1948
– סימנה את סוף פעילותה של האגודה? והשאלה הגדולה עוד יותר :מה עלה בגורל ארכיון האגודה?

35

סוד הארכיון הנעלם
דר' זיגפריד אשר נפטר בחיפה ביום  22ביוני  .36 1962העדויות המעטות המצויות אודות תולדות חייו אינן מזכירות במאום
את פעילותו הגנאלוגית ,אך זו הייתה שרירה וקיימת .האגודה לגנאלוגיה יהודית פעלה בירושלים החל מסוף שנת ,1939
בסמוך לעלייתו של דר' אשר ארצה ,ולפחות עד סוף שנת  .1940תחת ניצוחו של דר' זיגפריד אשר ,התכנסה האגודה
הירושלמית לפגישות אשר כללו הרצאות ב"קפה תבור" ברחוב בן יהודה ,איסוף ארכיון המתעד את קורותיהם של משפחות
יהודיות מגרמניה .כמו כן סייעה האגודה לחבריה באיתור בני משפחה ,ואף החלה (ככל הנראה) בפרסום רבעון לחקר
הגנאלוגיה היהודית בשלוש שפות (אנגלית ,גרמנית וצרפתית).
במובנים רבים ,הייתה פעילות זו המשך טבעי של פעילותה של החברה לחקר המשפחה היהודית אשר פעלה בברלין תחת
הנהגתו של דר' ארתור שליצר משנת  1924ועד לשנת  ,1938אז הופסקה פעילותה על ידי השלטון הנאצי .ייתכן אף וחלק
מן הארכיון של דר' אשר החל את דרכו בברלין ,אצל דר' שליצר.
גורלו של ארכיון זה הינו בגדר תעלומה .על פי אחת הסברות ,הגיע ארכיון האגודה למוזיאון להיסטוריה יהודית בפרנקפורט
אם-מיין ,גרמניה .עם זאת ,בתכתובת עם אנשי המוזיאון 37נמסר כי "חלק מן האוסף של הדר' אשר ,אשר כלל עצי משפחה,
רשימות ,וכו' – נמסר לעמיתו המנוח ,הרב ברנהרד ברילינג ,שמאוחר יותר תרם אותו למוזיאון שלנו .המסמכים אשר קיבל
הרב ברילינג מדר' אשר אינם כוללים את ארכיון האגודה .בנוסף ,אוסף זה אינו מכיל תכתובות אישיות של דר' אשר הנוגעות
לאגודה" (ההדגשה – במקור).
לאור עצת אנשי המוזיאון ,נבדקה האפשרות כי ארכיון האגודה נמצא בארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי אשר בירושלים,
אך בתכתובת עם מנהלת הארכיון ,הגב' הדסה אסולין ,38הובהר כי אצלם אין חומרים המקוטלגים תחת שם האגודה;
הגב' אסולין המליצה לבדוק כמקום אפשרי שבו אוחסנו חומרי הארכיון את ...המוזיאון היהודי בפרנקפורט .ייתכן ,כמובן,
שהאוסף אשר הוזכר על ידי אנשי המוזיאון בפרנקפורט הוא הוא "הארכיון של האגודה" .ניסיונות לברר סוגיה זו עם נכדתו

34)  "Social & Personal", "Palestine Post", 27 June 1949, p. 2.
  3על פי פרופיל באתר  ,Geni.com, Bettina Ascherהועלה על ידי ,Thomas Joski
( http://www.geni.com/people/Bettina-Ascher/6000000005455775002מרץ .)2011
    3כפי שנמסר בשיחה טלפונית עם חברה קדישא חיפה ,מרץ .2011
    3התכתובת מצויה בידי המחבר ,מרץ .2011
    3התכתובת מצויה בידי המחבר ,מרץ .2011
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של הדר' אשר לא העלו דבר ,39ותוצאה דומה העלו בירורים בקרב ותיקים בעמותה הישראלית לחקר שורשי משפחה.
כך או כך ,נראה כי דמותו של הדר' זיגפריד אשר הייתה הדומיננטית בפעילותה הקצרה של האגודה לחקר הגנאלוגיה
היהודית אשר פעלה בירושלים החל מסוף שנת  1939ולמשך תקופה לא ידועה .כ 45-שנה לאחר הקמתה של האגודה
הירושלמית ,חזרה הגנאלוגיה לפעול בגאון בעיר הבירה ,ומפגשי החברה הגנאלוגית הישראלית התקיימו בה במרחק נסיעה
קצרה מרח' בן יהודה – המקום שבו נערכו מפגשי האגודה הירושלמית הראשונה.
במשך השנים האחרונות תפסה הגנאלוגיה תאוצה ,וכיום המחקר המשפחתי שונה מהותית מזה אשר היה נהוג לפני 70
שנה .מקורות מידע רבים מונגשים השכם והערב באמצעות האינטרנט ,ואלו זמינים לכל מי שמחובר לרשת ,מכל מקום
ובכל זמן .באמצעות מנועי חיפוש במקורות דיגיטאליים אלו יכולים רבים מאתנו ללמוד על הגנאלוגיה שלהם.
ובזכות אותם מקורות ממש אנו יכולים ללמוד כיום על מי שהביאו את בשורת הגנאלוגיה לארץ ישראל מגרמניה ,הרבה
לפני שהתחילה ההיסטוריה הידועה של הגנאלוגיה היהודית המאורגנת.

דר' ארנון הרשקוביץ הוא מנהל פורום "שורשים משפחתיים" ,כותב בבלוג "משפחתובלוגיה" וגנאלוג מקצועי העוסק במחקר
משפחתי מאז שנת  .1999מעבר לעיסוקו במחקר משפחתי גרידא ,הוא עסק בהדרכה וייעוץ בגנאלוגיה (כולל הדרכת ילדים),
פירסם מאמרים רבים ,הרצה ואירגן אירועים גנאלוגיים-אקדמיים .כיום ,הוא פוסט-דוקטורנט באוניברסיטת WPI ומתגורר
עם משפחתו במרכז מדינת מסצ'וסטס ,ארצות הברית.
דף הביתhttp://genealogy.arnononthe.net :,
דוא"לarnon.hershkovitz@gmail.com :.
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