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לתולדות משפחת ענתבי

אסף ערך וכתב 3
הצב"י ענתבי -

אליעוז חפר

כ"ג חשון תשע"א
 32אוקטובר 1020

משפחה יקרה  ,ידידים ומכרים נכבדים " -שלום שלום לקרוב ולרחוק"...
הפעם אני מבקש לחדש לכם תגלית היסטורית שלא ידענו  ,על כך שליש"ר ענתבי  ,סב סבי (נו)
היה בן נוסף  ,בשם אהרון שאול ענתבי  ,והוא היה בנו מנישואיו הראשונים .
זו הסיבה אגב ,שבית הכנסת שהוא בנה בצפת היה קטן  ,כי יועד לשמש בית כנסת פרטי
משפחתי !!! וזו היתה פריבילגיה שהוא עשה לעצמו היש"ר בממונו כי היה אדם אמיד.
היש"ר ותשעת בניו  ,יחד היו מניין .העדות הזו  ,אשר מאומתת במפקד מונטיפיורי משנת , 2262
עברה במסורה מאב לבן במשפחתו של משה לוי מרמת אביב יבל"א  .תודותי בהזדמנות זו לגב'
מטילדה תאג'ר על העברת המידע החשוב הזה .
בהמשך אני מספר על מסמכים משנת  2261שנמצאו בארכיון ירושלים ששופכים אור על אופן מתן
שם חדש לרחוב בעיר " 3רחוב ענתבי" .תודתי לגב' פלורה אביטל  ,ס' מנהל ארכיון העיר ירושלים
אשר שלחה אלי את המסמכים הרצ"ב  .תודות גם לדודי דוד ענתבי על התמונות אשר העביר לי
מבית הכנסת "ענתבי" בצפת  ,ומרחוב ענתבי בירושלים  ,ואני מתכבד לפרסמם בזה.
ולסיום – בעקבות הפנייתו של ד"ר עמית דולב  ,אני מעביר פרק אשר כתבתי לתולדות משפחת
ענתבי בעיר טבריה וישיבתה בה .הפרק נכתב במסגרת יוזמה של מר אורי מזר מנהל מרכז מורשת
טבריה לפרסום ספר על "משפחות טבריה" לדורותן .תודתי לעמית דולב על ההפניה  ,ולדודי
משה ענתבי  ,אשר סייע לי בהשגת חומר ותמונות ישנות ובימים אלה מחלים ב"ה  .ה' ישלח לו
רפואה שלימה  .ולסיום  ,תודה חמה לאמי היקרה ברוריה ענתבי  .שמסיפוריה על ילדותה בטבריה
שעל ברכיהם גדלתי  ,שילבתי בפרק זה .
בשורות טובות .
הצב"י ענתבי
אליעוז חפר
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ס"ט

לתולדות משפחת ענתבי
סיפור חדש ולא נודע אודות חכם יהודה שבתאי רפאל ענתבי .
לפני כשנה ומחצה  ,קיבלתי טלפון  ,באמצע היום  ,מאדם שמעולם לא הכרתי  .קול מבוגר עם
מבטא ספרדי נעים שלא ניתן לטעות בו  ,הציג את עצמו  ,משה לוי מרמת אביב .כיום בן . 12
משה לוי הוא נכדו של חכם יוסף ענתבי מצד אמו ,והגיע אלי דרך עו"ד משה עמאר מי שהיה
שנים רבות יו"ר ועד העדה הספרדית בחיפה.
(גם עו"ד עמאר בן אותו גיל כמעט  ,והינו נכדו של ח' רפאל מנשה ענתבי מצד אמו ) .
משה לוי  ,אחיו הצעיר של אבא לוי ז"ל המבוגר
יותר אשר היה גר בחיפה.
כשביקר בן שיחי אצל עו"ד עמאר  ,מסר לו הוא חומר לקרוא אודות הסבא שלו  ,קרא משה לוי
והרגיש מחוייב להתקשר אל הכותב וכך הגיע
אלי ...
והסיבה שהציקה לו כל כך היא אי דיוק שרשמתי
שם באותם סיכומים מבלי דעת .
הרי אני  ,לא חייתי את הדורות ההם ולא הכרתי
אותם לדאבוני  ,וכל מה שיש לי הוא חומרים
שאני נשען עליהם ממה שכתבו קודמי .
לעיתים נפלו שיבושים בדבריהם  ,ואין לי אלא
לקבלם  ,מבלי יכולת לשפוט היכן שגו.
מכאן  ,רשמתי בטעות  ,שח' יוסף דוד ענתבי ,
סבו של משה לוי  ,נפטר בבירות שבה הוא חי.
ועל כך נאמר "טעות חכמים משולה לספינה
טובעת" .

תמונתו של חכם יוסף דוד ענתבי
בנו של היש"ר  ,אשר חי בבירות.
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משה לוי התקשר לתקן אותי  .אמנם  ,סבו חכם יוסף דוד ענתבי  ,חי בבירות בערוב שנותיו  ,אך
כשהגיע לגיל  3 00אמר לעצמו  ,נאמר "ימי שנותינו בהם שבעים שנה  ,ואם בגבורות שמונים שנה
" ולכן בהגיעו לגיל שבעים  ,עשה את המאמץ לחזור לעיר הולדתו צפת .
סבו  ,כך העיד בפני  ,לא זכה להאריך ימים רבים ולהנות מישיבתה של הארץ אחר חזרתו  .אך
באמת  ,כאשר חשב היה  ,וזכה להטמן בין קברי אבותיו בבית העלמין העתיק של צפת .
אני זוכר היטב שכשהגיע לגיל בר המצווה שלי בשנת  , 2231סבי נפטר  ,הוא מספר  .ונטמן
במערה בצפת ואפשר לראות את קברו שם עד היום.
אני התנצלתי על טעותי .
בדף המידע הקודם סיפרתי שמשה לוי  ,סיפר לי מזכרונותיו כילד  ,שבמאורעות תרפט , 2212
הסבא  ,ח' יוסף ענתבי ביקש מאמו שיבואו כולם אליו ,ואכן כך היה נסעו אליו לבירות וגרו שם
שנה יחד איתו בביתו.
בבית הקבע שלהם  ,בעיר צפת  ,ביתם היה ממוקם בשכנות לבית הכנסת של היש"ר ענתבי  ,והיה
אחד מהבתים שנרכשו על ידי היש"ר  .בגלל שנשארו שם  ,באותו מקום מסורתי  ,בני משפחה
מצאצאיו של היש"ר היו מגיעים ומבקרים בביתם את סבו ,ח' יוסף דוד ענתבי.
כך  ,סיפר לי משה ,זכיתי בחיי להכיר שלושה רבנים מבניו של היש"ר אשר אתה כותב עליהם .
את סבי כמובן  ,את ח' אברהם יעקב ענתבי  ,שחי בקאהיר והיה מתארח אצלנו  ,ואת ח' ישראל
שמואל ענתבי (סבי רבי )  ,שהיה בא כל שנה אל הבית בצפת בל"ג בעומר.

גילוי היסטורי  -אגדה שהתבררה כאמיתה
אחד הפרטים המעניינים והמוזרים באותה שיחה הוא מה שמעלה בפני משה לוי בדרך אגב.
אתה יודע ,אומר לי בן שיחי  ,בית הכנסת שלנו  ,של המשפחה  ,בעיר העתיקה של צפת שקוראים
לו שערי רחמים  ,למה היש"ר אותו כזה קטן ?
אמרתי לו מה שאני מכיר מסיפוריהם של אחרים  ,ידוע שהוא בנה אותו כדי לתרום מעצמו משהו
לשיקום חורבות העיר צפת אחרי הרעש הגדול שלה  ,ולכן הוא בנה את בית הכנסת.
אבל ידעתי שתשובתי אינה מתייחסת לשאלה  ,פשוט זה המידע שהיה בידי.
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מעל -
תמונת פנים בית הכנסת ענתבי (כיום
"שערי רחמים" ) עם הפרוכת אשר סבי
יעקב מרדכי ענתבי ז"ל הכין לזכר רעייתו
אליגרה לבית וידאל ז"ל שנקטפה בדמי
ימיה .את הפרוכת הזו  ,תרם דודי –
דוד ענתבי (מצולם) לבית הכנסת הקטן.
במבנה ציורי קיר של הכותל המערבי  ,ושל
קבר רחל.

משמאל –
מראה בית הכנסת הקטן מבחוץ .
שמו כיום "שערי רחמים" אך כל יושבי
צפת הכירוהו בשם "כניס ענתבי"
בית הכנסת של משפחת ענתבי.
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תודות למר אלן פרחי  ,Alain Farhiבעל האתר "פרחי המזרח" ( les Fleures del Orientהמתאר את
התולדות הגניאולוגיים של משפחת פרחי) שהכין אילן נאה זה לבקשתי.

ומשה לוי  ,אשר כל ימי ילדותו גר בסמוך והתפלל במקום  ,ואביו שימש חזן לשנים רבות שם ,
סיפר לי את הסיפור הבא 3
היש"ר היה בעל ממון רב  ,וקנה את כל הבתים ברחוב הזה.
היות והיו לו בנים  ,הוא עשה חישוב  ,שיחד איתם יש לו מניין  ,ולכן יוכל לבנות בית כנסת
משפחתי  ,שישמש אותו ואת בניו.
תשעת בניו  ,יחד איתו הם עשרה  ,והרי מניין.
לכן הוא בנה את בית הכנסת קטן  ,כי הוא היה אמור להספיק רק להם .
הייתי די המום מהגילוי הזה  ,אבל התקשיתי לקבל אותו  .חשבתי שהאדם החביב שמשוחח עמי
וודאי שכח או התבלבל מחמת גילו  ,התנצלתי ואמרתי לו שידוע לנו רק על שמונה בנים .
אבל הוא התעקש  ,שכך תמיד סיפרו אצלו במשפחה  ,שהיו תשעה.
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מניתי בפניו את שמונת בניו של היש"ר  3ר' אליהו רחמים ענתבי  ,ר' אברהם יעקב ענתבי  ,ר'
יוסף דוד ענתבי  ,ר' ישראל שמואל ענתבי ,ר' יצחק שאול ענתבי  ,ר' ישועה שלום ענתבי  ,ר'
שלמה מאיר ענתבי  ,ר' יום טוב ענתבי  .סה"כ שמונה .

האדון הנכבד  ,משה לוי  ,עדיין עמד על דעתו  .היו תשעה הוא אומר לי כך תמיד אמור אצלנו
במשפחה  ,ויחד עם היש"ר היה לו מניין.
הקשבתי ומפאת כבודה של המסורה המשפחתית לא רציתי להתווכח  .אם אמרו אצלם  ,אז כך
אמרו  ,מלבד זאת כיבדתי את האדם החביב שהכיר שלושה רבנים מבניו של ח' יש"ר ענתבי  ,וחי
את אותם חיים בצפת שאני רק זוכה לכתוב אודותם.
זכרתי בשיחתי עמו את תעודת חלוקת הירושה בין שמונת בניו של היש"ר אשר נערכה בכוללות
הספרדים בצפת  ,בסוף המאה התשע עשרה  .רואים שם בבירור גם את תיאור הנכסים
ומטלטליהם  ,וגם את חתימות הילדים אשר חותמים כי הם מאשרים את פסיקת חלוקת הרכוש
ביניהם .במסמך הזה מופיעים שבע חתימות בלבד ( ,מלבד אלו של העדים עצמם) .
הבן הצעיר  ,חכ' יום טוב אינו מופיע ,וידוע שנפטר צעיר ממחלת הכולירע.
אז הרי המסמך (חלקו התחתון) שלוש שנים אחר פטירת אביהם היש"ר –דהיינו משנת . 2121
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והרי תחתית מסמך חלוקת הירושה בהגדלה עם חתימות חלק הבנים והעדים  .במסמך בהגדלה 3

אברהם
יעקב
ענתבי

ישועה שלמה
יוסף
מאיר
שלום
דוד
ענתבי ענתבי ענתבי

יצחק ישראל
שאול שמואל
ענתבי ענתבי.

ויותר מהחתימות עצמן מי מוזכרים במסמך חלוקת הירושה בתחילתו ?
"להיות שמעלת הרב החסיד היש"ר (הרב יהודה שבתעי רפאל) ענתבי זצוק"ל (זכר צדיק וקדוש לברכה)
נלב"ע (נאסף לבית עולמו)
והניח אחריו ברכה עזבונו – בגדים תכשיטים ומלבושים וספרים ומטלטלין
וש"ע וקרקעות חצרות ובתים וחנויות ומכזון ( = ערבית  3מחסן) בעיה"ק בצפת ת"ו (תבנה ותכונן,
ועוד קרקעות וחצר אחד בעיה"ק טבריה ת"ו (תבנה ותכונן)
והניח יורשיו אחריו 3 ...
הרב הכותב אליהו רחמים ענתבי נ"י (נרו יאיר) [הכוונה לכותב המסמך]
והכותב אברהם יעקב ענתבי יצ"ו (ישמרהו צורו ויחיהו)
והחכם השלם הר' יוסף דוד ענתבי הי"ו
וחי"ץ (וחכם יצחק) נ"י
וחי"ש (וחכם ישראל שמואל ) הי"ו (השם ישמרו ויברכו) ,
והר' ישועה שלום ענתבי נ"י,
ועוד שנים קטנים והם שלמה הי"ו ,והתלמיד יום טוב נ"י.
ולפני מותו צווה שיקחו בניו הני' (הנזכרים) הקטנים אשר עדיין לא השיאם בחייו,
סך מאה לירא צרפתי לכל או"א (אחד ואחד) בעת נישואיו בע"ה.
וגם ציווה לתת להרבנית אשתו סי' (סיניורה) קאדון ת"ם (תבורך מנשים) מאה לי"פ (לירא "פרנסיס")
ככתוב בשטר החיוב שכתב הרב המוריש הנז' ז"ל "

והמסמך הארוך ממשיך ומפרט .
בכל אופן אנו מונים כאן שמונה בנים  ,לא תשעה.
כפי שנאמר  ,כיבדתי את בן שיחי ונפרדנו לשלום .
בערך באותו זמן  ,יצרה איתי קשר גברת נכבדת פעילה ביותר ועומדת בראש ארגון החברה
הגניאולוגית הישראלית בפרוייקטים שהיא עורכת שם – גב' מטילדה תאג'ר.
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גב' תאג'ר מובילה פרוייקטים עניפים מאוד של מחשוב מאגרי המידע  ,מרשמי התושבים ,
המפקדים למיניהם וכו ' של הישוב הישן בארץ  ,ובגלילותיה .ובזכות המחשוב שהיא מנהלת ,
יכול היום אדם המחפש את שורשיו ללכת לאינטרנט ובלי כל מאמץ לקבל את כל הידוע.
רק לשם דוגמא – כשהייתי נער  ,לפני שלושים שנה  ,יכולתי למצוא את מפקד מונטיפיורי
הראשון של  , 2132מודפס  ,בספר ספונות צפת  ,שהוציא הנשיא המנוח יצחק בן צבי המנוח  .לא
היה יותר מזה  ,למרות  ,שבפועל נערכו ארבעה מפקדים של מונטיפיורי.
אלמלא עבודתה המסורה של מטילדה  ,ושל שאר אנשי הצוות שעשו עבודת נמלים בהתנדבות ,
לא היינו זוכים לראות את שאר הפירות  ,הנמצאים כיום באתר המפקדים  ,אשר ממנו ציטטתי
בפעם הקודמת .
בכל אופן גב' תאג'ר מעלה בפני שאלה  ,וזה החל משאלה תמימה והסתיים בגילוי מופלא 3
והרי שאלתה 3
"ערב טוב אליעוז,
אני כרגע עובדת על מפקד מונטיפיורי משנת  2162ונתקלתי בשם אישה "גרז" ,רעיתו של רבי
שבתי ענתבי מצפת.
שאלתי היא האם נתקלת בשם "גרז" ואם כן כיצד מבטאים אותן  GREZאו  GEREZאו
 GRAZאו צירוף אחר".
והרי תשובתי אליה :
אתחיל דווקא מהשורה התחתונה  ,במענה לשאלתך  .אני מאמין שזהו שיבוש של השם גראציה.
 Graziaמזרחי
זו התשובה הקצרה .ועכשיו התשובה המלאה.
רבי שבתאי זה הוא הסבא של סבא שלי ובשמו המלא  -היש"ר ענתבי = ר' יהודה שבתאי רפאל
ענתבי  .הוא התפקד במפקד הראשון של מונטיפיורי
באותה שנה  ,2132 ,היש"ר שהיה תושב צפת נמנה על המתפקדים נרשם ותועד גם הוא ברשימות
באופן הבא 3
" שמו  3חכם שבתי ענתבי
נולד  3אר"ץ (ארם – צובא ,חלּב שבסוריה)
גילו  10 3שנה
מצב כלכלי  3עני
מעשיו ועיסוקיו 3למדן (תלמיד ישיבה)
מצב משפחתי  3רווק" .
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באותם שנים הגיע היש"ר לפרקו וראוי היה לשידוך הגון.
נראה שדובר בו נכבדות עם דודתו ,האפוטרופסית לו ואולי אף עם ראש הישיבה בה למד.
כשהיה כבן  , 21סודר לו שידוך הגון  3כלתו המיועדת היתה גראציה ,בתו של הרב חיים נחום
מזרחי .רב זה היה אדם נכבד ואדם אמיד בקהילה הספרדית שבצפת .השידוך נשא חן בעיני שני
הצדדים ונקבע מועד זמן משוער של שנתיים מהאירושין ועד החתונה .אך "רבות מחשבות בלב
איש ועצת ה' היא תקום" ...האירועים טרפו את סדר התוכניות.
הימים היו ימי שלטונו של שליט מצרים מוחמד עלי בארץ ישראל .מוחמד עלי היה מצוי בסכסוך
מתמשך עם הערבים יושבי הארץ ,אשר לא קיבלו ברצון את שלטונו ,והיו מתמרדים כנגדו בכל
הזדמנות .במלחמה זו אירעו פרעות רבות ביהודים בירושלים ולאחר מכן בצפת.....
לא אלאה אותך מטילדה נכבדה בכל סיפור המאורעות שהיו באותה תקופה בצפת  ,אבל אספר לך
שלימים כעבור כמאה שנים
פרסם יצחק בן צבי בגליון כתב העת "ספונות  -לתולדות יהודי המזרח" גליון מיוחד שהוקדש
לצפת  .ובגליון זה שבו פרסם את המפקד הראשון של מונטיפיורי ,פרסם גם מספר מכתבים
שנשארו מאותה תקופה  .אחד המכתבים הוא מסבתה
של גראציה שנתקלת בשם שלה  .היא כתבה למונטיפיורי בצר לה ומספרת שם שאין לה כסף
לחתן את כלתה בגלל הפרעות
שאבי נכדתה (ר' חיים נחום מזרחי) שהיה אדם עשיר הדרדר מנכסיו  3שם הסבתא של גראציה 3
רינה די פראנקו ( 3אני מצרף אילן יוחסין קצר שלה)
גם היש"ר עצמו כתב לו מכתב באותו עניין  ,וגם הוא התפרסם שם  .כעבור שנים ,נפטרה גראציה
 ,והיש"ר ענתבי התחתן פעם שנייה עם קאדון כאסקי.
וממנה באו מרבית ילדיו( .אם לא כולם) .
אני מצרף גם אילן יוחסין של משפחתו של היש"ר ענתבי  ,עם הערותי עליו .
(את האילן הכין מר  Alain Farhiבעל האתר " ) les Fleures del Orient
מטילדה השיבה לי בזו הלשון 3
בוקר טוב אליעוז,
תודה רבה עבור פתרון החידה .זאת הפעם הראשונה שנתקלתי בשם "גרז" וחשבתי שאולי מדובר
בשם ערבי שאינני מכירה ..הדבר הדאיג
אותי מאוד מכיוון שבמפקד הזה עבור צפת מופיע השם ,גרז ,מספר פעמים.
תודה נוספת על כל הפרטים שהוספת..
לפי המפקד של  ,2162רבי שבתי ענתבי מופיע במקום הרביעי ברשימת הרבנים (אחרי ר' מרדכי
שוראקח ,בנו משה שוראקי-בנו של מרדכי ,משה אפרייט)  ,דהיינו הוא ה 6-מבחינת חשיבותו .הוא
היה אז בן  , 11היה נשוי ל"גרז" ולהם בן אחד בלבד אהרן שאול בן ה.3
התואר שלו הוא "חכם רבי".
אלה כל הפרטים המופיעים במפקד שבתוכנו הרבה יותר מצומצם מהמפקד הראשון
מ 2132והשלישי מ 2111שכבר מופתחו ותורגם.
הואיל המפקדים מסובכים מאד מבחינת הרכבם ,בניית מנוע החיפוש צריכה להיות מתוחכמת
ביותר וזאת הסיבה לעיכוב העלאת המפקדים האלה לאינטרנט .בכל זאת הדברים בשלב מתקדם
מאד" .
********************
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אני הייתי המום מהתגלית הזו  ,וממה שעלה מאותו מפקד .במסורה המשפחתית תמיד אמרו
שכל ילדיה של גראציה לבית מזרחי נולדו מתים  ,או שנפטרו סמוך ללידתם  ,והנה עדות אחרת
לגמרי חדשה ומפתיעה.
ליש"ר ולגראציה היה בן ושמו אהרון שאול ענתבי  .בשנת  2162הוא היה כבן שלוש שנים.
מן הסתם בשנת  , 2121כאשר נערך מסמך חלוקת הירושה והוא אינו נזכר  ,הרי שכבר לא היה בן
החיים.
אבל עובדה היא זו שהיה בן אחד שחי .
אני חוזר לסיפורו של משה לוי  ,איש צפת  ,ובן המשפחה.
הוא אמר לי שאצלם במשפחה  ,תמיד אמרו שבית הכנסת הקטן נבנה כי היש"ר ידע שאין לו צורך
ביותר ,
תשעת בניו יחד איתו  ,הם מניין  ,ולכן בית הכנסת צריך להכיל מניין ותו לא .
זה היה בית הכנסת הפרטי של המשפחה .
אם כך – משה לוי צדק !!! והמסורה שהוא ציטט לי ממשפחתו היתה נאמנה.
מאוד חפצתי להפיץ את דבר הגילוי הזה לכולכם כבר לפני שנה  ,אבל נתתי את הבטחתי לגב'
מטילדה שלא להעבירו כלל עד שלא יתפרסם הדבר.
לאחרונה התפרסם המפקד של  , 2162ואני מתרגש לעדכן אתכם –
ליש"ר היו תשעה בנים  ,והבכור שבהם היה אהרון שאול ענתבי  ,מנישואיו הראשונים לגראציה .
עד שנפטר מחמת מחלה בגיל שאיננו יודעים .

רחוב על שם משפחת ענתבי בירושלים .
רבים אינם מודעים לכך שבתל אביב ובירושלים  ,ישנם שני רחובות אשר נושאים את שם
המשפחה 3
רחוב ענתבי .
בתל אביב  ,מיקום הרחוב הוא ממש על יד התחנה המרכזית "החדשה"  .השם ניתן בעבר לסימטה
השקטה בדרום תל אביב  ,עוד לפני שהוקמה התחנה שם  ,והמקום שינה את הייעוד והאוכלוסיה
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שלו  .עד היום אחת הכניסות המובילות לתחנה נקראת "כניסת ענתבי" על שם הרחוב שבה היא
נמצאת.
בירושלים  ,קיים רחוב קטן דומה וגם הוא נקרא על שם המשפחה.
שני הרחובות הללו  ,בתל אביב ובירושלים  ,נקראים על שם אברהם (אלברט) ענתבי כמחווה
לפעילותו למען היישוב היהודי  ,למען כל הפעולות שעשה לרכישת קרקעות מהשלטון התורכי ,
ולכך שהציל את ראשי הציונות מתליה וגירוש .היות ופעילותם נחשבה כחתרנית בקרב המושלים
התורכים.

בתמונה המצולמת המופיעה בזה – ניתן
לראות את דודי דוד ענתבי  ,מצולם ליד שלט
הרחוב הנושא את שם המשפחה בירושלים 3

זכיתי לידידים טובים שעזרו לי שנקרו בדרכי
במשך המסע הארוך הזה לחקר תולדות
המשפחה .
אחד מהם הוא ידידי רפי לוי ,
אשר בנסיעה משותפת לירושלים ,
הכיר לי את גב' פלורה אביטל ,
סגנית מנהל ארכיון עירית ירושלים.
לאחרונה  ,סיפרה לי גב' אביטל  ,שעשו סדר
במספר ארגזי מסמכים בארכיון העיר ונתקלו
שם במסמכים ישנים
משנת . ! 2261
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באותם
מסמכים מתגלה תכתובת
אשר מגלה קצת על תהליך
קביעת שמו של הרחוב
כרחוב אברהם ענתבי .

"בקשר לשינויים העתידיים
לחול בעירנו  ,נכתב שם
נתכבד להסב תשומת לבכם
לשמות אחדים של אישים
מפורסמים בקורות ירושלים
אשר פעלו רבות לטובתה בעבר,
אנו מציינים בזה אחדים מהם " 3

והרי עוד מסמך בנושא קביעת שם הסימטה 3
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אותי הפליאה העובדה  ,שהכותבים ידעו היטב  ,שאברהם ענתבי היה נכדו של ר' יעקב ענתבי
מפרשת עלילת דמשק .זוהי עובדה שאחר כך הטשטשה והכותבים השונים התקשו לייחס ולקבוע עובדה
זו במפורש.
ניתן לראות כאן ששמו הקודם של הרחוב היה רחוב אנטקולסקי .
תודתי לגב' אביטל על המסמכים המעניינים הללו.

פרקים על תולדות המשפחה בספר "משפחות טבריה" .
קרוב משפחתי ד"ר עמית דולב  ,פנה אלי יום אחד וביקש שאעבור על פרק שהוא כתב לספר חדש שנערך
לדפוס" .ספר משפחות טבריה"  .הספר הזה יצא ביוזמת מנהל המרכז החדש שהוקם לתולדות העיר טבריה,
ועל ידי מנהלו האמן אורי מזר.

עמית ביקש שאקרא את החומר שכתב לתולדות משפחת ניניו  .הודיתי לו על הכבוד  ,אבל חשבתי שאיני
ראוי לתקן מה שאיני בקיא בו  .עמית היה סבור אחרת  ,ובהזדמנות זו  ,הציע שאכתוב פרק לתולדות
משפחת ענתבי .
הקשר נוצר די מהר  ,ומנהל המרכז רק בירך את השתתפותי .
גם הפרק נכתב ואני לצרפו לעיונכם בזה.
לפעמים אנשים שקוראים את החומר שכתבתי שואלים אותי היכן הנשים בכל התולדות המשפחתיים
והסיפורים האלה  .ועל כך אני משיב להם בצער  ,שאם היה בידי חומר בוודאי שהייתי מפרסמו  ,הרי
בלעדיהן  ,לא היינו .
אבל לצערי הדורות הקודמים פחות טרחו להנציח את הנשים  ,ומטבע הדברים כיוון ששם משפחה עובר
על ידי הבעל  ,אלה תמיד הונצחו והנשים קופחו.
אני בכל אופן השתדלתי בפרק הזה לתקן מעט ולספר ממעלותיה של הסבתא רבא שלי – חנה סתהון ,
שהיתה באמת אשת חיל  ,אשתו של ח' ישראל שמואל ענתבי מטבריה.
ובאותה דרך שאלתי את אורי מזר אם הוא מעונין בפרק על משפחת סתהון  ,וכך נולד לו פרק נוסף בספר
שלו  .שכן זאת לדעת  ,לאורך הדורות  ,משפחות סתהון וענתבי היו מקושרות ביניהן בקשרי חיתון עוד
בעיר מוצאן חלב .
ועל כך יכול להעיד ידידי ח' אברהם עדס אשר חוקר את ק"ק ארם צובא לדורותיהם במסמכי קדמונים .
כדי לא להעמיס על היריעה הקצרה ממילא ,לא אוסיף את כל החומר אלא רק את זה הנוגע למשפחת
ענתבי  .ואי"ה  ,לעתיד לבוא  ,אפרסם חומרים נוספים שיועדו לספר שיצא לאור.
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תודתי החמה לדודי מר משה ענתבי

הי"ו על הסיוע אשר הגיש לי באיתור חומרים חזותיים לפרק

קצר זה  ,ועל עצותיו ותיקוניו  ,וכן לאמי הורתי ברוריה

חפר הי"ו על סיפוריה אשר על ברכיהם

גדלתי.

תולדות משפחת ענתבי בעיר טבריה
ד"ר אליעוז ענתבי חפר
מי מבין הטבריינים הוותיקים לא יכיר  ,את אליהו ענתבי  ,שהיה מזכיר ראש העיר משך עשרות
שנים או את המורה לנהיגה ישראל ענתבי  ,אשר לימים החליפו בתפקיד ?
מי לא הכיר את משה ענתבי – סוכן הביטוח ?

הטבריינים הוותיקים זוכרים גם את בני הדור הקודם  .את סבי ז'אק (יעקב) בעל חנות הבדים
ברחוב הגליל במרכז העיר טבריה ולא היו מיושביה אשר לא הכירו את חנות הבדים של ז'אק
(יעקב) ענתבי ואחיו חי ענתבי ששימש גם הוא בחנות.
הוותיקים יזכרו גם את "בנואה" (ברוך) החייט שהיה ידוע בכל העיר .את חכם ר' ישראל שמואל
ענתבי  ,שביתו  ,היה ממוקם ממול בית הדין הרבני  ,סמוך לבית כנסת הסניור ,ושאר בני משפחה
אחרים.
משפחת ענתבי נקראת על שום עיר מוצאה " -עין – תאב" ("המעיין הטוב") מאזור דיאר בקיר
שב"אסיה הקטנה" .שמה המודרני כיום של העיר גאזיאנטפ  ,והיא ממוקמת בדרום תורכיה על
גבול סוריה .
יש הטוענים ,שהאבות הקדמונים הגיעו לעין-תאב מגירוש ספרד בשנת  , 2621ויש הטוענים
שאבות המשפחה היו מוסתערבים  3יהודים אשר ישבו באזור מימי בית ראשון.
כהונת הרבנות התמידה בבני משפחת ענתבי לדורותם ,ר' אברהם ענתבי ( ,)2111-2041כיהן כרב
ראשי בעיר חלב משך ארבעים שנה .הוא היה ידען מופלג בתורה ובין החיבורים הרבים שכתב
נדפסו ששה ספרים .
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סבי  ,יעקב מרדכי ענתבי נקרא על שמו של ר' יעקב ענתבי ( )2010-2160שהיה רבה הראשי של
דמשק משך  30שנה ובזמן פרשת עלילת דמשק ( . )2160דווחו המפורט של ר' יעקב ענתבי לסר
משה מונטיפיורי על המאורעות שימש לימים כתעודה החשובה ביותר לתיאור הפרשה
נכדו של ר' יעקב  ,אברהם –אלברט ענתבי ( , )2142-2232שימש כנציג כי"ח (אליאנס)  ,נציג יק"א
בארץ ומנהל ביה"ס המקצועי הראשון בירושלים .הוא היה מיודד עם ראשי הציונות כמאיר
דיזינגוף  ,אברהם אלמאלח ואחרים  .אלברט הציל את דוד בן גוריון ויצחק בן צבי ושאר ראשי
הציונות מגירוש ותליה בזכות קשריו עם הפחה התורכי .
הרב יהודה שבתאי רפאל (היש"ר) ענתבי ([ ,)2101-2112אחיינו של ר' אברהם ענתבי] היה
הראשון מבני המשפחה שהגיע ארצה בגיל  , 23ללמוד תורה בצפת מפי גדולי המקובלים. ,הוא
נשלח במצוות דודו הרב הראשי של חלב.

היש"ר יצא לשני מסעות שליחות  .משליחותו השנייה חזר בעל נכסים אחר ששהה בהודו ,
והתארח אצל דוד ששון בבומבי  ,אשר כונה "רוטשילד של המזרח" .שהותו בעיר בומבי וכהונת
הרבנות שלו הקנו לו ולכל צאצאיו בני משפחת ענתבי בטבריה נתינות בריטית .
היש"ר  ,סב סבי  ,היה אדם אמיד ,הוא רכש נכסים רבים בעיר צפת  ,וחלקם בטבריה .
בממונו סייע לשקם את חורבות צפת מנזקי רעידות האדמה ( )2130אשר פקדו אותה .עד היום
קיים בעיר העתיקה בצפת בית כנסת קטן בשם " שערי רחמים" אשר הוקם על ידו.
בשנת  , 2112הלך לעולמו.

במלאת שלוש שנים ( )2122לפטירתו ערך כולל הספרדים מסמך חלוקת ירושה בין שמונת בניו
שהיו רבנים כולם  .וכך רשום שם על נכסיו בעיר טבריה3
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""להיות שמ"ע (שמעלת) הרב החסיד היש"ר (הרב יהודה שבתעי רפאל) ענתבי זצוק"ל
(זכר צדיק וקדוש לברכה) נלב"ע (נאסף לבית עולמו)
והניח אחריו ברכה עזבונו – בגדים תכשיטים ומלבושים וספרים ומטלטלין
וש"ע וקרקעות חצרות ובתים וחנויות ומכזון ( = ערבית  3מחסן) בעיה"ק בצפת ת"ו (תבנה

ותכונן ,ועוד קרקעות וחצר אחד בעיה"ק
טבריה ת"ו (תבנה ותכונן) "
את החצר הזו  ,ירש אחד מבניו חכם (ר' ) ישראל
שמואל ענתבי .ובנה עליה בית .היא היתה ממוקמת
ממש סמוך לכנרת  ,ליד בתי המדרש ובתי הכנסת
העתיקים וממול מוסד בית הדין הרבני  .נראה לפי
המיקום המרכזי  ,שעלות הקרקע שם היתה יקרה .
ח' ישראל שמואל ענתבי שודך לבתו של מורהו הרב
חביב חיים דוד סתהון  .וכך רשם בפנקסו האישי
את פרטי נישואיו והולדת ילדיו

רשימה בכתב יהודי ספרדי עתיק – כתב חצי קולמוס
שהחכמים הספרדים היו נוהגים בו.
בפנקסו האישי רשם חכם ישראל שמואל ענתבי  ,בכתב ידו
מתי נולד מתי נישא ומתי נולדו בניו שלו .וממנו עולה שהיה
להם בן נוסף אשר נולד בשנת  2221ושמו מיכאל ,אולם הוא
נפטר בילדותו כנראה.

למשפחה שהקימו באו לעולם ששה בנות ובנים 3
הבכורה  -סנייר בשנת  , 2123לאחריה כעבור שנה  ,חי הבן גדול ,אחריו באה לעולם פורטונה
בשנת  ,2200ולבסוף האחים הקטנים ,יעקב – מרדכי סבי ,בשנת  , 2201ברוך שמעון בשנת , 2206
והאח הצעיר ביותר נסים (ובשמו המלא חביב דוד נסים) בשנת . 2201
הרבנית חנה היתה אשת חייל חרוצה ,ונכדיה ונכדותיה היו מספרים ,שאת הליכות ביתה היתה
תמיד צופיה ,ועל אף תנאי היישוב הקשים של הזמנים ההם והבית המיושן רביב של אבק לא
נמצא שם ,הכל הבריק והיה מצוחצח.
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היא היתה בקיאה בעבודות סריגה במחט שהפליאה לעשות ומפיות שסרגה היו כפיתוחי סבכה
עדינים ומדהימים ביופיים.
סבי יעקב מרדכי ענתבי ושאר אחיו ואחיותיו ,עברו את ילדותם באותו בית קטן נמוך קומה קרוב
לשפת הכנרת  ,כעשרה מטר ממנה.
כתובת מדוייקת לא היתה שם  ,די היה אז לציין את המיקום באופן הבא  3חצר היהודים,
בשכנות לבית המדרש המפורסם של
העשיר ר' חיים שמואל הכהן
"קונורטי"  -המוכר יותר בשמו "בית
מדרש הסניור"  .מול בית הדין הרבני
וכוללות הספרדים בטבריה .שם ,
סמוך מאוד לשפת האגם עמד בית
המשפחה נמוך הקומה.
לבית שתי מדרגות וקירות עבים
השומרים את הקרירות הפנימית
מהחום הטברייני שבחוץ.
ח' ישראל שמואל ענתבי ורעייתו חנה בת הרב
חביב דוד חיים סתהון  ,בפתח ביתם שעל
שפת הכנרת.
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לצד חצר פנימית קטנה עמד מזווה קריר תחת הבית שבו מאחסנים את דברי המזון ,וגם עז קטנה
קשורה לעמוד ומקבלת בהכנעה את חליבתה של חנה הרבנית  ,מדי יום לחלב ולחביצת גבינה.
הבית עצמו היה כ'הול' מרכזי ענק ,בצדו הימני ארון עם שתי דלתות ובו היו מאחסנים
הכל  ,מאחוריו עלייה קטנה (ממש מטפסים על כסא ונכנסים לעלייה שבה היו מאחסנים שמיכות
בגדים וכו') ובהמשך מיטה כפולה .

מסביב לכתלים בנוי ספסל בטון כפי שנהוג היה בבתי הכנסת של הספרדים  ,שעליו
מניחים כריות ומרפדים בבדים ,יושבים ונחים  .ממקום מסויים די לטפס על הספסל הזה  ,ולקפוץ
 40ס"מ כדי להגיע משם אל הגג,
הגג סכך על מחסן ענק שהיה בגודל הבית כולו.
על הגג היו מוכנים כבר מבעוד מועד ,מזרנים שמיכות וכריות כי כל בני הבית יושביו
ואורחיו היו ישנים בו בקיץ  .מי שהיה עולה לגג בימים ההם היה רואה את כל יושביה של טבריה
אז ישנים על הגגות.
על מדרגה קטנה באותו הול עמד ארון קיר קטן  ,דמוי ויטרינה  ,ובו תמיד יכולת למצוא
עראק שהיה התרופה האולטימטיבית לכל המחלות ,וגם "זאות" ) )ZAUUTקופסה עגולה
קטנה עם טבק הרחה.
לצד המטבח עמד כד חימר ענק ששמו היה בערבית זיר ( )ZIRוהוא מלא מים קרים  .היו
משלמים חצי גרוש לממלאי המים הערבים בעבור שאיבת מים טריים מברז השאיבה בפחים ,
ושם  ,בזיר הענק ,המים התקררו  .הם שימשו לשתייה ולבישול
המולת ילדים התערבבה בניחוחות של תבשיל חמין ספרדי בסופי שבוע עם הרבה שומן
וריח עראק.
כשהיו הילדים הקטנים רוצים משקה מתוק ,אמם הרבנית חנה לבית סתהון היתה דופקת
"בונדוקים" (אגוזי לוז)  ,חומוס בוטנים ,שקדים ב"איד אלהון" (ידית המכתש ) עם סוכר עד
שנטחנו דק דק ,ואל העיסה המתוקה מוסיפה מים ומערבבת היטב היטב .יתרונו של המשקה
שהילדים אהבו  ,מעבר להיותו מזין הוא העיסה המתוקה שחיכתה ללוגם בסוף.....
וכשבאו אורחים בפתח הבית קיבלו אותם כדרך שמשפחות טברייניות מקבלות אהובים חביבים.
18
כל הזכויות לחומרים המתפרסמים בדף מידע זה שמורות למחבר בלבד
ד"ר אליעוז ענתבי חפר M.D. B.Sc. M.P.H -
רח' אורנים  , 21קרית טבעון 34063

eliozh@gmail.com , eliozh@yvc.ac.il

לתולדות משפחת ענתבי
באהבה רבה בזרועות פתוחות ובקול שמח כדרכה של הכנסת אורחים ראוייה.
התקרובות שהוגשו היו אופייניות – תאנים מתוקות  ,מרציפן תוצרת בית שאינו טחון דק ,שכן
הוכן במכתש ועלי ,ומים קרים לשתיה לא חסרו ממי המשאבה שניזונה מהכנרת.
עוד נוהג היה בטבריה ,של הפקת המירב מהמעט .מהפירות היו רוקחים ריבות פרי עסיסיות .
את הריבה המתוקה הכניסו לצנצנות וכאשר באים אורחים היו עוברים ביניהם ומגישים להם
כפיות נקיות וצנצנות הריבה פתוחות לפניהם .האורח שכבר הכיר את הנוהג טבל את כפיתו
הנקייה בריבה וגדש מלוא החופן ,כשסיים הכניס את כפיתו לכוס של מים במרכז השולחן  .לסבב
הריבה הבאה הגישו כפית נקייה חדשה  .כך התאפשר לאורח לטעום ריבות שונות ,ולמארח
להתהדר במעשה ידיו.
אפילו בעסיס הריבה המתוק השתמשו  ,אוספים לבקבוקים ,והוא שימש תרכיז למשקה פרי
ממותק " 3שרבאת" (=משקאות)
מדי עת היו יוצאים ובאים יהודים אל בית הרב ,אשר ביקשו את עצתו או את פסיקתו  .את שכר
טרחתו שילמו לא רק במעות כי אם גם במצרכים חיוניים ,תרנוגלת ,ביצים ,או מוצרים אחרים
כפי הנמצא בידי הפונה לעזרת הרב.
בשנת  2262החזיר ח' ישראל שמואל ענתבי את נשמתו לבוראו ונטמן בבית העלמין הישן של
טבריה .על מצבתו נרשם 3
זו מצבת קבורת החכם השלם והכולל ירא אלוקים וסר מרע החסיד העניו והשקדן בתורה
כמוהר"ר ישראל ענתבי ז"ל נפטר בער"ח אלול שנת התש"ט ()2262
משה ענתבי דודי נכדו של ר' ישראל חרט את המראה בזכרונו וסיפר לי כי הוא עוד זוכר את
ההלוויה שנערכה אז ברב עם בטבריה .המונים רבים הילכו ברחוב הראשי המוליך אל בית העלמין,
ולוו אותו אחר כבוד אל מקום מנוחתו האחרון.
הרבנית חנה אשת ר' ישראל שמואל ענתבי הגיעה לגיל המופלג של מאה ושתיים שנים ,ויש
האומרים שזכות זו נפלה בחלקה על שום הנוהג המיוחד שהיה לה לשתות מדי יום כוסית אחת
של עראק ,כדי לחטא את כל הרעלים שהגוף צובר.
ילדיהם של חנה וח' ישראל היו לאנשים מוכרים בעיר טבריה .
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סבי יעקב מרדכי ירד למצרים שם היה סמנכ"ל של רשת חנויות מכר ושווק גדולה מאוד בשם
"עדס" בקאהיר .מעט לפני קום המדינה עלה עם משפחתו לארץ וחזר לעירו בטבריה בה נולד.
הוא פתח בה חנות בדים במרכז העיר  .מספרים שיושבי טבריה לא הכירו עד אותו זמן בדים כה
יוקרתיים וסחורה עשירה מן הסוג שהיתה בחנותו שכן הביאם עמו ממצרים .
בחנות זו עבד עם אחיו חי ענתבי  .ברוך האח הצעיר יותר היה לחייט ,וניסים האח הצעיר  ,אשר
בא בקשרי נישואין עם משפחת ניניו  ,היה לספר.

במרכז התמונה  ,חכם ישראל שמואל ענתבי  ,ורעייתו חנה לבית סתהון  .בבית האבן העתיק שלהם על שפת הכנרת,
מאחוריהם ילדיהם (מימין לשמאל ) – פורטינה  ,ברוך  ,חי  ,יעקב מרדכי (סבי)  ,סנייר.
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לתולדות משפחת ענתבי
סבי יעקב נהג ואהב לשמור קשרי משפחה עם כולם  ,כך הקפיד לבקר את כל הדודים ובני
הדודים  ,ובני המשפחה היו נפגשים אלה עם אלה בשמחה והמולה רבות .טלויזיות ומחשבים לא
היו בנמצא בימים ההם  ,והדרך הנעימה ביותר להעביר את הזמן היתה בביקורי קרובים  .סבי
היה לוקח את ילדיו לבקר את אחיו וילדיהם  3אל הדוד חי  ,אל הדודה פורטינה את הדודה סנייר ,
ברוך ויעקב בנו בית בשותפות ברחוב "ד" (שנקרא היום רחוב הרב ורנר)  ,ולכן בני הדודים האלה
נמצאו בקשר תמידי .גם אל הדוד ניסים היו הולכים לבקר בשבתות.
בכל שבת אחרי התפילה היו נוהגים הוא וילדיו לבקר את הסב והסבתא שעל שפת הכנרת.
היות והמשפחה גרה באזור השכונים "החדשים" (אז) בגובה ההר  ,נאלצו לרדת ברגל את כל
טבריה דרך קיצור הדרך ההררי .בדרך הילדים היו קוטפים את עשב השדה הראוי למאכל שעל
ההר ונהנים ממנו ,העליה בחזרה בימים החמים של טבריה היתה קשה.
כשהגיעו הסבתא חנה היתה מקבלת את פניהם באותו משקה שקדים  ,בונדוק וחומוס
המפורסם שלה או במיצים הממותקים.
כיום  ,אותו בית עתיק יומין אינו בנמצא .לאחר מלחמת השחרור אחר שהתרוקן מיושביו
פוצץ על ידי כוחות הבטחון מחשש שמא יושביה הערבים של טבריה שנסו במלחמת העצמאות
ישובו וישתלטו גם על נכסי היהודים שעמדו ריקים.
הילדים הקטנים  ,היו לסבים בעצמם ונתפזרו ברחבי הארץ וגלילותיה .ו"חצר היהודים" הפכה
למצער  ,לשוק רוכלים ומעמולים ריבות ומרציפן – קונים היום בסופר ,אבל טעמם הייחודי נעלם.

משפחות ענתבי בטבריה לדורותם 3
הדוד ברוך – יוסי מלכה יגאל איציק דידי ישראל חנהלה
הדוד חי – רבקה דינה אליהו עמנואל (רו"ח) אסתר  ,משה ענתבי  ,ושלומי שהיה הכי קטן
הדוד ניסים – גאולה  ,רחל  ,אסתר ובן אחד קטן שנפטר בגיל  6שנים בזמן מלחמת השחרור
בחצר ביתם כאשר נורה מירי ערבים.

הדודה פורטינה סתהון  ,התאלמנה – התפרנסה ממלאכת כפיה בסריגה ואולי גם השכירה חדרים
בבית בן שלוש הקומות שהיה בבעלותה  .ילדיה יוסי  ,רבקה  ,וכן שניים שחיו בצרפת מואיז
וחביב.
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והדודה סנייר חיון  -שבניה היו דוד  ,זכי (יצחק ) (אבא של דרורה פריצקר) ויעל הקטנה .
(זכי חיון התחתן עם בת דודה רבקה? ) נישואי בני דודים .
בעלה של הדודה סנייר  ,עזב אותה לארה"ב בימי המלחמה והיה ניתוק  ,כל אחד חשב שהצד
השני נפטר  ,והשאיר אותה עגונה  ,שם התחתן  ,הביא  0-1ילדים  ,וכשנודע לו הוא חזר לארץ
לטבריה ,וביקש ממנה מחילה וסירבה לו  .היא חיתה חים קשים והיתה מתפרנסת מסריגה
ורוקמת מפיות  ,וכך פרנסה אם לשלושה ילדים .

צילום נדיר של משאבת המים הסמוכה לבית הרב ישראל שמואל ענתבי
שממנה היו ממלאים שואבי המים ,פחים.
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לתולדות משפחת ענתבי

אילן הדורות הקדמונים של בית
משפחת ענתבי

מחבר האילן :
ד"ר אליעוז ענתבי חפר בן
ברוריה ענתבי ודב חפר יבל"א ,
נכד יעקב מרדכי ענתבי ז"ל
ונינו של ר' ישראל שמואל ענתבי
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