
לאגודת בני ברית היה תפקיד 
חשוב בגיבוש הקהילה בעיר. יפו 

במבט מהים בסוף המאה ה־19
צילום: פליקס בונפיס, מוזאון 
מטרופוליטן לאמנות, ניו יורק
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ליונס ששימשו את בני המעמד הבינוני למפגש 
ולתמיכה בפעילות חברתית, והידוע מביניהם 

היה מסדר הבונים החופשיים שיש לו שורשים 
קדומים הרבה יותר )ראו: ניר אורטל, "אם 

בהר חצבת אבן – בעקבות הבונים החופשיים 
בירושלים", גיליון 2(. 

כמו בארגונים אחרים הוגבלה תחילה החברות 
בבונים החופשיים לגברים נוצרים. חוקרים 

רבים רואים בעובדה זו את המניע להקמת ארגון 
בני ברית, שהוא הגוף היהודי העולמי הוותיק 
ביותר הקיים כיום. יש הטוענים כי מייסד בני 

ברית הנרי ג'ונס – מהנדס יהודי שהיגר לארצות 
הברית מהמבורג שבגרמניה – לא התקבל 

לבונים החופשיים בשל יהדותו, ולכן החליט עם 
11 מחבריו להקים בניו יורק מסדר יהודי שיסייע 
למהגרים היהודים שהגיעו לארצות הברית עניים 

וחסרי כל.
המסדר הוקם בי"ט בתשרי תר"ד )1843(, 

והשם בני ברית ביטא את הכוונה לחזק את הקשר 
ואת תחושת השותפות בין המהגרים היהודים 
הוותיקים שכבר התבססו בארצות הברית לבין 
המהגרים החדשים. שמו של הארגון אומר כי 

אלה ואלה הם בני בריתו של אברהם אבינו, 
למרות פערי המעמד ביניהם ולמרות שהמהגרים 

החדשים השתייכו לקהילות אשכנזיות ואילו 
הקהילות הוותיקות היו ברובן ספרדיות.

נים לפני תנועתו של הרצל ולפני ש
ייסוד תל אביב קידמה לשכת 

שער ציון של ארגון בני ברית ביפו 
בהנהגתו של שמעון רוקח הפצה של מודרניזציה 

ולאומיות יהודית בקרב הקהילה היהודית בעיר 
וגם מעבר לה. הלשכה, שהוקמה בשכונת נווה 
צדק, סייעה בהקמתם של גני הילדים ושל בתי 
הספר העבריים, הקימה לשכת עבודה לעולים 

שהגיעו לחופי יפו והייתה שותפה להקמת 
הספרייה הציבורית הראשונה בעיר, הורתה של 

הספרייה העירונית של תל אביב בית אריאלה.
בזיכרון הציבורי נשארה בעיקר הגרלת 

המגרשים של שכונת אחוזת בית באביב 1909, 
השכונה שממנה צמחה תל אביב. זיכרון זה 

השכיח את תרומתה הגדולה של לשכת שער 
ציון לגיבוש הקהילה היהודית ביפו בסוף המאה 
ה־19, שבין היתר גם בזכותה הוקמה לימים תל 

אביב.

הבונים היהודים
עם צמיחתו של המעמד הבורגני נוצרו במאה 

ה־19 ובראשית המאה העשרים דפוסים חדשים 
של זהות. לצד הלאומיות – התנועה ההמונית 
שעוררה מהפכות ברבות ממדינות אירופה – 

החלה באירופה גם התעוררות חברתית. הוקמו 
ארגונים שונים כמו מועדון רוטרי ומועדון 

חבורת סוד
הזיכרון הלאומי לא נטה חסד לבני המעמד הבורגני שהיה להם 

תפקיד מנהיגותי בהקמתם של מוסדות היישוב ביפו ובתל 

אביב. אולי תרמה לכך העובדה שבמשך שנים רבות התנהלה 

החבורה שאיגדה אותם כאגודה חשאית. סיפורה של לשכת 

שער ציון, הלשכה היפואית של אגודת בני ברית שהוקמה 

בשכונת נווה צדק // אילן שחורי
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גברים בני המעמד הגבוה 
שניצלו את מעמדם כדי 

לסייע לאחיהם. מייסדי ארגון 
בני ברית בניו יורק

עד מהרה התרחב הארגון 
שהקים ולשכות נפתחו 

בערים רבות בארצות הברית 
וגם מחוץ לה. הנרי ג׳ונס
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ב־1852 כבר היו לשכות אחדות של בני ברית 
בניו יורק, והן התאגדו תחת לשכה מרכזית אחת 

– הלשכה הגדולה – שהקימה מוסדות ציבור 
שונים ובהם בתי חולים, בתי אבות, בתי יתומים, 
ספריות ומוסדות חינוך. מניו יורק התרחב מסדר 

בני ברית לרחבי אמריקה ולאירופה. בראשיתו 
קיבל המסדר גברים בלבד, שנקראו אחים, 

בדומה לארגוני אחווה דומים בציבור הלא יהודי, 
ורק ב־1896 התקבלו גם נשים ולשכתן נקראה 
בנות יהודה. ארגון בני ברית סייע רבות ליהודי 

ארץ ישראל כבר מסוף המאה ה־19, וב־1947, 
בעקבות פנייתו של נשיא בני ברית פרנק גולדמן, 

שכנע חבר הארגון אדי ג'ייקובסון את נשיא 
ארצות הברית הרי טרומן לפגוש את חיים ויצמן 

– גם הוא חבר בבני ברית – שבא כדי לבקש 
מהנשיא לתמוך בהכללת הנגב בתכנית החלוקה.

לשכת ירושלים
ב־1846 ניסה זיגמונד זימל מלשכת בני ברית 

בברלין להקים לשכה בארץ ישראל אך נכשל. 
רק ב־1888 הצליחה יוזמה דומה של ד״ר זאב 

וילהלם הרצברג, חבר באותה לשכה. הרצברג, 
סופר ומחנך שפעל למניעת התבוללות, הוזמן 
ב־1877 על ידי קרל נטר לנהל את בית הספר 
החקלאי מקוה ישראל. לאחר שנתיים במקוה 

ישראל הוא עבר לירושלים ויזם את הקמתו של 
בית היתומים העברי הראשון שכונה גם בית 

היתומים האשכנזי.
בט״ז בסיון תרמ״ח )1888( כינס הרצברג 
בביתו תשע מהדמויות שהובילו את רעיון 
התחייה הלאומית בירושלים, ובהן אליעזר 

בן־יהודה, הרב חיים הירשנזון ודוד ילין, ויחד 
הם ייסדו את הלשכה הירושלמית של בני 

ברית ובחרו בהרצברג לנשיאה הראשון. לשכה 
זו הייתה הארגון הראשון בארץ שניהל את 

ישיבותיו בעברית. כבר בראשית הדרך החליטו 
לא לקבל מועמדים שאין להם מקור פרנסה 

ואבות שמסרו את ילדיהם לבתי ספר של 
המיסיון, ובכך סימנו את העצמאות הכלכלית 

והלאומית כערך מרכזי בעיניהם. ארגון בני ברית 
בארצות הברית הודיע על קבלת לשכת ירושלים 
כלשכה מספר 376 – שלום בגימטריה – בארגון 

העולמי.



גם הם היו חברים בבני ברית. 
מנחם אוסישקין, אהרן 
אהרנסון וזיגמונד פרויד

תעודת חברות בארגון בני 
ברית, 1876
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הפעילות בירושלים התמקדה במאבק נגד 
המיסיון באמצעות הקמת בתי ספר יהודיים, 

ובהמשך גם גן ילדים עברי לבנים ולבנות. 
ב־1892 הקימה הלשכה את ׳בית הספרים מדרש 

אברבנאל׳, לימים הבסיס לספרייה הלאומית 

// יש הטוענים כי מייסד 
בני ברית לא התקבל לבונים 

החופשיים בשל יהדותו, ולכן 
החליט להקים מסדר יהודי 
שיסייע למהגרים היהודים 
שהגיעו לארצות הברית //

בירושלים. ב־1894 יזמה לשכת ירושלים 
את הקמת המושבה מוצא, ועמדה מאחורי 

הקמתן של לשכות נוספות – לשכת שער ציון 
ביפו, לשכת הגליל בצפת ולשכת ארזי הלבנון 

בביירות. מאוחר יותר הוקמה גם לשכה בחיפה, 
ואהרן אהרנסון הקים לשכה בזכרון יעקב.

בתל אביב הוקם סניף הנרייטה סאלד של בני 
ברית על טהרת המין הנשי, ועם חברותיו נמנו 

שמנה וסלתה של נשות העיר, ובהן גם אשת 
המשורר הלאומי מאניה ביאליק. הנשים רצו 

לבנות בית נוער עירוני בשכונת נווה גולן שביפו, 
ולשכות בני ברית באירופה התגייסו לסייע להן 

ותרמו את הכסף הדרוש. המבנה, המשמש היום 
מרכז קהילתי, נקרא עדיין בני ברית. אחדות 
מהנשים שהיו חברות בסניף הנרייטה סאלד 

ובנות המשפחות שלהן עדיין מקיימות פגישה 
שבועית במרכז בני ברית, למרות שהלשכה כבר 

אינה פעילה.

לבנות קהילה
לקראת סוף המאה ה־19 חיו ביפו בעיקר 

משפחות יהודיות ספרדיות ומעט משפחות 
אשכנזיות שאליהן הצטרפו אנשי העלייה 

הראשונה. לא הייתה קהילה מאורגנת והתושבים 
היהודים לא הסכימו כמעט על שום דבר. מי 

ששינה את המצב מן הקצה אל הקצה תוך שנים 
ספורות היה בחור בן 21 שהגיע ליפו מירושלים 

ב־1883. שמו היה שמעון רוקח.
יצחק רוקח, אביו של שמעון, היה מחשובי 

הסוחרים בירושלים ואחראי על גביית מס 
המרכבות בשער הגיא, בדרך מיפו לירושלים. 

אמו מרים הייתה בתו של הרב ישראל ב"ק, בעל 
בית הדפוס הראשון בארץ ישראל. שמעון נולד 



׳בית הספרים מדרש אברבנאל׳. 
הספרייה שהקימו פעילי בני ברית 

בירושלים ב־1892 הייתה היסוד 
לספרייה הלאומית. הספרייה ברחוב 

החבשים בראשית המאה העשרים
צילום: יעקב בן דב

הביאו את בני ברית לירושלים. זאב 
וילהלם הרצברג שהקים את הלשכה 

הירושלמית ודוד ילין
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משלוש שנים לאחר שהגיע ליפו ניסה שמעון 
רוקח לרכוש שטח אדמה בין יפו למקוה ישראל. 

בסופו של דבר הוחלט שהמקום אינו מתאים, 
ואהרן שלוש הציע למכור אדמת כרם שהייתה 
ברשותו צפונית ליפו, סמוך לשכונה הערבית 

מנשייה, תמורת 2,500 פרנק. השטח חולק ל־48 
חלקות בגודל 300 אמות מרובעות כל אחת, והן 

נמכרו למשפחות יהודיות שרצו לגור מחוץ ליפו 
הצפופה. בכ' בניסן תרמ"ז )1887( הונחה אבן 
הפינה לשכונת נווה צדק, בדיוק 22 שנה לפני 

היווסדה של אחוזת בית, השכונה הראשונה של 
תל אביב, שהוקמה בכ' בניסן תרס"ט )1909(.

שמעון רוקח היה מראשוני המתיישבים 
בשכונה, ויש הגורסים כי הוא גם היה הראשון 

שהשלים את בניית ביתו. הבית, הממוקם בקצה 
המזרחי של השכונה, הוקם בסיוע אדריכל 

אוסטרי ברחוב שנקרא לימים שמעון רוקח. 
כעבור שנים אחדות נוספה לבית קומה שנייה 

וכיפת נחושת זהובה. בבית זה נולדו חמשת 
ילדיו של שמעון רוקח, ובהם גם ישראל, לימים 

יורשו של מאיר דיזנגוף בראשות עיריית תל 
אביב. לאחר פטירתו נתגלעה מחלוקת בין 

צאצאיו של שמעון רוקח לבין אגודת בני ברית. 
בני המשפחה טענו כי הם נתנו רשות לבני 

בירושלים בכ"ג בסיון תרכ"ג )1863(. הוא למד 
בישיבת עץ חיים, ובהיותו בן 16 בלבד נשא 

לאישה את רחל שוסטקובסקי. ב־1884, בגיל 21, 
נשלח על ידי אביו ליפו כדי לפקח שם על עסקיו 
ועל גביית מס המרכבות. זמן קצר לאחר הגעתו 
ליפו הוביל שמעון רוקח לאיחודה של הקהילה 

היהודית ולהקמת ארגונים ואגודות ששיפרו את 
חיי היהודים בעיר.

באותם ימים הגיעו ליפו עולים חדשים מבני 
העלייה הראשונה, ורוקח ייסד בה יחד עם אחיו 
הבכור אלעזר את אגודת 'בני ציון', ההתאגדות 

הראשונה של יהודי יפו שמנתה כשלושים 
חברים. הם נועדו לפגישות רעים ודנו כיצד 

לתמוך בנזקקים. רוקח שאף לאחד את יהודי 
יפו, בעיקר האשכנזים שבהם, לקהילה אחת. 

ב־1886 החליטו האחים להרחיב את פעילותם 
והקימו עם שותפים נוספים את חברת 'עזרת 

ישראל' שמטרתה העיקרית הייתה לשמש 
כתובת עבור העולים החדשים. בראש החברה 
עמדו אלעזר רוקח והרופא חבר תנועת ביל"ו 

ד"ר מנחם שטיין, ומפעלה הראשון היה הקמת 
בית חולים לעניי העיר ולפועלי המושבות.
פסגת ההישגים של עזרת ישראל הייתה 
הגרסה היפואית ליציאה מהחומות. פחות 



החברות בבני ברית הייתה כלי 
ארגוני חשוב עבור פעילים 

חברתיים אמידים בארץ ישראל 
שלא נמנו על המפלגות 

הסוציאליסטיות. ועידת בני 
ברית בזכרון יעקב, תרפ״ט
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ותיכונן במהרה בימינו. נשיא נכבד, אנחנו 
החותמים מטה נאספנו יחד בבית החבר 

יעקב הערצשטין נרו יאיר ונשאנו ונתנו על 
דרך התייסדות לשכת בני ברית פה יפו ... 
והננו בזה לפנות אל כבוד לשכת ירושלים 
לבקשה כי תפקיד פקידים ומילאה ידיהם 

לאשר ולקיים את לשכתנו ולהכניסה 
בבריתה של האגודה כדת, והשתדלה 

הלשכה להביא לנו את 'איגרת הרשות' 
מהלשכה הגדולה, ובאנו על החתום פה יפו 
)יצחק אלפסי, 'שער ציון – קורות הלשכה 

הראשונה של בני ברית ביפו־תל אביב', עמ' 
21־22(.

תוך שלושה ימים הגיע האישור והסניף היפואי 
הפך ללשכה רשמית. למחרת התכנסה לשכת 
שער ציון לפגישתה הראשונה, ונבחר נשיאה 
הראשון – הרב יחיאל מיכל פינס, נציגו של 

מונטיפיורי בארץ ישראל ופטרונם של הביל"ויים 
שעסק ברכש קרקעות להתיישבות במושבות 

שונות ובהן פתח תקוה. שמעון רוקח נבחר לסוכן 
הקופה – הגזבר.

ברית להשתמש בבית אך לא מכרו אותו להם, 
וכיוון שהאגודה הזניחה את המקום הם חזרו 

להשתמש בו. לאחרונה אותרו מסמכים – ובהם 
גם מסמך של לשכת רישום המקרקעין – 

המעידים כי הבית נרכש בכרבע משוויו האמיתי 
על ידי ארגון בני ברית, וכי בתמורה קיבלה 

המשפחה מגרש אחר לבעלותה ללא תשלום. 
בעקבות מציאת המסמכים עתיד המבנה לחזור 

בקרוב לידי בני ברית.

לא יהיה זכר לאשכנזי וספרדי
בכ"ד בשבט תר"ן )1890( נערך כנס הייסוד של 
לשכת בני ברית בשכונת נווה צדק שביפו, והיא 

נקראה 'שער ציון', בעקבות הפסוק "ֹאֵהב ה' 
נֹות ַיֲעֹקב" )תהלים פ"ז, ב'(  ְכּ ל ִמְשׁ ֲעֵרי ִצּיֹון ִמֹכּ ַשׁ

ובעקבות תפקודה של יפו באותן שנים כתחנה 
ראשונה לעולים לציון. עוד באותו יום נשלחה 
פנייה רשמית ללשכה הירושלמית כדי שתכיר 

בלשכה החדשה:

כבוד הנשיא הנכבד נשיא לשכת ירושלים 
לאגודת בני ברית אשר בירושלים תיבנה 

// הלשכה הירושלמית של בני ברית הייתה הארגון הראשון 
בארץ שניהל את ישיבותיו בעברית //



לקחו על עצמם את פיתוחה של 
יפו העברית. פרוטוקול האספה 

הראשונה של שער ציון, לשכת בני 
ברית ביפו, כ״ד בשבט תר״ן )1890(

הגיע ליפו כדי לפקח על עסקי אביו 
אך פעילותו חרגה הרבה מעבר 

לאינטרס האישי שלו. שמעון רוקח
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כנשיא הלשכה, ובהמשך נבחר שוב לעמוד 
בראשה, ובסך הכל שימש בתפקיד למעלה 

מ־15 שנה. בכהונתו האחרונה נסגרה הלשכה 
על ידי השלטון העות'מאני ב־1914, עם פרוץ 
מלחמת העולם הראשונה, ונפתחה מחדש רק 

ב־1921 בנשיאותו של בצלאל יפה. שמעון 
רוקח נפטר בי"ב בשבט תרפ"ב בווינה )1922(.

לגלות את הסוד
בעת כהונתו כראש עיריית תל אביב נבחר ב־1923 

מאיר דיזנגוף לנשיא לשכת שער ציון, ואז גם 
הוקמה בארץ ישראל לשכה גדולה של כל לשכות 

בני ברית בארץ. בתפקידו כנשיא ניסה דיזנגוף למתן 
את האופי החשאי שאפיין את פעילות הלשכה. 

ב־1927 הוקם מועדון שפעילותו לא הוגבלה 
לגברים בלבד ונפתחה גם לבני משפחותיהם:

מקום אשר יוכלו בו בני ברית להיפגש בניהם 
ומשפחותיהם, ולבוא במגע עם יתר תושבי 

עירם אחים, ולשם יצירת חיי אחווה וידידות 
בין משפחות האחים, ולשם לימוד וויכוח כל 
השאלות הלאומיות, התרבותיות, המדיניות 

והכלכליות באופן יותר רחב ויותר חופשי ממה 
שהחוקים החמורים של האגודה בני ברית 

מרשים )שם, עמ' 87(.

באביב 1890 מלאו שלוש שנים לשכונת נווה 
צדק. זרח ברנט הוביל אז להקמת שכונת נווה 

שלום מדרום מערב לה. רוב המתיישבים בשכונה 
החדשה היו יהודים חרדים מיפו שלא מצאו 

את מקומם בהתארגנות של רוקח בנווה צדק, 
שהורכבה בעיקר מחילונים וממסורתיים. לצד 

הפיצול בין חרדים לחילונים היו ביפו באותה 
תקופה גם עימותים בין אשכנזים לספרדים, 

ולשכת שער ציון נרתמה להקמתה של קהילה 
שתאחד את היהודים ביפו. נבחרה הנהלה בת 
שבעה חברים, חמישה מהם חברי לשכת שער 

ציון ואחד חבר הלשכה מירושלים, ובראש כובד 
לעמוד הרב נפתלי הרץ הלוי, רבה של יפו. כעבור 

חודשים אחדים קיבלה שער ציון ביוזמתו של 
רוקח החלטה נוספת:

לאחד את האשכנזים והספרדים יחד ולא יהיה 
שם וזכר לאשכנזי וספרדי, רק יהודים בלי שם 

לוואי כלל )שם, עמ' 5(.

בשנתיים הראשונות לקיומה יזמה שער ציון 
מפעלים ציבוריים אחדים, ובהם הקמתם של בית 
ספר עברי ראשון ביפו, שלושה גני ילדים עבריים 

ולשכת עבודה לעולים החדשים.
ב־1882 החליף שמעון רוקח את הרב פינס 



הוקם כדי לתת לחולים יהודים 
חלופה לבית החולים של 

המיסיון. בית החולים שער ציון 
והחותמת הרשמית שלו 
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בהובלתו של דיזנגוף נרכש ביתו של רוקח 
המנוח עבור בני ברית, ובז' באדר ב' תרפ"ט 

)1929( נחנך בטקס חגיגי המועדון החדש 
ברחוב אברבנאל 51, היום רחוב רוקח 36. 
בבית זה נערכו המפגשים של לשכת שער 

ציון עד להפסקת פעילותה בשנות השבעים. 
לאחר שדיזנגוף נפטר ב־1936 הוקמה על שמו 

לשכה בתל אביב, אך זו חדלה לפעול בשנות 
השישים.

בית החולים
שני המוסדות החשובים ביותר שהוקמו ביוזמתה 
של לשכת שער ציון היו בית החולים והספרייה, 

ושניהם נקראו שער ציון. 
בית החולים החל את דרכו ביוזמת אגודת 

עזרת ישראל בהובלת האחים רוקח עוד לפני 
הקמת בני ברית. האגודה שכרה דירה ביפו 

והפכה אותה לבית החולים הראשון ליהודים. 
ד"ר מנחם שטיין, ששימש אז רופא במושבות 

מטעם הברון רוטשילד, נבחר לנהל את בית 
החולים. שמעון רוקח סייע במינויו כרופא העיר 

ואף גייס את עמיתיו בלשכת שער ציון כדי לממן 
את שכרו, אולם ב־1887 עזב ד"ר שטיין את יפו 

ועבר לחברון.

בקיץ 1891 פרצה מגפת קדחת בקרב 
העולים שמילאו את יפו בגל השני של העלייה 
הראשונה, ויפו מלאה חולים הן מתושבי העיר 
והן מהמושבות שבסביבתה. כדי להניא יהודים 
מאשפוז בבתי החולים של הקהילות הנוצריות 

בעיר דחף רוקח להקים בית חולים יהודי. תחילה 
פעל בית החולים במבנה שכור בן שתי קומות 

סמוך לחוף יפו. עלויות ההחזקה שולמו על ידי 
הוועד הפועל של חובבי ציון, ועד העיר יפו, 
החברה למען ציון, בני ברית ונדבנים שונים 

מחו"ל.
ד"ר שטיין ששב מחברון היה המנהל הרפואי 

של בית החולים ולצדו עבד גם ד"ר מאיר מזי"א, 
רופא המושבות. הניהול השוטף נעשה על ידי 
רוקח ופינס. בית החולים סבל מגירעון כספי 

מתמשך, וקריאות לסייע לו התפרסמו מעת לעת 
בעיתונות העברית. לקראת סוף המאה ה־19 היה 
המבנה צר מלהכיל את החולים שנזקקו לאשפוז 

ומצבו החומרי היה בכי רע. בזיכרונותיו כתב 
ארתור רופין:

בית החולים לא היה אלא מין פרודיה של 
בית חולים, בלא אספקת מים מתוקנת, בלא 
מלאי של לבנים וכלי מטבח די הצורך, בלא 

מטפלים מנוסים ... דלת ממש, ככל הדלתות 
שבעולם, לא הייתה בנמצא בחדר. בלילה 
היו באים חתולים, מעירים אותי משנתי 

ביללתם ומסתכלים בי בעיניים מזרות זיקי 
זרחן ... היה צורך להביא את המים בפחים 

מן הבאר שבחצר בית החולים ולחממם לפני 
הרחיצה )ארתור רופין, 'פרקי חיי', כרך ב', 

עמ' 19־20(.

// זמן קצר לאחר הגעתו ליפו 
הוביל שמעון רוקח לאיחודה 

של הקהילה היהודית ולהקמת 
ארגונים ואגודות ששיפרו את 

חיי היהודים בעיר //



הספרייה שהקים ארגון 
בני ברית בקצה המזרחי 

של רחוב בוסטרוס הייתה 
הספרייה הציבורית הראשונה 

ביפו. רחוב בוסטרוס, גלויה 
מראשית המאה העשרים

מאוסף אילן שחורי
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שמעון רוקח נהג לטייל על שפת הים, ובאחד 
מטיוליו נתקל במבנה גדול בשכונת מנשייה 
צפונית ליפו, סמוך לבית ידידו חיים שמואל 

שמרלינג. המבנה רחב הידיים היה שייך לקונסול 
האוסטרו־הונגרי בארץ ישראל, איש העסקים 

יעקב פאסקאל. פאסקאל היה שותף בבנק 
שייסד חיים ולירו בירושלים, והקים את בית 

הדואר האוסטרי בירושלים. לאחר משא ומתן 
קצר הסכים פאסקאל למכור ללשכת שער ציון 

את המבנה תמורת 75 אלף פרנק. רעייתו של 
הברון הירש קלרה נאותה לסייע בתרומה של 

ארבעים אלף פרנק, איש העלייה הראשונה וולף 
סגל הוריש לבית החולים עשרים אלף פרנק, 

5,000 פרנק נוספים תרם הברון רוטשילד ואת 
המותר השלימו מקופת בית החולים. בח' בטבת 

תרנ"ח )1898( נחנך בית החולים שער ציון 
במבנה החדש והמרווח, והוא פעל בגלגולים 

שונים עד 1920, אז עבר לידי ארגון נשות הדסה. 
כאשר הוקם במקומו בית החולים של הדסה 

ברחוב מזא"ה חדלו להשתמש בשם שער ציון. 
בסוף שנות העשרים הפך המוסד לבית חולים 

עירוני, וממנו התפתח לימים בית החולים 
איכילוב.

בית עקד
מפעל חשוב נוסף של לשכת שער ציון היה 

כאמור הקמת ספרייה ציבורית ראשונה מסוגה 
בארץ. כמו לבית החולים, גם לספרייה היה 

גלגול קודם בתקופת פעילותה של אגודת עזרת 
ישראל. הספרייה הוקמה ב־1886 בביתו של 

אלעזר רוקח, ומנהליה ד"ר מנחם שטיין ואלעזר 
רוקח פנו בקריאה לציבור בעיתון 'הצפירה':

על ידי השתדלות האדון הנכבד מורנו הרב 
מיכל הורוויץ עלתה בידו לכונן פה יפו 'בית 

עקד ספרים לתועלת המושבות'. החיסרון 
הזה כבר היה נרגש פה. אחינו הקולוניסטים 

אשר ברוך ה' רובם ככולם יודעי ספר וצמאים 
לדברי תורה וחכמה לא היה להם במה להשיב 
את נפשם, וברוך ה' כי עמל הרב הורוויץ לא 

עלה בתוהו, כי אם יגע ועלה בידו וביד עוזריו 
החפצים להרים את קרן היישוב למעלה ראש 
לאסוף ספרים טובים ויקרים ומועילים. מהם 

אשר ניתנו במתנה ומהם בהלוואה, מהם אשר 

// שני המוסדות החשובים 
ביותר שהוקמו ביוזמתה של 

לשכת שער ציון היו בית 
החולים והספרייה, ושניהם 

נקראו שער ציון //



פעילותו הציבורית של 
הארגון מומנה באמצעות 

הלוואות שניטלו מהחברים. 
מניה בחתימתו של שמעון 

רוקח, 1914
מאוסף אילן שחורי
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קנינו בכסף, ואחינו העובדים אדמתם באים 
ולוקחים ספרים למקרא בעתותי המרגוע. וכבר 
השתדלנו להכין ספרים המדברים בטוב ידיעת 

עבודת האדמה וגידול בהמות ודרכי הכלכלה 
הדרושים מאוד לאיכרים. לכן נבקש מאחינו 
היקרים חובבי ציון אשר ידאגו גם כן להטבת 

המצב המוסרי של אחינו הקולוניסטים כי 
יואילו בטובם להמציא לנו ברכה ולשלוח לנו 
איזה ספרים מאוצר הספרים אשר לכל אחד, 

אשר יהיו לטובת הרחבת 'התורה והחכמה' בין 
אחינו הקולוניסטים )"יפו", 'הצפירה', כ"ה באב 

תרמ"ו, 26.8.1886, עמ' 3(.

כשהוקמה שכונת נווה צדק נוצר גירעון כספי 
בחברת עזרה לישראל, היא חדלה לתמוך 

בספרייה וזו נסגרה.
עם הקמתה של לשכת שער ציון ב־1890 

נפתחה הספרייה שנית, הפעם תחת השם שער 
ציון, אך נסגרה בשל בעיות כלכליות. כעבור 

שנה החליטה הלשכה להתגייס להפעלתה 
מחדש. אנשי הלשכה פנו לאגודת חובבי ציון 

וביקשו סיוע בכסף ובספרים, אך התלבטו אם 
להעניק לאנשיה את האחריות על הספרייה 

תמורת הסיוע הכספי. באותם ימים הגיע 
לארץ זאב טיומקין, ראש הוועד הפועל של 

חובבי ציון ביפו, ובסיועו הושג הסכם. הלשכה 
החליטה כי הספרייה תנוהל על ידי ועד מבין 

הקוראים, חובבי ציון יספקו את התקציב 
הדרוש עבור שכירת המקום ועבור שכרו 

של הספרן, ואילו לשכת שער ציון התחייבה 
להעניק תמיכה שנתית בסך 120 פרנק. פנחס 

פרידמן, שהיה ספרן בכיר באודסה, מונה 
לספרן הראשון של הספרייה הציבורית שער 

ציון.
ב־1920, כשמלאו לספריית שער ציון 

שלושים שנה, גולל עיתון 'ֹדאר היום' את 
קורותיה:

מעט מעט נתגדלה הספרייה. בראשונה כמובן 
התפרנסה רק מנדבות, ספרים נתנו לה בנדבה 

וגם החזקתה היה מתמיכת הוועד האודסאי. 
הספרים שבה היו מעין אספסוף שבמקרה 

מצאו להם מקום על מדף אחד. אבל הדרישה 
נתרבתה. אין הציבור היהודי יכול להתקיים 

בלי ספר. הקוראים התחילו להשתתף 
בהוצאות, להתעניין בהגדלת המוסד, ומעט 

מעט התחילו לקנות לכתחילה ספרים 
שמתאימים לדרישות הזמן וגם עיתונים 
וירחונים ומאספים, והספרייה שער ציון 

נעשתה לזמן מה מרכז לכל החיים הרוחניים 
שביפו, וככל אשר גדל היישוב העברי ביפו כן 

הלכה הספרייה שער ציון וגדלה )"הספריה 
'שער ציון'", 'ֹדאר היום', ט' בטבת תרפ"א, 

20.12.1920, עמ' 3(.

ספרייה בצוק העתים
הספרייה נחנכה בט' באדר א' תרנ"א )1891( 

והוקדשה לזכרו של יהודה ליב לוואנדה, סופר 
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שער ציון

// בימים אלה מוקמת בתל אביב לשכה חדשה של בני ברית בשם 
אבנך ונבנית בניסיון להחזיר את עטרת שער ציון ליושנה //

יהודי מראשי חובבי ציון ברוסיה שנפטר כשלוש 
שנים קודם לכן. היא הייתה כאמור הספרייה 

הציבורית הראשונה בארץ, ורק אחריה הוקמו 
על ידי בני ברית ספריות בצפת בסוף 1891 

ובירושלים ב־1892. הספרייה שכנה בבית נבולסי 
שברחוב בוסטרוס, כיום בפינת הרחובות אילת 

ושדרות ירושלים. באותו בניין שכנו משרדי 
הוועד הפועל של חובבי ציון ומועדון 'ישורון' – 

בית הקהילה היהודית ביפו. במועדון זה התקבלה 
ב־1906 – ביוזמתו של עקיבא אריה ויס שהגיע 

באותו יום לארץ – ההחלטה להקים את העיר 
העברית הראשונה.

בנוסף לוועד הפועל של חובבי ציון וללשכת 
שער ציון תמכה בספרייה גם אגודת בני משה 

בהנהגתו של אחד העם, שכן יצירת מרכז רוחני 
הייתה בעיני אחד העם מטרת הציונות. למרות 
שמדובר בשלושה ארגונים שונים, היו אנשים 

שהיו חברים בשניים מהם ואף בשלושתם.
בקיץ 1891 הואשם טיומקין בחריגה מתקציב 
הוועד של חובבי ציון והוחזר לאודסה, והזעזוע 
המנהיגותי לווה במשבר בעלייה ובהתיישבות. 

טיומקין הוחלף על ידי יהודה ליב בינשטוק, וזה 
קיבל לידיו ב־1892 ספרייה עם 1,927 כרכים 

וחוב של 2,008 פרנק. יהושע ברזילי )אייזנשטט(, 
שהיה הרוח החיה בוועד הפועל של חובבי ציון 

ביפו בתקופתו של טיומקין, נותר לאחר המשבר 
ללא פרנסה, ומונה למנהל הספרייה.

ספריית שער ציון שימשה מרכז לאנשי 
המושבות החדשות של העלייה הראשונה והם 
נעזרו בספרות המקצועית שמצאו בה. ב־1906 

עברה הספרייה לבניין חדש בשכונת נווה שלום, 
ומנהלה היה אז הסופר אלכסנדר זיסקינד רבינוביץ 

)אז"ר(. ב־1908 תרם יצחק ליב גולדברג, שכונה 
הנדיב הלא ידוע, 3,000 ספרים לספרייה. ב־1917 

נסגרה הספרייה בעקבות גירוש התושבים 
היהודים מיפו ומתל אביב במלחמת העולם 

הראשונה, וב־1918, עם שובם, היא נפתחה מחדש 
בביתם של רחל ויעקב משה מטלון בשדרות 

רוטשילד 17, לא רחוק מגימנסיה הרצליה.
מצבה הכספי של הספרייה התדרדר וראשיה 
פנו לעיריית תל אביב לקבלת תמיכה. מועצת 
עיריית תל אביב אימצה את הרעיון, ובאמצע 

ספריית שער ציון הייתה 
היסוד לספרייה העירונית של 
תל אביב. בנו גיטר שתרומתו 

לזכר בתו אריאלה אפשרה 
את הקמת הבניין החדש נואם 

בחנוכתו
ספריית שער ציון, בית אריאלה

המנהל ברוך הוז והספרנית 
לובה ברנר, אחותו של הסופר 

יוסף חיים ברנר, ראשית 
המאה העשרים

ספריית שער ציון, בית אריאלה
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1922 הפכה ספריית שער ציון לספרייה העירונית 
של תל אביב. ב־1927 הלך אחד העם לעולמו 

והוריש לספרייה את ספריו הרבים. ב־1933 עלה 
לישראל פרופ' היינריך לווה, מראשי התנועה 
הציונית בגרמניה, והפך למנהל הספרייה. עם 

בואו נפתחה תקופה חדשה ומפוארת בתולדות 
הספרייה הציבורית הראשונה בארץ. הספרייה 

נקראת היום ספריית שער ציון בית אריאלה, והיא 
נחשבת לספרייה המרכזית של העיר.

עוד אבנך ונבנית
לשכת שער ציון של ארגון בני ברית שהוקמה לפני 

כ־130 שנה הייתה גורם חשוב ומשפיע בגיבושה 
של הקהילה היהודית ביפו, והיא סייעה בין השאר 
בהקמתה של תל אביב ובקידום המודרניזציה של 

היישוב היהודי בסוף המאה ה־19.
בשנות התשעים חדלה לשכת שער ציון 

לפעול. חלק ממסמכי הייסוד נשמרו בארכיון 
הציוני והם מהווים מזכרת מהלשכה הגדולה 

של בני ברית בישראל. בימים אלה מוקמת 
בתל אביב לשכה חדשה של בני ברית בניסיון 
להחזיר את עטרת שער ציון ליושנה. הלשכה 

 תפעל בצפון תל אביב תחת השם אבנך 
ונבנית – צירוף המלים המופיע בסמלה של 
העיר תל אביב, הלקוח מהפסוק "עֹוד ֶאְבֵנְך 
ָרֵאל" )ירמיהו ל"א, ג'( –  תּוַלת ִיְשׂ ְוִנְבֵנית ְבּ
ותפעל בין היתר להנחלת מורשת העיר תל 
אביב. ארגון בני ברית, שהיה בעבר הארגון 
היהודי הגדול בעולם וגם בארץ ישראל אך 

בסוף המאה העשרים כבר איבד מכוחו, 
התחדש בתנופה בשנים האחרונות. כיום 

חברים בו כ־2,500 איש ואישה בכשמונים 
n .לשכות ברחבי הארץ

דמויות מרכזיות רבות 
היו חברות בשער ציון
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 יחזקאל דנין   הרב יחיאל מיכל פינס   מאיר דיזנגוף
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 הרב איסר יהודה אונטרמן 
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 הרב בן ציון מאיר חי עוזיאל 

 אילן שחורי
עיתונאי, היסטוריון ומורה דרך. כותב עבודת דוקטור עיתונאי, היסטוריון ומורה דרך. כותב עבודת דוקטור 
על תל אביב בתקופת המנדט בחוג ללימודי ישראל על תל אביב בתקופת המנדט בחוג ללימודי ישראל 

באוניברסיטת חיפה. מחבר הספר ׳חלום שהפך לכרך׳ באוניברסיטת חיפה. מחבר הספר ׳חלום שהפך לכרך׳ 
ומפעיל האתר ׳תל אביב שלי׳ומפעיל האתר ׳תל אביב שלי׳
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ברכה בן אהרן וקוזקים יהודים אחרים
ההיסטוריה של היהודים במזרח אירופה נראית לפעמים כרצף של פרעות ורדיפות שסבלו אלה שלא ההינו 

לשאת את ידם אל החרב. כך לפחות תיארו אותה היסטוריונים וסופרים שחיו במזרח אירופה בסוף המאה 
ה־19. מבט מדוקדק יותר הקשוב גם למקורות ההיסטוריים מגלה כי תמונת העולם הזו משקפת את זמנם 

של הסופרים וההיסטוריונים יותר משהיא משקפת את המציאות במאות השנים שקדמו להם. המקורות 
ההיסטוריים מאזורי אוקראינה ובלארוס בראשית העת החדשה אינם מרובים, אבל עולה מהם בבירור כי 

יהודים השתתפו באופן פעיל מאוד בהגנת עריהם ולחמו בגבורה לצד הקוזקים. השטעטל שלא הכרנו.

בגיליון 
הבא!

*   המבצע למנויים חדשים בלבד 
*   כל מי שיעשה מנוי בעקבות המלצתכם יזכה אתכם בהנחה נוספת

*   מנוי חדש שיומלץ על ידי שני אנשים – הראשון להמליץ יזכה בהנחה

שלחו אלינו את פרטי החבר בדואר אלקטרוני או במסרון
tovita@segulamag.com  |  058-5416146  ואנחנו ניצור אתו קשר

חבר מביא חבר
נהנים לקרוא את סגולה?  שתפו את החברים!

המליצו לחבריכם על מנוי לסגולה ותזכו בהנחה — חודשיים חינם!
החבר יקבל מנוי  במחיר משתלם במיוחד — 360 ₪ לשנה במקום 432 ₪

מבצע!



 לרכישת
הגיליון

ה י ר ו ט ס י ה ל י  ל א ר ש י ן  י ז ג מ  


