1885 - 4
 מוופפיוריUI סיר
SIR MOSES MONTEFIOREBT. FR.S. 1784-1885
 כפטידתוOI 100-1NTD1IMD  טונה0
002 ANOS DESU NACIMIENTO
100 ANOS DE SU MUERTE
ORGANIZACION SIONISTA MUNDIAL

וכמיתlimההסתדרות הציונית 

הסתדרות

ORGANIZAÇÃOSIONISTA UNIFICADA

הצינית האחידה

DO BRASIL
Departamento de Educação e Cultura

יל

בברז

המחלקה לחינוך ותרבות

בגולה

ועד חינוך נסיונל
VAAD CHINUCH NACIONAL

a

רכזי

אל:

מאת:

העבריים

המקצועות

נציג המחלקה לחינוך

בגולה

ולתרבות

מחנכים ומורים יקרים,
.1

השנה

 001שנה למותו

מלאו

של

סיר משה מונטפיורי

(-5881

 ,)5האיש שנתפרסם בפעולותיו לטובת יהודי אנגליה וגם לטובת ה-
משאת-חייו כפי שתוארה ע"י ההיסטוריון הבריטי

יהודים באשר הם שם.

זו הי-

ופורבס-גריי היתה...",שחרור העם היהודי בכל אתר ואתר
תה משימתו הההקולסיאנית ולה הקדיש את כל כוחותיו"...
כאשר העלילו

דם

עלילת

על

יהודי

נסע לסוריה

דמשק

רב עלה בידו לבטל העלילה ולהציל את היהודים.
הגיע מונטפיורי

ניקולאי הראשון,

כונות בתים גדולה,
)nana

האיש

די באשר הוא שם.
שעל-ידי כך אנו
חזונו

.2

בתיה"ס.
כם,

כדי

וראויים

גם אל קיסר רוסיה,

וביקש בעד עצמו.

בירושלים בנה ש-

בשביל היהודים העניים ושמו היה

ולתהילה בפי כל היהודים ,הקרובים
ראוי

וגודל

מחוץ לחומות,

ואחרי

הם פעליו

והרחוקים.

לשמש מקור השראה

חובת כולנו להעלות על נס את דמותו

וסמל לכל

וראויים לשמש גם

מצ"ם לקט מגוון

בלמינו

על האיש ועלילותיו

הננו מצפים שתעשו שימוש בחומר זה
להכיר לתלמידיכם

להזדהות עם מעשיו

אלה,

את חייו

סמל

וכן

יהו-

ואת זכר מעשיו

זוכרים את אחד הראשונים שחום-לבו היהודי,

שימשו

עמל

עוז-רוחו

ומופת לכולנו.

הצעת פעילויות ב-

ובחומר נוסף הנמצא ברשוף-

עתירי -המעש של

יהודי

נועז

זה כדי

"מעשה אבות סימן לבנים".

|

בברכה,

É

א קהתי
העתק:

דר" א.תבין,
dm
מר
מר
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 001 -שנה למותו

סיר משה מונטפיורי

הצעת פעילויות בבתיה"ס
להכיר

המטרה:

ולדעת

מונטפיורי

את תולדות חייו

כדי

עם

להזדהות

ולהתחקות אחר פעליו של סיר משהח
של

מעשיו

הראשונים

אחד

יותר

שפעל,

מאשר כל אחר בדורו ,לשינוי דמותה של העיר ירושלים ושל תושביה
והניח את היסוד לירושלים החדשה.
היערכות

המועצה הפידגוגית בכל בי"ס תקיים

והתארגנות:

מועדו
אם לרמת התלמידים

דיון

על הנושא,

ועל דרך ביצועו כפרוייקט בכיתות ה-יא,גהת-
ועל-יסוד של עבודה עצמית.

המורים יעלו הצעות

ויוזמות לפיתוח הנושא.
רצוי שבכל
אם

הכרזה

על

ועדה שתסייע למחנך לקדם את הפרוייקט בהת-

כיתה תיבחר

לתוכנית שתיקבע.

הנושא:

סיום

עם

ויוסבר

ההיערכות
תוכנו

וההתארגנות

וחשיבותו

ריכוז חומר עזר בכיתה לביצוע הנושא:
חלמידים,
וכד'*.
קורות

הזמנת

אורחים

הכוללת ספרי

כל כיתה תאסוף
שונים-

מן

החוץ:

תמונות,

גיוון

ללקט גם מאנציקלופדיות,
פינת

הנושא

בכיתה:

בכל

כל כיתה תרכז ספריית עזר קטנה ל-
מאמרים

חוברות,

מפות

הנושא

נושא היכולים לספר על התקופה

כיתה

הנושא.

לימוד בתולדות

עיתונים,

לשם

של

ספרים

תותקן

יוכרז

על

פתיחת

הנושא

ישראל,
ופד"

ידיעת הארץ,

מפות,

בכל הנוגע לנושא ממ-

הכד".

רצוי

להזמין

מרצים

ועל חייו של האיש.

ב-

הבקיאים

ידיעות אפשר

וכד".

פינה

ובה

מיוחדת

חיבורים

ציורים

וכד' מעשי-ידי התלמידים.
תחרות חיבורים בנושאים:

.1
.2

משה מונטפיורי  -ציוני שקדם לציונות
תרומתו של

סיר משה

רווחתם של עם
.3

ימין

מונטפיורי

ישראל

לקידומם

ול-

וא"י

משה השפונה הראשונה שמחוץ לחומות

ירו-

שלים ומשמעויות הקמתה.
חיבורים

וציורים

מובחרים

יפורסמו

בחוברת

מיוחדת

ויזכו

את

מחב-

ריהם

בפרסים

חידון :החידון

מיוחדים.

יתקיים בשני שלבים :שלב א -בכיתות לציון המצטיינים

בכל כיתה .שלב ב -בביה"ס כולו.

בכיתות נמוכות

ניתן לקיים

חידון מותאם לרמת התלמידים.
סיכום הנושא :הסיכום יכלול תערוכה כללית בביה"ס
חהות)

וכן מסיבה חגיגית שתוכנה

(לקט מתערוכות הכי-

ייקבע ע"י ביה"ס.

אש מִפְטָא הָיָה משָה מונָסִיפִיורִי
הָרוּסְשִילָדִים וְיושָב -ראש *ועד “DD

ְהוּדִי אנְגְלְיָה" .הַן הָאַנְְלִים וְהַן היְהוּדים 937

> אותו ,וויקטוריה ,מַלְכַּת a mir

 Map Dipo noseבָּבִית-הַלוּרְדִים.
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הַבְּבוד  meus ima o unaלא שָנָה אֶת מַשָה מונְטִי
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 720 inupr “paלְחָיות לְמַעֶלָה  vmaשָנָה) הָיָה

מְטַלְטֶל אֶת עצמו'לָכָּל אֶרֶץ  DIDבָּהּ הַיְהוּדִים,
ANY nã BH? DAN Ta
\

 apitaוְחַשוּבָה  apra qaעְזֶרַתוּ לישוּב הַיהוּדִי

ּאָרֶץיְשְרְאֶל ,עור לְמוּסְדות צדקה שונים וָהָקים

 MÚNIA [IB MU ְrosaצְמִיחְתוּ .פְְמִים אָחָדוּת >
 paב

 quan nyהֶרָאשון מְחוּץ לְחוּמוּת RAD Dm

חַתִימָתו של reprova

\

בָּהֶם

Ds

אֶת שָעָרִי הָצִיר הָיוּ סוּגְרִים

מוּעָט.

הֶרְחוּבוּת

+

/

(יְעֶרי עמ' !|56

בַּסְחוּרָה הַטוּבָה וְהַזּלָה"' שָבָּאָה מַאיריּפָה.

לְסְגר אֶת בִּית-הַחָשֶת .אִי-אֶפְשָר הְיָה' לְהתְחָרוּת%

 “22שָנִים ,שִהָבִיאָה הָפְסדִים" רְפִּים .צָרִיף na

הִחְחִילָה בְּתְקוָה לְחַיִים חָדְשִים בִּיושָלָיֶם ,חַיִים של
עַבוּדָה וּפַרְנֶסָה מְעַבוּדָה .אֶבֶל אִחָרִי עַבוּרָה שָל

הָעַבוּדָה לְצְעִירִי יְרוּשָלִיֶם .הָעַבודָה בְּבִית-מַמַרשֶת

כּשַבָּא אָבִי לירוּשָלִים ,בּשָנַת  4381DK NY

מַאַחורִי הַשַעַר

מחוץ לָעִיר מְמַהָרִים לְהַכְנְס ,וּמִי o ny

שַהְִיעָהשָעַת סְגִיַת הַשַער .כָּל הְַמִצְאִים

לְפנִי שַקִיעֶת-הָשָמָש הָיָה יוּצָא חַיָּל ,וּמוּדִיעַ

 any doaעַד אור-הַפּקר ,אַין יוצא וְאִין בָּא.

ּמְלְכְלְכִים.

NM

הַבָּתִים

שבתוך הָעִיר הָיוּ עַתִיקים וְצְרִיםי?,

יְהוּשָעַ יָלִיי את הַחָיִים בַּין הַחוּמו

בִּירוּשָלָים בִּין חומות הָעִיר הֶעָרִיקֶה.

הַהַתִיְשְבוּת הַיְהוּרִית מְחוּץ לְחוְמוּת יְרוּשְָלָים

לָבִיח-הַחָשֶת .הוּא גָּם שָלַח מְנָהָל יְהוּדִי לְלַמָד אֶת

 nosקְבוּע . avaשָלַח מלוּנְדון אֶת הַמְּכוּנוּת

יְרוּשָלָיֶם את מֶלָאכֶת הָאַרִינָה ) DZלָהֶם מְקוּם

 pano dim Pur mpלְחוּמות הָעִיר ma
בּיח-חָרשַת לאְרִיגָה .הוּא רְצָה לְלְמָד אֶת צַעִירִי

בַּשָנַת  5581בְּקר הָשַר מונְטִיפְיורִי בִּירוּשָלִים .הוא

 by Paxand nvsna-maהָשַר מונטיפיורי:
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מונְטִיפִיוּרי בִּירוּשָלִיִם ,הָיָה מוּכֶן אַפלו ?22% DR
מִיְחָדיי' לְיְהוּדִים עָניִים .שַיַסְכִּימוּ לֶגוּר בְּאוּתֶם

אֶת הַבְּחִים  Desp maיְהוּדִי עָשִיר ב
וְקְרָא אוּתֶם עַל שמ "בי יְהוּדָה טוּרְא'".
הַבִַּים עָמְדוּרִיקים ,כִּי יהוּדי יְרושלָיִם פְּחָדוּ תְחַלָה
 paro andלחומות . poa vpהַשָלִיַ שָל

 nipin? tinaהָעִיר בַּשכוּנָה "מְשכָּנוּת שאָנָנִּים".

 7 maבְּנָה מונְטִיפִיוְרִי את הַבְּתִים הֶרָאשונִים

לְחוּמות.

ּבְעָוֶרת כָּסְפֶם שָל יְהוּדִים עשידים ,יבְרַאשֶם משֶה
מונְטִיפָיורִי ,הַשָכוּנות הַיהוּדְיות הָראשונות מָחוּץ

בַמָאֶה מ 91-קמוּ

רְתֶם הַמדינִית של הַקוּנְסוּלִים,

ו

לְחַפָּש וְלֶקנוּת אַדְמָה מְחוּץ לְחוּמוּת הָעִיר .בָּאמְצַע- 

הַחוּמָה וְהַשוּמְרִים .רב בַדְּיָרִים הָיוּ יּשָבִּים

ְהַמָקוּם הָיָה צר לְכָלֶם .יְהוּדִים עָשִירִים הַתְחִילוּ

בארץ ישראל

זכרונות מתולדות היישוב

מתוך "חוליות" ספרית גשר

בַבְּחִים רָק בְּשָעוּת הַיוִם ,וּבַלָיְלָה הָיוּ חוְּרִים
לְבָּתִּים שֶבִּין חומות הָעִיר הָעַתִּיקָה,

הֶרְאשוְנִים לא הָעזּ"' לָגוּר בַּשָכוּנָה לָמְרוּת

הַיִשוּב הָיְהוּדִי בּין חומות הָעִיר הָעַתִּיקָה הֶלַף וְגָדַל.

וּבַשעַר עוּמָד שומָרIR 

.

 Salvar? Nav “o movaבַּשָעָר,

ּרְול .חומַת אִבָנִים nox מַקִיפָהי"" אֶת

מִאנְגְלִיָה .החלונות הָיוּ קטנִים וּמְכָסִים רְשֶת

Soraya

 Da opאוַתֶם הְבִיאוּ

וּמָאֶחוּר לוּחותro noz ba bra 

מִאַנְגְּלִיָה .הַּלְתוּת לְבָּתִים מְכְסוּתpovo 

אַבְנִינזִיתי" .,שָהַבִיאוּ אוּמָן בְּאפֶן מִיְחָד

)Du Da) ANP YRqua PAM

«NOK TRIP Va Dna VW maya Tina
הַבַּיִת הֶרָאשון אָרך מָאד כְּמו קרוּן-רִכָּבָת""',

לְהְְַצְחִי הְָבָּה'"' נודַע לִי ,כִּי הַבִיָרִים'"%

) BDעמי*153 

 vqna nha? muאֶת רַבַע הַיְהוּדִים עַל-יָד
 O namיְהוּדָה הֶתָסִיר.

עַל הַפָחָה לְטוּבַת""

rpm

103 mm

אוּסְטְרִיָה וְרוּסִיָה השתרְלו  Daהֶם לְהַשָפִיעִיי

לָיהוּדִים אֶת הַמֶקוּם הֶחֶרֶב .חָקונְסוּלִים שֶל

 vo) misלְפְּחָה בְּמְצְרָים ,VIA viga

שָנְּהֶרסוּ

בַּפְרְעוּת של שָנַת  .0271רי %21

ואת “POA TAM O nagn 2220 nívyna
rpm Dna ndo ava mp ar cipô

 7וִתְחִילוּ לְבְנוּת שוּב אֶת רְבָע הָיְהגּרִים?

אח רוָּשים מְִעִינִי הָעוּבְרִים בֶּרְחוּב .בַּשָנַת

סגוּרים בַּחְרִיסִים מִעָשָה-רְשָת"" ,וְהֶסְתִּירוּ

“wa

שוּכִים"" .הַחַלוְנוּת היו

הָעִיר עְזוּבָהי .רב בֶּחֶיהָ הָרוּסִים" ,וְַבָתִים

עְתוּנָאי אַנְגְלִי ,שַבְּקר בִּירוּשָלְיֶם ,מְתְאַר אֶת
 nov” mayשְאַננִים'" ,וְקוּרָא לָה בָּשָס
"מִבְצְרִי שָאָנָנִים" "

מְשַכָּנות שאֶנָגִים

= "IND 4
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“OZ

apra Da

 Sp Dogהָאָנְשִים הְַּגולִים לְמען צַיון לא עָלָה בתהוNota ops .

aqidp BY DNFIP DYpo Mp açss Der me

E

ם בּדְדִים ,שְרְצי שגותapaga piogb a Bro mk ng 

 4בְְּרֶב אנְשי ה-חלוקה" הָרְגִילִים לְבָלוּת אֶת וְְנֶם אף בְרָה ומְפְלָה קמו

«ay nagar

0

היה אֶת בִצלִיסָ .לְהַאָמָּ בְּאדְמת הָאָבות ,לְצְבְדָה ולְטְמְרָה .לַבָות אְמָה
:

 ma Bop esaיוסף רִיבְלִין .הוא מְצָא עו בְּנִפְוּ לֶהטיףesa 

שֶהְיָה חָדֶש בַזְּמַן הַהוא :לְצָאת מִהָצִיר הָצִיקָה שָל יָרוּשְלַיים הַמְּקפָתpin 

שֶסֶסְטְאוּתֶיהָ אַפָלוּת וְצָרוּת וְהַושוב anã VENDA MEF 172 אֶל מַחוּץ לְתְהוּמָהּbg ,
 apaהוא po nojo SÊMD Joga pat לַמְרוּת הַתְנגְּדוּתֶם שָלvox 
ם ,שֶחֶשְבו אותו Favo? הָרוּצָה לְהַפְקִיר אֶת סייו לְרְצְחִים וְשוּדָדִים
הַמְשוּטֶסִים בַּלִילוּת מַחוּץ לְחוּמַת הָצִיר.

הַישוּב הַיְהוּדִיDOI 

 jo masיסד רַיְלִין גם אֶת הַשְכוּנָהCOMPR MID. .

מִסְפַחְתֶם הַקְרובִים לָהֶם , ago xמשֶה מונְטִיפְיורִי

 natoהַיְהוּדִים בּאָרָצותmona nino 

“DPI. Da APRDE inpapo NT

ויקְטורְיָה מַלְכַת אנְגִלְיָה .שָנֶּתְנָה ל אֶת תּאַררבַכָבוד ,סיר" וְהַרְשֶסָה לו לְמָרות צל

)by aro cmo bip Tiago mo

«(4871 — 5881
\
משָה מינסיפִיורי הָיָה בןqm op mb va ema) apovo) 
 vga BonaNm omנְדִיבות\mas mm nato) mago apa) ioga 

(תקמיה --תרמ"וו

לְהַלְחֶם על שְאִיפוּתִיהָ עם הַמְשְמְרִים פְִבְאִים .סנ כָּל חָרָש נאַפִילוּ ַם בי

לצְזְבַת מִרְחַיבִי הַישוּב בָאָרֶץָ .עַבְדִיר  pira vmשְהַרְבָה הָיָה צָלִיהֶם

ִּצָבוּר שָנִים ,וּסְדָה בַמֶקום הַנָּה הַמוּשָבֶָה מוצָא.

 1 doיָרועָלם ְהתְשב לְבַדו בו הושוב הצרי כְִי לָסוק בפָבות הַָדְמָת.

חָבַר שָנִי ל ריבְלין .יְהושֶצ יָלִין  DJ am Da mpבִּכְפַר קולוּנָיָה

הַיְהוּדִים.

 79 DOR obaבּירוּעָלִים בִּיתהִפְלָאכָה ? MPTAPבָדִי לְהָפִיץ מְלָאכָה 2792

 pan] papa iomoa tia aviלסגים הָיָה עולה יְרוּשְלְיָמָה .בְהְַמַבְּלוּתו

פַרְדְּכִי סְלופוןף  amoשל ריבְלִין :מָכֶר מִהֶפַרְבִים כֶּרֶם בִּסְבִיבַת
צזָה וְהָיָה הָראשון , maço Bad Dias) FEI DS PT DESA TASהָיָה

ng nao DM

D3 Anna Jor Diogo po dngero Car ing “ba fia) DY apos
חְבַרָיו בְּבְנְיֶן .ומִשְפַחְתיּ בְאָה לְשָבֶת מו ימד בַּשכונָה הַחַדְשֶה הַזּאת ,ב נחְלַת שְבְקָהי.

 npבֶשם .נְמָלַת שִבְצָה" RD V37 9 98 ÁDI DS DPMNA .הַחָזִיקו

 NRP VP Po apr Tanאִַדֶסָה מחוּץ לחומָהapoy da 12 

1

 toaצת צֶרָה .שֶהָוְתָה ליְהודִים בַּארָצות

קרובות או רְחוקות .הָיוּ פונִים .אַלִי והוּא

 inbap np >) nfs) banvaלְהוסִילֶם .בִּיסִי

צלילת מִּלֶק נָסע לְסורְיָה )ao boy 0X
 ima TASלְבטל  mxהָעְלִילָה ולְהָצִיל אֶת

מצב צמו הַסוּבָל מַהַגְוָרוּת

הַקסות הד זְחַדְּשות

קיהודים .גם לְפְטֶרְבורְג בּיבַת רוּסְיָה סע שְתִי
 IP Desaלְהַסְִדּל ng apra) ppa capo

ָלִיו בבל יום .פן סע לרודוס ל לְמֶרוקו

 apoiaולְאִיטלְיָה .וּלְכָל מְקוּם בואו הַבִיא עָמ
שוצָה וְנַחָסָה  PORהַיְהוּדִים Dbaida
וטע פִצְמִים בְּחיִיו צָלָה משָה מַנְסִיפְיורִי
,
Eri
? davaהוא לא הַשגִים בָּקְנותו embora
לא סֶם לבו לקשי שְבְטְלְטולִי
בָצַת הקִיא ,לָסכָּית וְלִפְרָעת .p3 Dipp Dpa
בְְצָמי כְדִי לְהוּכַח ,ap
אָפְשֶר לְצשות לְטוּבַת בְּנִי עמו .הוא בְּקַר בִּירוּשָלָיִם ,צָפַת,

nojo Rm RP
 Byרָאשִי הֶצַדוּת ) BSאָנָסִים פְּשוטִים , porצָצות וְקְבָּל

הַּצְעוּת שונות וּבָא
לִידִי הַחְלְטָה . mimarצְרִיכִים לְהַרְחִיב .אֶת agia Dipp

ולצבוד אַתָהּ.

mizpiva
 DID nainp qoלצסוק בַּמְלאבָה[ .יביצ .כפים ,לְהתִישב על הקרקפ

mp o) Td
 Sima DTDבי לְהעסיק בו נְהוּדִיס .fizmata Omo mp aj

שָשִים מִ
שֶפְחות מצפת ומִלְבְרְיָה הושיב מונְטיפְיורי צל הקךקע וְסְך 3354

- DEZ NA Tasגן מונסיפיורי" 8290) ,DIDY MID Clppa Mp

)Dn
הַנִקְרַאת  ,שְכוּנַת מו
נְטִיפְיורִי* ,בִּירועָלַים בָנָה בִָיהסַפֶה ,בּתִימְלָאכָה .פָתיחולִים
בָתַהמְגוּרִים לְפָנִיִי
ם .היא בֶנָה גם אֶת  02371 OVAעל קַבָר רָסַל הִֶמַד צד הַיוּם.
DERA
 voaנְסִיעתָיו הָיְתָה מְלְוָה אות\  Inpaיְהוּדִית .שְהְָחָה דסָה לו

בִֶפָטִי צדְקַתָהּ
ונְדיבוּת לְבֶהּ . Dipp “oaשהיפִיצ  ataמונְסִיפְיוִי בְאָרֶץ .גָדַל

 Dinisב
ְּרָדָה boo הָאַרְצִית וּפִשְלְחוּתpas bo by o ninar too? Mp niao 

 Tayהיהודים בְִּינִי הָרְכִים ,ביני הַשלְטוּגת הַמְרְכִים וְהקנְסוּלים ל הַמֶמְשָלוּת
Dai
 éמְט
יסִיורִי יצ לְוקְנָה מִפְלְנֶת ,ובְמְלאת ל\ מְאֶה שָנָה .הָיָה הַיוam ma 
 pa DTב ילְרָאל וסְאָר הָארְת .ששמ הָיָה מִפרְס בָהן .הוא בל

צִּטָה בִימִיDSR] PIO 
/
 NSP TRאַחַרִי םג הַמְאָה הַזֶה נִפְטַר מקה מונְטִיפְיורִי (תרמ"ה  (5881אולֶם
שמ לא נִשֶלֶח מְלַב הַוְהוּדִים בַּגולָה ובְאָרֶץ יַסְרְאַל -בִּירוּטְלִיִם קְרְאוּ  toyaצל

הַשָכ
וּנּת :יָמִין מה , nyD np apo Poאקָל  RD noto apaוְעד.

הָּידָה .שָהתחיל  NI? TIROגָדְלָה וְהַתְפַתְחָה על נְדִי ַבָּאִים מְרִיה

שלט משפחת מונטיפיורי

משהּ מונטיפיורי נוּלד בשנת  4871בליוורנוּ שבאיטליה.

אבות אבותיו עברוּ מספרד
o

לאיטליה הּמאיטליה לאנגליה.

פשגדל היה סוחר מצליח ונעשה אחד העשירים הגדולים באנגליה.
למוסדות שונים גלממשלת אנגליה

הוא תָרֶם פסף רב

ונעשה ידיד לשרים ולמלפה ויקטוּריה.

\

מונטיפיורי השתתף בּחיים הציפּריים של אנגליה המילא תפקידים שונים בשירוּת
הציבּוּרי.

הוא היה המנהיג הבולט של הקהילה היההדית באנגליה פמאה ה.91-

אף על פי שחי  paהאנגלים ,קיים את פל מצוות הדת  ,הּכשהשתתף פמסיבות עם שרים,
ביקש שיביאף לו אוכל שר.

פשהיף הַמָלוּכוּת רשמיות בשפת ,היה הולך ברגל,

פשעה שפל האחרים נסעף פמרפבות.

הסמל של משפחת מונטיפיורי היה !“popa

באותיות עבריות וסמל זה היה גם על המַרְכָּכָה שלו.

:

o

מונטיפיורי חי מאה ואחת שנים.

Es

:

Se 1

במשך חייו הארפים עשה רפוּת פדי לעזור ליהוּדים.

הוּא נלחם פדי שיהודי אנגליה יקפלה זכזיות אזרחיזת.

פששמע על

עְלִילַת הדָם*

בדמשק נסע למצרים וּלתוּרפיה 5די לשחרר את היההדים שהיף פבית סוהר  -מעשה
שהביא לז פּרסוּם רב פּעוּלם היהודי.
פוגרומים.

הרא עזר ליהודי רודוּס ויוון PAR ספנת

פשנודע לו על עלילת דם פמרוקו נסע לשם והצליח לשחרר את היהוּדים

שהיו בבית סוהר.

הוא הֶתְעָרָב ברומא בעניין הילד מוּרְטָרָה ּביקש לשחררו מידל

הכנסייה הנזצרית.

ברומא התקבל אצל האפיפי%ר ,אך את הילד לא הצליח לשחרר.

פעמיים נסע לפטרבהּרג פדי לבקש מהקיסר שיעשה לטובת היהודים.
את ר%ב הנסיעלת עשה פמרפבה מיגחדת אשר דגל ירגשלים עליה ,ובתוכה ארון קטן
E

 iasספר תורה7 ..

יותר מפל אהב את ארץ ישראל.

שבע פעמים פיקר בארץ ,הכשביקר בפעם הראשונה,,

בשנת  ;7281נסע עם אשתו יההדית.
נסעה מיפו לירגשלים על גמלים.

חמישה חודשים נמשכה דרפם ,ארבעה ימים

ירגּשלים נראתה בעיניהם יפה מפל עיר פעולם.

פיקוּרו האחרון בארץ היה בשנת4781. 
בימים ההם חיר היהףּדים מפספי "ההלהקה" ,גמונטיפיורי רצה לעזור להם ,פדי שיחיג
מעבודתם ולא מתרגמות.

מונטיפיורי שמע דעות של רפנים ,קיבל הצעזת מאנשים

שונים והשתדל לעשות הפול ,פדי שיהגדי ארץ ישראל ישבה על האדמה , vmחיים

פרודהּקטיביים ויאכלגּ מפרי אדמתם.
 Namניסה להושיב שישים משפחות מצפת גּמטבריה על האדמה בכפרים ערביים בסביבה.

על יד יפו קנה פרדס ,פדי שיעבדג ב 1יהגּדים.

בּירוּשלים בנה בִּית מְּלָאבָה ,nan mod

הבית חולים.
פאותוּ זמן גרוּ היהגדית בתוך חומות ירוּשלים.

מונטיפי!'רי פנה את הבתים הראשונים

שמחגץ לחומות ירּשלים ,אלה " omמשפנות שאננים" (ימין משה).

שנים רפות הְמַךְ

פיהגדים שגרג מחהץ לחומות ,פדי שישארג שם.

ימין משה

פשמלאהּ לו מאה שנים הגג פל העולם היהגדי את יום הגּלדתו ,והמלפה ויקטוריה באה
לביתו יחד עם פנה פדי לברך אותו.

,

E

Vai Nos

הוּא נפטר חו\דשים אחדים אחרי יוּם הגלדתו המאה.

המרפבה שפה נסע מונטיפיורי נמצאת פיום בטחנת הרהּח שפנה בירהּשלים ,בימין משה -
משפנות שאננים.
*

עלילת דם  -העלילה על היהגּדים שהם משתמשים בדם של ילד נוצרי לאפיית מצות.

 emosעל

פעולתו של ליליינטאל דימו עסקני

הר לבנל עִמם .ל

יוע רוהני בתקון ב

בועד הרבנים שבפטרבורג .ומאת העסקנים

יטונג דעס יודענטומס" מתחלת שנות

הארבעים נ

הללר נתקבלו תשובות .מלאות דברי חבה לאובארוב .ב,אלגער

התמ
בגרסגיה כדי
היתה לתא זריהת"

כוונות רצויות".

בא הקץ לרדיפות .אבל גיררט"הגבול משנת

רוסיה ו
ושיבה:
נשמעו אנקת רדיפ

צכם של

בלונדון נולד הרעיון לשלוח שליה לרוסיה שיכיר שם את

שהיה מקורב להצר

על עצמו הנדיב .היהודי

מונטיפיוריי,

הנרדפים .וקיבל על עצמו

לעשות נסיון

כזה גם ברוסיה.

מונטיפיורי מפורסם היהל מימו
בשנת  ,0481כשעמד לימין היהודים

בתחלת שנת  6181יצא לשם בגלוי ,כעובר-אורח הרוצה להכיר

מצב בני"עמו.
בשעת

המלכה וויקטוריה נתנה על ידו מכתביהמלצה

זתו עם הקיסר בהיכלו

את

מפטרבורג ,בסבר פנים

בדבר

(חודש מרס  6 Enemה

אל REומונטיפיורי נתקבל בפטרבורג בכבוד גדול.

קיהודים

לשמוע על-ידי

(ווילנה,

וואר:

מפוארת .הית

על-פי פקודה

קדמו

האוכלוסין היהודים

תלו בהשהדלות שר וגדול

תקוות .אלו נכזבה כמובן.

אגרות אהדות על שם ראש

מונטיפיורי רל שלח

היהודי קיסלב .המיניסטר

אובארוב ונציב פולין פאסקביץ' .מכולם בקש להמתיק רוע

הגזירות הלוהצות את

שנחרבה ,להתאים תקון-ההנוך

להקים את הסתדרות"הקהלות

האגרות גמסר לקיסר ,אבל הדברים לא הבי

לחיי אוכלוסי ישראל .תוכן

 Rd RNנזהרים מאד שלא לעורר רושם
' והרחבת מסגרת | של פעולה יהודית לאומית מכוונת ,לא התחשב כלל היהודי
 Reןו
האנגלי הדגול ,משה מונטיפיורי ,ברושם ,שפעולתו עלולה
לעורר בעיני הגויים ,ופעל רבות למען יישוב יהודים על חקרקע בוורץדישראל,עוד בביקורו בימי ,עלילת דמשק אצל מחמדדעלי ,ששלטי או בארץ"ישראל,

בשא"ונתן על זכיון לקנית קרקעות בארץ לשם יישוב יהודים .כן ניסה לעניין
את .ועד שליחי הקהילות* של בריטניה בתכניות ליישוב ארץ"ישראל ,שבע
פעמים ביקר מונטיפיורי בארץ ) 1827 Paו )5781-וניסה להשפיע by

ה.ישוב הישן" ,שהתפרנס בעיקר מה,.חלוקה" ,שיעסוק בעבודות פרודוקטי-
 2ביות ויתישב על הקלקע .הוא הקים ראשון שכונה חדשה ליהודי ירושלים
מחוץ לחומות העיר העתיקה (.ימין משה")* ,ואף היה בין הראשונים ,שקנה

' פרדס ליד יפו מתוך רצון להעסיק בו פועלים יהודים ויישב משפחות אחדות

+

בעקבו
ת מונטיפיורי החלו גם ירושלמים אחרים לבנות בתים מחוץ לחומות ,וירושלים

החרשה החלה מתפתחת .אחרי -ימין משה" ( )6581נוסדו השכונות .גחלת שבעה"
0
O
,
:
6
י
4
 1מצ
פת | ומטבריה על הקרקע ,התענינות בהתישבות חקלאית \ עוררה .הד
|/מסוילס .ויהוריס ,אחרים' מהעיף .העתיקה ? q aaהחומות :וקנו קרקעות .
(מוצצא)! ובשנת  .8שמונק שנים אחרי :ייסוד מקוה"ישראל ,התישבה.
קבוצה
של להודיםחרדים בראשות'יואל  amסלומון מירושלום על “ma

[סקנתה; ,בפתח" תקוה ':הישוב .,אמנם ,ונעוב עלדידיהם ,אך' התחדש E,

8
edo nistodd
 esemהעלי6ה הראשונה
Tor

//
מונטְפְיורִי ,משה ,סִיר

בנקאי עתיריהון ועסקן ציבורי .מגדולי הנדבנים
היהודים מראשי יהדות בריטניה ושופט עליון

בבריטני
ה .מן המקורבים לחצריהמלוכה .לוחם
נמרץ
ל
ז
כ
ו
י
ו
ת
a
mm
ש
ה
ק
ד
י
ש מכספו
וממאמציו
להגנתם בנְלויות השונות .מראשוני

העושים ליישוב ארץיישראל קודם שקמה

ת
נועת חיבת ציון .נולד באיטליה בשנת ,%871
ב
ן
ל
מ
ש
פ
ח
ה
ר
מ
ת
י
ח
ס
,
ש
מ
ו
צ
ָ
א
ה
מ
ס
פ
רד .הצליח

בעסקיו ,צבר הון רב ובגיל  04הקדיש מרבית
ז
מנו ילצורכי ציבוד .הרים תרומות נכבדות
ל
מ
ו
סדות-ציבור שונים .ותפרסם במתן סכום

עצום
לממשלת בריטניה ,לתשלום פיצויים

שנדרשו עקב ביטול העבדות במושבותיה.
מ
שנת  6381נשיא "ועד שליחי הקהילות
ב
ר
י
ב טניה"' .נעשה פה להמוני היהודים ברחבי

עולם.
שר ומושיע בכל מקום שהם נרדפו על"ידי

ה
שלטנות או האוכלוסייה .בשנת  0481פעל

בעניין עלילות:הדם בדמשק וברודוס .ביקר

ברוסי
ה הצארית פעמיים ( )2781 ,6481והשיג
הקלו
ת
למצבם הקשה של היהודים שֶם .בשנת

erga e
ASR
5

השר משה מתטיפיורי

צ

9

 8עיפל ברומא בעניין חטיפתו של הילד
היהודי אדגר מורטארה והטבלתו לנצרות .“va

במארוקו ( )7681בעניין הרדיפות על יהודים ,וכן

ברומניה,

בצ'כוסלובקיה,

ביוון

Sam

Dipo

שנדרשה  anעשה  maלמען יהודי
ארץ-ישראל .ביקר בארץ וסייר בה שבע פעמים
(בשנים 758 ,5581 ,9481 ,9381 ,7281 :ו,1
 ,)6ולאחרונה בשנת  ,5781בהיותו כבר בן
תשעים .השתדל להרים את היישוב היהודי

בארץ"ישראל ממצבו הירוּד ולהעבירו לחיים
יצרניים בחקלאות ,ובמלאכה .הקים בתי-חולים .

ומוסדות חסד וצדקה .רכש את הפרדס הראשון
ליד יפו (כוום שכונת מונטיפיורי) .יסד שכונה
ראשונה 

'

'כנות

שאננים"

מחוץ

?nam

ירושלים העתיקה .כנה את '"האוהלי' שעל קבר

החל בבית-לחם .כמלאת למונטיפיורי  001שנה

( )4881הבעה לו הוקרה עמוקה בוועידת
קטוביץ (ע"ע) של חובבי-ציון ,והוקמה קרן
 mapבשם ''מזכרת משה''

לתמיכה במושבות

בארץזישראל.
מונטיפיורי מת כשיבָה מופלגת בשנת 5881
ונטמן בעיר ראַמטגייט כאנגליה ליד קבר אשתו

יהודית ,שהשתתפה עמו בשישה ממסעותיו
לארץ"ישראל .על שמו שכונות רבות ורחובות

ביישובי"הארץ השונים .המרכבה ,שבה ערך השר

את מסעותיו הובאה לירושלים ושנים רבות

היתה בחצר "בצלאליי .שוחזרה וְהוּצִבָה בשנת

 7ליד טחנת-הרוח המפורסמת ,שהקים
מונטיפיורי בשעתו.

היישוב הישן בארבע עדי הקודעשו

באמצע המאה ה 91- nanהללישוב היהוד? בארץ כ 31-אלף נפש; הם היו

 כאלפללםוחמש
מאות,

מחולקים ל"כוללים" ,לפי המדינות שבתפוצות הגולה %09 .מהם לשבו

בירושלים,

בחברון,

בצפת

ובטבריה

ובהם

גברים

בטלים מעבודה

ומתפרנסים מ"חלוקה"

יש בהם גם מ? שק*בל תמיכהי

וצדקה

כשחמלשה-עשר אחוז מהם התפרנסו ממלאכת-יד ,מחנוונות ומתגרנות פעוטה.

שמונים

וחמלשה אחוזים הלו

לכל צורותיה.

רובם היו

לומדלם ב"ישיבות".

מיוחדת מחוץ-לארץ מבני-משפחה,

מקרובים.

או מאיזה נדלב; אך רובם

הגדול חי רק על ה"חלוקה" של הכוללים בלבד.

ובשעת דחק,

כשהרעב פוקד את המשפחה ,נאלצה היא להזדקק
תמחוי מפוקפקים.

למוסד ו ת

העניות והבערות הביאו את יהודי ה"חלוקה" לל?ד? התבוונות גופנלת
ורותנית .תשישות הגוף ,זוהמה מנוולת ,מחלות מדבקות ,אמונות תפלות,
סכסוכים ,רכילות; המחלוקת והמלשינות הזו מנת חלקם של כמעט כל ערל-
הקודש.

באווירה

זו

התחבכו

*לדיהם.

סביב הערים רבה  amaהאדמה העזובה והשוממה מאלן עובד ,ויהודל
הדורש אדמה  -אין בכל הארץ .עם זאת ,לא פסקה מעולם החקלאות

ה'כוללים" הללו היו שולחים שד"רים (שלית? דרבנן) לחוץ-לארץ .בל

"כולל" שלח שליח למדינתו שלו ,כדי לאסוף נדבות ולהריק את הקופות

של רמבעה"נ (קופת רב? מאיר בעל הנס) .חלק גדול מן הכספים הלו

בולעים השד"רים בעודם בנסיעותיהם .החלק שהגיע לארץ-ישראל התחלק

היהודית בא"י .תמיד היו בה יהודים שדבקו באדמת מכורתם ולא עזבוה
על אף כל הנסיונות המרים שנתנסר בהם .שרידים מעטים של חקלאים

להודים ,שמעולם לא יצאו לגולה ונשארו במקומותיהם ,נמצאו במאה ה91-
בכפר פקיעין ,בסביבות צפת .בכפר זה ישבו עשרות משפחות *יהודיות;
מספרם פחת בשנות המאורעות ,93-6391

שרלדים נמצאו

ב"כולל" על-יד? ה"אמרכלים"  -ל"קדימה" ול"חלוקה"; התקלפים

גם בכפרים הערביים

לסיף ,שפרעם ובית-ג'ן.

איש-איש לפי תוקפו וייחוסו .השאר היה מתחלק בין יתר הזכאלם

והחשובים שב'כולל"  -היו בעלי? זכות "קדלמה" ,והם הלו מקבללם

אולם ,יש שבעשו נסיונות חקלאיים גם בימים ההם בארץ-ישראל  -וייזכרו

ל"חלוקה" ,לפי מספר הנפשות במשפחה .אלה האחרונים היו מקבללם

שהיהודי מכר את אדמתו במחיר נמוך וחזר למקום שבא משם' .ג) הנדלב,
הסר משה מונטלפיורי ,בביקורו בארץ ישראל ,ביקש להעמיד בנסיון שתל

לעבדה ,אלא שהגנן הערבי רימה את בעליו וניצל אותו לטובתו ,עד

שבא מבגדד ,קנה כברת אדמה בעשרים אלף פראנק ולקח לו גנן )922

בעשתה על-ידי אריסים ערביים וללא הצלחה .ב) ביפו התיישב ?הודי

כאן כמה מהם :א) במוצא , byירושלים  -היה "חקלאי" אחד ,שמלאכתו

"חלוקה" זעומה שלא היה בה

גם כד? לחם צר.

המשפחות הדלות היו משיאות את בניהם ובנותיהם בעודם צעלירים ,למען
*ולידו בנים ובנות ,כדי שירבה מספר הזכאים במשפחה ל'חלוקה" .את

הבנים-זכרים הלו שולהים ל"'תלמוד-תורה" ול"לשלבות" ,כד? שבזכות

התורה ?גדל תלקם באותה ה"חלוקה" .אך לא כל הרוצה נכנס לתורה,

1

פרדס אחד

והושיב

בו

את

שתי

משפחות עניות ולהעסיקן בעבודה חקלאית ,ולתכלית זו קנה ללד יפו

המשפחות

וגם תמלכה

תודשית הקצלב להך

עד שליהנו מפירות הפרדס .מסתפקים במועט היו היהודים ההם ,ודל

היה להם בתמיכת השר ובחובות שעשו על חשבונו.

נתייאש השר,

סילק את חובותלהם,

הפסיק את התמלכה
ובזאת נסתיימה הפרשה.

אותו פרדס
נמסר אחר-כך להשגחת ההנהלה של מקוה-ישראל .לאחר שנים

מונטיפיורי"

ב
מכרה אדמת הפרדס להקמת שכונה יהודית חדשה ,הלא היא "שכונת

של היום אשר ליד תל-אביב ,מול הקרליה.

בימים ההם התייח
סו יקירל ירושלי?ם אל המלאכה כאללו מבזה היא את בעליה.
וכן היתה עבודת האדמה מאוסה על mma

ואלנה עניין אלא לפלח הערבל;

והפלחי
ם אז בארץ  -אוי ואבוי לגורלם!  -האדמה החרבה לא היה בכוחה*

מעט מן

והדרכלם

זיתים וכיוצא בהם -

החומרים הגולמ?ים שהוצלאו

לפרנס את עובדיה
 .הפלחים מצצו מהאדמה את ליחה במשך שנים  -ולא עשו
מאומה כדי להשב
ית את הקרקע ,וכך ,חרף עבודתם הקשה של הפלחים הם
בעבו ללחם .תכו
אתם הדלה נאכלה ע"? הממשלה בהטלת מסים והאפנדלם
בנשכם  -ברל
בית גבוהה ומי פתי ילך להיות פלח בארץ הזאת?

התעשייה גם הליא היתה בשפל המדרגה.

הפלחים מן

האדמה  -כגון

צמר-גפן,

פקעות משי,

היו מייצאים לחוץ-לארץ ,אך ההכבסה היתה דלה.

אם נוסיף לכך כי
כמעט ולא היו קשרי?-סחר עם מדינות חוץ,
בפנים הארץ הלן משובשות

וגם המעבר בהן

שודדים ורוצתחים  -לפנינו ארץ מפגרת,

חרבה

היה בחזקת סכנה מפגיעות

ושוממה

סיר משה סונסיפיורר

סיר משה מונטיפיורי ,נולד באיטליה

בשנת תרמ"ה ( .)5881מליסד חברת

בשנת תרל"ך ( .)4871נפטר באנגליה

שונות

(רוסיה ,רומניה,

הביטוח באנגליה ומנהל מפעלים
כלכליים רבים .נבחר לנשיא ועד שליחל
הקהילות ופעל לטובת יהודי ארצות
עלילת-הדם

בדמשק ,איטליה) .ביקר  7פעמלם בא"ל
(אף בהלותו בן  )!19ופעל רבות לטובת
היישוב .עזר  910520? 520972לצאת

מבין החומות ולהקים שכונות חדשות
("משכנות שאננים") .עודד התיישבות

על אדמת האבות .ליובל המאה שלו נפוצה

תמונתו ע"י חובבי-ציון בכל רחבי רוסלה.
על שמו נקראות הרבה שכונות בירושלים

ורחובות במקומות שונים בארץ.

שכונות מבוצרות בירושלים

tl

ט .משה מונטיפיורי

והיציאה מהחומות

מה החידוש בדרכי עזרתו של מונטיפיורי ליישרב?

ו

.

de mms

למעלה ממחצית יהודי הארץ גרו בירושלים ,וכל עזרה ליהודי
הארץ צריכה הייתה להתחשב בראש ובראשונה במצבם של אלה.
אחת הדמויות המופלאות שסייעו לשיפור מצב תושבי ירושלים
היהודים ,והניחו את היסוד לירושלים החדשה ,היה משה
ssa

בשנת  9381ביקר בארץ לראשונה ,ובתום

מסעו כתב:

*

מראשי יהרות אנגליה,

"בטוחני שאם יוכתרו תכניותיי בהצלחה ,יפקדו
האושר והשפע את ארץ הקודש . . .אייסר בעזרת
ה* עם שובי לאנגליה ,חברה לעיבוד האדמות
ולעידוד שדבתם של אחינו מאירופה לארץ-

ישראל .יהודים רבים מהגרים עתה (לארצות
שונות) אך בארץ-הקודש תצלח מלאכתם יותר..
אני מקוה ,כי יעלה בידי להשפיע בהדרגה על
אלפי אחינו שישובו לארץ-ישראל".

מישה מונטיפלרי
fls GAME
(מתוך ספרו של א .נבון  //משה מונטיפיורי)
מה הגדיר מונטיפיורי כהצלחה ,ומדוע?

את אלפי אחיו  -לא העלה מונטיפיורי לארץ הקודש ,אך רבות
פעל למען אלה שישבו בה.
מנעוהו מלבוא לארץ.

גילו המופלג וטלטולי הדרך ,לא

שבע פעמים ביקר בה ובכל אחד

מהביקורים האלה ,הוסיף נדבך לבניין ירושלים.

"הלהודדם בירושלים ובכל חלקי ארֶץ-הקורש

חרוצים יותר מאנשים רבים באירופה ,שאילמלא
כן איש מהם לא היה נשאר בחיים( .כיצד יכול
להיות מצבם טוב) כאשר אין עבודתם משתלמת

די הצורך ,כאשר הרעב ,החולירע ואסונות
אחרים ,פוקדים את התושבים?"

(מחוך א .נכון  -משה מונטיפיורי)

נאמן למחשבה זו ,יסד בירושלים בית-מלאכה למוצרי טקסטיל,

בית-ספר מקצועי לנערות ,אף נטע פרדס ליד יפו ,שיעובד
על-ידי יהודים" ,כדי להרגיל את בני-ישראל לעבודת-אדמה".

מפעלו הגדול ביותר של מונטיפיורי היה בניין "משכנות-
שאננים"  -השכונה הראשונה שנבנתה מחוץ לחומות .ב7581-

גבנו מחוץ לחומות ירושלים העתיקה שני  nanהראשונים
וטחנת-הרוח.

וב 0681-נבנו עשרים בתים נוספים ,כאשר

לכל בית נועדה חלקת קרקע קטנה לגן-ירק.
הוצעו הדירות לתושבי ירושלים.

עם גמר הבנייה

אולם:

"לא אבו יושבי העיר להאחז במו ,מפחר פן

יבולע למו מגנבים ושודדי לילה ,כי הבתדם

האלה ,היו הראשונים אשד נבנו מחוץ לעיר וגם

ביום פחדו הרבה מיושבי העיר ללכת מקיר )(main

העיר וחוצה".

(לונץ  -נתיבות ציון  /מתוך הספר
פרקים בתולדות היישוב היהודי בירושלים)

חותם "חברת כרס משה מונסיפיורי ויהודית" ,היא החברה שהקימה את "משכנות
שאננים".

to

כדי ליישב את השכונה ,קבע מונטיפיורי ,כי תושביה יהיו
פטורים מתשלום שכר-הדירה ,ועוד יקבלו הקצבה קבועה,
כדי שיסכימו לגור בה.

עבר זמן ,עד אשר "נמצאו אשר

הרהיבו עוז בנפשם להאחז (בבתים) .ועשרים מהם ,עשרה
אשכנזים ועשרה ספרדים ...נאחזו בהבתים".

מן הצילומים הראשונים בארץ ישראל (משנת  :)!5781ראשוני התושבים במשכנות

שאננים.

בניית שכונת "משכנות שאננים" נתנה דחיפה לשאר תושבי
ירושלים ,לצאת מתוככי העיר העתיקה ולבנות את ביתם

מחוץ לחומות.
מי היו אנשים אלה וכיצד בנו את שכונותיהם  -על כך תקרא

בהמשך.
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 5דמותו נשאווי
pa o
וזהודי שליפי אמונהו וזיקתי
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סס'  ,33וסתוך ,פינמיי

-קתדרה" לתו .הדות מו

היהודי-אנגלי

סר 

משה

מונטיפיורי

אלו מצייניס בארץ ובתפוצוול
הולדתו ומאה שנים לפטירתו וכה
יות הטשרת-תקדיס בקרב בנז עמו :מאות רבות של

חיכורי שבח ותהילה נדפסו לכבודו ,שכונות בירושלים

נקראו על שמו אי על שס רעייתו .הליידי יהודית ,כמעט בכל

. maבעלבית" יהודי במזרח-אירופה הייתה .תמונתו.

שהוכבה עלדודי -חובבידציין" ,תל ה במקום של כבוד .אך
 nosהחזבה וההערכה שרחשו לה י
י הארץ והגולה

ה דמותו האמיתית עלופה ובלתני מיוכרת .מעטיס
= שלא ניכ ועס
קורביו ,זכו לדבר עיכי פניס אל פכיס,

ואף אלו שהגיעו לכך לא קיכלו אלא רושש חטוף

MU AN oco

יכלתי

כזנוס מפורטיס וההליף מכתבים עס

מזות אושיט בר,זכי"ה עולם

קשה ביותר להיסטוריון בן

ימיכו להעלות כ ה:
שוכות לשאלות ולוה.
היו מניעיו בספע
ל
י
החסד והסיוע שלו לאחיו בארצות-
המציקה!? מדוע נכשלו כ
כל ווזמותיו לתיקון החברה
המשירתית! האם היה זע
או רפורסטור! מרביות החומר
 3הושמידה בכוונה לאווחר פטירונו,

ומה שנותר נתבלה

ונשסי.

אינן משביעות .את

 DUMאלו מו
ורעיתו .והסתוס רב ברם
שרידי המסמכים המקוריש

וסונירות מוזרות ,הכז

tpm

אין לך ורס או תנועה .שלא תלו בו את רעיונותיהס ואת
משאלות-ליבם  --האורתודוכטיה הציגה אותג כחרד לדבר

השם .שהקפיד על ניצווה קלה כחמורה וטר למשמעתם של
הרבנים; בעיני אנשי החוגים .שנתקרבּו לתרבותה של
אירופה ,היה מופת חברתי וכלכלי .ואילו התנועה הלאומית

היהודית ראתה בו את מבשרה הגדול בזיקה שבין

ארי-ישראול לבין התפוצה וכאחריות ההדדית של כלל

ישראל .נשמעו אף קולות בודדים שהקתייגו באופן קיצוני
מאזגדת מונטיפיורי .אפרים דיינארד ,סופר פורה מראשוני
חיבת-ציון .הדפיס .נגדו כתכ-התנגדות  Panכשם
-מגלת-סתריס"  --שנים רכות לאחר שהנדבן נפטר  -ובו גינה

בחריפות או הפתאים .המעריצים את מונטיפיורי.שהיה.

לדבריו:

אוהכ כבוד ...בכל לב ונפצ .אבל לא הבין את
כוחו ,ובמידה ידועה היה נמהר ,כי לא למד חכמה
מננורוו .ונתעלה רק עלדפי מקרה .ולא ידע לשקול

את מעשיו בפלש השכליוההגיין הישר והיה נשען על
בינתו וחשב כי חכמתו עשתה לו את כל הכבוד...

אף הידיעות הכזרובוו?

ד"ר לואיי לווָה (אליעזר חליי)

מגלה

סטוריוןsr ya .
יו מכתבי הנ
RENATO, apra
הבדעיש

בכיס עיד יותר את הבנו

איפיא .שבהעדר ידיעה של ממש הפך ה+

נוכייש

זט'  02יד וצחק בן-צבי ,ירושלים

.

בדמיונו היוצר של העם אלא גם בכתביהם של טופרוס ושל

 57:והוציא לאור מזכירו

המצייות בשכי כ

ואיש-סודו של מונ

המח

ללא מחקר יסודי במטמכים הפיורים על-פני כמה יבשות
ומכילים ידיעות המקיפות עיצורים רבום של המאה חיט

קשה לשחזר באוכן מניח את הדעת את הדמות שמאחי-

האנדה

vans

קשה  CONיותר להשיב על השאלות הנוגעיי

של מונכויפיורי אך על-פי הכיצוי בידינן כיום נידי

לשרטטו :קוויס להבית .מק מו בה mo Dm mau

ובהתפתוחות היישוב היהודי בארצ"ישראל.
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משה מונטיפיורי היה שייך למשפהות העילית הכלכלית

של יהדותדאנגליה בטוף המאה הייח ובראשית המאה חיט

קהילת יהודי-אנגליה לא זכתה .אומנם .לשוויוןזכויות

פורמלי עד אמציע המאה  DMאך נהנתה מחירות פעולה
מוחלטת בּכל תחומי החיים והשתלבה בהתפתחותו של

;
|
|

המשק הקפיטליסטי המודרני ובתמורוות המסחריות
והתעשייתיות שנתרחשו בעידן .המהפכה התעשייתית" .בגיל
לפעילות
צעיר ,יחסית ,פרש מעיטוקיור הכלכליים והתמטר
ציבורית בארגונים יהודיים שונים .כרביס מכני הדור ההוא
בחיים החברתיים של

ייחט חשיבות מוזובה .להשתל

אך לא ויתר על

המעמדות הגבוהי בסביבה האנגלית
שייכותו לקהילה היהודית.

הוא היה ,למעשה ,גנטלמן אנגלי בהתנהנותו ובּנימוסיו -
ויהודי עלדפי אמונתו וזיקתר הארגונית .בכך היה דומה

ליהודים בקהילות הספרדיות והפורטוגזיות של מערב-
יו קרוביס בתרבותם לט ביכה הלאזיהודית .אך
אירופה.

שמרו את הצד הטקסי של תיי-הדת .שנות נעוריו ובחרותו של
מונטיפיורי היו ימי"תמורה בחיי היהודים באירופה .עליית
המשטורים האבסולוטויסטייים .המהפפה הצרפינית ומלחמות
 pmהביאו לשינוי קיצוכי במעמדן .של הקהילות.
האוטונומיה  DIV mandaנהנו היהודים בתמיכו
תערער הקיום המסורתי שבו היו חי
 momוע
המדי
המעצה כרוכים

כצטרפו

בזה

זה

בלי הפרדה.

היו מן

בהתלהבית .אל חברת האזרחים .של

המדינה ונל
את התמורות וחיפשו דהכים .חלופוות
3

היהודישנתשף לרוו

היחודית .כך החלה.

התמורות

ערפיה והרכי

הסיבות שהניעום להתעניין בגורל אתיהם במזרת היו רגשות.

man:

על-ידי השביבה הלאדיהודיות

חשו הערכוה להם על ששמרו או מה שאבד מהם,
תיעוב והערכה שימשו איפוא
רגשות ריחוק וקירבה.

עם התמורות שנתרחשה
ת חברתיות חדשות.שנתפתחו מך
דפוסי ההתנהגות הארגוניים .את

בייחש בין היהודים לבין ה

הזדהותם של

בני הקהילות באר:

מך צרפת .פרוסיה או

הולנד ,עם ערכי-הישוד החדשים של השביבה החלישה את

יניס ארוכות בין קהילות
PTD
הזיקה המסור.
בתפוצות השונות .א באמצע המאה הייח עוד היותה
הדות -גרמניה קשורה קשר הדוק של זהות
an prio

ושל שפה עב

\היהודיו

עוני רבּים וכּך טופיס ב

הטרוס-אמנסיפציה.
זר לזו

כחלק

ושראלית של E

שלפיה היו כל הקהילות בּכל הארצות.
מגוף

הטוניוגות מתוך רצון לתקן
מאודה של אורופה.

אהד

תפסה

עמדה

חדשה

כאחיהס של המטכנים הללו;

בערבוכיה בייתס ההדיט\ שהתפתח בארצות האמנסיפציה

לביך קהילות ארצות מזרח-אירופה .ואגן חי התיכון.

-

את האחים שלא זכו לו קנות +

כך למשל .ההלו משכילי ברלין עוד בשלהי המאה הייחת

להציע תיקונים ושינויים באורח-חייהם .של יהודי-פולין
32

בעצס את אלו שכמותם היו הס עצמם בדור הקודם .Pa

של התקרבות

הביאו לנתק גדל והולך בין קהילות מערב-אירופה ומרכזה

ערבות.

ליהודים -הזרים" ראו את הנתמכים על"ידיהם ראליהשהיה
בה מן הזלזול והריחוק ,אך .מאודך גיסא .גם זוהו DIA

לכן הביעו ולזול במנהגי הדת של יהודי מזרח"אזירופה  -אך

ייה של הקר

המטורתית בגדרים המוט

הייתה או ערבות הדדית  -אך של .מפותח" לעומת .נחות,

של ,משכיל" לעומת -חסר"חינוך" .משכילי מערב-אירופה
ומרכזה וכמה  yoהפעילים בתחוס הסיוע .הביןזארצי

ההזדהות עם אחים לאסונה ,אך גם החשש מפני זיהוים

ותה ,ומאידך גיסא .הלכה ונתגבשה עמדה .חרדית

(אורתודוכטית) .שהמירה

may

py

בסופו

של

דבר,

דומים.

למתוקניסם

שביהודי-גרמכיה .דבדומה לכך נשמעו הצעות שונות ומשונות
לכל אורך המאה היזט לגבי יהודי מזרח-אירופה וארצות
הים התיכון.

שקבלו בחשש
יל את הקיום

ל חומות השכונה

היהודים לתרבויות השסביבה ורכיש

מאכץ מחושב להשינ כבוד והשפעה

.

וילה המסורתית בייחטים עס
מקומה של
קהילות-ישראל מלאו לעיתים אנשיס ,שהשתלבו במידה
מרובה בחיים המדיניים .הכלכליים והתרבותנייים של ארצות

מושבם .בעוד שבמאות הקודמות היו קהילות-ישראל פוכוחד
לעזרה אל פרנסי הקחילות הגדולות או אל עשירי היהודים

Ds

שהיו מקו

ילצי

חדש של ש.
שנשתלב בחיים .הפיליכיי

ש בעלדן :ה ובינס יפציה .סוג

a
מים :המדינמי היהודי
< ארף מושבו עורךהעתון

היהודי שהטיף להתקרבות הוהורים לטביבתם התרבותות

היזם הכלכלי היהודי שכבר נתבולל כמעט לחלוטין בתרבות
די אס נשווה פעולות השתדלות למען
הגרמנית או הצרפתית.

קהילות יהודיות במצוקה .שנעשי באמצע המאה הייח עס
פעולות .דוניוות

באמצע המאה הייט  -בעוד שהראי

 noנטיונות

ות

.יהודי"חצרי עשירים ופרנטי"קהילות

באירופה לבטל את גזירת-הגירוש של יהודי פראג בשנת

 8,נעשו מתוך תחושת אחריות הדדית נוסח- :ישראל
נמשלו כצאזן ,כשמכין באבר אחד .מרגישין כל האבריםי
היו הפעולות החדשות כרוכות בהצעות מצד המטייעים
לתיקון ולשינוי אורח-החייט של האחיס במצוקה  -ובאו

מתוך תחושת ביטחון של מי שחשו עצמם חלק בלתי נפרד מן
המדינה האירופית שבה חיו .הפילנטרופיה היהודית במאה
הי"ט נשאה מִיפוא חותם ברור של ניכור בין המסייעיס לבין
מקבלי העזרה וה-מסכנים" ,שנזקקו לעזרה והביטו לעיתים

קרובות בחשד ובחוטר-אמון על תומכיהם מאירופה.
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משה

מונטיפיורי

היה

שייך

לדור

מעמד והכרה בחברה הלא"יהודית.
החדש

של

הפילנטרופים היהודים בני המאה הי"ט .אומנם .הצטייך
בדבקותו הדונית ובעמדותיו השמרניות הרבה יותר מחבריו

לפעילות החטד והשיוע ,אך אף"על-פי-כן נשאה פעילותו

בארצות שמחו לארצות האמנסיפציה אופי בהור של

Manu
בטביFRA 

פעילות מתקנת .שהרי אף אם הקפיד ,לפחות בשנות חליו

מה היו דרכי פעולנו של הנדבן לטובת אחיו? מונטיפיורי

המאוחרות ,על מצווה קלה כחמורה ונשמע למרות הרבנים

 mmבראש ובראשונה ,מרכז למגביות ולהעברת כספי

בקהילות שבהן פעל ,היה ,בעצס .הצרוף של ג'נטלמן אנגלי בן

תמיכה לנזקקים בארצ-ישראל ובתפוצות .רביס מן הכספים
שהעניק לנתמכיו נאספו במגביות שוכות ומשונות ,שנערכר
עקב אסון-טבע ,מגפה ,מלחמה וכדומה .בעידן ,שבו נחלשת

התקופה הוויקטוריאנית ושל יהודי חרד המצוות משהו
חדשני ומאזלים במושגי הוזברה המטשורונית במזרח -אירופה
ובצפון-אפריקה .לא בכדי חששו החרדים ברוסזה מפנל
הרושס שיעשה יהודי שומר-מצוות ,אך לבוש בגדים

הזיקה ההדדית בין התפוצות ,הפך האיש לכתובת שאליה

nda

אורופיים ,על שלומי-אמוכיהישראל ,שהרי:

סכומים

נכבדים

והועברו

כספי צוואות

למטרות-צדקה .על חלוקת הסכומים הללו ועל יעודס

הימי ימי מלחמת החרדים עס החופשיס ,והנה
כשיופיע איש צדיק באפונתו ,מליץ יושר במסירת

למטרות שונות נשמעו מדי פעם בפעם ערעורים נוקביט :היר

החופשיס שבאפשר להיות צדיק וירא שמים גם

ונשמעה הטענה ,כי חלוקת הכספים ליתידים מרובים הפכה
את הנדבה לחסרונ-ערך .מונטיפיורי עצמו חיבב ביותר את

שסענו ,כי יש להשקיעט במפעליט שיועילו לשיפור המצב
הכלכלי של הנתמכים ולא לחלקם כנדבות לעניים .חזרה

נפש בעד עמו ועס כל זה הוא בלי זקן ,הלא יוכיחו

בהיותו בזקן מגולח.

 TRמעבר לכך ,כל תפישת-עולמו של יהודי"אנגליק

שווה-זכויות כמעטו לחלוקוין לנתיני אחת המעצמות הגדולותת
באירופה ומאמין בכוחו של הסדר האירופי לשפר את
מעמדם של יהודי ארצות-המזרח ,הייתה זרה לחלוטין

לטביבה שבה נמצאו יהודי רושיה,מרוקו ,רומניה או סוריה.
מונטיפיורי בא בשמם של רעיונות מדיניים אירופיים אל

ם ,שראו ביהודיס מיעוט דתי נתון לחסותס או קבוצה

זרה הטעונה שינוי רדיקלי ,ונישה להשפיע עליהם באמצעים

דיפלומטיים .שהשיגו לעיתום קרובווג את ההיפך ממטרתס.

ר במרוקו בשנת  3681עלזמנת לבקש מן הטולטאך

שיפור במעמדם של נתיניו עירער בכך את מעמדם המְסורתני
הודים כבני-הסות ,בעוד שמן הסולטאן השיג הצהרה
וה"השפעה ממשי על חיי היהודיס בקהילות .היוכמה
מבני עמושניסו להעיר את תשומת ליבו לכך ,שברוטיה ישיג

הרבה יותר לטוכת אחיו באמצעות שוחד מאשר בהצגת
עמדות הומניטריות "משכיליות .אך מונטיפיורי היה .שייך

לדורם של אדולף כרמיה ,המדינאזי היהודי-צרפתי .ושל

בלייכרדר ,הבנקאי היהודי-גרמני ,שראו בכוח הבינלאומי
של מדינותיהם ובעקרון"האמנסיפציה את הדרך העיקרית.
לתיקונם של .האחיט המסכנים" במזרח.

מלאזכת חלוקת-הכטפים .,ובמסעותיו לארי-ישראל נהג
לשבת ולחלק באופן אישי נדבה קטנה לכל אחד מבני
הקהילות שבהן ביקר .נדבות מך הטוג הזה לא היו חידוש
לעומת דרכי התמיכה המסורתית ,ואכן מתקשר סוג פעילותת

זה עס העובדה ,ש.כוללים" במזרח-אירופה מינו  את

הג'נטלמן האנגלי חסור-ההשכלה התורנית לנאמן ולמעביר

משלותי-כספים מאירופה :לארץ"ישראל .מונטיפיורי אף

שלח נדבות רבות לאמצים פרטיים שביקשו סיוע בעניינים
שונים ,ובין השאר סייע בהדפסו -ספרים .איך פלא איפוא,
שאלפי מחברים שיגרו אליו מכתבי -בקשה והנציחו את שמו
בשירי-תפילה ,שהין ,בעצם ,דברי-חנופה בעבור כסף.

בודה אדואנה
 NasלוDi
=

Ê

2

פעילות .שהיה בה הרבה יותר מן החידוש ,הייתה יוזמת.
מונטיפיורי בהקמת מפעלי-חינוך וסעד ונטיונותיו לשנות את.
33
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אורח-החייט היהודי המשורתי באמצעות מפעלים כלכליים.

מרבית הפעילות הואת התמקדה בארצ"ישראל ,שבה ביקר
)"41875 1866 1857, 1855 1849, 1839 )1827 DS pay
אהבת ארא-ישראל של משה מונטיפיורי הקנתה לו שם-עולם
בכמה אתרים בירושלים ומחוצה לה .אך אין להתעלם מן
העובדה ,שיושבי הארץ לא  PDPאת on Dyson

נדרל אדו lasemosעטרת

TOוטגימ השרית המעטיר ה ל
מונטי פיו iamוד
&

מונטיפטרי
ראה
והכלכליים
 םייתרבחה
may
בפרנסותיהם של  ponבמזרת-אירופה .ובארציישראל
מכשול להשתלבותט בעולם האירופי .התרופות שהציע
לנעזרים על-ידו היו המעבר לעבודת-האדמה ולמלאכה -
רעיון שהוצע ליהודיס בכל ארצות-אירופה על-ידי מבקריהם

מתנועת"ההשכלה האירופית ואומץ על-ידי ראשוני תנועת-
ההשכלה היהודית .כשביקר בארצ-ישראל בשכת  ,9381הציע
ליושבי הקהילות תוכנית לקיום מעיבוד קרקעות הסמוכות

ו

לערי-מושבם .בפקודתו נערך בארץ מיפקד-אוכלוסין בקרב
היהודיס ונאסף חומר מרובה על מצב האדמות החקלאיות.

התוכניות הגדולות הללו לא יצאו אל הפועל משוס חוסר
שיתוף"הפעולה מצד השליט המצרי מוחמד עלה
שאר>-ישראל הייתה בתחוס ממשלתו .אך גם תגובתם של

בני-היישוב לא תאמה את כוונותיו של הנדבן .היו בהם

שקיבלו את הרעיון ,אך הבינוהו כהצעה לקיים את
חבורות-הלומדים בעריס על עבודת הפלחיס הערבים .לפי

הצעת ר' מרדכי צורף ,אביו של מייסד פתח-תקווה ,יואל

סלומון ,למונטיפיוריע

כל התלמידי חכמים שיודע ללמוד גפ"ת (גמרא,

פוסקיט ,תוספות) ישבו על התורה ועל העבודה בבית
המדרש הגדול מנחס ציון כל הימיש ולעשות

משמורים לעמוד בלילות בבית-המדרש הגדול.
והעבודה החקלאית תעשה בפועל על-ידי הכפריים הערבים

בהשגחת עשרה אנשים מן הכולל הירושלמי שישבו קבע
בכפר.
בשנות הארבעיס והחמישים ניסה הנדכן לייסד מוסדות

להפצת המלאכה ואף רכש פרדס ליוד יפו לשם po

העיסוק בחקלאות;  JNהשפעת אלו בפועל על העיסוק

הכלכליים בארצ"ישראל הייתה קלושה ביותר .עוד ב

האחרון בארציישראל בשנת  5781השמיע מונטיפיורי את
הדעה ,כי החקלאות והמלאכה הן הפתרונות המתאימים

לתיקון היישוב .ולהקלת  casoהחומרי של יהוךל
ארץ-ישראל .הסברים שוניס .ניתנו לכשלוך .נסיונות
הפרודוקטיווטציה

של

הפילנטרופ

היהודי-אנגלק 

יש

שהבליטו את חושר העקביות שאיפיין את האזיש.אשר מיהר
לעבור מתוכנית .לתוכנית ולא התמיד ביוזמותיו; אחרים

טענו ,כיעמדתו הפשרנית כלפי ההנהגה הדתית החלישה את

» novo andולתקן ,שהרי מונטיפיורי היה טר למרות

הרבניס ,וכשהובעה התנגדות כלשהי מצידס לאחד ממעשיו
 -מיהר וחזר בו .אך אפשר ,ששורש עיקרי למיעוט השפעתם
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מבוא למיפקד יהודי שפרעם ,יולי 9481
שבודת"אדמה ומלאכה כפתרון למצוקה
הלמדנית באר-%ישראל בימי ביקורו של מונטיפיורי שם
בשנת  ,9481כשהגיבו על נסיונו ליישד להם בית-ספר ,שבו

ילמדו שפות ומלאכה:

.

על כן מפילים אנו תחנונינו לפני אדוננו השר ,השס
ישמרו וזצילו ,יען כי ידענוהו לדורש קיוס וחיזוק דת

יהודית ,ישיס נא מקוס לדברינו אשר יעצנו אותו לפ+
ידיעתנו לבל יגרוס שיהיה חס וחלילה הירוט לדת

תורתנו הקדושה.
משמע ,בני החברה שאותה ביקש לתקן זיהו אותו עם

מגמות משכיליות-מודרניות ,שאותן דחו מכל וכל .כך היה

בירושלים לאורך כארבעים שנות-פעילותו של מונטיפיורי,
אך כך גם קיבלוהו מנהיגי יהדות מזרח-אירופה בשעה שנסע
להשתדל בעניינם לפני הצאר ניקולאי הראשון .כאשר הטיף
להס עוזרו .,אליעזר הלוי ,לשנות את הפרנסות המקובלות

למל\אכה ולעבודת "ה אדמה .השיב המגיד של וילנה ,ר' שלמה

 Joבדרשה שבה התפלמש עט טיעוניו המשכיליים של

האיש

 3[ neהחדו

של מפעלי התינוך והמלאכה שניסה לקייס נעוץ היה

בייחטים בין הפילנטרופ האירופי לבין נתמכיו מן החברה

המסורתית  -הוא בא אליהם בשס דימוי שלילי של ההוויה
המסורתית .מתון ככל שיהיה ,כמצב

מטכנות ,של בכלנות

ושל חוסר-חינוך  --ואילו .האחיט המטכניסי הללו ,אם
בווילנה שבליטא או בירושלים .ראו עצמם כבעלי תוקף
פנימי משלהס ולא נזקקו למערכת מושגים .אירופיים לשם

תיקונסי .היטיבו לבטא )את בני החברה המטורתית

34

גראה ,כי התחוס שבו וכה מונטיפיורי לשס-עולס בקרב

קהילות-ישראל בגולה היה התערכותו כמישור הדים ומשוי

למען קהילות ויחידים שנפגעו ממעשי-עוול ומדיכוי של
ממשלות ושל שליטים .התערבות זו הייתה ,אומנסם המשך
לפעילות -השתדלךך -בחברה היהודית בטרם-אמנטיפציהו

אך הנדבן היה ,למעשה ,טיפוט חדש לחלוטין של -שתרלן"

99

ם החטות הבריטית שניטלה מהם בשל מינהל
שתוחזר לה

הקונטול הירושלמי ,ג'יימט פין .מונטיפיורי פנה
לקוי של

וכמותו עשה גם ליונל רוטשילד  -אך
למשרד-החוצ -

לא הועילה .למען יהודי-פרס ,שנרדפו על דתם
התערבותו
ה מוטל :ית-שיעית עוינת ,פעל מונטיפיורי כבר
בסביב

ת הארבעיס על-ידי משלוח איגרות אל שליטי
מאמצע שנו
הממלכה

הזאת.

ועל-ידי

בקשות

חוזרות  MDאל

צ הבריטי .פעילות .או הגיעה לשיאה ,כשנפגשר
משרד-החו
בן ה 88-והשאה נאצר-אדדין בארמון בקינגהם
הנדבן

הפגישה הזאת נולד מכתב .ובו הבטחה מפורשת
באנגליה .מן
אה להגן על נתינזו היהודים .אומנם , אף הפעילות
של הש

— ) amoהמסע למרוקו וההשתדלות
לעזרת יהודי-פרס

הודי-רומניה  --לא נשאו פירות של ממש ,שכן לעתים
למען י

ד השליט  --אפילו אס התכוון בכנות לשפר
קרובות קצרה י

היהודים  -להונגבר על הכוחות המקומיים .אשר
את מעמד
פועל את מצב היהודים הגריס בשכנותם .יתרה מכך.
קבעו ב
ות למען היהודים מטעם גורם מערבי אף הייתה
התערב

ת מצבם .כיוון שעוררה עוינות גדולה יותר
עשויה להרע .א

הכוחות המקומיים .אף-על-פודכן אין להקל ראש
בקרב
 של מונטיפיורי* ,שהיה קרוב בהתנהגותו
במאמציו

לדיפלומט אירופי בן-זמנו .הוא ייחט ערך רב
ובהליכותיו
וללבוש-השרד שלו  -מדים של יחידת מיליציה
לצד הטקטי

מונטיפיורי בפגישה עם שליט מצרים ,מוחמד עלו
אירופי ,שמאחוריר עוצמת האימפריאליזם המערבי

יהודי שזכה למעמד ולהכרה בחברה הלא-יהודית ,הזדהה עס
מדינתוועם ערכיה המדיניים והחברתיים וחש עצמו כנציגה

צות שבהן פעל .מונטיפיורי לא היה צריך להתרפס לפנל
באר

אולנצל את קשרי פטרונו עס אישי-מדינה  -כמות
השליטים

פניו .השתדלנים" המסורתיים  -אלא פעל בכלים
שעשו ל
 :שלח תזכירים לראשי-ממשלות ,הופיע .בפנל
מודרניים

שליטים כנתין בריטי ,שמאחוריו כוחה של מעצמה רבת -כות,
שמיע טיעונים ברוח PDR MD von mon
וה

המצוקה .את פרסומו הגדול בעולם היהודי קנה
בארצות-
תו בימי עלילת-דמשק בשנת  .0481אז שיתף
בזכות פעילו

פעולה עם שורת נכבדיט יהודים ,שפעילותם איפיונה את
תקופת האמנסיפציה : המדינאי היהודייצרפתי , אדולף

יה ,המלומד שלמה מונק ובני משפחת .רוטשילד.
כרמ

לפני שליט מצרים ,מוחמד עלי ,השתמש מונטיפיורי,
בהופעתר

הייתר ,במשפט הבא. :כי עיני אירופה כולה מופנות אל
בין

תך ,וכי כל עולם התרכות ישבע נחת אס תעתר
הוד מעל

ינתנו" .לשון זו הייתה ביטוי מובהק ל-אירופיות -שלו
לתח
עמדר ואת מקומו בייחס אל האחיס
ולתפישתו את מ
לגבולות-אירופה .מונטיפיורי היה
הנירדפים שמחוצ

רת אדם אירופי ,שמאחוריו עוצמתו של
בארצות-המז

יאליזם המערבי בתקופת-הפריחה שלו
האימפר

כשבא לקושטא בסתיו  .0481לאחר שהיה במצרים בקשר

דמשק .נתקבל כנציג המעצמה בעלת ההשפעה
לעלילת-

הגדולה ביותר בבירתת האימפריה העותממית והשיג צר

ילות"הדם :.משנה זו ואילך הפך הנדבן למוקד
קיסרי נגד על
בלתי-פוסקות להתערב למען יהודים נרדפיס בכל
של פניות

רחבי-הגולה .בין שנות הארבעיס לשנות השבעים התערב -
באמצעות תזכירים ,מכתבים או אף מטעות אל מקום

 למען יהודיס באיטליה .בפרט ,במרוקו ,בגרוזיה,הארועים
ובארצזישראל .כך .למשל .פנו אליו יהודיהצפת
ברומניה

בשנת  .3681כי ופעל למענם בבריטניה על"מנת
וטבריה

direito

משנית,שנוסדה .בימי החשש מפני פלושת צבא
ממדרגה

נגליה בראשית .המאה .שלט האבירות שלו
נפוליון לא

ה להם בחברה האנגלית הוויקטוריאנית הזר
והכיבודיס שזכ
מחושב להשיג כבוד והשפעה  -דבר שהיה
כולס Nona o

ביותר במערכת-הערכים החברתית של התקופה 7-
מקובל

יקו לו יתרונות עצומים במטגרת פעילותו
אך כל אלו הענ

נית .כשהופיע ברוטיה בשנת  6481לבוש במדיו
השתדל
המהודרים בפני אישי-השלטון ,לא היה עוד היהודי הנבזה,
נטלמן במדיס בתוך חברת לובשי-מדיט כמותו .בני
אלא ג
ו היטב בכוח העצוס שהעניקו לו המדים ,ושאבו מכך
עמו חש

וה וכעין ) isoשל .אתחלתא דגאולה" .אחד
תחושונ גאו

אייזיק מאיר דיק ,היטיב לבטא את העוצמה
ממשכילי וילנה,
יורי הלבוש .הן כשתדלן בפני שליטים והן
שהעניק למונטיפ
כמקור גאווה לאחיו שבמצוקה:

ובשעה עשירית התראה בחוץ אל העס לבוש בגדי
תפארתו אדומים חטוביס בזהב עס כתפות זהב לבן
חרב על ירכו ,וכובע ישועה מפוארה בנוצות היענה

סה על ראשו כאיש מלחמות; לא האמינו העס,
התנוס
וא האיש משה הצדיק אשר התרועע אתם ()6...
כי זה ה

כי תחת מעטה חסד עטה כוח רוח גבורה ובחרות .עוז
פניו השתנה כאיש מלחמות ביום קרב .וקרן אורו
גיבור משכיל המוכתר בכתר הנצחון .ויראו העס
כ
מגשת אליו.

א ספק ,כי גם אם הוליכו אותו השליטים שולל,
" און איפו
ס לא הוטב בפועל כתוצאה .מפעילותו
ומצב היהודי

וץ הבריטי ,היה בעצם הופעתו של האיש
במשרד-הח

ת אל מושליס ואל שרים כוח"השפעה גדול על
וביכולתו לפנו

של יהודי-רוטיה ,רומניה או פרס .הוא היה דוגמה
תודעתט
לית להישגי היהודים באירופה .בתור-האזמנסיפציה,
אידיא
זה נתפש הן בעיני רבנים ודרשנים מחשבי קיציף
ובתור שכ

אלקלעי ,שקישר את מונטיפיורי ואת
כמו הרב יהודה חי
הגאולה שלו והן  yaמשכילירוטשילד בחישובי

פה ,שלמדו ממנו עד כמה עשויות .ההשכלה
מזרח-אירו
והאמנסיפציה להיטיב עס היהודים.
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לב [ הלאוות המו רנית

ליהודים באר) ,אך מונטיפיורי הבליט את מגעיו עם היישוב
והפך מוקד לקשרים בין האר לבין התפוצות.
הוא לא היה רפורמטור קיצוני של החברה היהודית

המטורתית , אלא .שמרן* במושגי יהדות מערב-אירופה,

שחפצ .לתקן" את היהודיס למצבו-הוא :אזרח נאמן למדינה,

השומר בקפדנות על החלק הטקסי-פולחני במורשת היהדות.
בדור שקדם להיווצרותם של הארגונים היהודיים
העל-לאומייס החדשים ,ובראשם חברת .כל ישראל חברים"

) (0681המשיך מונטיפורי במעשיו את האקה
הכלל"ישראלית ,שנתערערה במידה מרובה בראשית המאה
הייט .אף"על-פי שרבים ממפעליו לא זכו להצלחה ,ואף

פעילותו השתדלנית הייתה מועטת-פירות של ממש ,היו

ההדיס שעורר עצם המעשה בעלי ערך גדול בהתפתחות.
התודעה הקיבוצית של תפוצות ישראל בעת החדשה .משפחת.

רוטשילד זכתה אף היא לשם דומה כמקשרת בין אירופה
לבין היהדות בארצות-המצוקה .אך בצד ההערצה הגדולה

לבית רוטשילד ולמפעליו למען כלל ישראל הייתה באירופה.

איבה גדולה מצד הסביבה הלא-יהודית כלפי .רוטשילד מלך

היהודים" וחשש מכוחו הכלכלי והמדיני .בצמיחתה של

האנטישמיות המודרנית מילא  NOTבית-הרוטשילדים

מקוס נכבד ביותר .משה מונטיפיורי לא עורר תגובות דומות,

נהפוך הוא  -חוזי חזיונות נוצרים ,שהאמינו בגאולת-ישראל,
ראו בו כתובת לתוכניותיהם ,ובחברה האנגלית PA PA
חיבה והערכה כלפיו ,שבאו לידי ביטוי בחגיגות לרגל יובלו
המאה בשנת .8881

5
5

 rataנברך רב דעות לכמוEm EE 
זכרת משח כקק לוגרון יעא
 Deo Berהשנותההט כגעומים,,

 Es .כדזב  reוכבזר והצלחה מארשרוז .ושכר.
 remעלתר כטנים RITO

בשנות הששים והשבעים של המאה הייט החלו ארגונים

*הודיים מודרניים ,שנוסדו בארצות אירופה המערבית

והמרכזית ,למלא אותן פונקציות שניסה מונטיפיורי למלאז
עוד משנות השלושים של המאה .חברת .כל ישראל חברים"

(אליאנס) בצרפת. ,האנגלו-ג'ואיש אסוסיאיישן" בבריטניה
לוח זכרון בכניסה לשכונת אהל-משה בירושלים,

שנוסדה ע"י .קרן מזכרת השר משה מונטיפיורי"

וה-אליאנץ" בווינה נטלו על עצמן משימות בתחומי החינוך

והפרודוקטיוויוציה והתערבות למען היהודים בארצות-

המצוקה .פעולותיהם של הפילנטרופים היהודים נשתלבו

במעשיהן של החברות החדשות .מונטיפיורי שימש איפוא
משך עשרות שנים חולית-קשר בין מערכות הסיוע והזיקה

במה היה איפוא משה מונטיפיורי דומה לפילנטרופים

האחריס בני המאה הייט  -ובמה נבדל מהס?ּ

 NIMדמה לאישים ,כמו בני משפחת רוטשילד לענפיה,

בהשתלבותו עם הסביבה החברתית הלא-יהודית .אך נבדל

מהם בדבקותו הדתית .מונטיפיורי הפגין את הקפדתו
בקיום-המצוות ,לפחות משנות השלושים ואילך ,אף שלא

הייתה לו כל השכלה יהודית של ממש .בייחסו אל הרבנים,

מוריההלכה ,היה שונה מרוב הפעילים בתחומי הטיוע ,החסד
והחינוך ממניעיס פילנטרופיים :הוא סר למרותם וביטל

רצונו מפני רצונס .עמדה זו עימעמה לחלוטין את המגמות

המשכיליות-פרודוקטיוויסטיות שאיפיינו רבים ממפעליה.
מונטיפיורי  -כבלייכרדר ,אלברט כהן ולודביג אוגוסטי

המסורתית .ששינו פניהן בשלהי המאה הייח ,לבין הפעילות

החדשה של הארגוניס במחצית השנייה של'המאה היט.

אורך שנותיו ופריסתן הגיאוגרפית של פעולותיו הפכו אותו

לדמות מעבר בזמן ,באופי ובאיזור בין מזרח לבין מערב ,בין
מסורת לבין חידוש .בין שימור לבין תיקון .הוא היה ,אולי,

השמרני מבין הפילנטרופים המערב-אירופיס בדור
האמנסיפציה .אך בוודאי היה החדשני שבמגיני החברה
המסורתית ,שאזותה ביקש לתקן בלי לפגוע ברבנים ,בהלכה

ובפולחן הדתי-

תכונת -דמות-המעבר" של מונטיפיורי היא שאיפשרה

לזרמים שונים וסותרים בחברה היהודית בזמנו להיתלות

בדמותו ולראות בו .אחד משלהם" .הלאומיות היהודית

המודרנית .שהתגבשה בשלהי המאה הי"ט ,הצטיינה בתכונה

פרנקלי  -האמין באמנטיפציה ובכוחו של החוק להביא
לשיפור מעמדם של היהודיס .אך נראה ,כי שלא כמותםם

דומה  --גם בה יכלו זרמים שונים ומנוגדים לראות ביטוי

המיר אותה ב-משיחיות חילונית".

ללאומיות החדשה ,אך אין ספק ,שדמותו ,כפי שעוצבה
בתודעת בני התפוצה היהודית ,הייתה אחד הגילויים

האמין בגאולה השלמה במושגיה היהודיים המסורתלים ולא

זיקתו לארץ"ישראל בעידן האמנסיפציה הייתה בולטת.

בייחודה .גם משפחת רוטשילד הייתה מעורבת בסיוע
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לרתשי-לבס ולהשקפותיהם .מונטיפיורי לא היה שייך

שנצטרפו ,בסופו של דבר ,למרכיביה של התודעה הלאומית.

החדשה.
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SECULO XIX

“Dave” em 1941-71, O

do a terra com arados de ferro.

plema

Em 1832. פההסורטס
ae Berdischov, Róssia,
egitor de livros sacras: Israel
Pashã as
glacio
5
\
e
2008898 de Dierimath, para
terras 08 Har Mirton. com à did
um ato de gratidão por
que fizesse reviver à região.
ter Back, (que também era médico, embora não cobrasse polas consultas) curado 'o general de uma doeriça rebelde.
o de colo
sai
Back e seu filho Nissan iniciaram ali
noo árvores €

periodo de ce;

anos, de terra necess:

a pera & insial

nização, lavren
sas Via
ando gado selecionado. Em 1838, em uma de suas) numero
Momefore, visitou à
= Palestina. o filantropo judeu inglês,
colonização de
0 cas Back, é ouviu do pai os projetos sobre a
do, dirh
soda & região por imigrantes: judeus. Monteiiore, entusiasma
tou é cessão, por
ciu se ao governador do Egito, Mehamed Ah
ação de

netos de israel
Quarente anos mais tarde um dos

Back, O

d Aly concordou. Fouco
úuzentas 6106165 com colonos judeus.
abandonar & Siria € à
s, porém, os eoípeios foram obrig
ém
palestina, que retornaram às/mãos dos turcos. A tamília Back 1amb
for obrigada a abandonar a colônia, indo instalar-se em Jerusalém,
onde cônstruiu 2 sinsgoga “Tiferet Israel”.

É es do

de seu avô e de seu tio
Eleezar Rokeah. retomou os projetos
tio
da colonização de Rosh-Pinah.

Dr.
e instalou umê colônia judia em Gihuma alguns anos

נ

A FAMÍLIA

.

Woisés NMontefiore pertencia a uma família sefaradita que se

estabeleceu na Inglaterra em meados do século XVIII. A família provi- fa
nha de Pesaro e viveu em Ancona e em Livorno, onde nasceu o avô de

'

Sir Moisés.

.

O primeiro documento existente da família é uma "parochet"
(cortina da Arca Sagrada), de seda vermelha com um rico bordado feito
em 1620 por Rachel Olivetti em honra de seu esnoso Iehuda Montefiore.

י

ה

,

à

.

' Considerou um grande privilégio pessoal ter podido obter este antigo

e histórico "parochet", entregando-o à Sinagoga Italiana de Jerusalém,
onde está guardado e é utilizado somente em ocasiões muito especiais.
Quarenta anos após o estabelecimento dos Nontefiore em Lon-

.

dres, os pais de Sir Koisés foram a Livorno por motivos comerciais

e

familiares e ali nasceu Moisés em 1784, o primeiro dos três filhos

e

cinco filhas de Joseph Elias Montefiore e Rachel Lombroso de Mattos
Vocatta.

SÓLIDO BANQUEIRO
“

.

+

Moisês lHontefiore recebeu uma boa educação judaica no seio
de sua família, uma das mais imbortantes da comunidade sefaradita

8

Londres.
“Foi agente da Bolsa de Londres,
dores

(

sendo logo um de seus funda

e presidente até sua morte) da Imperial Continental Gas Asso-

ciation e = Alliance Assurance Company, consideradas ambas em sua Sm
|

poca como pioneiras e audazes empresas comerciais
Nontefiore esteve associado a grandes empresas financeiras,

|

somado no fato de ser cunhado de Nathan Neyer Rothschild, o mis inte

ligente e exitoso dos conhecidos cinco irmãos Rothschild. A consxão *
familiar com os Rothschild

foi estabelecida através do casamento

Moisés Kontefiore com Iehudit Cohen,
ja irmã estava casada com Rothscenild.

filha de Levy Baronet Cohen, cu-

“

O casamento com uma jovem ashkenazita necessitava do consen
timento dos grandes da comunidade sefaradita de Londres: o problema *
de "mizug galuiot" não é, pelo visto, próprio da Israel contemporânea

tendo constituído já então um sério problema.
Uma decisão vital foi tomada porMontefiore- com o consenti
mento de sua esposa e abnegada companheira- quando à idade de quarenta
anos retirou-se dos negócios para dedicar-se inteiramente ao trabalho
social e comunal. A partir desse momento dedicou todas as suas enrgias
a serviço do judaísmo: ele e sua esposa inverteram nessa tarefa social
para seu povo todo seu amor e carinho já que o Céu não os abençoou com

descendência.

O AXOR POR SION

Em 1827, três anos depois de retirar-se de suas atividades '!
comerciais, Nontefiore começa, acompanhado de sua esposa,

sua conexão

prática com a terra de Israel. Esta conexão s> prolongou durante ses -

senta anos, até sua morte em 1885, com a idade de cem anos e nove ₪8 -

ses. Hoje em dia, na época em que as distâncias já não são medidas
quilômetros senão em dólares e que Israel se encontra a poucas horas

em
!

de vôo de qualsuer ponto da Terra- é difícil imaginar a primeira via —

gem dos Nontefiore a Jerusalém.
Os Montefiore deixaram Lonãres em 1º de maio de 1827 e retor
naram em 28 de fevereiro de 1828, Passaram dez meses completos em viagem para visitar somente durante uma semana a Terra Santa; piratas,

'

pragas, enfermidades, batalhas e suerras ( a batalha de Navarino estalôu em outubro de 1827) se interpuseram no caminho do piedoso e valente par. Para ilustrar as dificuldades daqueles dias, mencionarei o fato de que tiveram que alugar um navio especial de Malta a Alexandria *
para transportá-los e a seus serventes e equipe, pagando quinhentus

e

cingdenta libros, soma fabulosa para aqueles tempos.
Seguiram-se outras seis viagens à Terra Santa a esta primei-

ras A segunda realizou-se e, 1838, quando Montefiore concebeu suas
grandes esperanças e projetos com respeito à Terra de Israel,

'

expondo-

tar exitoso,

significará o começo da felicidade e abundância na Terra

Santa. Solicitarei a Nohamed Ali a concessão de terras por cinnflenta a
nos; umas cem a duzentas aldeias, baixo o pagamento de um arrendamento
maior em dez a vinte por cento do valor real, que pagarei anualmente

!

em efetivo a Alexandria. Asseguraremo-nos que durante todo este perio-

do as aldeias serão liberadas do pagamento de impostos de toda indole
ao Pashá ou aos governadores de distritos e se concordará com o direi-

to de livre comércio dos produtos agrícolas com os diversos países

do

mundo. Quando receber esta permissão, com aajuda de Deus, regressarei
3 Inglaterra e fundarei uma companhia para o cultivo das terras e para

estimular nossos irmaos da Europa a retornar à Terra de Israel. Nuitos
judeus emigram agora para a Austrália, Canadá, ete, mas na Terra de Is

+tael encontrarão maiores possibilidades de êxito. Acharão ali poços de
água já cavados, oliveiras e vinhedos e uma terra que não requerirá ex
cessivos cuidados. Anseio por materializar o retorno de meus compatrio
tas à sua pátria, Estou persuadido de que ali serão felizes e poderão

cumprir com as exigências da religião, coisa que é impossível na Europa” -

Na sua viagem de regresso no ano de 1839, Montefiore visitou
Mohamed Ali, o monarea egípcio, que se comprometeu a prestar certa aju

da à coloniz:ção judaica na Terra de Israel. Nontefiore sugeriu o esta
pelecimento do "Joint Stock Nank" com um capital de um milhão de libras
esterlinas, com sucursais no Egito, Líbano, Síria e Palestina. Este

'

plano precedeu em sessenta anos os planos de Herzel de estabelecer

0

Banco de Colonização em 1899, com um capital inicial de dois milhoes *
de libras esterlinas.
O caso de Damasco de 1840 pôs fim a esse plano grandioso, ain
da que a conexão com Mohamed Ali e a família real se mantivesse todavia

durante um longo tempo. O herdeiro ao trono egípeio havia sido hóspede
de Sir Moisés e Lady Iehudit eu Ramsgate e o jovem principe Toussoun *
Pashá esteve sob a tutela dos Nontefiore durante o período de seus estudos na Inglaterras

DraneAR

-os da seguinte maneira: "Estou seguro que se o plano elaborado resul-

\

|
As visitas posteriores dos Montefiore a Israel tiveram lugar

nos anos de 1848, 1855 e 1857, É imossível descrever detalhadamente !
todos os esforços e planos dos Nontefiore para o fomento de várias ati

-

vidades em benefício dos

indeus de Israel.

Somente mencionarei qne o

!

primeiro Fundo Americano Pró Eretz Israel, o "North American Relief So
ciety for the Indigents Jews of Jerusalem", estabelecido em 1854, reme

7

tia seus fundos através 86 1001868 ב
A primeira contribuição americana a favor de Israel foi lega
da por Iehuda Touro de New Orleans, que legou em 1859 cingitenta mil 6
lares, Esta contribuição constituiu mais tarde o capital para a cons -

trução do primeiro bairro da nova Jerusalém.
Yontefiore desejava estabelecer um hospital moderno em Jeru-

salém, mas o projeto não foi materializado senão pelos Rothschild vor
intermédio de Albert Cohen. Este hospital foi o que mais tarde se converteria no Centro Médico Hadassa de Ein Karem,
Quando o plano do hospital foi rechaçado, Montefiore decidiu
dedicar o legado de Iehuda Touro à construção das primeiras vivendas !

nos extra-muros da cidade velha de Jerusalém. O bairro denominado "mish
kanot Shaananim" foi fundado em 1860 com a participação ativa de Sir !
Montefiore em honra do qual foi logo denominado "Iemin Moshé", Em 1875

escreve Wontefiore em sen diário: "Bendita seja a memória de Kr. Touro,
cujo legado custou-me cinco mil libras",

Em uma nota de seu diário, depois de sua visita a Jerusalém!
em 1866 descreveu sua satisfação pela criação do bairo "Wishkanot Shaananim" nos seguintes termos: " Durante o primeiro e segundo dia de Pes
sach visitei as “Casas aos Necessitados de Touro" e me satisfiz em comprovar que seus residentes viviam contentes dos benefícios que lhes o-

fertamos. Estas casas estão situadas na parte mais sã dos subúrbios de
Jerusalém, Uma atenção escruvolosa é dirigida à ordem e à limpeza; os"

-

+

habitantes vêem-se felizes e alegres, dedicando parte do tempo às ora-

ções e estudos religiosos,

"

idade,

sem descuidar das atividades cotidianas".

Em 1875, quando 07ת0070119% contava com noventa e um anos de

.

.

ב

x

.

.

empreendeu sua sétima e última visita à Palestina. As impres -

sões estão em seu livro "Quarenta dias na Terra Santa",

"rr

O trajeto de 1310 a Jerusalém durou não menos de quatro diase
Montefiore e comitiva partiram numa quarta-feira e em três horas chegaram a Ramle, onde pernoitarame Ao entardecer do dia seguinte partiram '
para Bad el Wad; o caminho estava em mal estado a vonto que "nos
sentir a cada momento como se

fazia

estivéssemos para ser derrubados da esr

roça", Por dois dias permaneceram- sexta-feira e sábado- em Bab el Wad.
A1i esperamos a saída da. lua, vinte minutos após as onze da noite parti
mos para Jerusalém". "Dois beduínos os espreitavam de uma pedra; seu aparecimento produziu momentos de angústia. Os neduínos os saudaram com

o tradicional "Shalom Aleichem" e "uma semana abençoada para vocês"; eram estes emissários especiais enviados de Jerusalém para recsbor tão

'

distinto hóspede «
A chegada à cidade causou-lhe uma profunda alegria. "Grande '
foi meu prazer em lembrar que somente poucos anos se passaram desde o *
tempo em que somente uma família judia vivia dó outro lado

das muralhas

da antiga cidade de Jerusalém; ja não se vêem casas isoladas, mas pode-se contemplar uma cidade florescente onde se elevam novas construções,
muitas das quais comparáveis, por sua beleza, às da Europa. Senti então
que nos aproximamos do momento do cumprimento da sagrada promessa de

!

Deus a seus filhos".
Paralelamente aos logros históricos de Sir WNontefiore como

'

fundador da nova Jerusalém, destacam-se seus grandes méritos em muitas
outras áreas. Ele plantou os primeiros laranjais judaicos em Israel; ea

tabeleceu a primeira escola de comércio em Jerusalém, bem como a primei
ra imprensa e moinho-de-vento e organizou também o primeiro censo da po

pulação judaica de Israel,
É necessário mencionar alguns projetos não realizados tais co

mo o abastecimento de água à cidade e a constração da vida férrea de Ia

fo a Jerusalém.
 י3 preocupação pelo bam-estar dos judeus de Israel foi cons-

.

tante e constituiu o capítulo mais importante de sua atividade político

-social,

O
As repetidas visitas à Terra de Israel em um neríodo 86 0

século, a ativa correspondência, os subsídios outorgados pessoalmente,
e a coleta de fundos em tempos constranzedores constitulram uma fonte
de coragem e estímulo para a diminuta coletividade judaica de Eretz Ts

rael de então.
.

Montefiore estava intimamente vinculado À vida dos judeus de
Jerusalém,

Safed e Tibórias e mais de uma vez foi chamado a intervir a

fim de impor a ordem e a paz entre as distintas comunidades e institui
ções, em cumprimento com a tarefa de mediador entre ashkenazim e sefaradim. Opôs-se tenazmente às barreiras levantadas entre as comunidades,

exigindo os casamentos entre os filhos de ambos. Umademonstração de seu
sentir é encontrada em um dos artigos de seu testamento, que estabelece
um fundo com uma entrada anual de seiscentas e cintidenta libras esterli
nas a serem distribuidas em partes iguais entre os ashkenazim e sefaradim necessitados de Londres e ordenando também duplicar a quantidade em
caso de pares mistos destas duas comunidades.
Seu amor pelo país de seus antepassados se expressou de muitas
e diversas maneiras. No escudo da família encontramos a palavra: "Jerusalém'". Nos sábados e dias de festa, usava um anel esmecial no qual es-

tava gravado o nome de Jerusalém, Sua fé na restauração nacional foi in
quebrantável. Alguns anos antes de sua morte, a este respeito: "ustou
seguro disso,

esse foi meu sonho permanente,

confio em que haverá de tor

nar-se realidade, ainda que já não este a mais nesse mundo", Ante a observação que será impossivel absorver na Terra de Israel todos os judeus
dispersos pelo mundo,

renlicou:

“Nao espero que

todos os

judeus abando-

nem suas moradias nos países onde se sentem felizes, porém a Terra de Is
rael deve

pertencer sos

judeus e Jerusalém deve se converter na capital

ão Império Judaico!

Entre os tributos rendidos a Montefiore por todas as comunida-

des, em celebração do centenário de seu noscimento, nada foi mais apreci
ado por ele como a Convenção dos Chovevei Sion em Katowitz; destinada a

.

coordenar todas as atividades de todas as associações pró Ereta Israel,
o que constituiu uma pedra fundamental na história do renascimento naci
onal judricos
A gratidão do povo pelo realizado por Montefiore manifestou-se
após a sua morte. Numerosos bairros na nova Jerusalém levam sen nome:
4
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Moshé, Zichron Moshé, liazkeret Noshé, Kirint 086.

Te

LITADOR PELOS DIREITOS JIMAICOS

Se Moisés lontefiore tivesse se limitado a velar pelo bem-estar dos judeus de Israel, teria se consagraãio como filantrorvo de renome,
Porém seus planos concernentes 8 182991 126 outorgam um lugar de honra
entre os precursores do Sionismo e da colonização judaica em Israel.
Hoje em dia,

podemos assinalar com certeza que seus sonhos so,

tre o futuro de Eretz Israel, seus esforços pela pequena comunidade judaica de então constituem a nota mais destacada de sua vida,
Além do assinalado, devemos acrescentar gue Moisés Nontefiore
foi um combatente tenaz em prol dos direitos dos judeus nos poíses Sa *

Diáspora. Em vida foram reconhecidos estes méritos mais do que os que !
lhe corresvondem por sua apoio aos judeus de Israel,
Daremos anui somente uma breve resenha de suas múltiplas e in

cansáveis atividades. É notória a intervenção que teve junto com Adolf

Crémicux no caso da acusação ds crime ritual que caiu sobre os judeus de
Damasco,

e sua viagem ao Esito, Síria e Turquia para defendê-los desta,

infame acusação. Esta missão foi coroada por um êxito extraordinário. Ob
teve uma ordem de libertação assinada por IWohameã Ali para os judeus injustamente encarcerados e acusados como também a emissão de um "Pirman!
(decreto governamental) assinado pelo Sultão condenando vivamente estas
acusações
e afirmando que
" o povo
9
2
E

א

E

judeu é credor de nossa proteção
8
:
0

ss

4

te ao Cardeal Rivarola em Roma, ao Rei luís Felipe em Paris e

ma

defesa", Copias deste "Pirman" foram entregues por WHontefiore pessoal

Vitória em Lonáres,
O processo de Damasco teve uma ampla reporcussão em todos os

países do mundo. Este foi talvez o primeiro episódio natrágica história
da perseguição dos judeus através dos séculos, em que judeus de outros
países Se mobilizaram em defesa de seus correligionários.

4 ação conjun

ta de Moisés Nontefiore 6 Adolf Crémieux mostror ao mundo que a solidariedade judaica se empenhava em encontrar caminhos de auto-expressão«
A "Alliance Israélite Imiverselle", fundada em Paris no ano
de 1860 foi o primeiro passo destinalo a organizar os judeus do mundo
em favor de seus interesses comuns. Nontefiore tomou parte ativa nas

primeiras atividades desta nova organização. Esta Aliança judaica começou a se esboçar como consentlência do trabalho desenvolvido em cone

xão com o menino judeu Mortara, que foi raptado em 1858 e batizado em
Bolonha, que era na época um estado papal.
A intervenção de Montefiore em Roma em favor do menino Nortara não obteve êxito.

Foi este o único fracasso em sua larga e exito

sa atividade, Ao não conseguir ser recebido pelo Papa Pio IX, entra —
vistou-se com o Secretário de Estado, Cardeal Antonelli, que repetiu
o "Non possumus" do Papa, fazendo ouvidos surdos às apelações de sobe
ranos católicos, tais como Napoleão III da França e Francisco José do
Império Austro-Húnsaro, em favor do menino judeu sequestrado.
É interessante destacar um ponto na conversação do Cardeal
com Montefiore. Quando o Cardeal

Antonelli, perguntou sobre a soma

paga vor Rothschild vara obter a assinatura do Sultão da Turquia

logo

avós o Caso de Dimasco, replicou Montefiore: "Não tanto quanto o que
paguei a vosso lacaio para pendurar meu manto em vosso vestíbulo",
Montefiore presidiu a comissão organizada para desnertar a re

ação dos judeus da América em relação so caso Nortara; os atos de pro testo que se realizaram

então foram considerados como os primeiros

a-

tos políticos de solidariedade das comunidades judaico-americanas dam
831 ל.

As atividades de Vontefiore estendem-se por três continentes:
Europa, 1818 6 África. Em 1246 vemo-lo em missão em Hoscom. Seu סיס
to imediato foi conseguir a anulação do "uxaz" de deportação dos 3608

de uma zona fronteiriça. Nontefiore não vacilou em exigir do Czar “os
mesmos direitos que desfrutavam os outros cidadãos do I

ério!

para os

judeus.
Esta viagem, não muito distinta das outras que a precederam

!

para o Oriente estava cheia de perigos. Um de seus acompanhantes perdeu
a vida atravessando um rio gelado.

.

Montefiore realizou outra viazem à Rússia em 1272 e com satis

fação notou a mudança na situação dos judeus com relação ao estado em !

:
:
que «2 encontravam há vinte e seis mos atrás. Anotou em sev diário:
"Quando tive a honra de ser recebido em audiência pelo Czar

Nicolau

em

1846, Sua Wazestade obssrvou que as leis da Rússia não permitiam aos ju
deus dormir em São Petersburgo. iu lhe disse: “Confio em que Vossa Na -

gestade haverá de considerar justo modificar esta dissosição; a ela res
pomeu o Czar:

"Assim o espero!'s,

"Vinte e seis anos
depois- segue em su
as memórias Nontefio
re

- em outra de minhas vi
sitas a São Petersburg
o na évoca do Canr Alex
an
der, encontrei do

ze mil de meus corr
elizionários residi
ndo na cidades,
Nuitos deles haviam
sido condecorados e
um bom número Ocupav
am altos |
cargos da Universida
de e em bibliotecas
públicas, alguns em
m banqueiros e outr
os comerciantes.

ui inte

rrogado vor uma al
ta autoridade sobre o objetivo de mi
nha audiência com o
Czar, ao que Pesnon
di: "Desejo
ex
pressar minha grat
idão a

lua Magestade por
haver real

izado os pedi dos que fiz a sen va
i. O Primeiro Ninist
ro me assegurou entã
o, na nresença de três

ministros de Estado,
que os judeus dotados
das condições

e qualidades morais
necessárias Podem ch
egar a 0008 qualqu
er posição
hierárquic

a no Império",

Quando no ano de 1881
começaram os pogroms
contra os judeus
na Rússia, Montefiore já
era

quase centenário, porém
manifestou seu de

sejo de empreender
uma viagem a este
país;

di-lo, ao que respon
deu:
tem at

lá,

Seus amigos tentar
am dissua

“Se for necessíúrio or
denarei que me transn
porem minha carruagem at
é o trem e desde o tr
em até o navio e

novamente até o trem at
é sã. Petersburgo e que
lá me conduzam até o pa
lácio real. Nada
me impedirá de serv
ir aos meus irmãos se
m sorte,

é que lhes nossa ser útil
em algo",

se

Em outra ocasião, Nont
efiore foi obrigado a
renunciar à sua 1
res. lução de acometer
uma mi

ssão perigosa. Foi em
1872, quan

!

do enezaram
alarmantes notícias so
bre a situação dos ju
deus na Pérsia e Nont
efiore
Planejon ir para 14
a fim de imnor seus
serviços em favor do
s judeus: O
mesm
o nos deixou em sen
diário um relato so
bre a pressão

exercida a
+
fim de dissnadi-lo de se
u Orojeto. Aqui, suas an
otações de 22 de fevereiro de 1872;

“Estive no linistério do
Exterior e informei-me qu
e o Sr. Ha

mond se achava confin
ado em sua casa, doente
de reimatismo há dois
meses. Fui à sua casa e
recebeu-me gentilment
e; restituí os desvacho
s
'
que Lord Granville colo
cou amaveimente à minh:
disposição, expressand
o
-lhe meus desejos de vi
ajar à Pérsia a fim de
procurar melhorar a si
tu
ação dos judens. Prev
eniu-me me a viazem se
ria mito Denosa para
mim
e que não ne

permitiria realizá-la, Lo
rd Granville estará disp
osto a
prestar toda a ajuda
requerida. "Dep
ois de 1º ge adril- co
ntinuou-

o

.

 סתרסמעסל קבfica fechado à navezação; a temporada não é propícia rara
se viajar à Pérsia", Em seral, opunha-se à minha viagem, já que levava
em conta que eu tinha oitenta anos. Tive que dizer-lhe a verdade, que
minha idade era de oitenta e oito anos. Nostrou-se cordial e amistoso
quando lhe afirmei que viajaria via Egito, ao que me respondeu que 0

'

cônsul britânico ali tem muitos poderes e pode me prender porque no E-

gito não rege 8 " המקר."85930 Inguiriu-me também a respeito da ovinião de meu neto,

Joseph layer WNontefiore a respeito. Respondi-lhe: Tle

pensa que pelo visto é meu desejo ser enterrado na Pérsia. É impossi vel falar com um amigo de maneira mais cordial come

fez lr. Hamond,

'

Finalmente me prometeu enviar uma carta a Lord Granville”,

A decisão “e Wontefiore de viajar à Pérsia adveio do êxito '
de sua migsão ao Narrocos em 1863-64, Durante muitos anos Montefiore !
interveio a favor dos judeus daquele país, mediante a coleta de fundos

e frequentes gestões ante o Sultão do Nar-ocos«
Em 1853 foi acusado um jovem judeu de Tânger, injustamente,
de ter assassinado um cidadão espanhol e,
de outros onze jovens judeus,

sob torturas, deu os nomes '
o

supostos cúmplicess Ao ser libertado,

jovem jndeu negou as declarações efetuadas anteriormente, las o perigo
da pena de morte continuou amençando as vidas dos outros presos

judeus.

Montefiore decidiu viajar a Tânger e no caminho foi recebido em 68

*

pela Rainha Izabel e o principe consorte. Em Tânger obteve êxito em
suas gestões,

conseguindo li 'ertar os

jovens encarcerados.

Posto

que

.

ja esteva na África do Norte, continuou sua viagem a harrakesh- capital

do Narrocos e lugar de residência do Sultão- a fim de impor suas influências em favor dos judeus desse país.
As autoridades britânicas enviaram o bareo "Vasician" a 01 braltar a fim de transladar Montefiore a Mogador. Dali partiu com

sua

comitiva a Narrakesh em uma viasem que durou oito dias.
Aqui, o relato de viagem que faz lontefiore em sua carta de
26 de janeiro de 1864: * Realizamos sem inconvenientes o trajeto de No
gador a esta cidade em oito dias; descansamos no sávado, Durante o dia

estávamos expostos ao sol abrasador e durante a noite ao frio e aos

'

ventose.. Nas proximidades de Narrakesh veio ao nosso encontro uma

ו

guarda de honra procedente do palácio do Sultão, hospedando-nos em

um

dos palácios do Sultão localizado em um parque; posso assegurar-lhes '
que esta foi uma midança favorável depois de haver pernoitado durante
muitas noites em carnvas. Aos judeus, está permitido circular pelas ruas

jomente descalços. Seria para eles um feliz acontecimento se o Sultão a
bilisse esta medida degradante e reconhecesse a igualdade de direitos *
de to os os seus súditos... Vocês podem julgar a magnitude de nossa comitiva pelo
ta

nimero de animais de carga:

cavalos e muls

treze a quinze camelos,

e uns cem acompanhantes,

incluindo soldados,

sessen
eCtCes.

Na quart=feira, 27 de dezembro, recebi delegações de diversos órgãos
culturais

judaicos do Marrocos.

Calculo que o número de visitantes osci

lava entre trezentas e quatrocentas pessoas. Pelo aspecto exterior
visitantes,

!

dos

suspeito que estão afundados na pobreza, mas fiquei aâmira-

do por sua erudição e dsvoção pelos estudos de nossa Bíbliaç.. la segun

da-feira, 1º de janeiro, às sete horas da manhã, fui honrado com a visi
ta de Sua Excelência Masid Taib El Yamani- Primeiro Ninistro de Sua “ajestade,.. Em pouco tempo avós sua partida, chegou o Sub-Ohefe de Despa

cho do Sultão co: seu cortejo de cavalaria, a fim de nos conduzir à audiência,..Denois de nm quarto de hora de cavalgada, chegamos aos nortões

abertos de uma avenida na qual se encontravam guardas de h nra alinha —
,

dos até o páteo interno... e aqui apresentou-se um espetáculo

gni fico:

em ambos os lados estavam estacionados regimentos de soldados de cavalaria e infantaria. Estimo o total deles: em

seis mile.. "O Sultão expres

sou seu prazer em receber-me em sua corte. Afirmou que meu nome lhe era
vem conhecido, assim como também meus propósitos de intervir em 28002 '
de meus irmãos... Tive a honra de entregar-lhe um memorial em favor dos

judeus e cristãos de seu Império... Na quinta-feira, 5 de janeiro, foi
pouco depois das sete horas,

*

Vo próximo dominso,

me entregue O édito imperial assinado velo Sultão.

chegou ao nosso 0814010 o Sub-Ghere de Des

pacho Imperial que, como na vez anterior, conduziu-nos, com as mesmas

|

honras, ao palácio do Sultão... Este nos recebeu em seus jardinses. O

!

Sultão reiterou-nos mais uma vez suas seguranças de proteção aos cida

—

dãos judeus

do Império. De acordo com sua ordem fomos conduzidos atra -

=

.

.

fa

E
.
vês dos jardins reais em todas as suas extensões, Abundam ali magnificos

tância de Montefiore para a comunidade

judaica de Israel e de outros

numerosos países, na segunda metade do século passado.
Sua nobre aparência, suas expedições: a maior parte dejas em
“sua própria carruagem,

acompanhado vor seus secretários,

erudito como o Dre H. Loewe, seu médico,

entreedes

um

shochet, cozinheiro e em vá -

rios censos até seu "minian" para poder rezar. As honras que lhe dispen
saram imperadores, reis, príncipes e governadores numa época em que

8

igualdade de direitos ainda era uma utopia, exerceram notável influência
em todos os rincões do mundo
Sir Montefiors foimuma fonte de confiança e esperança: propor
cionou aos judeus a sensação de que existe no mundo um homem ancião e

*

eminente a quem é possível apelar em momentos de angústia e emergência.
Montefiore manteve contato não somente com instituições e comijnidades,

serão também com particulares, dispersos por todo o mundo.

!

Nunca aconteceu que uma carta que lhe foi enviada não recebesse resnosta. Suas ações caritativas iam acompanhadas por palavras de fortalecimento e consolo.

Foi padrinho de centenas de meninos e

jovens casais,

mantendo contaro com estes durante anos. Foi digno do título de "pai
dos órfãos" e "amparador das viúvas"

!

já que sua ajuda foi ilim tada,

Talvez seja possível assinalar que não tonve outro homem que

recebesse tantas cartas de elogio, felicitações e angúrios como ele,

!

Seus aniver-ários mais importantes de setenta e cinco, oitenta, noventa e cem anos foram ocasiões auspiciosas para que seus admiradores
todo o

de

ando lhe fizessem chegar suas mensagens de felicitações e lhe

dedicaram solenes serviços nas sinagogas, desde Moscou até Jerusalém,
desde Londres qté

Wenos Aires, desde

“oma a Mogador, desde Constanti-

novla a Biearest. Em sua homenagem foram escritos poemas e orações.

!

Entre os que lhe en daram felicitações se contavam reis e prínei ves e

à frente destes a Rainha Vitória, rabinos e dirigentes judeus e mumsrosos judeus simples,

O título de "Moisés IV" que lhe foi outorgado, não resistiu
à prova do tempo,

como ocorreu com o que se outorgonr a Noisés Nendels

sohn Moisés III", “ão somente que de Moisés a Moisés (de Noshé Rabei

nu a Moisés Ben Maimón) não existiu outro Moisés que lhe compare, tam
poucô nas gerações posteriores houve quem merecesse este título.
Apesar de que se passaram cem anos de sua morte,

de Sir

.

a imagem

Montefiore ergue-se como uma figmra dominante na História Ju-

,

63108 do seculo passado,

As mais altas distinções- o baronato

e a cidadania ho

norária de Londres- foram outorgadas a Wontefiore em méritopor seu

!

trabalho em nrol dos judeise
Quando a Rainha Vitória concedeu-lhe o título de Barão em

!

1846, Sir Robert Neel escreveu-lhe: "Tenho a satisfação de informer -

-תב6 que a Rainha concedeu-lhe o título de Barão. Esta mostra do fa —
vor real lhe é ontorgada e

reconhecimento à sua nobreza de caráter,

sua alta posição entre os membros de seu povo, cidadãos leais

e r-s-

peitáveis de Sua liajestade, esperando que isto o ajudará em seus sinceros esforços por melhorar a condição social dos judevs em outros
países por meio da apelação à

!

justiça e ao humanismo dos povos e seus

governinteste
Quando lhe foi

conferido o título de

"Cidadão Honorário de

Londres", honra reservada a figuras núblicas sobressalentes, o Intendente de Tondres expressou em seu discurso de 1864 em Guidhall:
“sir Wontefiore: esta Comissão, que representa os habitantes
de Londres, outorgou no passado este título de Cidadão Honorário a comandantes,

a soldados destacados,

Foi concedido a estadistas,

nergivs,

a quem é considerado

com muita honras

a patriotas e ânneles que dedicaram suas e

tempo e dinheiro a diminuir os soírimentos da humanidade, A

você, Sir Montefiore, respeitável membro da comunidade judaica, é outorgada esta condecoração como reconhecimento sos serviços prestados

!

uitos anos a fim de aliviar o sofrimento, não somente de seus

durante

irmãos de fé, senão o de todos os crentes sem distinção de ereão, nelos
sacrifícios realizados, o tempo dedicado é as penosas viagens realizadas.

b para nós um

-

resoluçao

grande prszer,

Sir Nontefioro,

.

transmitir-lhe esta

2

/
ns
e o felicitamos ao âneluií-lo na lista de honra e mérito dss

018886. Foi sempre uma ambição desta cidade colocar em evidência sua
simpatia por todos aqueles que

dedicam seus

esforços ao alívio

dos !

sofrimentos humanos sem distinção de credo, raça e pátria e eu aperto
sua mão",

Tentei fazer um resumo da vida de Sir Noisés Montefiore. Porém nem sequer a narração completa e detalhada das missões e expedições

será suficiente para nos ajudar a compreender como foi grande a impor-

nicos tais como Peel, Palmerston, Gladstone, os quais em consideração
às suas atividades na Palestina e outros

(ses, premiaram seus esfor

ços concedendo a proteção oficiosa dos consulados britânicos sobre os
judeus dos países do Oriente.
Sir Montefiore foi assistido em seu trabalho por todos os consula
dos e embaixadas britânicas no mundo, Cartas esveciais de apresentação
do Ministério do Exterior atestam o fato. Em muitas ocasiões residia "
nas embaixadas e consulados britínicos. Frequentemente os renresentantes britânicos preparavam o terreno antes de sua chegada e continuavam

o trabalho logo após sus partida. Montefiore zantinha vasta correspondênsia com os representantes britânicos,

sendo que mais de uma vez lhe

eram transmitidas diferentes informações sobre a situação dos

judeus.

Inclusive o NinistériodoB Exterior lhe revelou em diferentes oportunidades despi chos secretos relacionados com assuntos judaicos,

como mos-

tra de confiança excepcional.
A diferença entre Woisés Wontefiore e outros judeus honrados

!

e condecorados residia no fato de que Montefiore foi credor ds 7018

distinções a titulo de judeu e como prêmio pelos esforços realizados !
em favor de seu povo.
Em 1836 foi eleito Sheriff de Londres e do Niddlessx,

em con

sideração à sua hierarquia de Lomem de negócios, filantrono e destacado

judeus

sta circunstência,

assim coro em tantas outras,

não vermi

tiu que suas obrigações civis fossem um obstáculo à observância de

|!

seis deveres judaicos.

|!

"O dia que tomei

postos de sinhas funções

de

Sheriff era justamente em Rosh Nashaná; vor tal motivo dirizi-ne a

a

,

=

a

minter a pe em vez de faze-lo na carruagem oficial”,
"Em tal oportunidade foi npostersada a es imônia oficial que
se acostimava realizar semóre no dia 30 de setembro,

ja que esta data

coincidia com Iom Kipur",

Em 1837, quando foi eleito Sheriff de Londres foi tambpem o ano

de coroação da Rainha Vitória, quem conferiu também a “oisés o título
de cavaleiro. "De joslhos ante a Rainha, ela apoiou a espada sobre !
meu ombro esquerdo, dizendo: "Alee-os, Sir Moisés', Não posso expres-

sat tudo que senti naquela ocasião, Que grande foi minha satisfação
ao ver ninha bandeira com o nome de Jerusalém bordado, orgulhosa na

sala",

Mencionaremos finalmente «ue em 1867 Nontefiore viajou a Bucarest a fim de se entrevistar com o Principe Carol de Hohenzollern mi
ma tentativa para melhorar as condições em que viviam os judeus da Romênia. Durante sua estadia nesta cidade, Montefiore e sua comitiva foram ameaçados de morte. Enfrentando a população inflamada que se concen
trada em frente à sua hospedagem, expressou Montefiore: "Disparem se o
desejam ; vim aqui em nome da justiça e do humanismo, em defesa de inocentes que sofrem...! O Príncipe Carol recebeu-o com cortesia e lhe enviou uma carta em que formulava uma série de promessase
MONTEFIORE COMO

JIDET SRITÂNICO

Sir Moisés Montefiore foi um cidadão inglês fiel à sua Rainha
e ao seu país com a mesma naturalidade que foi fiel a seu Deus, à 4

e À Terra de Israel. 4 devoção de Sir Montefiore à Rainha Vitória

foi

ilimitada e qualquer gesto de gentilezs ou atenção por parte da mesma
era para Sir Moisés ou Lady lontefiore fonte de profunda e sincera sa-

tisfação. Antes de sua coroação a Rainha Vitória havia sido vizinha dos
Montefiore em sua propriedade em Ramsgate e esta foi uma das razões nelas quais os lontefiore queriam tanto sua propriedade rural. Quando a
Rainha nomeou Sir Moisés Cavaleiro, ele escreveu em seu diário que este
foi o dia mais glorioso de sua vidaçdevois de seu casamento e do dia em
sue consagrou em Ramsgate sua orópria sinagosa, construíãa em redorda-

ção de sna primeira visita a derusalém.

Sir Moisés Wontefiore foi Presidente do Comitê das
Judaicas Britânicas de 1841 a 1874 e foi aa autoridade reconhecida da co
munidade

judaico-britâônica. Todo aquele que necessitava de ajuda ou guia

em questões judaicas acudia a ele. Amigos de Sion como o Coronel

Charles

Churchil ou o Coronel George Gawler- ambos ocupam ur: lugar de honra entre os amigos de Israel; o mesmo faziam outros gentis como autoridade
em assuntos

judaicos e de Israel;

o mesmo faziam outros gentis relacio-

nodos de uma ou outra maneira com assuntos

judaicos.

Todas as gestões judaicas de Sir Montefiore fora”

empreendidas

sob o anspício e com & ajuda do Governo Britânico. Esteve em contato

ver

manente com o liinistério de Relações Exteriores e com estadistas brita-

vinhedos, laranjais e oliveiras assim como toda classe de árvores. Ali

há dois 1az0s em um dois quais flutua uma iate de excursão. Dali dirigimo-nos ao bairro judaico. A multidão nos recebeu entusiasti camente.
Na segunda-feira, demos o nosso adeus à cidade de Narrakesh,
escoltados por uma guarda de honra de cavalaria e infantaria... O Sulto

tão me galanteou com uma explêndida tenda de campanha; narealidade,

dos os nossos cavalos, mulas e provisões foram nos dados por sua contas
O memorando entregue por Sir Montefiore ao Sultão do Marrocos
começava com as seguintes palavras:

"Cheguei até aqui com a aprovação 0

0 beneplácito de Sua Najestade a Rainha da Grã-Bretanha, em nome de
meus correligionários da Inglaterra, minha terra natal,

'

e de meus ir -

mãos dispersos pela Orbe", O mesmo concluía com um pedido explicito:
"Solicitamos a Sua Majestade ordenar que judeus e cristãos habitantes
de vossos domínios gozem de ampla proteção e que ninguém se atreva 8 '
desprezá-los nem alterar sua tranquilidade e segurança: que disfrutem
dos mesmos direitos que gozam o restante dos habitantes de vosso Reino...
Tais direitos foram me garantidos pelo anterior Sultão da Turquia,
Majestade Abdul ledjid,

Sua

em Constantinopla na data de 12 de Ramadan de

1256 e foram confirmados novamente no mês de maio do ano anterior

por

Sua Najestade Abdul Aziz, atual Sultão da Turquia",
O édito emitido velo Sultão do Marrocos estabelece que ordenou-se que "todos os

judeus habitantes do lVarrocos serão vem tratados

e considerados conforme a
cortes de

ros,

justiça em condições de igualdade frente às

justiça...e que os

judeus sentir-se-ão para diante mais segu

já que todo aquele que ousar apelá-lo será castigado com toda a !

severidade da Lei",

A importância dada a este êxito diplomático de Sir Montefiore foi imensa: informou pessoalmente o resultado à Rainha Izabel da “s

panha, ao Imperador Napoleão e à Rainha Vitórias O representante ameri
cano no Marrocos enviou um informe especial a seu Governo; o Subsecre-

tário de Estado comunicou a gestão de Nontefiore ao Parlamento america
no, Ao regressar do (3020008 foi-lhe conferida uma condecoração na municipalidade de Londres. Nas sinagogas foram pronunciadas orações em

|

seu favor e recebeu mais dde duas mil mensagens de gratidão de difersn
tes pontos do mundos

A CONTRIBUIÇÃO DE SIR MOISÊS MONTEFIORE À TERRA DE ISRAE
Zeev Fisher
No século XIX, nenhuma outra pessoa contribuiu mais à Terra
de Israel do que Moisés Montefiore. Somente em Jerusalém há cinco bai
ros que levam seu nome, enquanto que outros projetos por ele iniciados
ineluírem a compra de terras agrícolas perto de Iafo- onde foi plantado o primeiro pomar de propriedade judaica-, o estabelecimento da primeira imprensa na região e a fundação de uma oficina têxtil.

Sucessos e Pracassos
Segundo Ruth Kark, do Dopartamento de Geografia da Universi-

dade Hebraica, a participação dinâmica de Montefiore em empresas paleg
tinas serve ainda hoje de inspiração para os judeus do mundo inteiros
“A importância de Montefiore reside no fato de demonstrar quanto pode
conseguir um homem apenas",diz. "Assentou um precedente para centenas

de filantropos do sóculo XX. Mas o deplorável 80 caso é que Montefiore
não tinha contacto com a realidade do Oriente Nédio, apesar de suas vi
Sitas fr.quentes. Cifrou esperanças em gente pouco apropriada e, por !
este motivo, muitos de seus projetos frustraram-se de imediato",
Um exemplo clássico de mau planejamento foi lishkenot Shaana
nim, um dos primeiros e mais famosos projetos que Montefiore empreendeu
em 1855. Negoe tempo, passou a ser o primeiro bairro povoado fora
maralhas

das

de Jerusalém e os residentes locais estavam tão desgostosos

com o fato de abandonar a cidade amuralhada que, finalmente, não teve
outra solução a não ser pagar-lhes para residir em Mishkenot Shaananim,
No que diz re

to ao moinho de vento,

no alto do novo bairro,

que de

via produzir farinha de trigo, o clima dos Montes da Judéia não era apropriado e, consequentemente, converteu-se nama espécie de "elefante
tranco", embora posteriormente tenha simbolizado o retorno a Sions

A longo prazo, porém, Montefiore promoveu a construção de mais
de seiscentas vivendas em Jerusalém, Essa foi uma contribuição múito
grande e efetiva para assegurar a prevalência judaica na cidade» E foi

ו

a satisfação de um sonho que Hontefiore alimentara quando visitou a Ter-

ra de Israel pela primeira vez, junto com sua esposa em 1827, Entre esta
visita e a segunda,

em 1839, ele nego iou com o vice-rei egípeio, Moha =

med Ali, que governava a região. Montefiore obteve o seu consentimento

*

para o estabelecimento de um banco que financiaria as compras de terras
na Palestina, porém Ali foi deposto pelos turcos otomanos antes que o

'

plano pudesse se cohcretizare
Tal como salientara o Dre Salomon Gaon, dirigente judeu da Gra
“Bretanha, a Terra de Israel tinha tanto um passado quanto um futuro para Montefiore, que fora um judeu ortodoxo e ao mesmo tempo um dinêmico

.

"

4

empreendedor vitoriano.» "A Terra de Israel,

.

assinala o Dr. Gaon,

"era pa

ra Sir Montefiore antes de mais nada, a terra que Deus havia prometido a
Seu povo como herdade eterna. Essa promessa seria redimida não só pelo

!

Todo Poderoso, como também pelos esforços constantes do povo de Israel",
Projetos e Esforços
Consequentemente, durante as visitas de Monteíiore à Terra de

Israel- incluindo gs subsegllentes dos anos de 1849, 1855, 1857 e 1875muitos projetos foram empreendidos.

Em 1842 estabeleceu-se uma imprensa e , em 1843, um dispensá
rio para entrega de medicamentos,

Em 1849, fundou-se uma, oficina têxtil e, em 1855, na Cidade

Velha de Jerusalém, foi inaugurado tanto o Hospital Rothschild como uma
escola de meninas,
Em 1855, comprou terras perto de Iafo para uma plnatação de la
ranjase Embora essas terras fossem as precursoras

simbólicas da flores-

cente agricultura moderna de Israel, elas foram mane jadas inadequadamen
cote e depois vendidas. Hoje, essa parcela está localizada no próprio
lionte
ração de Tel Aviv, na metrópole e é conhecida pelo nome de Bairro
fiores
reOutras iniciativas empreendidas por Montefiore incluem as

proparações ao túmulo de Rachel, perto de Beith Lechem; a nomeação de
m mais
fessores árabes para as escolas judaicas & fim de que se sentisse

הת

propensos a colaborar com seus vizinhos;

.

4

.
e a ajuda as vitimas do terre-

moto na Galiléia. A generosidade de Montefiore transcendeu os limites
do ishuv judaico e contribuiu para a construção de uma

igreja em Na-

zaré, bem como para aliviar as necessidades dos muçulmanos pobres de

Safede
Em 1874, a junta de Representantes da Grã-Bretanha habilitou
uma fâúndação testamentária em nomede Montefiore e esta financiou a cons

trução de cinco beirros em Jerusalém, além de enviar donativos a Rishon
Letzion, Iehud, B'nei Bilu e Zichron Yaacov. Mishkenot Shaananim, em Je
rusalém, mudou seu nome para Iemin Noshé e, posteriormente, abrangeu

'

cento e trinta vivendas,

Em 1882, fundaram-se 0hel Moshé e Mazkeret Moshê, por sefaraditas e ashkenazitas respectivamente e cresceram até incluir duzentos e
quarenta casas que hoje estão localizadas no bairro Nachlaot, da capital. Zichron Moshé foi fundada em 1905 como subúrbio, repleto de jar dins para: os comerciantes da cidade. As cem vivendas desse bairro estão;
atualmente, localizadas perto do centro do setor ocidental de Jerusalém,
entre Gueula e a intersecção das ruas King George 8 18700 Por último;
em 1926, foi fundado o bairro de Kiriat Noshé, perto do qual seria a en

trada de Jerusalém desde Tal Avive
Crescimento da Porulação
Segundo Ruth Kark, um dos planos sais vitais de Wontefiore
foi constituído pelos cinco censos da população encomendados entre 1839
e 1875. Cada censo não somente indica o núxero de

Terra Santa nesse tempo,

judeus que morava na

como tembém delineia suas origens e ofícios,

provendo uma descrição histórica da vida

judaica na Terra de Israel no

século XIX. Nesse período, o número de judeus nó país aumentou de sete
mil para setenta mil.

Esse crescimento da população ajudou a reforçar

a fé de Non-

tefiore na concentração dos exilados, Certa vez ele disse: "Palestina
deve pertencer aos judeus e Jerusalém tem que ser q sede de um Império
Judaico. Estou totalmente convicto disso. Foi meu sonho constante e,

algum dia, será realidade, embora então eu já não esteja"
Montefiore antecipou-se a Herzel, que dissera: "Se quereis,

não será uma lenda"

IEMIN MOSHE: UM SANTUÁRIO EM MENÓRIA DE SIR MOISÉS MONTERIORE

Shimon Ben Noach

O moinho de vento e as casas adjacentes, em Temin Moshê, con

verteram-se em um santuário para honrar a memória de Moisés Nontefiores
A hospedaria para artistas de Mishkenot Shaananim e as elegantes casas
de Temin Moshé conbinam o estilo do passado com o conforto da vida mo-

derna. As ruas empedradas estão cheias de história e, de lá, o panorama dos muros da Cidade Velha é espetacular. Estas encantadoras qualida
des, porém, reclamam um preço astronômico, pois um modesto apartamento

em Iemin Hoshé pode custar aproximadamente meio milhão de dólares. Po-

rém, somente há vinte anos, estes mesmos apartamentos formavam um bair:

 סעpobre e desmantelado, pois a história de Iemin Moshé é curiosa, reticulada, refletindo o "renascimento" do povo

8

judeu em sua pátria an -

dE

cestral e a gua capital historica em Jerusalém,
O Novo Assentamento :

visitara

Judith,
A partir do momento em que, acompanhado por sua esposa
pela primeira vez a Terra de Israel, em 1827, Moisés Montefio-

*
o
re sonhava em erguer empresas na Cidade Santas Tal como assinalara
do plano de
nistoriador britânico Gecil Roth, "... uma parte integral
Cidade
Montefiore consistiu em tirar os judeus das covas promíscuas da

velha e assentá-los em condições higiênicas "modernas" fora dos muros,
além de adestrá-los para trabalhar em ocupações úteis".
1854,

quando, em
O plano já tinha amadurecido na monte de Nontefiore
doando em
faleceu o filantropo judeu norte-americano Judá Touro,

serem gastos em fa
testamento uma quantia de cinglenta mil dólares para

vor dos judeus da Terra de Israel.

Uni —
A geherogidade de Touro era muito conhecida nos Estados
em Nova Orleans
dos e, quando ainda vivo, havia fundado o Hospital Touro

em New —
além de garantir a conservação perpétua da sinagoga abandonada
port, Rhode Island, sua cidade natals

Um ano depois, em 1885, Montefiore comprou a terra
primeiro assentamento

para o

judaico fora dos muros da Cidade Velha, Em 1860,

foi terminado o subúrbio ou, pelomenos, a parte hoje conhecida como

'

Mishlenot Shaananim. Nas, família nenhuma podia ser persuadida a mudar
-se para lá. Segundo explica Ruth Kark, do Departamento de Geografia "
da Universidade Hepraica, "até 1876, as portas da Cidade Velha eram
fechadas todas as noites; algumas tribos de beduinos locais viviam

'
do

roubo. No fim do século XVI pagou-se a oito sefaraditas e a oito ashke
nazitas para que se mudassem, e receberam seus prórpios muros e sua
porta, sem falar das gras de ferro nas
O moinho de vento,

'!

janelas dos apartamentos",

que devia prover farinha de trigo e sus -

tento à comunidade, não era apropriado ao clima locãl de tal modo que
as famílias percorriam todos os dias quase oitocentos metros para tra-

talhar na Cidade Velha.
O mais importante: Mishkenot Shaananim serviu de precedente

para a povoação do país fora da Cidade Velha e transformou-se no subúr
bio jerosolimita mais longinguo do coração da cidade, convertendo-se,
.

.

r

em pouco tempo, no bairro mais proximo das muralhas,

Expansão e Renovação:
Logo tiveram início as tarefas para expandir o bairro que pas

sou a ser conhecido pelo nome de Iemin Moshé. No ano de 1886, ali havia
outras vinte casas e, quando a área foi completada, em 1897, levantavam
-se um total de cento e vinte vivendas e duas sinagogas, uma sefaradita
e outra ashkenazita. Iemin Moshé manteve-se em boas condições e, graças
à sua localização apropriada, quando a cidade ampliava-se em passo firme, O subúrbio converteu-se em um bairro 86 moda da classe médias
Manteve-se desse modo até 1948, Após a Guerra de Libertação e

a divisão de Jerusalém em duas partes, Iemin Moshé transformou-se repen
tinazente num povoado de fronteira e, a cada tanto,

servia de alvo aos

franco-atiradores jordanianose 08 habitantes de classe média mudaram-se

para outros lugares, Quando a situação se estabilizou e foi possível mo
rar em Iemin Moshé, foram assentados no local imigrantes pobres, recentemente chegados da Turquia.

até 1967, quando a cidade foi reunificada, Iemin Moshé tornou-se um lugar sórdido, uma virtual ofensa para os olhos, O prefeito
Teddy Kolek, com a intuição de que Iemin Moshé é umaparte importante
do acervo nacional, devolveu os residentes ao bairro e reformou

as

casas, Muitos dos que posteriormente mudaram-se para as casas modifi-

cadas eram artistas, enquanto que Mishkenot Shaananim converteu-se nu

ma hospedaria para artistas, contendo também o Centro de Música de Te

rusalém,
Com o transcorrer do tempo, milhares de artistas e pensadores notáveis do mundo inteiro alojaram-se em Mishkenot Shasnanim como
nóspedes da Prefeitura de Jerusalém. Entre estes, cabe mancionar os !

ganhadores do Prêmio Jerusalém- por exemplo,os escritores Graham Greene e V.S. Naipul- e filósofos sa altura de Sir Isaias Berlin, assim

como também Saul Bellow, um dos ganhadores do Prêmio Nobel. Só nos úl
timos meses, Mishkenot Shaananim alojou o antropólogo Claude Levi-Strauss, os escritores Chaim Potok e Philip Roth, os diretores de ci
nema de Hollywood Sydney Iumet e Fred Zinneman, É duvidoso que algum
outro edifício, no mundo inteiro, haja servido de alojamento para tan
tas personalidades eminentes e distintas.

Cabe destacar, assim mesmo: Iemi.

Moghé foi se convertendo

num museu para comemorar a vida e afazeres do próprio Montefiore.

A

carroça na qual viajou sete vezes pela Terra de Israel está agora ex
posta ao público atrás do moinho,

enquanto que, dentro deste, foram *

colocadas placas especiais que descrevem diversas passagens de sua vis

da. E assim como Montefiore fizera freglentes peregrinações a Jerusalém, hoje, num dia típico, centenas de israelenses e turistas efetuam

sua  כperegrinaç
6
8 ão a Iemin Moshé, 0 a fim de ver um lugar
mou numa das atrações mais famosas da nação.

que se tra

