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 בית הקברות העתיק בצפת   י בתוכו?""הציון הלז ומ
 יוסי סטפנסקי, ארכיאולוג ומורה דרך צפתי

  

הזמן לעשות בראשית 'ימי הקורונה' החלטתי שהגיע 

דבר שתכננתי לעשות כבר לפני כמה וכמה  –מעשה 

, ולמפות חודשים אך מסיבות שונות העניין נדחה: לתעד

 400 -ו 500סוף סוף, את עשרות המצבות העתיקות בני 

שנה שנתגלו בשנים האחרונות בבית הקברות העתיק של 

צפת. זה כבר זמן רב שהקדש בית העלמין של צפת, 

אפנזר, משקם את בית העלמין היהודי  בפיקוחו של דוד

סחף אדמת הי ניקוי השטח מהפסולת והישן, ותוך כד

במהלך מאות השנים האחרונות, נחשפו  ותוא ושכיס

. חלק ומסקרנות מאדמצבות רבות ועליהן כתובות עתיקות 

, בעברית בשנים האחרונות על ידי םמהמצבות פורס

טובים, וגם -בןאליהו חוקר בית העלמין יחד עם  ובאנגלית,

נאה, בצורת יומן  לאחרונה ספרלאור אפנזר עצמו הוציא 

עבודתו רבת השנים בגילוי המצבות על המספר , עבודה

     . ןותיאור

      
 מתן סטפנסקי ,בית הקברות העתיק בצפת         

 

קשה לפגיעה , קרוב לוודאי, תובילפגעי הטבע שבפני יפתן וחשהאותיות למרות הביקורת על צורת העבודה )ובעיקר על צביעת 

הארכיאולוגי עם לאתר , שהפכה  את בית הקברות העתיק של צפת תגלית עצומהתובות היא בבחינת בכתובות עצמן(, עצם חשיפת הכ

בארץ ישראל כולה )ובין הריכוזים הגדולים בעולם(. 'מוזיאון פתוח' של ממש,  ביותר של כתובות בעברית עתיקה הגדולריכוז ה

  כוהנים, שאינם נוהגים לבקר בבית קברות 'חי'.ל אולי למעט  -הפתוח לכולם 

לדידנו, כתובת . של מצבות עם כתובות עתיקותמחדש וגם בימים אלה ממש נמשך גילוין עד עתה, טרם מוספרו ומופו כל המצבות, אך 

זרים שנכפו עלינו . לכן, החלטתי 'לנצל' את הימים המויוםהתקף החוק העתיקות כפי שמגדיר לסה"נ,  1700'עתיקה' היא מלפני 

'ישנים' בלבד, וביניהם גם רבים כשלנו רות בבבית הקהמתים  לאעם המתים בבית החיים שבצפת )אצלנו בצפת מתייחסים 'הסתגר' ול

כל האפשר, את כל הכתובות העתיקות כמדעי על מנת לתעד, באופן אליהן השתייכו סבי וסבתי ז"ל(; זאת, ממשפחות פרידמן והלר, 

ותוך כדי שמירת מרחק מכל  -בעבודת השטח אות היום על פי השטח. נרה

פני המגפה לזעוק 'הצילו' מעל מנת על קברי הצדיקים השתטח אלה שירדו ל

נעזרתי בבני מתן סטפנסקי, שחזר ממש לפני 'מכת המגפה'  -עלינו נכפתה ש

מחו"ל, ובאדריכל הצפתי אברהם ויא. יחד הצלחנו לתעד ולמפות מעל 

כתובות עתיקות, שנחרטו על גבי מצבות ושברי מצבות הנראים  )!(120

 של בית העלמין היהודי של צפת. העתיק ביותר היום מעל פי השטח בחלק 

רבי יוסף פאלנסי של היא  הקדומה ביותרכתובת המתוארכת הבינתיים, 

 1482 -משנת ה'רמ"ב  צפון ספרד(ב Palencia -מוצא משפחתו מאולי )

 שיש עוד כמה כתובות שיש לתארכן לתקופה הממלוכית אפשרלסה"נ, ו

רבי יוסף אולי  -, כמו זו של "אל אסכנדרני" לסה"נ( 1517)לפני 

ברו של ר' עובדיה רב חשוב המוזכר בכתבי רבי יוסף קארו וח, אסכנדרני

  .ששהה אז בירושלים מברטנורה

               
 י' סטפנסקי (1482רמ"ב )מצבת רבי יוסף פאלנסי, ה 
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רבי של  המצבהקבורה מראשית התקופה העות'מאנית, עוד לפני שהתחילו להגיע הגלים הגדולים של מגורשי ספרד, הכתובות בין 

רבי אברהם רפאל (, דייני קהל המוסתערבים, וכן מצבת 1546)שנת ש"ו, הלוי ישועה ובנו  לסה"נ( 1525, שנת רפ"ה) משה הדיין

רבות מן . משפחה איטלקית חשובהבן ל ,לסה"נ ( 1546ישיבה פה בצפת אשר בגליל העליון" )נפטר בשנת רפ"ט,  , "ראש טרבוט

, מי שהפיץ את כתבי האר"י לראשונה רבי יהושע 'ן נוןכמו זו של  -רבנים ואישים ידועים מתקופת הזוהר בצפת הן של המצבות 

. רופא ומן המצבה אנו לומדים שהוא היה גם 'רופא מובהק'שוחד,  צעותתם מביתו של רבי חיים ויטאל באמהצליח להוציא אולאחר ש

המוזכרת במקורות המאה לסה"נ, אלא דמות  12 -במאה הלא הפרשן הידוע שחי  –רבי אברהם 'ן עזרא שנתגלה הוא  נוסף מובהק 

מחבר הפיוט 'ידיד נפש'  אלעזר אזכריר' בשנים האחרונות הם שם נוספים שהמצבות שלהן נתגלו כאן -רבנים יידועיבצפת.  16-ה

 . 17-מאה הבראשית הגדול רבני תורכיה ר' יוסף מטראני  וכןטוב, -מזלושל אשתו 

 

להם קשר  )יתכן ויש יבנבנישת/באנבנשת-נשיאמשפחות כמו עד היום,  משפחות מיוחסות הידועות ביננורבות מהמצבות שייכות ל

, טוןוב-די, פינטו, צהלון, (קבורה בצפתנשיא, ולדעתנו אין להוציא מכלל אפשרות שהיא עצמה למשפחת דונה גרציה מנדס לבית 

מצבות של  ישועוד.  , אשכנזימכיר-ן שושאן, פיז'ו, די ליאון, בןאבמיגאש, בהלול, זארקה, , סאגיס, גזיאלאלקבץ, אלקלעי, 

עם קשרים הדוקים 'שאלוניקי' )סלוניקי בצפון יוון, אז עיר ואם בישראל -מ :אישים שכנראה נפטרו בחו"ל והועלו לקבורה בצפת

(. נרבונה ( בפרובנס )דרום צרפת, על גבול ספרדNarbonne', היא נרבון )נרבונה' -מ גם וכנראה מאיטליה מאיסטנבול,  ,(לצפת

מכיוון ששמות . משה גלאנטי ובראשו עמד ר' 16-בצפת היה גם 'קהל פרובנס' במאה הו חכמים אשכנזיםמרכז חשוב של בעבר  הייתה

אודותיהן ולעיתים  מידע רבנשים לא מוזכרים בדרך כלל במקורות היהודיים של אותה תקופה, כתובות הקבורה הנחשפות תורמות 

אם המצבה של אחותו של ר' חיים ויטאל )ויטאל עצמו קבור בדמשק ולא בצפת(.  אריינדוני' שמותיהן: למשל, ל זה המקור היחידי

אחת ו 16-ראש הקהילה האשכנזית בצפת של המאה ה ר' יהודה אברליןאשתו של  רחל האשכנזית," היא אכן של אשכנזיתה 'רייצ"

שה רגילה לראות מראות ושדים ורוחות ומלאכים וצודקת ברוב דבריה מזמן יהנשים המעניינות ביותר בעיר באותה תקופה )"והא

העתיקה  ,הכתובת ביידיש " הינההאשכנזית הרייצכתובת "הרי ש –זיונות ח"א, י"ב( קטנותה ובגדלותה" על פי רבי חיים ויטאל, ס' הח

)משלי ה:יט(; גילוי  "עלת חן"יתואר הנדיר -", זכתה לשםשולטנה בת החכם רבי שמואל פיג'ואישה אחרת, ". ביותר בארץ ישראל

  חן'.-'יעלתהנושאת בגאון את השם , מנכדותייאחת הקדים אך מעט את לידתה של ריגש אותי במיוחד מאחר שהוא המצבה 

המסתופפת בצל הרב / בחייה וגם אחרי . מצבה אחת, עליה הכתובת: "חידה-כתביכוללות אחדות מן הכתובות אפופות מסתורין ו

לי, לדונה " העסיקה אותנו רבות, בשל האפשרות שהיא שייכת, או מותו / מצאה בית והיתה / מנוחתה הרבנית / מרת גרסייא נ'ע

יש לשייכה לאשתו  -נאה -וכפי שהציע הפרופ' ירון בן -, לדעתי גם היום גרציה המפורסמת... ועל אף שיש כאלה המאמינים בכך

 כנראה ליוותה את עצמות בעלה שהועלו לקבורה בצפת לאחר מותו באיסטנבולש)'הרבנית', בזכות עצמה!(,  ר' יוסף מטראנישל 

של תאגיד השידור  11מטעם כאן סרט לאחרונה הופק . על מצבה זו 1652, והיא עצמה נשארה בצפת ונקברה בה בשנת 1639בשנת 

 הישראלי בדיגיטל, שזכה לעשרות אלפי צפיות:  

 /com/kanipbc/videos/631608137243308https://www.facebook. –בפייסבוק 

 GM9HK92https://youtu.be/iQNQ   –טוב וובי
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 תיוצא , שהשתמרה בצורה16 -כדוגמה לכתובת מן המאה ה

 מהכלל, נביא את מצבת 

לסה"נ.  1545' שנקבר כאן בשנת ה'ש"ה, אברהם סורוגון' 

'סורוגונים' שהועברו  -צאצא של יהודי יוון האפשר שהוא 

; 15-השני במאה ה טמההסולטן מ בטרנספר לאיסטנבול על ידי

ן הספרדית מאזור מדריד, , אפשר שהוא מבני משפחת סורוז'ואו

ד"ר משה סורוז'ון הטוען בהתרגשות שהנפטר היום  כפי שסובר

 נוסח הכתובת:       הוא בן משפחתו... 

הציון הלז ומי בתוכו / נגנז הישיש ומעול]ה[ / זקן ונשוא פנים 

 כהר / 

 לסה"נ(  1545אברהם סורוגון זלהה / יום ו ה /  השה   )= 

 
          2011י' סטפנסקי,  ,צבת סורוגוןמ

 

        

   

 
 2020י' סטפנסקי, , בת סורוגוןמצ
 

, ידי הצבת כיסויים מעליהןאולי על , הכתובותשמדינת ישראל תשכיל לשמר את יש לקוות 

להתבונן בהן ולהתרשם מאחד האתרים הארכיאולוגיים גם בעתיד על מנת שניתן יהיה 

 בשנים האחרונות בארץ ישראל.   נחשפוהחשובים ש
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