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דברפתח

שנתבמהלןהבריטיםבידיארץ-ישראלשלכיבושהועדהתשע-עשרההמאהמסוף

ארץ-ישראל.שלבשטחהאוכלוסיומפקדיכמהמאני 1העותהשלטוןערן , 1917

ושנטחאתחפפובחלקםשרקזהאחריבזהמפקדיםבמספרהתפקדוהארץתושבי

והכפרית,העירוניתהארץאוכלוסייתאתכללואלהמפקדים .הקודםהמפקדשל

 .ועדתםדתםפיעלהמתפקדיםחלוקתתוך

 .ונכרכו ,זולמטרהבמיוחדשהודפסוטפסיםעלנרשמושהתפקדוהתושביםפרטי

ספרים 465הנפשות).ספרי :(מילולית 11נפוס"ספריהקרוייםכרסעבילספרים

 1875שנתמאזבארץ-ישראלשישבההאוכלוסייהעלרביםפרטיםשכולליםכאלה

בפניפתוחיםוהםהמדינהבארכיוןכיוםנמצאיםהבריטי,המנדטראשיתועד

הרחב.הציבור

מארכיוןשריינויצחקהכירהשבעיםבשנותכבר .חדשהתגליתאינםאלהספרים

טיפלונוספיםחוקריםעיניים.מאיריהסברדבריוכתבהתמצאות"מפתח"המדינה

וההתמצאותהספריםתולדותעלשהצטברלידעותרמוהשניםבמרוצתבספרים

ע' 1פרופארנון,אדרכהן,רודההגב'שלתרומתםאתבמיוחדלצייוברצוניבהם.

בעבודתי .חשוביםדרךסימני.היווהיסודיותשעבודותיהםועוזריהם,שמלץ

גביעלהועלווהנתונים ,השניםנמשןשנאספווהמסקנותהרעיונותשולבוהנוכחית

 .כהעדאפשריתחיתהשלאבדרןלעבדםהמאפשרחשבמ

 ,שקראוומורי'חברי ,המדינהארכיוןעובדי ,לעמיתילהודותליהיאנעימהחובה

אריאלובניקליירלאשתיהזאתהעבודהאתלהקדישברצונילבסוף .והאירוהעירו

ומייגעות.ארוכותבשעותותמיכתםהבנתםעל

פגיסיונתן

התשנ''חתשריירושלים,

 1997ספטמבר



הקדמה

גולמייםנתוניםהמכיליםספריםשלבמינויחידאוסףהמדינהארכיוןברשות

 1918-1875...--השניםביובארץ-ישראלשנעשומאניים 1העותהאוכלוסיןממפקדי

ראשונימקורהנסנפשות),ספרי :(מילולית 11ספרי-נפוס 11המכוניםאלה,ספרים

בסוףארץ-ישראלאוכלוסייתשלהמשתנהוהרכבההיקפהעלהמעידוייחודי

הנתיניםבהםרשומיםבעיקר .העשריםהמאהותחילתהתשע-עשרההמאה

 .ועדותיהםלכתותיהםהתפלגויותיהםעלונוצרים,יהודיםמוסלמים, :הטורקים

היוולאבארץשחיוהזריםהתושביםגסמוצאםארץעל-פירשומיםלאלהבנוסף

מיוחדים.[ספריםהוקצושעבורםעותומאניים,נתינים

על-פילחלקניתןאותם 2עותומאנית,בטורקיתכתוביםכרכים 465כוללהאוסף

 :קבוצותלששנכתבושבוהפורמאט

וטיוטהיסודספריא)

זריםספריב)

כפתייםספריםג)

מוכתארספריד)

צבאספריה)

מסיםגבייתספריו)

לאתרכדירבוניסיוןבמיומנותצורךוישלקריאה,קליםאינםהאוכלוסיןמפקדי

בהסהידוכתבבחיפזוןנכתבהספריםמןשחלקניכריחידים.מתפקדיםשלשמות

כנדרש,הפרטיםכלמילויעללהקפידמבליברישולנכתבחלקםקריא.בלתיכמעט

ההתמצאותעללהקלכדישוטפת.קריאהשמאפשרטובבמצבהספריםמרביתאך

אחד.מחשבלקובץכעזרי-חיפושכהעדשהוכנוהמפתחותכלאתאיחדתיבאוסף

ספריםלהשוותאחת,כמקשההאוסףמכללנתוניםלעבדמאפשרזהקובץ

רמאפש 1כוכמורבה.בקלותותיקוניםעדכוניםולבצעשוניםממקומותואוכלוסיות

להיותשיכולדברבאוכלוסייה,שוניםסקטוריםשלמגווניםחתכיםלבצעהמחשב

בעתיד.שייעשובמחקריםרבלעזר

ניתןלאכלומר,הוקלדו.לאהמתפקדיםשלהגולמייםהנתוניםכילצייוחשוב

לאתראפשרזאת,לעומתשמס.על-פימתפקדיםהמחשבעל-ידילאתרזהבשלב

 . 19בעמ•ראהיםרהספסוגילגבי 1

 .תבעבריוביםכתהיםרספשבעהלמעט 2
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הפרטיםלהימצאאמוריםשבובספריםלחיפושהנכוןהמקוםאתבקלות

כללפיולמעשההעדה,הדת,השנים,תחוס :כגוןשוניםחתכיםעל-פיהמבוקשים,

שניתןדבר,שלמשמעותו .המתפקדיםמופתחופיהםשעלהפרמטריםמןאחד

שהתפק,דאדםאותורשוםלהיותאמורשבהבאוכלוסייה,מסוימתלקבוצהלהגיע

 .שבידנובספריםמופיעהואשאכןודאותאיוזאתבכלכיאם

והכלכליתהחברתיתהמציאותלהבנתלתרוםיכולאלהנתוניםשלסטטיסטיעיבוד

אומדתלמשפחההיובממוצעילדיםכמה-זאתבתקופהבארץ-ישראלששררה

היהמהבכפר,אובעירמסוימתעדהשלהאופייניהמקצועהיהמהמסוימת,עדה

וכהנהכהנהועודלקהילהשהצטרףהמהגריםאחוזמהוהטבעי,הריבוישיעור

 .אלהאוכלוסיןבמפקדישגלוםהעצוםהמחקריהפוטנציאלעלהמלמדותשאלות

הגולמייםהנתוניםמןחלקולעבדלקרואבלבדמעטיםטרחוכןאף-על-פי

אתמרתיעיםעותומאניטורקיבכתב-ידהכתוביםהדפיםשאלפינראהשבספרים.

 .הערכותמסעות,ספרותכגוןמקורותעללהסתמךהיאוהנטייההחוקרים,

בהערכותהשתמשורביםחוקרים .בספקמוטלתמהימנותםשמידתואומדנים

מהמחוזותשדווחוהגולמייםהנתוניםשלבתמציתגםולעיתיםשונים,ואומדנים

התפנוכהעדמעטיםרקאולם,באיסטנבול.המרכזאלדברשלבסופווהגיעו

הגולמיים.הנתוניםאתהמכיליםהמקורייםהספריםאתביסודיותלחקור

ומינהלית,משפטיתחשיבותגםאלאהנפרס,לספריישמחקריתחשיבותרקלא

-משפחתישיוךסמךעללעתיםנעשיתרכושאוקרקעעלבעלותתביעתשכן

אובניואכןשהםראיהלהביאביכולתםאםלתבעוזכאיםנכסבעלשלצאצאיו

הנתוניםעיבוד .ההוכחהאתהנפרסספריסיפקורבותפעמים .הנפטרשלנכדיו

האספקטמןעל-כל-פנים Iממששלבסיס-נתוניםלהוותספקללאיכולהגולמיים

לסוףהמתייחסארץ-ישראלשלכלכליאודמוגרפי Iסוציולוגימחקרבכל Iהמחקרי

העשרים.המאהולתחילתשעברההמאה

 .בהםהגלומההאינפורמציהאתשינצללחוקראפואמחכיםעדייוהספרים
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היסטורירקע

העות'מאניתבאימפריהאוכלוסיומפקדי
"-

התקופהשלמראשיתהכברקיימותשוניםמסוגיםמפקדיםעריכתעלעדויות

מפקדי-קרקעותמספרהתקיימוהארבע-עשרההמאהבמהלךהעות~מאכית.

אופןבאיזהידועלאכיאס ,) 1389-1360ובין , 1360-1326השכים(ביוואוכלוסיו

השלטונותנהגווהשש-עשרההחמש-עשרהבמאות .הנתוניםכרשמובדיוק

 Jידס.עלשככבשחדששטחבכלמפקדיםלקייםהעות~מאכיים

חוקחוקקואףכללי,מפקדהמפוארסולימאןהסולטאןערך 1520-1512השכיםבין

שניתןהיאהמקובלתההכחה 4שכיס.מאהשלבמחזוריותזהמפקדלעדכןישפיועל

שלאחיזתולמידתאינדיקציהאוכלוסיןמפקדישלוהיקפםבתכיפותםלראות

הרישוםהיקףגדליםכךיותר,חזקשהשלטוןככלואנו~ .באוכלוסייההשלטון

ותקיפות,ביעילותהאימפריהמחוזותכשלטוהשש-עשרההמאהעד .ומהימנותו

המרוחקות.בפרובינציותבי?חודבהדרגה,השלטוןנחכחלשואילךמאזאולם

השבע-עשרהבמאותהמפקדים.רישוםבמהימנותגסירידהחלהמכהיוצאכפועל

בתקופתלושחיתהסמכותמאותההמרכזיהשלטוןכהנהלאכברוהשמונה-עשרה

 .כסדרםהמפקדיםאתלקייםהתקשהוהואהשש-עשרהבמאהפריחתו

החייםתחומיבמרביתכלליתהתעוררותחלההתשע-עשרההמאהסוףלקראת

אתלעדכןבצורךגסביטויהאתמצאהזוהתעוררותהעות~מאכית.באימפריה

צבאיתהיתההסיבותאחתהאימפריה.רחביבכלהאוכלוסייהמצבעלהמידע

צבא/בכוחותלהחליפוצורךהיה 1826נשכתרים 1היכיצחילבוטלמאז-במהותה

בהדרגהשוכללהכןכמוגיוסם.אתולתעדללוותכדיהוכנומיוחדיםרישוםוספרי

שככבש.חדששטחבכללמפקדמפקדביושנהשלושיםשלמחזורקבע.שכהסברהקיימת 3
ראה:

9 1881/1882-K. Karpat, "Ottoman Population Records and the Census of 
243 . 1978), 1893", IJMES, p ( ,להלן).(קארפאט

הפסקותנהוגותהיושוניםבאזוריםשכןבאימפריה,כלליבמפקדמדוברהנראהכפי 4
 .למשנהואחדמפקדביויותרקצרות
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מסויםלנושאאחדכלשיוחדוספריםלשימושוהוכנסוהמתפקדיםרישוםשיטת

בהמשך.שיתוארכפיוכר•,הגירותפטירות,לידות,כמו

שלבהוראתונעשההתשע-עשרהבמאההראשוןהעות•מאניהאוכלוסיןמפקד

שלשטחהאתכלללאזהמפקד . 1838-1831השניםביןהשנימחמודהסולטן

אוחייליםלגיוסמשמעותימקורהזמןבאותוהיוותהשלאמכיווןארץ-ישראל

עלמבוססוהיהבאירופה,יותר"עשירים"שטחיםכללהמפקד sמסים.לגביית

במפקדמשפחתו.בניללאהמשפחהראשרקהתפקדכלומר,בלב,דאבבתיספירת

נרשמוובהןתד•כרסי)מרור :(בטורקיתרשמיותמסעתעודותלמתפקדיםחולקוזה

 1מקצועו Iמגוריומקום Iלידתומקום Iהתעודהבעלשםכגון Iהאישייםפרטיו

 6וכד.ידתו Iאזרחותו

חלקיםבקרבמסוימתהתנגדותחרף , 1844בשנתהתקייםהשניהמפקד

עריכתעלממוניםשהיומיוחדיםפקידיםמונוביצועולשםמהאוכלוסייה.

שהיוופוקדיםקציניםעדומטה,האוכלוסין)רישום(במשרדשרמדרגתהמפקדים,

במחוזות.ופזורים

שטחה(רובהדנובהמחוזאתרקוכלל 1873-1866השניםין'בהתקייםהבאהמפקד

 :(בטורקיתזהותתעודותמעיולמתפקדיםהונפקוהפעםהיום).בולגריהשל

האישי,במצבםהשינוייםכללהירשםהיועתידיםשבהןעת'מאניה),תד'כרה

כאלהתעודותמיליוןחמישהוכר'.מקצועשם, Iנישואיןמגורים,מקוםכלומר,

הכלליהמפקדעבורהוזמנומיליוןכחמישה-עשרועודבלב,דהדנובהלמחוזהודפסו

שקיוםברורהיהכברהתשע-עשרההמאהשלהשנייהבמחצית .תכנוןבשלבישהיה

גםהנתוניםאתולעדכןלשובצורןהיההשלטון.צורכיאתמספקאינובלבדמפקד

המשתנה.הדמוגרפיתהמציאותאתנאמנהשישקפוכדינערןכברבהםבמקומות

5 5 J. McCarthy, The Population of Palestine, New-York 1988, p להלן): 
מקארת'י)

הגירותעלבקרהשלכלשהימידהלאפשרחיתההתעודהמטרת . 244 1עמקארפאט, 6
 . 239 1בעמראהכזולתעודהדוגמהשהתרחשו.במקריםאוכלוסין

להנפיקהתושבים,אתלספורהיהשתפקידו , 11נפשותפוקד 11 1851בשנתמונהבירושלים 7
 , 1977ירושליםתקופה,בראיעירבן-אריה, 'י,ראההמתים.אתולרשוםמסע,תעודות

 . 255 1עמ
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חיתהלו-הטורקיםשלבידםעולההיההמפקדיםשלשגרתישעדכוןייתכן

קרובאולםהרגילים.הילודהלשיעוריבהתאםוגדלהבמקומהנשארתהאוכלוסייה

ביועקרודתיותומרדיפותלצבאכפוימגיוסברוסיהשסבלומוסלמיםמיליוןלשני

והתפתחהלןכןעלנוסף 8האימפריה.שטחיאלהקווקזמן 1870-1862השנים
.'-

ולהתיישבלעבוררביםשהניעהעובדהבאימפריה,החוץסחרהמאהסוףלקראת

לאכןכלגדולותדמוגרפיותתמורות .החוףבעריובייחודעירוניים,במרכזים

הקודמים,האוכלוסיןמפקדישלהשגרתייםבעדכוניםמתועדותלהיותהיויכולות

לקראתווההכנות Iחדשמקיףמפקדלערוךהכרחהיה 9 •שיהיוככלתכופיםויהיו

 lO • 1874בשנתהחלו

מחוזבכל-עריכתולאופןבאשרחדשותהוראותהופצוהגדולהמפקדלקראת

לא-מוסלמינציגמוסלמי,נציגהממשל,נציגאתשתכלולועדהלקוםחיתהעתידה

עלמוגבלתבמידהלהסתמןהותרלוועדהועוזר.מזכיר,העדה,ממנהיגישנבחר

מקומותבכללעבורעליההיההמקריםברובאןהאחרונים,המפקדיםמןנתונים

הוועדה,לפנילהופיעחויבוותינוקות,ילדיםובכללםהזכרים,כל .שבמחוזהיישוב

עיוורון(כגוןקבועותגופניותומגבלותועורם,עיניהםצבעשמם,גילם,אתולמסור

ביוהפרדהתוךנפרדתכיחידהונרשמהמספר-רישוםקיבלהמשפחהכלנכות).או

אתלהביאמנתעלבכוחלהשתמשהיתרלוועדהניתןכןכמו 11והנשים.הגברים

עסקונפרדותהוראותבכבודם.התחשבותתוךאןמרצונם,לבואשסירבוהנרשמים

הקפיטולציות.בזכותמוגניםשהיוומיזרים,נעדרים,באזרחיםהטיפולבאופן

הרישוםלמשרדנשלחממנווהעתקהעדה,נכבדיבידיאושרהנתוניםסיכום

למשרדשבמחוזהגבריםמספרסיכוםאתשלחהמחוזיהמפקדקציוהמחוזי.

 .הצבאולנציגח•אקאני),דפתר :(בטורקיתהרכושרישום

ובעברבארץהצ•רקסיםראשוניואלהבארץ-ישראל,העות•מאניםבידייושבומיעוטם 8
הירדן.

נערן 1990בשנת-אוכלוסיובמפקדישלמיםנתוניםלקבלניתןלאבימינואפילו 9
מיליון-4בהסתכמהבוהמשוערתוהסטייה Iכלליאוכלוסיומפקדבארצות-הברית

וכו.והנוודיםהבית,חסריאתלספורהתקשושכןנפש(!)
lO החדשהבעירלקייםהעדיףהשלטון-בירושלים 1915בשנתגםהתרחשהדומהתופעה

בתפרוסתהגדוליםהשינוייםבגללהקודם,המפקדאתלעדכןבמקוםחדשמפקד
 .האוכלוסייה

 .במשפחההנשיםגםלהתפקדהחלו 1870מאז 11
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 :בשימושהיוספריםשלסוגיםשלושה

במצבושינוייםגילעלנתוניםובו 'דפתרוו)וואסאס :(בטורקית-ספר-יסדו ) 1

 .צבאיאואישי

היסוד.ספרישלמספריסינוסובווואגומאל"), :(בטורקית-ספר-סיכום ) 2

דתיתהתפלגותלפייישוב,מקוםבכלהכלליהתושביםמספרנרשםבספר-סינוס

ועדתית.

לידות,נרשמוובווקועאתוו),"יומיה :(בטורקית-שוטפיםאיורעיםיומן ) 3

בספרהנתוניםעודכנוחודשיםשישהבכל .והצבאיהאישיבמצבושינוייםפטירות,

.Zשבמקווהפטירותהלידותמספרלפיזה O ! 

אךהמפק,דהחלכברמסוימיםשבמקומותוייתכן , 1874בשנתהופצוההוראות

 :עיקריותסיבותארבעבגללהופסקהוא

 .-1875בבבוסניה-הרצגובינהשפרצוהמרידות ) 1

אכחמידעבדשללשלטוןועלייתואלעזיזעבדהסולטןשלותהתאבדו ) 2

 .השני

נרחבים.שטחיםהאימפריהאיבדהשבעקבותיהרוסיהנגדהמלחמה ) 3

בעקבותיה.שחלוהדמוגרפיותוהתמורותהבלקןמןהמוניםהגירת ) 4

 . 1881שנתעדשנים,-7באפואנדחתהכוללמפק:דלערוךההזדמנות

בתהליךשרויהמאנית 1העותהאימפריהחיתהכברשבובזמןנעשה 1881מפקד

עלומעודכןמהימןמידעזרימתחייבזהתהליךשלטונית.ריכוזיותשלמואץ

אלהנתוניםחשוביםהיובייחודהאימפריה.רחבימכלוהכלכליהאנושיהמאגר

במערךלשלוטכדיאסבין-המודרניהעותומאניהצבאשלוארגונוגיוסולקראת

שבאמצעותםהמסיםגבייתאתלעדכןכדיאסוביןהמוסלמים,הגבריםשלהגיוס

הנתוניםעלהשנימחמודהסולטןהתבסס 1838בשנתכבר .הצבאפעולותמומנו

אחתחיתהוזו 13המוסלמיס,לגבריםחובהגיוסשהנהיגבשעההאוכלוסין,ממפקדי

מןבייחודמס,גבייתלשםכאמורשימשהמפקדהזה.המפקדשלהמטרות

שוטפיםרישוםויומנייסודספרי _שנייםהמדינהבארכיוןנמצאיםהסוגיםשלושתמבין 12
כפתיים.ספריםהנקראיםוקועאת),(דפתר

והמשימותגילשכבתכל _לגילםבהתאםשירותיחידותלארבעחולקוהמתגייסים 13
רדיף ,) 26עד 24(מבניאחתיאט ,) 24עד 20(מבנימאזף-היחידותואלהלה.המיוחדות

לגיוסתגובההיההזהשהגיוסייתכן .) 44ועד 40(מבניומסתחפטי ,) 40ועד 26(מבני

 .בארץהמצריהשלטוןבידישהוטלהחובה
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בוטלזהמס .יזיה)'(גהגולגולת""מסאתששילמההלא-מוסלמיתהאוכלוסייה

יהודיםזאתלמרות 14נשק.לשאתמוסלמיםלאעלהאיסורגםכמו , 1855מאיב

או"בדל"בשםשנקראמסזאתבמקוםלשלםוהוכרחולצבא,גויסולאנוצריםו

על:ט.כאמהוטלהמס 15 .צבאי")שירות"במקום :(מילולית-עסכריה"יבדלאת 11

הצבאישירותםאתלהמירהותרלמוסלמיםגםאןמוסלמים,לאטורקייםנתינים

"הטורקיםמהפיכתפרוץעם .יותר)גבוהיםסכומיםתמורתכי(אםזהבמס

גיוסוחובתמס,בתשלוםהצבאיהשירותאתלהמירהאפשרותבוטלה "הצעירים

באופןמסרולא-מוסלמיותקהילות 16דת.הבדלבלאהאזרחיםכלעלהוטלה

כדי Iנתיניהןמספראתלהפחיתונטו Iמעודכניםלאפיקטיווייםנתונים 11מסורתי 11

לקייםמעונייוהשלטוןהיהכןמשום .נמוךיישארידןעלהמשולםהמסששיעור

כןעלנוסף .המסמשלמתהאוכלוסייההיקףאתנאמנהשישקףמפקד Iמשלומפקד

ארוןתכנוןעלשהשפיעהעובדהאוכלוסייה,ריכוזילאתרהמפקדלפיהיהניתן

מתוכננים,גשריםשלמיקומםאתלמשל,קבעמסויםבאזוראוכלוסיןריכוז .טווח

 .משאביםלהקצותישהיכןאינדיקציהנתןוגםהסלולות,הדרכיםתוואי

 17 .ושירותים

 .אוכלוסיןמפקדיקיוםשלארוכהמסורתאפואחיתהמאניתוהעותבאימפריה

בעיקר Iורכושאוכלוסיןמפקדישלבנחיצותםהשליטיםהכירוהראשוניםמימיהם

כתוצאההמפקדים,רצףנקטעהשבע-עשרהבמאהמסים.גבייתלמטרת

המפקדיםשובחודשוהתשע-עשרהבמאההאימפריה.שלהכלליתמהידרדרותה

רחביבכלהפיקוחאתולחזקהשלטוןאתלרכזהעותומאנימהמאמץכחלק

אחרלמעקבוגםצבאי,גיוסלשםגםהמפקדיםשימשוהזאתבתקופה .האימפריה

14 : Moshe Ma'oz, Ottoman Reform in Syria and Palestine 1840-1861. Oxford 
. 195 . Clarendon Press, 1968, p 

 . 135ימס ,נפוסספרלמשל,ראהייייבדלאת-עסכריהמסוגספרשללפורמאטדוגמה 15
שבחןתלמידיםייבחינתועדייהחכם-באשיבהנהגתבירושליםפעל 1913משנת 16

לפטורחיתההתעודהמטרתחכמיםיי).(ייתעודתתעודהקבלתלצורןחכמים-תלמידי
הטורקי.בצבאמשירותהיהודיםמהגבריםחלקזאתבכל

המאהותחילתהתשע-עשרההמאהבסוףויפוירושליםשלהגיאוגרפיפיתוחןאודות 17
 :ראההעשרים

Ruth Kark, "The contribution of the Ottoman regime to the development of 
Jerusa\em and Jaffa, 1840-1917, in: David Kushner (ed.), Palestine in the late 

. 1986 , Ottoman period, Jerusalem, Yad lzhak Ben-Zvi Press 
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כןכמוהקפיטולציות.חוקבזכותמיוחדלמעמדשזכואחרותארצותשלנתיניהם

משאביםשליעילהוהקצאהדרכיםשלגיאוגרפילתכנוןהמפקדיםשימשו

ושירותים.
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יפושער-ירושלים

 1898בירושליםהגרמניתהמושבה



 1898ירושלים



בארץ-ישראלהאוכלוסיןמפקדי

השניםביןהשנימחמודשקייםבמפקדכאמורנכללהלאהענייהארץ-ישראל

1838-1831 1
לאחררקבארץנעשוהראשוניםהאפקטיווייםהאוכלוסייהורישומי , 8

נגבו,מהםהגבריםרקתחילההתפקדובאירופה,נהוגשהיהכפישנה.כשלושים

גםלהתפקדהחלוהשבעיםמשנותורקלצבא,לגייסהיהניתןואותםהמסים

במאהרשמייםעות'מאנייםאוכלוסייהלרישומיראשונהעדות .הנשים

 _בו 1871משנתסוריהמחוזשלהשנהבספרנמצאתישראל-בארץהתשע-עשרה

ללאשנרשמההכפריתוהאוכלוסייהדתית,בחלוקההעירוניתהאוכלוסייהנרשמה

כלשהו.סדר

 :לאמורתקופהבאותההאוכלוסיןמפקדיעלכתבלונץאברהםההיסטוריון

לטוב,עיניהאתהיאאףפקחההרוממהממשלתנו ...

ייכתבובצלההחוסיםהארץיושביכלכיצוותוציא

ומצבמספראתותכירתדעלמעןהפיקודים,בספר

 19יושביה.

ועדותדתותעל-פיהאוכלוסייהמחולקתהמדינהבארכיוןהמצוייםהנפרסספריב

והודותהנרשם,שלדתו~צוינתהנפתייםהספריםברוב 20 .בכפריםוגםבעריםגם

 .כרונולוגיהואהרישוםאםגםשונותדתותבניביןלהבדילניתןלכך

משניגורםחיתההתשע-עשרההמאהבמהלךלארץ-ישראלהמוסלמיתההגירה

תושבים _המוסלמיותוהכתותהעדותלמגווןתרמהאך 21האוכלוסייה,בגידול

פאשהאיברהיםשלחזרתולאחרשוניםבאזוריםשנותרוכאלהכוללמצריים,

 .ועודיזרעאלעמקוליה, 1לג 1גיפועכו, ,שאןביתבבקעתכגוןבהםוהתיישבולמצרים

 . 1516בשנתכיבושהלאחרמידהתבצעוהעות•מאניתבארץ-ישראלהראשוניםהמפקדים 18
מועדשלציוןאיושבאוסףביותרהקדומיםהמפקדבספרי . 2 •עממקארת•י, :ראה

המצוינתביותרהמאוחרתהלידהשנתהיא- 1875לשנתמתוארכיםוהסהמפקדכתיער
בהס.

 . 117יעמה, 11תשמירושלים , 1917-1799עירשלצמיחתהיפו, ,קרקרותאצל ,לונץ 19
 .) 436ספרלמשל(ראההדרוזיתלעדהאדםשלהשתייכותועובדתצוינהרותינדלעתים 20

ניתןהצ•רקסיםאתכיאסנפרדות,כעדותמצויינותלאהשיעיתאוהצ•רקסיתהעדות
 .המיוחדיםשמותיהםעל-פילעתיםלזהות

התקופהבשלהיארץ-ישראלשלההיסטוריה(עורכים),בוטלוישראלאריהבןיהושע 21
 . 49עמי , 1990ירושלים ,) 1917-1799 (מאנית 1העות
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באזורייזומההתיישבותשלמדיניותהשניאלחמידעבדהסולטןנקט 1878בשנת

ובוסנים,צירקסים ,טורקיםחייליםצבאימשירותשחררכךולשםהארץ,שלהספר

ערביםבארץהתיישבוכןכמו .החוףובאזוריבגליליהירדןבעמקאותםויישב

יר.'ומאלגמתימן

התושביםגםנכללוהנפרסבספריהמוסלמיתהאוכלוסייהשלהרישומיםבמסגרת

לספריבנוסףקייםאשקלוןמאזורהרשומיםלמוסלמים zzוהצ'רקסים.הדרוזים

כהעדשהתגלההיחידיהמוכתארכספרהמוסלמיהמוכתארשלספרגםהנפרס

מוסלמית).לאוכלוסייהומתייחס

עדותמגווןואחריהםאורתודוקסים,ליווניםמוחלטרובמשקפיםהנוצריםרישומי

הנםהנפרסבספריהמצוייניםלטיניםייייה .) 25 1בעמראההעדותכפירוטוכתות

והגירהבארץשהתיישבההזרההפקידותלמעט .הקתוליתהעדהבנילמעשה

 .מקומייםנוצריםערביםהםהנפרסבספריהרשומיםהנוצריםיחסית,מצומצמת

העירוני.בנוףממששלשינוייםחוללוהםרבים,היולאצריםוהנשהמהגריםלמרות

עלבנוסףוהתרבותי-רוחני.החברתיחותמםאתוהשאירובארץ,והכפרי

הארץידעהוירושלים,ליפודתייםממניעיםשהגיעוהאמריקאים,המתיישבים

כתבנישבגרמניה,מבדן-וירטמברגהגיעו 1868משנתהחל-במינהמיוחדתהגירה

ועוד.שרונה,יביפומושבותגםהקימואך ,בחיפההתיישבוהםתחילה .הטמפלרים

בשניםשמספרםכעל-אףנפש 1500בערךמנוהתשע-עשרה'המאהסוףלקראת

השונים.הנפרסבספרירשומיםומקצתםיותר),רבהיהקודמות

השנייהולעלייה ) 1903-1882כהראשונהלעלייהנחלקתלארץהיהודיתההגירה

 .) 1914-1904כ
פיתוחהמבחינתוהןהדמוגרפיתהבחינהמןהןתרמהמהןאחתכל 23

על-פי .בגולההיהודיהעםשלנפשולמשאתהפיכתהלקראתוקידומההארץשל

עקבהארץמןשירדויהודיםשלמסויםאחוזבחשבוןנלקחשבוזהיר,אומדן

מלחמתערבועד 1882מאזיהודים-70,000ל 60,000ביובארץחיושונים,מאורעות

 .לעיל 21הערהראה 22
משהשערךהמפקדיםכגוןמקביליםמקורותקיימיםהיהודיתהאוכלוסייהלגבי 23

ההסתדרותשלהארץ-ישראליהמשרדשלוהמפקד , 1875-1839בשניםמונטיפיורי
האלה.המקורותבהשוואתלעסוקבכוונתיאיןזאתעבודהבמסגרתהציונית.
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אתיהודיםשלניכרתלעזיבההביאההמלחמהשלתחילתההראשונה.העולם

שהתחמקוואלההעותימאני,לצבאלהתגייסנדרשו 50-17בגילאיהגברים ,הארץ

לעזיבתהביאהמלחמהפךןץעםהקפיטןלציןתביטולגם Z4האךץ.אתלעזובנאלצן

נמלאתעזבו 1914דצמברבראשית .גורשואויבארצותונתינירבים,זריםנתינים
'-

 zs .כולההארץמןדתואנשימוריםונזירים,נזירותסיפונןשעלאניותשתיחיפה

מספרםאןבעולם,שוניםלמקומותיהודיםעזיבתמצוינתנפוסספריבמספראכן,

אתלכמתאיוכןמשוםבחסר.לוקהזומבחינהוהרישוםביותר,נמוךאלהשל

 Z6בלב.ךהנפןסספריסמןעלהמאהבךאשיתהארץאתהיהודיםעזיבת

ספריבשמונהגםהרשמייםהנפרסקפדילצדנרשמההיהודיתהאוכלוסייה

 zבלעדי.ואפילויישוביםכמהולגבילמפק,דמשליםמקורמהוויםאלהמוכתאר.

עליהשנתוניםעל-אף Iשבידנוהנפרסבספריבנפרדמופיעהאינההשומרוניתהעדה

לארץ-ישראל.המתייחסותהעותימאניותבסטטיסטיקותבנפרדמופיעים

ומעירלכפרמכפרעברוהטורקיםהפוקדים-הבאהבצורההתנהלהנתוניםאיסוף

הממלכתיתהרישוםועדתאתכללההפוקדיםמשלחתהארץ.רחביבכללעיר

ראשהצטרףואליהולבלר,רישוםפקידמיושב-ראש,שהורכבה(הייקומיסיהיי)

ישבההנראהכפי .שלהאחריםנציגיםאולפקו,דעמדושאותההקהילהאוהעדה

בניעלפרטיםלמסורכדילפניההופיעוהיישובואנשיקבוע,במקוםהמפקדועדת

עצמםאתנציגיהםאוהוועדהחבריהטריחוהכללמןיוצאיםבמקריםרקביתם.

שלבעל-פהבעדותהסתפקוכלל(בדרןבוהגריםאתלבדוקאולאשרכלשהולבית

גיוסבניבגבריםרקמעונייניםהפוקדיםהיושבהםבזמניםבוגרים).גבריםשני

לשנותמתוארכיםזאתהמציינים(הספריםיישובאותושלהגבריםרקהתפקדו

בעיקר).השבעים

התקופהבשלהיארץ-ישראלשלההיסטוריה(עורכים),בוטלוישראלאריהבןיהושע 24
שלאישייםזכרונותשלמגווןכןוכמו , 49עמי , 1990ירושלים ,) 1917-1799 (מאנית 1העות
 .ואחריםגוריוןבןדודוצביבןיצחק

zs (להלן . 169עמי ,) 1977 (ז 11תשלירושלים,התורכים,בימיחיפהתלודותכרמל,אלכס: 
כרמ)ל.

הירידה"ממדיקניאל,יהושעאצלראה Iזובתקופתהארץמןהירידהלממדיבאשר 26
 .) 1994 (ה 11תשנ , 73קתדרה, ",) 1914-1882 (והשניתהראשונההעלייהבתקופת

? Z למשל. , 465מספןספןןאה
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בצדהקהילות).(ראשיוהמוכתאריםהוועדהחבריבידינחתמוהמפקדספרי

שלואמיתותותקפותואתהמאשריותר,אופחותקבוענוסחמופיעהחותמת

 :לאמורהמפקד,

כלהעלימוולאנכוניםלעילהנקוביםהפרטיםכל

מקבליםהםוכיהעדה,אוהמקוםמנפשותנפש

בדבר.הכרוכיםוהעונשהאחריותכלאתעליהם

קיומםאתבדיעבדשאישרהממשל,נציגשלחותמתוהופיעהלחתימותיהםמתחת

שנעשוהיחידיםהמפקדיםהיולאהרשמייםהמפקדים .הנתוניםשלותקפותם

במפקדלמשלאחר,אוזהאזורתושביהתפקדומקומיותיוזמותבמסגרתבארץ.

גיוסלקראת , 1886בשנתעכומחוזלתושבישרמאנוהטמפלריהמהנדסשערן

כלאתלהקיףומאמציוהשתדלותואףעלבאזור.כבישיםלסלילתהגברים

המציאות,אתמשקפותהתוצאותאיוכיעצמו'שרמאנומצייוהמחוז'אוכלוסיית

העותומאניים.הנפשות"רישוםל"ספריבהשוואהרבההתקדמותבהןישכיאם

אולצבאגיוסם(מחששהרשמימהמפקדהערביםהתושביםהתחמקולדבריו'

במאההמפקדיםשלמהימנותם zsלהתחמק.ניסוהיהודיםגםאןמסים),לגביית

אפילוזאת,עם Z9השנים.עםןגבךההלכה(היאאחידה,אינההתשע-עשךה

עדותהמקומות.בכלמהימניםהרישומיםהיולאעדייוהעשריםהמאהבראשית

בן-אריה,יהושעהגליל,מושבותשלהיהודיהמוכתרשלבדבריומוצאיםאנולכן

 :מופקדהיהעליהםהנפרסלספרידברי-הסברשצרף

שלהמושבותבשבילהמכתאריהלמשרתשנכנסתיבזמן ...

מצאתיהמעלה,ויסוד"משמר"פינה,ראשדהיינוהעליון,הגליל

כמוהנ"ל,המושבותשלהנפשותבפנקסנוראסדרואיערבוביה

ואלופעמיים,שנכתב:מיאזשלטורקיהממשלתאצלנהוגשהיה

אחריםבמקומותמושבתםאתשהעתיקוואלה Iנמחקולאשמתו

מסהממשלהקיבלהואזפה.שלהממשלהמפנקסנמחקוולא

ZS 191עמכרמל 1 . 
Z9 ' 

שלמיהמנותםביותר.מהימןהיה 1905משנתבירושליםשהמפקדהוכיחשמלץעוזיאל
בהמשך).כך(עלנבדקהטרםאחריםמפקדים
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אותםלקחושלאאחרותודתותעמיםשלהצבאעבודתז;ולףכסף

בעדהמסאזקיבלהוכןעסכריה),(בדילבכסףרקהזאתלעבודה

מאלהגסבטעות,פעמייםשנכתבואו Iנמחקוולאשמתואלה

 JO ··וכלהו·אחריםלמקומותהמושבותאתשעזבו
'-. 

מקוםמכל Iהאוכלוסיןמפקדישלהלקויעדכונםעלבבירורמצביעהזועדות

שררדומהשמצבנותנתהדעת .המעלהויסוד(הירדן)משמרפינה,ראשביישובים

הגדולות,בעריםהמצבהיהבתכליתשונהשבגליל.האחריםהכפרייםביישוביםגס

אנומכאןשוטף.באופןועודכנובדקדקנותהמפקדיםנעשושבהןבראשן,וירושלים

המרחב,בצירוגסהזמןבצירגסמשתנההאוכלוסיןמפקדישלשמהימנותםלמדים

לאובוודאיתקופה,באותהלאארץ-ישראל,כלללגבישווהגזרהלגזורואין

שונות.בתקופות

ששימשוגדוליםבספריםהמפקד,קיוםבמקוםבשטח,כתבושנאספוהנתוניםאת

 'ספרירובאת 31דפתרי")."ו;נt;כודהאודפתרי",נפוססג•ל 11 :(בטורקיתטיוטהכספרי

 :(בטורקיתספרי-יסודשנקראוחדשים,לספריםזמןכעבורהעתיקוהטיוטה

שנוספווהעדכוניםיסו,דלספריהועתקולאהטיוטהמספריחלקדפתרי")."אסאס

שלמהספריםבמקצתלראותשני~ןכפי Iהראשוניהטיוטהעותקגביעלנרשמו

ספריאמוריםהיואמנםהנוהלפיעלוחיפה.עכושכס,נצרת,עזה, Iחברוןירושלים,

לפיכך .הועתקולאשונותמסיבותאולם Iיסודלספרימועתקיםלהיותהטיוטה

אך Iנכתבובוהפורמאטפיעלטיוטהספרישהנסנפוסספריכיוסברשותנומצויים

היסודספריביןהברורההבדלהשונה,שמסמלבד .יסודספריהסאלהלמעשה

נקראהטיוטהספרישלביותרהנפוץהפורמטובסדר.בניקיוןהואוהטיוטה

 , 1905שנתלאחרשנעשובמפקדיםרקלשימושהוכנסזהפורמטדפתרי"·"מסודה

שונים.בשמותנקראויותרהקדומיםוהספרים

לנונותניםוהסעצמו,המפקדבעתהתושביםפרטיכאמורנכתבוהטיוטהבספרי

ספרילעומתם,המפקד.עריכתבשעתהאוכלוסייהשלקפואהמצב""תמונתאפוא

נוחיםולכןומסודרים,נקייםשהיומכיווןהפקידים,השתמשובהסאלההיוהיסוד

JO למפקד. 1אהערה , 465ספר
שרקריקיםטפסיםהכילושהספריםמכיווןנכתבו,ולאמולאושהספריםלומרנכוןיותר 31

המתאימות.בעמודותמולאו
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שהועתקהרשומהכלבסוף-יותרמעודכניםגםהיוהםלכ,ךמעבר .לשימושיותר

שחלוהשינוייםנרשמואלהבשורותריקות.שורותכמההושארוהטיוטה,מספר

לקיוםעד-וכן~נישואיןקשריבעקבותמשפחהבניצירוףלידות,כגוןהשנים,עם

המצבתמונתאתרקלאאפואכולל 1876שנתמפקדשליסודספר 32 .הבאהמפקד

עדשהצטברוהעדכוניםכלאתגםאלאהמפק,דנעשהשבו 1876בשנתכלשהובזמן

 • 1905מפקד
המצבתמונתאתהכולל , 1905משנתלמפקדבאשרגםכן 33

 • 1918שנתעדוהתוספותהעדכוניםאתגםאן , 1905לשנתהדמוגרפית
יש 34

לידותרישוםלמשל,הרישום.לסוגמתאימיםלאטפסיםגביעלנעשהשהרישום

בטופסימחוסרנבעשהדברייתכן .בזהוכיוצאטיוטהספרשלבפורמאטבספר

הממונים.הפקידיםשלמקצועיותמחוסראורישום,

השניםוחמשבשלושיםחלומקורבים,אוכלוסיואומדניסמןעללנוהידועעל-פי

 :העירוניתהאוכלוסיןבתפרוסתתמורותבארץהעותומאנילשלטוןהאחרונות

 .המרכזיותהעריםשלוששוענוחיפהיפוירושלים, .א

ונצרת.עכולחם,ביתשלבהתפתחותןהאטהחלהב.

פיתוח.תנופתחלהולודרמלהטבריה,צפת,חברון,שכם,עזה,בעריםג.

ותמורותמלאים,הםאיואןהנפרס,בספריקיימיםאלהעריםשלאוכלוסיורישומי

ביחסמועטאלהבעריםהמתפקדיםמספר .בבירורבהםמשתקפותאינןאלה

בתמונהלראותאיוולכןמקומות,באותםהאוכלוסייההיק'ףעלהקייםלמידע

השינוייםשלונאמנהשלמהתמונהאלהמקומותשלהנפרסמספריהמצטיירת

 .אלההתפתחויותשליווהדמוגרפיים

שמלץ, :ראהנישואי-בוסרשלהדמוגרפיותוהתוצאותבירושליםקשרי-נישואיןאודות 32
 :בתוךהתשע-עשרה",במאהירושליםיהודישלבדימוגרפיהמיוחדים"קוויםעוזיאל,

בן-צבי,יד ,'בבירושלים,היהדויהיישובבתלודותפרקים(עורכים),ואחריםיוסף,טובי
 . 61עמ• ,) 1973 (ג 11תשלירושלים

ספרשלהשניםתחוםאםכלומר, .הרישוםתאריכילפינקבעוהספריםשלהשניםתחומי 33
אלהואיוהאלה,השניםביונערךהזהבספרשהמפקדהדברמשמעות , 1902-1898הוא
 .בוהרשומיםהפרטיםשללידתםשנות
מכיווןהבריטי,המנדטבתקופתגםעדכוניםנוספוהטורקים,בזמןהעדכוניםמןחוץ

 .הטורקיהאוכלוסיןרישוםעללהסתמךלנכוןמצאההבריטיתשהאדמיניסטרציה
הספריםכריכותגביעלשוניםפרטיםולשנותמלהוסיףנמנעולאהבריטיםהפקידים

תעודותהונפקוכאשר .המקוריותהרשימותלצדוגםמשלהם),ספרורלהם(ונתנועצמם
שלשמועל-ידהאישוראוהתעודהמספרנרשםשונים,מנדטורייםאישוריםאומסע

 .הדיווצבעהידכתבלפילבריטיהעות•מאניהרישוםביןלהבדילניתן .האדם

34 
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עליותר,נקודתיבאופןשבספריםהרישומיםמןללמודבהחלטניתןזאת,עםיחד

 1והדמוגרפיהאורבניבנוףכללייםושינוייםוחיצוניותפנימיותהגירותכגוןתופעות

לשינוייםביחסנחרצותעובדותלקבועכדיבכךאיןכאמור,הגדולות.בעריםבייחוד

למצואכדיהקיימיםבנתוניםישאךאחרים,ממקורותלנוהידועיםהדמוגרפיים

אלה.לשינוייםתימוכיןברמזולו
'- . 
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נ sבירושליםהאוכלוסיןמפקדי

מעמדהקמעהקמעהעלההבריטיהכיבושועדהתשע-עשרההמאהסוףמאז

זרותנציגויותויותריותרהעות•מאני.השלטוןבעיניירושליםשלהדתי-פוליטי

התברואהובתנאיבתשתיתחלוושיפוריםלנתיניהן)חסותןאת(ונתנובהנפתחו

 36והדרכים.

שלמניינורובהספרדיתהעדהחיתההתשע-עשרההמאהשלהשבעיםשנותעד

עקבלרובהאשכנזיםהפכוהשמוניםמשנותאולם,בירושלים.היהודיהיישוב

להכירהעות•מאנימהשלטוןלתבועידםעלשנוצלהעובדהלארץ,המוגברתעלייתם

העדהנותרההעות•מאניהשלטוןימיסוףעדזאת,למרותנפרדת.כעדהבהםגם

גדלההמאהסוףלקראת 37השלטון.בעיניהיהודיהיישובשלנציגתוהספרדית

להיותשהפכההעתיקההעירלגבולותמחוץופרצה Iמאודהיהודיתהאוכלוסייה

צאוכדוחוליםבתי Iספרבתיוגם Iונבנונוסדוחדשותשכונותומחניקה'צפופה

פנילשינויהםאףשתרמוגדוליםבנייהבמפעליהחלההנוצריתהאוכלוסייהבאלה.

העירבתחומיברובההמוסלמיתהאוכלוסייהנשארהלעומתההמתפתחת.העיר

ויציאתםלחומות,מחוץבנייהיוזמותנקטולאהעות•מאנייםהשלטונות .העתיקה

אתשבנוועשירות,חלוצותמשפחותמספרשלליציאתןעד·נתאחרההמוסלמיםשל

מפקדעל-פי 38וכו.'ג•ראחשיח•א-זהרה,בבאבהאירופיבסגנוןהמפואריםהבתים

התייחסותקיימתובמרביתםהתשע-עשרה,במאהירושליםעלשנכתבוהספריםרבים 35
בעיקר Iהעות•מאניהשלטוןבתקופתבהשחלוולשינוייםהעירשלהדמוגרפילמבנה
במסגרתלעצמישהצבתיהגבולותמןחורגתזומספרותלנוהידועסקירת .סופולקראת
לדעתי.עיקריים,מקורותמספרוציוןכלליתבסקירההסתפקתי .זועבודה

ופטירותלידותרישוםלנהלעליהוהוטל , 1863בשנתעודכעירייההוכרזהירושלים 36
התקופהבסוףירושליםעיריית"פעילותקרק,רות :ראההתושבים.שלהאישיומצבם

ירושלים).עירייתקרק, I(להלן ) 1978(ינואר 6קתדרההעות•מאנית",
 , 1914-1893מאנית, 1העותהתקופהבשלהיבירושליםהספרדיהיישוב ,שרעבירחל 37

יחסיעלזהבספרלקרואניתןכןכמו . 5 1עמ , 1989לאור,ההוצאההבטחון,משרד
והתפתחותן.גודלןהשונות,העדותביןהגומלין

היהודיתירושליםשלוהתפשטותהגידולהלנוכחערביתהתנגדותשלראשוניםניצנים 38
 , 1891ביוני 24ב-הגדוללווזירהערביתירושליםמנכבדי 500ששלחובמברקלראותניתן

ולאסורלארץ,רוסיהיהודישלכניסתםאתלמנועבאיסטנבולהממשלמןתבעובו
ומשתלטיםהמוסלמיםמידיקרקעותמוציאיםשהםמכיוןקרקעות,בהלרכושעליהם

יהודיםשלעלייתםעלאיסורהוטלאחר-כךכחודשואכן,המקומי.המסחרעלבהדרגה
לארץ-ישראל.
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מחוץשישבומאנים 1העותהנתיניםמכללאחוזים 75היהודיםהיוו 1905משנת

 39בלבד.אחוזים 10והמוסלמיםאחוזים, 15הנוצריםלחומות,

והתחלתהמתפתחהמרכזאלפנימיתלהגירההודותגםגדלהתושביםמספר

את J,ככלהמאפייןורב-עדתירב-דתיהתיישבותיפסיפסאותושלהיווצרותו

האוכלוסייה,בתפרוסתהשינוייםאחרלעקובבעיקרביקשהשלטון .ירושלים

צורןהיהשכןהמפקדים,אתביצעכןלשםעליהם.לשלוטגםהאפשרובמידת

 :במקוםהמתגוררתהאוכלוסייהשלאופיהמהכלקודםלדעת

בה?הריבוישיעורומהבמקוםמתגוררתאוכלוסייהאיזוא)

אחרים?ממקומותהיגרומיזרתושבמימקומי,מיב)

האחרות?הדתותבניהםומיהמוסלמיםהםמיג)

בקפיטולציות?מוגןומימסיםלשלםנדרשמיד)

בשארעריכתםמאופןשונהבירושליםהמפקדיםעריכתאופןהיהלאכללית

בעיניארץ-ישראלשלויוקרתהחשיבותהעלתהאםואולם .בארץהמקומות

חשיבותהעלתהוכמהאחתעלהתשע-עשרה,המאהבסוףהעות'מאנייםהשלטונות

הפקידותשלבתפקודהגםהורגשביותרמשמעותישיפורבעיניהם.ירושליםשל

האוכלוסין.מפקדיערוכתביעילותוכןהמסים,גבייתוביעילותהמקומית

 :אוכלוסיומפקדישלושהבירושליםנערכושנהשלושיםשלתקופהלאורן

ציון).הר(לרבותהעתיקההעיראתרקוכלל , 1883בשנתנערןהראשוןהמפקד

בספריייפרושיםיי.למשפחותייחסידיםיימשפחותביןחולקוהאשכנזיםהיהודים

למדואועבדועדתיים,במוסדותשהתגוררוהתושביםנרשמוזהמפקדשלהזרים

 40יתומים).ובתיחוליםבתימנזרים,בתי-ספר,(כגוןבהם

שנערכוהמפקדיםמביווהמקיףהגדולוהיה 1905בשנתנערןהשניהמפקד

הפנימיתהחלוקהלראשונהצוינההזההמפקדבמסגרתבירושלים.

 .שכונותלרבעים~

בעירהיהודיתהאוכלוסייהאתרקוכלל 1915בשנתנערןהשלישיהמפקד

באותם 1905במפקדשנרשמולמשפחותזהותאינןבוהרשומותהמשפחותהחדשה.

741עמ , 1987תל-אביבג'כרןירושלים,תולדותשרר,נתן 39 עדייוישכאמור,:שרר).(לתלן 1
מגורןומולהנפרס'בספרימופיעיםשהםכפיהמתפקדיםמספריעםאלהנתוניםלעמת

האחרים.המקררות

 . 229בעמ'ראההעדתייםהמוסדרתרשימת 40

17 



מאזשנבנוהשכונותאלמגוריהןמקוםאתשהעתיקומשפחותרובןהרבעים.

ישנות.לשכונותעברואוהקודםהמפקד

הקפידו ,ירושליםלאוכלוסייתמאני•העותהשלטוןשייחסהמיוחדתהחשיבותבשל

הסטטיסטיקותאתשחקר Iי•מקארת .ביותרהמלאהבצורההמפקדיםקיוםעל

ביותרהגבוההמאיכותוהתרשםהפורה,הסהראזורלגביהקיימותהעות•מאניות

שלמוקדהיווהירושליםשלשהמחוזמשוםאולי ... " :ירושליםבמחוזהרישוםשל

והאוכלוסייה Iבוהנעשהעלבקפידההעות•מאניםהשגיחואירופיתהתעניינות

 . "·· .בדייקנותנספרההקבעביישובי

מעיר :ירושליםשלמעמדההתשע-עשרההמאהסוףלקראתהשתנהככלל

ורוחנירב-תרבותי-דתילמרכז ,המאהבתחילתחשיבותחסרתפרובינציאלית

שלהאוכלוסיןרישומיבמסגרתביטויואתהיטבמוצאזהשינוי .סופהלקראת

יתרהבהקפדהבוצעובירושליםהמפקדים .הנפוסספריבאוסףהכלוליםירושלים

ת.ןבוכתאתלהשליםכדיזאתעםיחד .האפשרככלאהלומשוטפתבצורהועודכנו

מכמהנתוניםלהשוותעלינויהיהודקויותיהגווניהכלעלהירושלמיתהאוכלוסין

המציאותאתלשחזרכדימספיקאינובנפרדמהםאחדשכל ,מקביליםמקורות

 .חד-משמעיותמסקנותממנהולהסיקהדמוגרפית
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הנפוסספריאוסףתיאור

הרישוםואופןהספריםסוגי
'-

זוחלוקה .ראשיתעירמהןאחתכלשבמרכזנפות,לעשרמתחלקיםהנפרסספרי

התקופהבסוףארץ-ישראלשלהמנהליתהחלוקהאתכללייםבקוויםחופפת

באותםהאוכלוסייהכלאתכולליםשבידינוהספריםאיוהנראה,כפיהעותומאנית.

 qכלל,(רישומיםכה)עדהתגלולא(אושרדולאןגונירכרםטולמנפותלמשל,זמנים.

מצפוןחלקם).(אועצמההעירשלהספריםרקקיימיםעכו)(סנגוקצפתומנפת

ברורמכאןביירות.לסנגוקברובושהשתייךכיווןיחידים,ספריםשרדוהארץ

יתגלונוספיםשספריםייתכןפערים.ישעדייוהרישום,היקףמבחינתשלפחות

בספריםהרישוםשמהימנותאומרתזאתאיןאךהחסר,אתוימלאוהזמןבמשך

בהםשהיתהניכררישומיםשרדומהםבמקומותלהפך,נמוכה.לידינוהגיעושכן

להניחאפשרהעשרים),המאהבראשיתבירושלים(למשלמלארישוםעלהקפדה

מקומות.באותםהאוכלוסייהשלוגודלהאופייהאתנאמנהמשקפיםהנפרסשספרי

ברישול,נעשהבהםושהרישוםמלאיםשאינםספריםכאמורקיימיםלהבדיל,

פחותה.הדבריםמטבעומהימנותם

סוג.כלעלקצריםהסברודבריהספריםשלהנושאיתהחלוקהלהלן

טיוטה)ספרי-147ויסודספרי 231 (וטיוטהיסדוספרי

 .הנפרסספריאוסףשלביותרוהשימושיהעיקריהחלקאתמהריםאלהספרים

אתהמשלימיםהאחריםבספריםגםבחלקםנמצאיםבהםהמופיעיםהנתונים

בטיוטה,(תחילהבספריםנרשמוהמתפקדיםפרטיהדמוגרפית-תרבותית.התמונה

אםנמצא.הואבהוהנפההיישובשםנרשםבתחילה :קבועבסדרביסוד)ואחר-כך

היו(בתחילהשכונותאולרבעיםגםהאוכלוסייהחולקהגדולה,עירהיישובהיה

קדומותמתקופותואףקיימיםורכושקרקעותמפקדספרישכן Iאוכלוסיולספריכוונתי 41
מטבעהעמאן, .אללג'וןלואא'מפצלזפתואלבח•יט,מחמד :למשלראה .יותר

מצויינים , 1596בשנתשנעשהזהסקר-רכושבמסגרת . 1989אלארדניה,אלג•אמעה
האוכלוסייהגודלעללרמזהיכולים 1(מגידו)לג•וןמחוזבכפריהבתיםמספריאפילו
זו.בתקופהבהם

19 



ולא ,ביניהןהגבולותגםהיטשטשושכתקרנולאחראך ,מזוזומרוחקותהשכונות

שעל-ידה).לשכונהאואחתלשכונהשיירכלשהורחובאםלדעתאפשרתמיד

 42 .שלהה"ח'אנה"מספרניתןמשפחהולכלמשפחות-משפחות,נרשמוהתושבים

כלומר,יור,דגילבסדרהזכריםהביתבנישארואחריוהמשפחה,ראשנרשםראשון

ראשכשאםהנשים,מופיעותהגבריםאחרי .ונכדיובניוהמשפחה,ראששלאחיו

בסדרוהנכדותהבנותואחר-כךהמשפחה,ראשאשתלאחריהראשונה,המשפחה

 ,הפרטישמםלפניבמיליםצוינההנרשמיםשלהמשפחתיתקרבתם .יורדגילים

של"בנו :למשלאחר,קרובמתפקדשלהסידוריהמספרבתוספתגםולפעמים

11מספר 11מספרשלאשתו 11 , 2 שנירקקיימיםמשפחתימצבבתורוכדומה. 3

והגרושים.האלמניםהרווקים,אתכללוהפנוייםות. 1ונשואיםפנויים;ות, :מצבים

 4אחת.(מאשהליותרומיעוטםאחת,לאשהברובםנשואיםהיוהרשומיםהגברים

קוכלומרשלמה,שורהיוחדהנרשםכשלכלדפים,שנילרוחבכתוביםהספרים

הד>:ןשלהשמאליצדוועדימיןדףשלהימנימצדו-הספרלרוחבשעובראופקי

 .בספרהשמאלי

היהדפתרי"נפוס"סג'לשנקראהישןהסוג-לשנייםנחלקיםהטיוטהספרי

בשנתלשימושהוכנסדפתרי""מסודהשנקראהחדשוהסוג , 1905שנתעדבשימוש

בחסר,לוקה ) 1905(עדהראשונההתקופהמןהטיוטהבספריהרישוםוהלאה. 1905

צוירתמידלאקריא,לאואפילומרושלהיד(כתבברישוםרבההתרשלותוניכרת

להבדיל,וכד').הדף,שלאחדבצדרקנעשההרישוםהבית,ראשאשתשלשמה

לספרייותרודומיםיתרה,בהקפדהמולאודפתרי""מסודהמסוגהטיוטהספרי

יסודספריהיוכאילוהשתמשוהאלהמהספריםבחלק ,ואכן .רגיליםיסוד

 .מועתקים

S1 למילהll "ליתראו"משפחה"המובןמשפחה. .בבית .א :פירושיםשניבטורקיתח•אנה
ומספריח,דנרשמואחתמשפחהשבנימכאן .הדעתעליותרכאןמתקבלאב""ביתדיוק

ככלבית,שלמספרמופיעמועטיםבמקריםמשפחה.שלסידורימספרהואח•אנה" 11ה
 .החלקהמספרומתחתיוהגושמספר-שברבצורתהנראה

קתדרההעשרים",המאהבראשיתוחברוןירושליםבאיזורי"האוכלוסייהשמלץ,עוזיאל 43
קשרי-נישואיואודותהאוכלוסייה).שמלץ, :(להלן 143 1עמ ,) 1985יוניה 11תשמ(תמוז 36

מיוחדים"קוויםעוזיאל,שמלץ, :ראהבוסר,נישואישלותוצאותיהםבירושלים
היישובבתולדותפרקים :בתוךהתשע-עשרה",במאהירושליםיהודישלבדימוגראפיה

 . 6l 1עמ •בבירושלים,היהדוי

20 



 44היסדובספרתושבכללגבישפורטוהנתוניםלהלן

בעיר).השכונהאוהרובעאוהכפר(שםהמפקדעריכתמקום . 1

הרחוב. . 2

zחוקהעלהמעידשברבצורתגסלהופיע(יכולהמשפחהשלסידורימספר . 3

 45וחלקות).לגושייתכןכלשהי,

גסלפעמיםומאז , 11אנה 1ח 11הביתנקרא 1905עדבקתה).אואבן(ביתהביתסוג . 4

 ."ן~;;:ו;ץמ"

 .כולוהיישובבתוךהתושבשלסידורימספר . 5

המשפחה.בתוךהגבריםשלסידורימספר . 6

 .המשפחהבתוךהנשיםשלסידורימספר . 7

נכדאס,(אב,המשפחהבנילשארשלוהקרבהויחסהתושבשלהמלאהשם . 8

וכן•).

והתואר.המקצוע . 9

עריכתבעתבחייםאינםאסלידתם.מקוםגסולעתיםהתושב,הורישמות . 10

 • 11ה 1נפטר 11המלהשמסלצדנוספה Iהמפקד

והעדה.הדת . 11

במיליםרשומיםאחריםבמקריםהשנה.רקנרשמהכללבדרןהלידה.תאריך . 12
46 

ואחת.עשריםמאותשלושאלף:מארס,למשלוהחודש,השנה

הכפר).אוהעיר(שםהלידהמקום . 13

זה(ובכללמיוחדיםוסימניםעור,צבעעיניים,צבעקומה, :חיצונייםסימנים . 14

וכד•).עיוורוןצלקות,נכות,כגוןקבועיםסימנים

 47המשפחתי.המצב . 15

בבחירות.השתתפותעלאינדיקציה . 16

 . 237בעמ•ראהיסודמספרטופסשלדוגמה 44
כיאםהבריטי,המנדטבתקופתרקהחלבתיםומספרירחובותבשמותמסודרשימוש 45

בין , 130עמ•ז, 11תרנג,ארץ-ישראל,לוחלונץ,אצלמופיעהבתיםלמספורראשוןאזכור
ושכונהשכונהשבכלוהחנויותהבתיםכלאתוולסמןהיהירושליםעירייתשלתפקידיה
אתבמזידאובשוגגימחקאויסיידאשרהאישעליושתחמורועונש Iערינומשכונות
 . 103הערה , 88עמ•ירושלים,עיריית:קרק,ראה 11חנותו.אוביתופתחמעלהמספר

 . 28עמ•ראההעות•מאניהשניםמניירלגבי 46
 :ראהובחברוןבירושליםוהמוסלמייםהיהודייםהנישואיןדפוסישלהשוואתיניתוח 47

האוכלוסייה.שמלץ,
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 48ושנה).חודשנירםהרישוםתאריך . 17

בצבא.ותפקידדרגה . 18

(כגוןהקודםבמפקדהסעיפיםשלותיקוניםשינוייםבושנרשמוכלליסעיף . 19 .

 .אחרים)ותיקוניםכתובת,שינויי Iונישואיןגירושיוורישום,לידהתאריכי

הקודםבמפקדהספרמספרהימניכשבטורכפוליםבטוריםנעשההרישום

החדש.הרישוםשלהסידוריהמספרהשמאליובטור

zo . משפטיםהמתוקנים,הרישוםתאריכיעלשונותהערות(כוללהערותסעיף

 .ונו•)תושבלאותושהיושונים

ספרים) 10 (זריםספרי

נוסף .זריםנתיניםוהיובארץקבעבאורחשישבוהתושביםנרשמואלהבספרים

ישבואןמחןוו)ל,(שמוצאםלא-תושביםטורקיםנתיניםבספריםנרשמועליהם

במנזריםוכמורהדתואנשיבממשל,בכיריםפקידיםבתורעבודתםלרגלבארץ

םיאחדובמקריםכלל,בדרןלקויהאלהבספריםהרישום .שוניםומוסדות

 .הנוצרילמכיירמתייחסיםהתאריכים

ספרים) 17 (צבאספרי

גיוסבגילשהיומיאוהעות•מאני,בצבאששירתוהגבריםרשומיםאלהבספרים

מקומותעל-פימחולקיםהנרנ'ו!מים .הראשונההעולםמלחמתשלהראשונותבשנים

שםבתוספתהפרטיהשםכלומר,הערבית,הרישוםבצורתומופיעיםודתם,היישוב

שםהבית,מספרבבית,הצבאיוצאשלסידורימספרכולליםהנתונים .והסבהאב

לחמישהמחולק"אירועים"לרישוםהמיועדהחלקלידה.ושנתמקצועמלא,

לשניםהמקבילותהשניםהןאלה .-1334לועד 1330משנתשנהלכלאחדטורים,

בשירותהאדםהיהאםצוייושבהןהראשונה,העולםמלחמתשנות , 1918-1914

חישובשיטת(לגביבאלהכיוצאהערותועודלשירותנפסלערק,נפטר,אוהצבא,

נרשמומאני 1העותלצבאארץ-ישראליםמגויסים .) 28 1עמראהמאנית, 1העותהשנים

 .לצבאגיוסשנותשהיו , 1917-1914לשניםומתוארכיםבידינוהמצוייםבספרים

החלובטרםעודוהתנכלויותרעבממחלות,מתוהיהודיםהמגויסיםמןרבים

התבצע 1876משנתירושליםמפקדהמפקד.נערךשבוהזמןמשךעלמלמדהזההנתון 48
הסתיים 1905שנתשלהמפקדזאת,לעומתשנים.מחמשיותרבמשךרבה,באיטיות

הרישום.וייעולהמנגנוןהשתכללותעלללמדכדיזובעובדהישאחדים.חודשיםלאחר
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הנרשמיםמןחלק .אלהבספריםכןעלרישומיםכהעדנמצאולאאן 49הקרבות,

הנראהכפי .אחריםרישומיםשרדולאמהםבארץבמקומותהתגוררוהצבאבספרי

לאעדייואוהושמדואבדו,הספריםאןאלה,במקומותגםנערכואוכלוסיומפקדי

התגלו.
'-

ספרים) 9 (מוכתארספרי

 ·העות•מאניים,השלטונותשלרשמיבשימושהיושלאהספריםנקראיםזהבשם

אם(ביוהמקומיהנכבדשהיההמוכתאר, .הכפראוהעדהמנהיגשלבשימושואלא

בניהתושביםשלרשימהבפעםפעםמדיהכיןלא)אםוביןהשלטוןידי-עלהוכר

לפעמיםהשלטונות.מןהוראהבתורגםלעיתיםאן Iלשימושובעיקר Iקהילתו

לפעמים .ידובכתבמילאאותןטבלאותבידוושרטטפרטיותבמחברותהשתמש

וספריומחברותיואלקהילתועלנתוניםהרשמייםהנפרסמספריבשלמותהעתיק

הפרטיםאתלרשוםהיהרשאיהפרטיים,צרכיואתששימשומכיוון .הפרטיים

 ' 'הרגיליםהנפרסבספרישנרשמוהפרטיםאתדווקאולאו Iצרכיועל-פילוהנחוצים

המזוןחלוקתלקראתהתבצעהעשריםהמאהמןכזה"מודרני"לרישוםוגמאד

העולםמלחמתבזמן~נזקקיםכסיועהאמריקאיתהיהודיתהקרןששלחה

 :הראשונה

יתרוראשיהאשכנזיםראשיאלפנייההוועדשיגר ...

אנשימביוזקקיםנשלרשימותלידיושימציאהעדות,

שלמקבילותרשימותעריכתהוועדיזםבבדבד .כולליהם

שבאמצעותן Iבהןשגריםהכולליםאנשיושמותהשכונות

ובמצוק,במצור(עורך),אליאב,מרדכי :ראההעות•מאניבצבאהיהודיםהחייליםלגבי 49
אחוזעלמחקר . 110-97עמ• , 1991ירושליםהראשונה,העולםבמלחמתארץ-ישראל

 B.D. Cannon, "Local :ראההנפרסספריאוסףעלהמבוססשירותםומשךהמגויסים
Demographic Pattems and Ottoman Military Conscription: A Preliminary 
Survey ofthe Hebron District in Palestine, 1914-1917", in: Teeva S. Simon 

, ed.), The Middle East and North Africa: Essays in Honor of JC Hurewitz ( 
41-70 . Oxford, New-York 1990, pp . 
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 1למעשה .משפחהבכלהנפשותמספראתלדעתאפשר

 soבירושלים.היהודיםשלאוכלוסיןמפקדזובדרןהתבצע

בנישמותהבית,מספרשלהשגרתייםהפרטיםאתכללובדרן-כללהספרים

כספיים,חובותעלרישוםכגוןתוספותישבחלקםהלידה.ושנתהמקצועהמשפחה,

מספרהגםהמוכתארבספרהמשפחהמספרלצדצויןלפעמיםועוד.הגירה,ארץ

הטורקילרישוםמהירההפניהלשםהנפרס,בספרמופיעשהואכפיהסידורי

לספרידומיםהםזה(ובמובןהזמןבמשךעודכנוהמוכתארספרימקצתהפורמלי.

מוכתארספריקיימיםהטיוטה.לספריבדומהשינוי,ללאנותרוומקצתםהיסוד),

ויש ) 274 , 441מס•ספרים(ראהבטורקית ,) 458א, 62ספריםלמשל(ראהבעברית

השמאליובצדעברית,כתוביםהדףשלימיובצד-לשנייםהמחולקיםספרים

מתייחסיםמוכתארספרישמונה .) 405 , 443מס•ספרים(ראהבטורקית

המוסלמית.לאוכלוסייהאשקלון)(אזוראחדורקהיהודית,לאוכלוסייה

ספרים) 47 (כפתייםמפקדספרי

כפיכרונולוגי,באופןזהאחרבזהנתוניםבהםשנרשמורישוםיומניאלהלמעשה,

בנושאיםרבהאינפורמציהכולליםאלהנתוניםהאזורי.הרישוםלמשרדשדווחו

 8 (פטירותספרים), 10 (לידותספרים), 4 (גירושיןספרים), 7 (נישואין :הבאים

אחד)(ספרגביותספרים), 4 (רישוםתיקוןספרים), 5 (מען ,שינוייספרים),

בהםרשומיםכרונולוגיים,רישוםביומנישמדוברמכיוןספרים). 8 (מחדושורישום

כולוהספרעללעבורישכלשהושםלחפשוכדיבערבוביה,ונוצריםערביםיהודים

מסודריםהלידהספרי(מקצתעקביהרישוםתמידלאכןכמו .סופוועדמתחילתו

סידורימספרשניתןישוכד•).שכונות,על-פימסודריםומקצתםשנתונים,על-פי

בספרשנה.אועדהשכונה,בכלמחדשמתחילשהמספורוישבספר,הנרשמיםלכל

תאריווגםוכר•)גירושיופטירה,(לידה,"האירוע"שלהמדויקהתאריךגםנרשם

יילודיםרשומיםולעתיםהיילו,דשםכללבדרןצויןלאהלידותבספרי .הרישום

 .הצבא)לספרי(בדומהלידינוהגיעולאשלהםהנפרסשספרימכפרים

באופןנרשמובהםהכללייםהרישוםיומניאתגםכולליםהנפתייםהמפקדספרי

וכר•),פטירות Iמעןשינויילידות, ,(נישואיםבעירבוביהשונים"אירועים"כרונולוגי

so מצבאתמשקפותהאלההרשימות . 77עמי , 1991ירושליםלתקוה,ממשבראפותי,נתן
המפקדלאחרהראשונה,העולםמלחמתשלהקשותבשנותיההיהודיתהאוכלוסייה
 . 1922בשנתשנערךהראשוןהמנדטוריהמפקדולפניהאחרוןהעות•מאני
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בשוםמחולקאינוהאלהבספריםהרישוםלצבא.מגויסיםעלרישומיםלמעט

המקובלים " Dה"אירועימלבדגיאוגרפית.ולאעדתיתלאדתית,לאפנימית,חלוקה

תד~כרסי),(מרור 11דרכונים 11קבלת ,ששולמוקנסותעלרישומיםגסישלעיל,שצוינו

~ותרמאוחרבשלבאלהספריםהועתקואםידועלאשונים.וחובותמסיםותשלום

בשיטתיות.בוצעהזומשימהאסידועלאכןואסיותר,מסודרלפורמט

 .אתלתארכאמורהיתהלאהמפקדשלתכליתוהעות'מאניים,השלטונותבשביל

באמצעותבאוכלוסייה,לשליטהמקורלשמשאלאנתון,בזמןהאוכלוסייהמצב

אסהכרחיאלהספריםלימוד .לצורןבהתאםתכופותומתעדכןהשב"חי"מקור

ואפילוהאוכלוסייה,בגודלהמגורים,במקומותהשינוייםאחרלהתחקותרצוננו

שלרצונםהיהלמעשהזהרצון .יותרגדולמידהבקנהאוכלוסייהתנועותאחר

כההיסטוריתיעודבידנוהשאירולושהודות Iהעותימאניהשלטוןושלהפוקדים

חשוב.

בספריםהמיוצגותהעדותמגוון

ועל-פיויהודים,מוסלמיםנוצרים,-דתהעל-פירישומהבעתחולקההאוכלוסייה

 . Nאלדתותמשלושאחתבכלהנפרדותוהכתותהעדות

היהדויתהאוכלוסייה

יהודיםבתורולפעמים ,)"יך[ז r,J " :(בטורקיתמשהוודתוובניבתוררשומיםהיהודים

שערןהמפקדיםכמומקבילים,מקורותקיימיםהיהודיםלגביכאמור, .)"דוהי"(

ספריהציונית,ההסתדרותשלהארץ-ישראליהמשרדשלהמפקד Iמונטיפיורימשה

הרביםוהמטייליםהמבקריםשסיפקושוניםנתוניםוכןהשכונתיים,המוכתארים

מחקרנעשהלאעדייו .התשע-עשרההמאהבסוףבמיוחדבארץ-ישראלשעברו

ובאיזהזהאתזהמשלימיםהסהיכןלקבועכדיאלהמקורותביומפורטהשוואתי

 51ביותר.המהימןהמידעקייםמהסחלקים

 :ראהשונים,מקורות )י(מארבעיםועדתידתיבחתךירושליםאוכלוסייתגודלהשוואת 51
שלגודלהלסוגייתשנדרשוהמקורותמגווןעללהעידכדיבכךיש . 712-711עמישור,

מספראתשהעריכומקורותכמהשללגמרישוניםאומדניםעלגסאךבעיר,האוכלוסייה
מאלה.אלהמאודרחוקותלמסקנותוהגיעושונהבצורהשנהבאותההתושבים
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פרושים,אשכנזיםחסידים,אשכנזיםלאשכנזים,פנימיתחלוקהחולקוהיהודים

רשומים(שלעתיםותימניםפרסיםספרדים,מוגרביס,כורדים,גרוזינים,בוכרים,

ספרדים).בתור

המוסלמיתהאוכלוסייה

התושביםכלנכללוהנפרסבספריהמוסלמיתהאוכלוסייהשלהרישומיםבמסגרת

דרוזים :הבאהפירוטע"פואחריםמוסלמיםכלומר,יהודים,אונוצריםהיושלא

אחמדיס,צורקסיס,"דרוזים"),במפורשצוייןבהסהמקריםבאותם(למעט

ששוחררועבדים(ברוכסכושיםהודים,דרווישים,בהאים,אפגנים,אוזבקים,

סודניםמוגרביס,אל-עביד),שיח'על-ידיוהונהגוהעבדיםשחרורחוקבעקבות

וצוענים.

הנוצריתהאוכלוסייה

לפעמיםאןוכוו),ארמנים(לטינים,העדהציוןתוךהמקריםברוברשומיםהנוצרים

הרשומיםהנוצריםשלרוכסרובכאמור,בלבד. " Dנןצרי 11בתוראלאזהפירוטבלי

ציוןללאבמפתחהמופיעיםהנוצריםגסהסוכאלהאורתודוקסיםיווניםהס

ועוליזרה(פקידותל 11חוילידימיעוטםורקהארץ,תושביערביםכולםכמעטעדתם.

יווניםיוונים,טמפלרים,קתולים,לארמניםמחולקיםהנוצריםלמיניהם).רגל

(כלומרלטיניםקתולים,כלזיםקתולים,יווניםפרבוסלוויס,יווניםאורתודוקסים,

קתולים,אשוריםקדומים,אשוריםאשורים,מרונים,קתולים),יוונים

פנטקוסטאליס,פרוטסטנטיםאפיסקופליס,פרוטסטנטיםפרוטסטנטים,

שהסהקופטיםעדתעל-ידצויןלעתיםוקופטים.קתוליםקוויקריס,פרוטסטנטים

שהקופטיםלהדגישבאהדבראסברורלאמסלם").עוון("קפטימוסלמיםאינם

נוצרים.בתורומקצתםמוסלמיםבתורמקצתםנרשמושמאאומוסלמים,אינם

דוחותכגוןנוספים,מקביליםמקורותקיימיםהנוצריתלאוכלוסייהבאשר

במקרהגסועוד.בכנסיות,שנערכוונישואיןטבילותשלרישוםספריקונסולריים,

זה.לצדזהמקביליםמקורותהמעמידהשוואתימחקרנעשהטרםזה

העותומאניס,האזרחיםאתרקכללהעותומאניהחוקעל-פיהתושביםרישום

זהלסקטורזרה.נתינותבעלישהיוהתושביםהרגיליםבספריםכלוליםלאולפיכן
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(מיהאשכנזיםליהודיםהדברנוגעבייחודהזרים.הנתיניםספרייוחדובאוכלוסייה

אס-לנוצריםוגסזרה,בנתינותשהחזיקולמשל),והשנייה,הראשונהבעלייהשעלו

בנפרד,רשומים " Dה"נפתייהספריםמןבחלקזאת,עםבהרבה.פחותהבמידהכי

אr:וריםאוממשלפקידיזרים,נתיניםבספר,הרישוםסוףלקראתבדרך-כלל

נפרדת.קבוצהבתורלהירשםראוייםשנחשבו
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הנפרסבספריהשניםחישובשיטת

 :(בטורקיתהאדמיניסטרטיוויהטורקילמכיירמתייחסיםהנפרסבספריהתאריכים

"כספי"שפירושה 11מאלי 11נקראההשניםספירת 52ההגורה.למנייןולא 1 ) 11מאלי 11

לספירתהמתאים , 11נוצרי 11דהיינו , 11רומי 11אוהכספים,שנתשלבמשמעות

 11רומי 11או 11מאלי 11במכייר-הספירותבשתילהשתמשהיהמקובלהנוצרים.

הנתוניםדתייםלענייניםהחגורהובמכיירוהאדמיניסטרטיווייםהכספייםלעניינים

שנועדה 1676משנתהטורקיהלוחשלהרפורמההדתיות.הרשויותשללסמכותן

המסיםבחישובפישוטלשםהשנהלעונותביחסהשנהחודשיאתלייצבבעיקר

ספירתאתלשנותמבלייום 365שלחמהשנתהנהגתעלמבוססתחיתהוגבייתם,

שלהירחשנתהריכיקשות/לבעיותכמובןגרםהדברהחגורה.לשנתביחסהשנים

הסתכםשנה 33ובמשךיום,-11בהגרגוריאנימהלוחקצרההמוסלמיתהספירה

לפיכןשלמה.שנהעלהטורקיהלוחאפואדילגשנה 33כלשלמה.בשנהההפרש

הנפוס.בספריכללמופיעותאינן ) 1322(מאלי=-1906ו ) 1288(מאלי= 1872השנים

והימיםהחודשיםספירתאןהמוסלמי,הלוחעל-פיאפואחיתההשניםספירת

המיוחד.הטורקיהלוחעל-פיהתנהלה

כלילוויתרוהאדמיניסטרטיוויבלוחנוספתרפורמההטורקיםהנהיגו 1840בשנת

שנתחיתה 1840שנתהאדמיניסטרטיווית).(הספירהעל-פינהשניםספירתעל

ההפרשלהיותמאזנקבעהתאריכיםשניביושנים 584שווההפרש , 1256ההגירה

,1L. - ........ -·-,··'- ....... ,, ... -, ... -,,,~-.... ·- ,--,,-- -...ו,- ,,-.., , ..... ,.,,- -,t....- .......... , ............. -
C'<,,I JIC'<.\ JIT.Jl)J,/ .'ll'VIVV'J'f.JIC'<.11 '\.IIJVII 111,111 ג..'ןl 'l..:IIJII 111,111 ג..'ן .Vl..!\.111 

בשנתשלמה.בשנהההפרשגדלשנה 33ובכלרה, 1ההגספירתעםהתאמהנשמרה

הטורקיתלספירההחגורהספירתביןשנתייםשלפעראפואהיה 1906

האדמיניסטרטיווית.

 14 (היוליאניהלוחלפיבמארס-1במתחילההטורקיתהספירהששנתלצייויש

 25התאריכיםביונערןשהמפקדנכתבאםכלומר,הגרגוריאני).הלוחלפיבמארס

ימיםבעשרהנתקייםשהמפקדהדברמשמעות 1322במארס-5ל 1321בפברואר

ימים). 375(ולאבלבד

 J. Mayr, B. Spuler ,אצלראהתאריכיםשלשונותספירותהקבלת 52
. 34 . Vergleichungs-Tabe/len, 1961, p עמוראהמאלי,-גרגוריאנישניםהשוואת.לוח

245 . 
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היוםועדמהיווצרותוהאוסףשלגלגולו

העות'מאניתהתקופה

כונים!:.והעהתוספותבהםונרשמוהאזוריים,הרישוםבמשרדינשמרוהיסודספרי

במשרדישגרתיבאופןעודכנוהנפתייםהספריםגם .לכןשיועדוהריקותבשורות

 .ביומןכמוכרונולוגי,באופןנרשמווהתוספותהרישום,

הוחזקואםידועולאהעתקתם,לאחרהטיוטהבספרישימושעודהיהשלאנראה

שלהמוכתאריםבידיכמובןנותרוהמוכתארספריבנפרד.אוהיסודספריעםיחד

שוניםבמקומותמתגלגליםעדייוחלקםולהערכתנולבן,מאבעברוהיישובים,

עירייתבארכיוןנמצאיםירושליםמשכונותחלקשלמוכתארים(ספריבארץ

ירושלים).

\ 

הבריטיהמנדטתקופת

ללז,~ ,האזורייםהרישוםבמשרדימפוזריםהספריםהיולארץ,הבריטיםכניסתעם

נאותים.בלתיוטיפולהחזקהשלשניםלאחררעועובמצבהשגחה,

לרכזהמנדטורייםהשלטונותניסובריטי,שלטוןשלשניםששלאחר , 1924בשנת

האפשרככללאתרהמחוזותמושלילכלבהוראהפנההראשיהמזכיר .הספריםאת

(שהפכההממשלתיתהבריאותלמחלקתולהעבירםהאוכלוסיןרישוםספריאת

עלימיםבאותםמופקדתשחיתהוהסטטיסטיקה),ההגירהלמחלקתאחר-כן

 53והפטירות.הלידותרישום

ושכם,עכושלקים 1הסנגאתשכללהארץ,צפוןהשתיין 18.86מאזכאמור,

מןהספריםרובהיוהבריטיםבידיהספריםאפואכשנאספו .ביירותלווילאית

בולטיםבעיקרהצרפתים).בידיבביירותשנאספו(ייתכן 110חסרי 11האלההסנגוקים

הבריטיםספר.אףלידינוהגיעלאשמהןוג'נין,כרםטולמנפותהספריםבחסרונם

חיתהשלאהמנדטורית~האדמיניסטרטיוויתהחלוקהעל-פיהספריםאתסידרו

הם .שונהמספוראותםומספרו 1העותומאניתהמחוזותלחלוקתבדיוקזהה

אישייםפרטיםואימותדרכוניםהנפקתלצורןבעיקרהללוהספריםעלהסתמכו

 54אזרחים.של

SJ 1/80/2תיק . 1924מארס 21מ-הוראה / E הבריאותמשרדשל. 
 . 160עמ•האוכלוסייה,שמלץ, 54
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והשימושבארץ-ישראלהמקיףהראשוןהמנדטוריהמפקדכערן 1922כשכת

בהדרגה.פחתהאלהבספרים
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ישראלמדינתתקופת

בנובמברישראל.מדינתשלוהמרשםהעלייהלמשרדהספריםנמסרו 1948בשנת

אתאיבדוהנפרסוספריישראל,במדינתהראשוןהאוכלוסיןמפקדהתקיים 1948

בארכיוןהופקדווהםפג,לאוהמשפטיההיסטוריערכםאולםהמנהלי.ערכם
."-

שלושהכיוםישספרלכלכלומר,נפות.על-פיבחלוקהמחדשומוספרוהמדינה

מחברת),ומספרכרךממספר(שמורכבהמקוריהעות~מאניהמספר-מספרים

 .ישראליומספרהבריטיהאדמיניסטרטורבידילושניתןהמספר

-ספרים 190שוקמוכהעדהבלויים.הספריםאתלשקםהחלהמדינהארכיון

שקוףבפלסטיק(ציפוילמינציהתהליךועברוהמקוריתמכריכתםהופרדוהדפים

מקרטון.קשיחהבכריכהונכרכומחדשנתפרואחר-כךהצדדים).משני

בדרךהצבאספרימ. 11ס X 60 40מידתםהספריםרוב-בגודלןאחידאיננוהאוסף

 X 25-שלמחברתכגודלגודלםהמןכתארןספרי 1מ 11ס X 50 40-יותרקטניםכלל

ספוריםדפיםביונעהספריםעובייותר).גדוליםאחדיםכי(אםבקירובמ 11ס 30

למנועכדיבמאוזןשמוריםהםהכבדמשקלםבגללספר.בכלדפיםמאותלכחמש

גדול.שולחןגבימעלתמידנעשהבהםוהעיוןדפיהם,תלישתאוצורתםעיוותאת

העיוןבחדרונמצאיםבמיקרופילםצולמולהםשצורףהענייניםותוכןהספריםכל
 ssהקהל.לשימושהמדינהארכיוןשל

הנתוניםכלומרמחשב,קובץגביעלהנתוניםכלהוקלדוזאתעבודהבמסגרת

שלשמותיהםהוקלדולאיישובי.בחתךבמחשבמופיעיםבספריםהמופיעים

זאתעםיחידים.אנשיםהמחשבעל-ידילאתרניתןלאכךומשוםהמתפקדים,

המרכיביםהשדותמןאחדכלעל-פינתוניםלשלוףאולמייןהמחשבעל-ידיאפשר

עללמשל,שאילתאלבצעאפשרבולאנית.בשליפהשדותממספראוהטבלאות,את

האוכלוסייהשלחתךאו , 1912בשנתבחיפההנוצרית-טמפלריתהאוכלוסייה

מצדמהווההמחשבקובץ . 1898-1883השניםביןבירושליםהעדותמכלהיהודית

פרטיםעודלהוסיףניתןשעליובסיסהאחרהצדומןנגיש'התמצאותעזראחד

 . 241בעמיהסרטיםפירוטראה 55
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תיאורמקצוע,כגוןהקיימים,במפתחותכיוםמופיעיםואינםבספריםהרשומים

וכהנה.כהנהועודכספייםחובותצבאיותדרגותחיצוני,
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סיכום

נידחתמפינהארץ-ישראלהפכההתשע-עשרההמאהשלהשנייהבמחצית

ותרבותיפוליטידתיומרכזבין-לאומיהתעניינותלמוקדהעותומאניתבאימפריה

האוכ;ווס-ייהבתפרוסתהארץ/שלהדמוגרפיבהרכבהחלוגדוליםשינויים .חשוב

רבים~היסטוריהספרינכתבואלהדרמטייםשינוייםעלהמתפתחת.ובתרבותה

מקורות.שלממגווןהשאוביםדמוגרפייםלנתוניםעקביתלאהתייחסותובהם

שנרשמרכפיהעותומאנייםהאוכלוסייהמפקדיאתלתארניסיוןהיאזועבודה

היסטורית,חשיבותבעלראשונימקורהםאלהספריםהנפוסו.יספרי 11באוסף

 .העות•מאניתהתקופהבסוףארץ-ישראלבתולדותביותררבהומשפטיתמחקרית

לאזהמקוראמנם,ארץ-ישראל.חוקריבהםהשתמשושלאכמעטהפלאלמרבה

השתדלנודי.בכךאיואךבפעם,פעםמדימאוזכרוהואלחלוטיןמעיניהםנעלם

ולהעמידלשובמקרסוישהנפרס,בספריהשימושלמיעוטמהסיבותכמהעללעמוד

ממנונופלים(שלעיתיםהאחריםהרביםהמקורותלצדהראשונהבשורהזהמקור

אתלבדוקכדי .ודומיהםהקהילותרישומיהנוסעים,ספרותכגוןבמהימנותם),

שטרםמעמיק,השוואתיהיסטוריניתוחנדרשהספריםשלהאמיתיתמהימנותם

נעשה.

הפונים .עיוןהגבלותעליהםחליםולאהציבורלעיוןפתוחיםהנפרסספרי

מקצועייםגניאלוגייסחוקריםכיוםהםהנפרסשבספרילרישומיםהעיקריים

מדריךתשמשזאתשעבודהתקווהאנומשפחתם.שורשיאתהמחפשיםואזרחים

המתענייןהציבורולכלהעותומאניתבתקופהארץ-ישראללחוקריגםאךלאלה,

העשרים.המאהותחילתהתשע-עשרההמאהבסוףארצנושלבתולדותיה

מקצתם .לידינוהגיעוהספריםכלולאשלםאינוהספריםאוסף ,שנאמרכפי

גםעוד.יימצאולאואולינעלמוומקצתםבארץ/שוניםבמקומותלעיתיםמתגלים

אותםאחרבחיפושביסודיותנבדקולאעדייוהטורקיהלאומיהארכיוןאוצרות

ספריאוסףשלמחשיבותוזהכהואלגרועבכךאיומקרס,מכלנעלמים.הנפרסספרי

ארץ-ישראל.שללתולדותיההאלההנפרס
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