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משה קיטרון

יהדות אנוריקה הלטינית
אמריקה הלטינית כוללת את מכסיקו ,אמריקה המרכזית ,האיים
האנטיליים וכל יבשת אמריקה הדרומית  02 :ריפובליקות עצמאיות ושורה
של מושבות ושטחי חסות של בריטניה הגדולה ,צרפת ,הולנד וארה*ב .אזור
המשתרע על כ 02-מיליון קמ"ר ,והאוכלוסיה בו מגיע ל 000.000.091-נפשות
 yaהישובים היהודיים שבו מונים  057 -- 007אלף נפש .באם נקח
בחשבון את העובדה כי למעלה מ 004-אלף מתרכזים בארגנטינה ,הרי
שבכל יתר הארצות ( 71מיליון קמ"ר 071 ,מיליון תושבים) חיים כ000.003-
יהודים.
מכאן ,שהקו האופייני ביותר לישובים האלה :היותם מיעוטים מבוטלים
בקרב האומות ומפוזרים איים איים על פני שטחים עצומים.
מדינות אלה השתחררו מהשלטון הקולוניאלי הספרדי והפורטוגזי ברבע
הראשון למאה ה ,91-וגבולותיהן נחתכו בעיקר לפי המפה האדמיניסטרטיבית
הקולוניאלית ,ולא לפי חתך טבעי של הבדלים אתניים ,לשוניים וכלכליים.
מכאן אולי רגישותן הרבה לעקרון הלאומי ולתהליכי גיבושן של האומות
הצעירות .המושג ,אומה" אינו זהה באמריקה הלטינית עם המושג של ,עם".
אלא עם מדינה ,ואחד הביטויים לכך ,שרושמים את מוצאם של המהגרים
לפי אזרחותם ,ולא לפי לאומיותם ,וכך נוהגים במפקדי התושבים הנערכים

מדי פעם .קשה לכן לערוך סטטיסטיקה מדוייקת של הישובים היהודיים,
והמספרים המובאים בטבלה מחושבים לפי נתונים שונים ,ואין לראותם
;
כמוחלטים.
ברם ,התכונה הבולטת של יהדות אמריקה הלטינית היא עמידתה על
תוכנה ויחודה היהודיים .המאבק נגד הטמיעה מתנהל ע"י כל הציבוריות
המאורגנת ללא הבדל גושים וזרמים ,וע"י רובם המכריע של ponen
היהודיים .סיוע לכך ניתן ע"י ,גילם" הצעיר של הישובים ,תחושת השואה
באירופה ,חוויית קיומה של מדינת ישראל ,הבדלי תרבות והוי ביחס לעמי
האזור  --ואילו נגד המשכה של היהדות פועלים גורמים ותהליכים לא פחות
חשובים :העובדה אשר כבר הזכרנו של הפיזור הרב ,הפסקת ההגירה
היהודית כמעט בכל הארצות ,עליתו של דור שני ושלישי אשר נולדו
וגדלו באוירת התרבות הלטינו  --אמריקאית ,המבנה הכלכלי של הישוב,
ועוד .על פרטי המאבק הדרמטי הזה וגורמיו נעמוד בפרקים הבאים.
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הישוב היהודי באמריקה הלטינית
השטח
)(hp Dona

המדינה

אמריקה המרכזית והאיים
האנטיליים :
מכסיקו
קובה
פנמה
קוסטה ריקה
הריפ .הדומיניקנית
גואטמלה
ג'מאיקה
קורסאו
הונדורס
אל סלבדור
ניקרגואה
האיטי
אמריקה הדרומית :
ארגנטינה

ברזיל

אורוגואי
צ'ילה

קולומביה
ונצואלה

:

אקואדור
פרו
בוליביה
פרגואי
גואינה הבריטית וההולנדית
שונות

אוכלוסיה
(במיליונים)

569,1
511
47
15
05
011
21

5.23
5.6
1
1
52
53
6.1
51.0
5.2
5.2
51
5.3

058,2

12

351
43
841
82

005,8

26

041,1
209

31
5.6

781
047

512
033,1
001,1
504
432

8.2
7

4
01
5,3
2
8.0

יהודים

000002
000,11
005,2
005,1
01
000,1
002,2
000,1
005,1

000,054—024

000,031
000,54
000,53

000,9
000,8

000,5
000,4
000,4
005,2
01
000,3

מקורות
לגבי תולדות הישוב היהודי ביבשת אמריקה אין זה משנה כלל האם

קריסטובל קולון  /קריסטופר קולומבוס היה ממוצא יהודי ,כדברי רבים
מהחוקרים .לעומת זאת ,חשובה וקובעת העובדה אשר הוכחה ע"י מסמכים
היסטוריים שונים ומרובים ,והיא שהחל ממסעו הראשון של קולמבוס ועד
למאה ה 81-השתתפו בגילוי אמריקה הלטינית ,בכיבושה ובקידומה יהודים
אנוסים במספרים בלתי מבוטלים.
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יהדות אמריקה הלטינית

ו

לה אשר כפו על המוני יהודים בספרד ואח"כ בפורטוגל על מנת
הטבי
ר פעם אחת לתמיד את ה;בעיה היהודית" של התקופה ההיא  --לא
לפתו
ה מטרתה .החברה הנוצרית לא קבלה בקרבה את הנוצרים החדשים,
השיג
ודאגה להשפיל ולהפלות אותם ,להחשיד ולהצר צעדיהם בכל הדרכים,
ואילו האנוסים ידעו  --לפחות בדורות הראשונים אחרי השמד  --כי
הם יהודים ,שנצרותם חיצונית בלבד ,ועליהם לחתור בכל האמצעים ובכל
הכוחות לשינוים שיאפשרו הקלה בתנאי חייהם ,או הפחתת הסיכון בקיום
המנהגים והמצוות המיוחדות שהשתמרו מהיהדות .השאיפה הראשית היתה,
כמובן ,להמלט מתחום שלטונו של הכתר הספרדי ולברוח לארצות הסבלנות
הדתית דאז ,ובראש וראשונה ,להולנד.
כל המניעים האלה פעלו במשנה  --כוח ותנופה באשר לאמריקה
הדרומית  :המרחק העצום ממרכזי השלטון הספרדי החליש באופן טבעי את
תוקפו של החוק והנוהג .יתר על כן :ההרכב המגוון למדי של שיירות

הכובשים ותנאי החיים המיוחדים של הארצות החדשות ,החלישו את תוקפו
של המבנה הפיאודלי הנוקשה של ספרד המאה ה ,61-עד שאפשר היה
להסתנן בין המסגרות ,לתפוש עמדות ואף להתבלט ,ללא קשר מדוקדק

ומפורש לעברו של האדם.
זאת ועוד :ה,קונקיסטה*" פעלה תוך נאמנות קנאית ,בלתי מסויגת,

למלך ולאמונה הקדושה ,אבל היא ידעה להבדיל בין נאמנות ,עקרונית*
זו לבין שמירת החוק המפורש ,ואפילו הנושא גושפנקא חגיגית ביותר של
אחת הרשויות העליונות ,או של שתיהן יחד .סולם ערכיהם המוסריים

והחברתיים היה בהכרח שונה מהמקובל במולדת האם ,ואחת הנקודות
הרגישות במסכת זו היתה סמכותה המעשית היום  --יומית של הכמורה

לגבי הגורמים הצבאיים ,המשפטיים והכלכליים  --ומכל שכן לגבי חייהם

הפרטיים של הכובשים ,המתישבים .הסוחרים וההרפתקנים.

זרם דקיק אבל מתמיד של אנוסים נמשך במשך כל המאה ה 61-אל

קובה ,מכסיקו וברזיל  --ומשם התפשטו פרודות פרודות ברחבי היבשת.
הסכויים ,לחיות ולנשום" יותר קל מאשר באירופה הקתולית גברו על
היסורים ,הרדיפות ,החרמת הרכוש וכו' .בתי דין ראשיים של האינקביזיציה
נפתחו במכסיקו ב ,8251-בלימה ב ,0751-בריו דה ז'נירו בד ,1261וכל אחד
מהם הסתעף על פני שטחיהן של כמה וכמה מדינות עצמאיות בימינו .אולם
גם העינוים ,ההחרמות והאוטו  --דה  --פה לא יכלו לו ליצר הקיום
(הקיום היהודי!) של האנוסים .רוב קרבנותיה של האינקביזיציה נשברו
כמובן ,כלומר התוודו ,התחרטו והשלימו עם הכנסיה הקדושה בטרם תמסור
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המדיגנה

השטח
)(hp Dora

אוכלוסיה
(במיליונים)

יהודים

אמריקה המרכזית והאיים

האנטיליים :
מכסיקו
קובה
פנמה
קוסטה ריקה
הריפ .הדומיניקנית
גואטמלה
ג'מאיקה
קורסאו

הונדורס
אל סלבדור
גיקרגואה
האיטי
אמריקה הדרומית :

ארגנטינה
ברזיל
אורוגואי
צ'ילה
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ונצואלה
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52
52
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7
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4
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2
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000,4
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000,3

209

אקואדור
502
033,1
פרו
בוליביה
001,1
פרגואי
504
גואינה הבריטית וההולנדית 432
שונות
מקורות

51,0

5.6

000,1

005,1

000,8

לגבי תולדות הישוב היהודי ביבשת אמריקה אין זה משנה כלל האם
קריסטובל קולון  /קריסטופר קולומבוס היה ממוצא יהודי ,כדברי רבים
מהחוקרים .לעומת זאת ,חשובה וקובעת העובדה אשר הוכחה ע"י מסמכים
 DDDשונים ומרובים ,והיא שהחל ממסעו הראשון של קולמבוס ועד
למאה ה 81-השתתפו בגילוי אמריקה הלטינית ,בכיבושה ובקידומה יהודים
אנוסים במספרים בלתי מבוטלים.
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 APRהלטינית

הטבילה אשר כפו על המוני יהודים בספרד ואח"כ בפורטוגל על מנת

ר פעם אחת לתמיד את ה,בעיה היהודית" של התקופה ההיא  --לא
לפתו

השיגה מטרתה .החברה הנוצרית לא קבלה בקרבה את הנוצרים החדשים,

דאגה להשפיל ולהפלות אותם ,להחשיד ולהצר צעדיהם בכל הדרכים,
ו

ואילו האנוסים ידעו  --לפחות בדורות הראשונים אחרי השמד  --כי

הם יהודים ,שנצרותם חיצונית בלבד ,ועליהם לחתור בכל האמצעים ובכל

הכוחות לשינוים שיאפשרו הקלה בתנאי חייהם ,או הפחתת הסיכון בקיום
המנהגים והמצוות המיוחדות שהשתמרו מהיהדות .השאיפה הראשית היתה,
 ¡AMDלהמלט מתחום שלטונו של הכתר הספרדי ולברוח לארצות הסבלנות
הדתית דאז ,ובראש וראשונה ,להולנד.
כל המניעים האלה פעלו במשנה  --כוח ותנופה באשר לאמריקה

הדרומית  :המרחק העצום ממרכזי השלטון הספרדי החליש באופן טבעי את
תוקפו של החוק והנוהג .יתר על כן :ההרכב המגוון למדי של שיירות
הכובשים ותנאי החיים המיוחדים של הארצות החדשות .החלישו את תוקפו

של המבנה הפיאודלי הנוקשה של ספרד המאה ה ,61-עד שאפשר היה
להסתנן בין המסגרות ,לתפוש עמדות ואף להתבלט ,ללא קשר מדוקדק
ומפורש לעברו של האדם.

זאת ועוד :ה,קונקיסטה" פעלה תוך נאמנות קנאית ,בלתי מסויגת,

למלך ולאמונה הקדושה ,אבל היא ידעה להבדיל בין נאמנות ,עקרונית"

זו לבין שמירת החוק המפורש ,ואפילו הנושא גושפנקא חגיגית ביותר של
אחת הרשויות העליונות ,או של שתיהן יחד .סולם ערכיהם המוסריים
והחברתיים היה בהכרח שונה מהמקובל במולדת האם ,ואחת הנקודות
הרגישות במסכת זו היתה סמכותה המעשית היום  --יומית של הכמורה
לגבי הגורמים הצבאיים ,המשפטיים והכלכליים  --ומכל שכן לגבי חייהם
הפרטיים של הכובשים ,המתישבים .הסוחרים וההרפתקנים.
זרם דקיק אבל מתמיד של אנוסים נמשך במשך כל המאה ה 61-אל

קובה ,מכסיקו וברזיל  --ומשם התפשטו פרודות פרודות ברחבי היבשת.

הסכויים ,לחיות ולנשום" יותר קל מאשר באירופה הקתולית גברו על

היסורים ,הרדיפות ,החרמת הרכוש וכו' .בתי דין ראשיים של האינקביזיציה
נפתחו במכסיקו ב ,8251-בלימה ב ,0751-בריו דה ז'נירו ב ,1261-וכל אחד

מהם הסתעף על פני שטחיהן של כמה וכמה מדינות עצמאיות בימינו .אולם

גם העינוים ,ההחרמות והאוטו  --דה  --פה לא יכלו לו ליצר הקיום
(הקיום היהודי!) של האנוסים .רוב קרבנותיה של האינקביזיציה נשברו
כמובן ,כלומר התוודו ,התחרטו והשלימו עם הכנסיה הקדושה בטרם תמסור
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אותם לרשות החילונית .אבל היו גם מקרים דרמטיים של קידוש השם

ברבים ,בגבורה רבה ,וראוים הם לציון בתולדות המרטירולוגיה היהודית.

המובלעת של שלטון הולנדי (קורסאו ,גואיאנה ,חלק מצפון ברזיל)
היתה גם מובלעת של סובלנות דתית .טבעי .שבאזור ההוא קמו קהילות

שלמות, ,ואחדות מהן ,כגון פרנמבוקו ,חשובות שהיווּ קשר מתמיד ומסודר
עם מרכזי היהדות בעולם הישן והרחוק :.מכאן התפשטו היהודים על פני
ברזיל ,ומברזיל הסתננו דרך היבשה ודרך הים לארגנטינה ,ומשם צפונה —
מערבה בכוון לצ'רקס (בוליביה) ולימה (פרו).
הוכחות למציאותם של יהודים בטריטוריה של ברזיל אנו מוצאים
החל משנת  .3051באחת המפות הראשונות של ברזיל ( )5251הנהר

גואנברה מסומן בתור ,נהר היהודים? .בארצות הפסיפיק (אקבדור ,קולומביה,
מה קודם כל על י
פרן .,בוליביה) נוכחותם של יהודים
בכתב הדם והאש המיוחד לה  --אבל גם ביחזמה

בתי .בד .להפקת .סוכר , רפואה , מחקר .גיאוגרפי
במסחר:
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ההיסטוריה

S
היהודית:

ועו
יהודים

[

התגברה על
אולם במשך הזמן
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בחיים אחרי .הגדודים , הנגישות והמדורותי
יהדותם .אלה שהגיעו (צו נשארו) באמריקה הלטינית,
הספרדית  --פורטוגזית של הארצות ,ואת שרידיהם
 momביותרי
המשפחות .האריסטוקרטיות,
*

ההגירה היהודית מתחדשת לאחר שארצות היבשת רוכשות עצמאותן

המדינית ( ,)5281 -- 8081ואולם עד סוף המאה המדובר הוא בקילוחים

דקיקים בלבד :יהודים ספרדים אשר הגרו לארצות אלה משום קרבה

לשונית או משום הקשר הער (יחסית) בין אמריקה הלטינית לאגן הים

ao.
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יהדות אמריקה הלטינית

התיכון  :יהודים מערב אירופיים ,אשר מלוים את ראשית הפתוח ,מפעלי
התחבורה וההתחלות הצנועות של תיעוש; המבוססים כולם על השקעות
 qmוהשאלת מומחים מצרפת . madaגרמניה ואנגליה .בין המומחים,
הסוכנים ובעלי ההון  --לא מעטים הם יהודים.
רק בסוף המאה ,כאשר מאות האלפים והמיליונים של יהודי מזרח
אירופה מתחילים לנוע ,לאמריקה" ,רסיסים קטנים של הגלים האדירים
האלה מגיעים גם לאמריקה הלטינית ,עד שבראשית המאה העשרים מתגבשים
גרעינים רציניים של הישובים במכסיקו ,קובה ,ברזיל ,אורוגואי ,בוליביה.

הישובים בציילה ובפרו קמו יותר מאוחר ,רובם מיהודי ארגנטינה ,אשר
התחילו להתפשט על פני ,הסביבה".

קובה ומכסיקו שמשו להלכה פרוודורים לכניסה, .לאמריקה של :ממש",
כלומר; לארצות הברית ,אולם רבים השתקעו או שקעו בתחנות .מעבר
אלה , שהפכו בשבילם מגורי  --קבע :גורם .זה הורגש .במיוחד בשנות
 ,9291 -- 2לאחר שהוצבו מכסות  --הגירה לארה"ב,

 mimבפולין ובשכנותיה הגבירה א הלחץ להגירה

ואילו המציאות

 PRזה מתפקידנו לנתח ולתאר את מניעי ההגירה .ממזרח .אירופת,
תקופות הגאות והשפל  marאף הרכבה הממוצע .היות והם ידועים למדי
מהמסכת ,הקלאסית" של ההגירה היהודית במאת השנים האחרונות,
בדלים :במידה וקיימ"
והם חוזרים ובאים לבטוי בכל ישו
מותנים בכמות ,כלומר בהיקף ה
Da
שנות  2491 -- 6391הן שנות
ה המוגברת של יהודים .דוברי
 7ואוסטריה) הננ
וקת היטלר ,הארגונים הלהודים
הבינלאומיים .והנ ATOMהמקומיים:אחזו בכל האמצעים האפשריים והבלתי
אפשריים על מנת להתגבר על הקשיים הפורמליים להשגת אשרות ודרכ
ע ל man éהתהבורה (בשנות .המלחמה) וכרי .,על san bo ym» nia

יותר יהודים מהתופת הנאצי .מבצע פדיון שבויים העסיק בשנים ההן את
הישובים והקהילות על היבשת לפי מיטב המסורת היהודית .יהודי גרמני
ואוסטריה  --רבים מהם בעלי אמצעים וקשרים  --עשו הבות מצדם
וביומתם
על מנת להגיע לארצות רחוקות אבל שאננות אלה .רבים גרשמו,
בהתאם
לחוקי ההגירה המקומיים ,כחקלאים  :לא מעטים התנצרו או קבלן

תעודות  --שמד שהבטיחו להם באופן אבטומטי את הכניסה לכמה וכמה
מדינות .בסופו של פרק ההגירה המרכז  --אירופית ,דוברי הגרמנית
מהוים
רוב מוחלט בקוסטה ריקה ,אל סלבדור ,אקבדוה; קולומביה :וחלק
ניכר בכל יתר הישובים.
.
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בקוים כלליים אפשר להעריך את הרכב היהדות הלטינו  --אמריקאית

לפי מוצאה (להוציא את ארגנטינה ,שאיננו דנים בה כלל בסקירה ז)
כדלקמן :אשכנזים  50%: --גרמנים —  ;%52ספרדים ויוצאי ארצות
ערב  ;%02 --יוצאי הונגריה וארצות שונות .%5 --
אמנם אחוזים אלה מתיחסים למספרים כלליים , Doo xsהישובים

והקהילות הקטנות ביותר . לעומת זאת ,הישובים הגדולים והקובעים
ביהדות זו :ברזיל ,אורוגואי ,מכסיקו ,צ'ילה ,נותנים תמונה אחרת לגמרי,

והיא לטובת ההגמוניה של היסוד האשכנזי.

החיים הצבוריים.

החלוקה לפי ארצות או אזורי מוצא שרירה וקיימת בכל הישובים ,ואף

בקטנים ובחלשים שבהם.
כך ,למשל ,קיימות במונטיבידאו (אורוגואי)   4קהילות  :האשכנזית,
הספרדית ,הגרמנית וההונגרית .כל אחת מהן מקיימת מוסדות עזרה ,חינוך

ותרבות משלה  --ושלוש הראשונות גם בתי עלמין לחוד ,להאדרת

האחדות ולהגברת הלכוד קיים בית עלמין רביעי ,של החברה לעזרה הדדית

מיסודם של ,המתקדמים" ,הוה אומר של היבסקציה...
גם בצ'ילה קיימות  4קהילות ,אלא שהן מסתפקות ב 2-בתי עלמין.

ברוב הישובים קיימות  3קהילות :האשכנזית (יוצאי מזרח אירופה
לארצותיהם); הספרדית (כולל יוצאי ערב); של דוברי גרמנית (גרמניה --
אוסטריה) .החטיבות הקטנות  --הונגריה .מערב  --אירופה ,מקיימות
מועדונים או אגודות שאינן מגיעות לכלל סמכות ותפקיד של מוסדות

אלה הוקמו ,או התחזקו ,בתקופת מלחמת העולם השניה ,כאשר השואה
באירופה העמידה את יהדות אמריקה הלטינית בפני משימות ואחריות
שלא ידעו עד כה ,וזאת ללא קשר מספיק עם  apaוההדרכה

בפולין ,בישראל ובארה"ב .בתקופה ההיא החלה גם הפעולה השיטתית
והנמרצת של הקונגרס היהודי העולמי ,אשר לבשה ביבשת צורה של

תנועה ציבורית רחבה למדי.
מאז ,המוסדות המרכזיים מתבססים והולכים ,וסמכותם מתרחבת.
ואולם ,המגמות הריכוזיות של הישובים בכללותם אינן מפחיתות ואינן

CU

קהילתיים ומבחינה מוסדית הם נספחים על פי רוב לקהילה האשכנזית.
בישובים הגדולים קיימים ועדים מרכזיים או פדרציות של קהילות,
המשמשים נציגות עליונה כלפי חוץ וסמכות מתאמת כלפי פנים .גופים

יהדות אמריקה .הלטינית
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את הפיצול ,העדתי* ואת קיומם הנפרד של תאים חברתיים לפי.
משנות
 nnהמוצא.
בכל אופן ,קיים שיתוף פעולה מלא בין ,העדות" האלה בכל מה שנוגע
לצרכיו ובעיותיו הבינלאומיות של העם ולכל הפעולות למען מדינת ישראל.
ההבדלים והפירוד מתבטאים יותר כלפי פנים.

הבדלי טמפרמנט , nosבשיטה ובעבודה הציבורית:
שעה שיוצאי מזרח אירופה תוססים ,ששים אלי מאבק (ולו מלאכותי

לעתים) צבורי :מגלים יוזמה ,רגישים למתרחש בעולם היהודי הגדול,

הרי דוברי גרמנית הם יסודיים ושיטתיים יותר ,אולם גם מגבילים יותר
את פעולתם לעניני המקום ולמוסד המקומי.
הבדלי גישה לבעיות אומה והמשך יהדות ,תרבות ושפה .חינוך וכו?:
האלמנט האשכנזי נאבק על חינוך יהודי מלא ומקיף ככל האפשר ,שעה

שדוברי גרמנית והספרדים מסתפקים מלכתחילה בתוספת הזעומה של

,שעורי יהדות" ,שיכשירו את הילד לבר מצוה ,או שיעניקו לו הבנה
מעומעמת למדי מדוע יש להמשיך ולקיים את המוסדות ,המועדונים

והחברות .היהודיות .במכסיקו ,קובה ,ברזיל ואורוגואי ,רווחת עדיין שפת
אידיש .לא זו בלבד שהדור הראשון להגירה ממשיך להשתמש  maומשליט

אותה על החיים הציבוריים ,אלא שגם בדור השני רבים השומעים אידיש,
ולא מעטים היודעים לדבר בה .אין פירוש  damשקיומה של האידיש
מובטח בארצות אלה ,ואף האידישאים הקנאים ביותר אינם אופטימיים עד
 MDכך .אולם הזיקה לאידיש פירושה גם קשר לתרבות וספרות יהודית,
זיקה לעבר הלא רחוק ,תחושה לאומית עמוקה .לעומת זאת; הישובים
לאורך הפסיפיק התבוללו הרבה יותר מבחינה  לשונית ,והספרדית שולטת

a

 masבחברה ובמוסדות.

” Papaהספרדים דוברי לדינו המעבר לספרדית (וכן לפורטגזית) הוא
טבעי וקל  --והיחוד הלשוני אינו קיים כלל לגביהם .דוברי גרמנית וערבית

משמרים בדרך כלל את שפת המוצא בבית (ודוברי גרמנית אף דואגים

לכך במאד) אולם ,ברחוב" ,כלומר בכל הופעה פומבית  --חיצונית ,הם
עברו במהירות ובאופן מוחלט לספרדית.

מתבדלת .מאידך ,קבלת הדין בהכנעה :קבוצות של ברזילאים ,פרואנים,

ונזולנים וכו' ממוצא יהודי ובני דת או מסורת יהודית .גם בעלי הגישה

0
7
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ייתכן וביסוד .ההפרדה מונח השוני שבהערכת הייחוד שבחיי הישובים
היהודיים  :מחד ,השאיפה לקיים ישוב בעל תוכן ותרבות מקוריים ,יהודיים
ככל האפשר ,בתור יחידה חברתית (קהילתית מוסדית) נפרדת אם כי לא
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חשניה אינם מתכונים כלל לטמיעה מחלטת ,ורבים ביניהם שייכים לתנועה
הציונית ,אלא שאינם לוחמים על הייחוד היהודי  --ומסגרתם מפולשת
יותר להתבוללות אבטומטית ,לנשואי תערובת ,ובמידה שהחברה המקומית
מקבלת אותם ,לטמיעה .ממש.
תהליך התהוותה וגיבושה של הציבוריות המאורגנת תואם את סולם.
הצרכים הספציפיים של ההגירה היהודית לרבדיה .ככל אשר הישוב ,ותיק/
יותר ,כן ברורה יותר :השתלשלות סיבתית זו:
” anaראשון מבחינה כרונולוגית בא בית הכנסת והחברה קדישא,
כלומר המוסדות לסיפוק צרכי דת יסודיים ,ולהבטחת היחוד המסורתי
היהודי .בבתי הקברות הנוצריים שברחבי היבשת לא מעטים הקברים של
יהודים  :משומדים ,מתנצרים ברגע האחרון ,מתבוללים שיהדותם היתה
מפוקפקת ,ולעומת זאת בטוחה נצרותם של בני המשפחה .אולם ,קברים
ומצבות אלה הם עדיין מבחינת יוצאי דופן .בית העלמין היהודי הוא ,היסוד*
 sap apוכיון ובכוחה של חברה קדישא ,לכפות תשלומים מתאימים
בעד שרותיה (שעה שכל יתר המוסדות תלוים ברצונם הטוב והחופשי של
החברים והתומכים) מובנת המימרא שהציבוריות היהודית בדרום אמריקה

 .בנויה על פית העלמין.

יש לציין כי למרות היסוד הדתי  --כביכול ,של החיים הציבוריים ,לא
התפתח הוי דתי .מעמדם של ,כלי קודש" רופף ביותר ,ואף הרבנות אינה
מהוה גורם רציני קבוע בחיי הישובים  --פרט למקרים שאינם מרובים,
כאשך הרב הוא בעל אישיות בולטת ויכולת צבורית .מיוחדת.
השלב השני :הקמת לנדסמנשפטים שעיקרם פינת  --הוי “mam
כתחליף קלוש לחברת המוצא ,ובין תפקידיהם  :עזרה הדדית (קופות מלוה,
בקור חולים) .פעולות תרבות (ספריות ,חוגים),והתארגנות משותפת לשם
רכישת עמדה בציבוריות המאורגנת הכללית .לפני מלחמת העולם השניה,
אחד התפקידים המובהקים של הלנדסמנשפט היה הקשר המאורגן עם עיירת
או מחוז המוצא.
במקביל בא התור לארגון הציוני :בישובים הגדולים לפי הזרמים
המפלגתיים ואילו בקטנים  --אגודה ציונית כוללת :היות והגרעינים
העדתיים והרעיוניים אינם מספיקים כדי יצירת גופים נפרדים ,והם מתגודדים

על ההגמוניה  --כביכול על האגודה או, .המרכז' הציוני.
תנאי החיים ומבנה הישובים מסלפים במידה רבה את התוכן הרעיוני
של המפלגות .הציוניות ומחייבים נוסח מיוחד של כל הפעולה הציונית,
ועוד נעמוד על כך להלן .בפרק זה ,יש לציין כי התנועה הציונית ,על

יהדות אמריקה .הלטינית
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המפלגות .האגודות והפדרציות שלה מהוה גורם ראשון במעלה בחיים
הציבוריים של היהדות הלטינו  --אמריקאית בכל גילויהם.
בית הספר לילדים; המועדון החברתי ,והמוסד הקהילתי שזכותו להופיע

כלפי חוץ |בשם ,העדה היהודית"  --אלה השלבים העליוגים בתהליך

התגבשותם של Dawn

=למען למנוע אי הבנה אנו חוזרים ומדגישים כי תיאור זה של התהליך
הוא סכימטי למדי והוא מדויק יותר ככל אשר הישוב ותיק יותר וגדול יותר.

בישובים הקטנים והמוגבלים ,קיימת בדרך כלל רק ,ההברה* או ,האגודה*
היהודית בתור מוסד מעין קהילתי ,שכלולים בו ומקופלים במתכונת
אמבריונית כל יתר .התפקידים והשלוחות ,פרט לאגודה הציונית ,שקיימת
בדרך כלל כמוסד /שני ,ולעתים לא רחוקות ראשון במעלה ,של הישוב.

התישבות חקלאית.

לעומת הישוב בארגנטינה ,שהמושבה החקלאית מהווה בו עד היום
הזה גורם חשוב בכל המובנים והשטחים*) אין רישומה של החקלאות
ניכר ומורגש בכל יתר הישובים הלטינו  --אמריקאיים .ואולם מין הדין לציין
הנסיונות שנעשו בכוון זה .למרות שנכשלו מבלי להשפיע !על המבנה

החברתי והמקצועי של הישובים.

| בברזיל ,הישוב השני בגדלו אחרי ארגנטינה ,נעשה גם הנסיון הרציני

tgput

ביותר :ב 3091-קנתה היק"א שטח נרחב בסנטה קטלינה ,סמוך לגבול
ברזיל  --אורוגואי .ב 0191-הוקמה בשטח זה המושבה  4,אחים* (קוארטו
אירמאוס) ,אשר הגיעה ב 4191-ל 0003-נפש .אחרי לבטים רבים ,נסיונות
| מחודשים ונסיגות ,התגבש במקום ישוב יהודי קטן ,מעין מרכז כפרי
| שתושביו בעלי קרקעות ,סוחרי תבואות; משווקי מכשירים חקלאיים וכו',
אלא שאינם חקלאיים .המרחק העצום מהמרכזים המאוכלסים מבטל גם

\האפשרות המעטה שישוב חצי-כפרי זה יוסיף גון משלו לישוב הברזילאי.
כ" 03משפחות עזבו ב 4191-את  4,האחים* בברזיל והקימו מושבה
\
באורוגואי ,במרחק  054ק"מ ממונטיבידיאו ,בקרבת נהר אורוגואי ,שהוא גם
הגבול בין ארגנטינה ואורוגואי .מושבה זו לא היתה כלולה בתכניותיה של

יקיא ולא זכתה לתמיכה משום גורם ציבורי ,מה גם שהישוב היהודי
)* בחדשים אלה (בסוף  )9591מלאו  07שנה להתישבות היהודית בארגנטינה,
ובודאי ייערכו בעולם היהודי סיכומים של פרק מענין וחשוב זה בתולדות העם .במאה
האחרוגה.
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במונטיבידיאו בימים ההם לא מסוגל היה לתת עזרה כלשהי למפעל מעין
זה .המושבה הקטנה נאבקה קשות על קיומה מחוסר אמצעים ואשראי .רוב
המתישבים היו יוצאים לעבודות עונתיות בארגנטינה הקרובה ובמושבה
עצמה טפלו בעיקר הנשים .לאחר שהפניות המרובות למונטיבידיאו ולגורמים
יהודיים בחו"ל נשארו ללא תוצאות ,עזבו המתישבים את המקום.
*

בהתאם לחוקי ההגירה של רוב ארצות היבשת ,חלק מפליטי גרמניה

הנאצית נרשמו כחקלאיים ,וע"י כך נתאפשרה הגירתם .ואכן נעשו
נסיונות להצדיק את ההגדרה הזאת הלכה למעשה :בקולומביה נוסדה

ב 9391-מושבה חקלאית בת  002נפש ,אולם כבר בשנה הקרובה ירד
המספר למחצית ,,ובמהרה היא התחסלה לגמרי.

בבוליביה נוסדה ב 0491-המושבה ,בואנה טיאררה" (האדמה הטובה)

 12-3491אף הוקמה נקודה חקלאית שניה .אולם למרות השם הנאה לא
יכלו יוצאי מרכז אירופה להתערות בעבודת אדמה ממש באקלים הרמה
הבוליביאנית ( 0053 -- 0003מטר מעל לפני הים!) .בדומה לקולומביה,

הושקעו אמצעים גדולים ,רצון טוב ותקוות רבות  --והתוצאה היתה
אפסית.
פרנסות ומקצועות.
הנסיונות המעטים של התישבות חקלאית יהודית

 nomכפל

שהסתיימו לא רק משום העדר תנועה עממית רחבה וחוסר אמצעים כספיים
נכרים (שני גורמים שקיימו את המושבה היהודית בארגנטינה משך 07
שנה) ,כי אם בראש וראשונה מחמת תנאי החיים והמציאות המקומית :
בחלק ניכר של היבשת האקלים אינו מרשה כלל ליוצא אירופה לעבוד

עבודה גופנית מאומצת; שיטות העבודה החקלאית ,תנאי העבודה ורמת
החיים של המוני האוכלוסיה שוללים ומבטלים מראש כל נסיון של

,התחרות" מצד יוצאי עיירות וערי מזרח אירופה ומרכזה.

והוא הדין לגבי התעשיה והחרושת ,אשר התחילו להתפתח ביבשת
רק אחרי מלחמת העולם הראשונה :משהשתבשו קוי התחבורה הימית
בגלל הבלוקדה ,דאגו אמנם אנגליה וארה"ב ככל האפשר להמשך היבוא
של החטה ,הבשר וחמרי הגלם של אמריקה הלטינית ,אבל לעומת זאת

נותקה היבשת ממקורות האספקה של מוצרי תעשיה ומנופקטורה ,והמדינות

המתקדמות שבה נאלצו להתחיל בתיעוש לשם אספקה עצמית מינימלית.
תהליך דומה התרחש בממדים גדולים יותר ובקצב מוגבר במלחמת

יהדות אמריקה הלטינית

31

ניה .התמורה הכללית העמוקה והמזורזת היא ללא ספק המקור
העולם הש

לזעזועים החברתיים והפוליטיים העוברים לאחרונה על רוב המדינות
הלטינו  --אמריקאיות.

אשר להגירה היהודית ,הרי שאיפתה בראש וראשונה היתה , --לעשות
אמריקה" ,כלומר לשפר ולבסס את מצבה החומרי ,ואחר כך ,על בסיס
כלכלי זה ,לעלות ככל האפשר בסולם המעמד החברתי .לשם כך ,היא

הסתגלה למציאות השוררת ,התפתחה יחד אתה ,וניתן להגיד ללא הגזמה
שהשפיעה לא במעט על התפתחותה .שלושה סימני היכר למקצועות
היהודיים באמריקה הלטינית :שהם דרושים לכלכלה המקומית ומשרתים

את האוכלוסיה ; :שעדיפים בהם הידע ,כושר העבודה והיוזמה על השקעות
הון ורכוש ; .שהם מפרנסים את בעליהם ברווחה ובכל אופן על רמה גבוהה
בהרבה מהממוצעת של החברה המקומית.
בתקופה הראשונה של ההגירה ,אחת הפרנסות היהודיות הנפוצות

ביותר היתה הרוכלות :הליכה מבית  padמחוה לחוה ומכפר לכפר,

עם מטען כבד למדי של סידקית ,ומכירה בתשלומים שבועיים או חדשיים.
הודות לעיסוק בלתי פרודוקטיבי זה של המהגר היהודי ,סגלו לעצמם בני
הפרברים והכפרים צרכים חדשים ומושגים אחרים על אורח החיים ,ונוצרה
כעין תגובת  --שרשרת כלכלית המקיפה את הצריכה ,סדרי הבית ,המסחר,
שכר העבודה ,יחסי עבודה ,וכו' .ואילו הרוכל ,אחרי תקופה של הליכה
ברגל ,רכש לו כלי רכב ,ובמקום המטען הכבד של סחורות התחיל sun

דוגמאות ,קטלוגים מצוירים ,מחירונים ,ופנקסי הזמנות לבתי מסחר ,אשר

הוא בעצמו שותף בהם ,או ל,קואופרטיב של הרוכלים" ,מוסד מיוחד

במינו ,שבהרבה מקרים היה גורם ראשון במעלה בחיי הישוב היהודי.

הרוכל הופך סוחר ,אבל גם הלקוח מתחיל להיות קונה רגיל ומסודר.
רוכלים ש,התמחו" בהפצת נעליים ,או רהיטים קלים  --הקימו בתי
מלאכה או התקשרו על מפעלי מלאכה ותעשיה של אחרים ,והפכו במרוצת
הזמן :לתעשיינים זעירים ,בינוניים ,או גדולים ,כפי כשרונו והצלחתו של
האיש או לפי התפתחותו הכללית של הענףי

תעשיית הנעליים ,הארנקים ,והעור בכלל  :הרהיטים ,האריג ,הטריקוטזי,
ואין צורך לומר ,הקונפקציה של בגדים -- ,תעשיות ,יהודיות? הן גם
באמריקה הלטינית ,ורק בשלב ,העליון .של מפעלים רבי  --היקף ,גדול
יותר חלקם של לא  --יהודים בענפים אלה.

ההתפתחות מן הרוכלות אל המסחר והתעשיה אופיינית ליהודי מזרח
אירופה ולספרדים .יוצאי אירופה המרכזית לא עסקו ברוכלות אלא במקרים
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נדירים ביותר ;:בעלי הכשרה מקצועית היו בבואם ,ומיד התחילו בשלבים

נורמליים יותר של מסחר .תעשיה או מלאכה .כמו כן ,היה ביניהם אחוז
 ondaמבוטל של בעלי מקצועות חופשיים (רופאים ,טכנאים ,כימאים,
מנהלי חשבונות וכו') ,שהשתלבו מהר במקצועותיהם.
הישוב היהודי (שוב פעם פרט לארגנטינה) שבו היה יסוד פועלי
ניכר ,הוא אורוגואי .גם עכשיו ,שרוב הפועלים הפכו לבעלי מלאכה ,תעשיינים

זעירים או סוחרים ,קיים עדיין מספר מסוים של פועלים יהודיים.
כן היה בתקופת ההגירה המוגברת מפולין ( )9291 -- 4291אחוז
גבוה  --ביחס של פועלים בישוב היהודי בקובה.
בשתי הארצות השתלטה על הענינים החברתיים והמקצועיים  של
הפועלים היהודים היבסקציה  --עד שחסלה את הארגונים והמועדונים
המיוחדים לפועלים ,משום תכסיסים כלליים לגבי הישוב היהודי או
בהתאם למדיניות הקומוניסטית הכללית בארצות.
כשם שהתהליך הכלכלי שיתק את גילויי הפרודוקטיביזציה ביהדות
אמריקה הלטינית ,כן שתקה ובטלה היבסקציה את היסוד הפועלי כגורם

ציבורי  --חברתי בישובים אלה.
לפי הסקירות הנערכות מידי פעם ע"י הקונגרס היהודי העולמי או

 Yהועד היהודי האמריקאי ,ולפי הנתונים  של המוסדות המקומיים,

ניתן להעריך את המבנה הכלכלי של יהדות אמריקה הלטינית כדלהלן:
 00-56אחוז של המפרנסים

מסחר

0

תעשיה

,א

2

מלאכה

>0

א

8

מקצועות חופשיים

«501

e

de

חלוקה זו אופיינית בעיקר לדור הראשון להגירה :במידה והדור השני,
מילידי המקום ,מתבגר ונכנס למעגל התעסוקה; עולה אחוז המקצועות החפשיים
והתעשיה על חשבון המסחר והמלאכה ,וצומחת שכבה חדשה ,של פקידי
ממשלה ועיריות .תהליך זה נמצא בשלביו הראשונים,

ולא ניתן עדיין

להגדיר אותו-בנתונים סטטיסטיים.

חינוך ותרבות.
יהודי מזרח אירופה ניסו להעתיק לארצות ההגירה משהו מהפעלתנות
ומלהט היצירה ששררו בשטח התרבות והרוח במולדת הישנה .הסתגלותם
לחברה ולהוי המקומי היתה אטית ,והדאגה ל,המשך

היהדות" עמוקה

ומתמדת .הם הקימו ספריות ע"י הלנדסמנשפטים והקהילות ,או במסגרת
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a

אגודות מיוחדות לצורך זה .ובספריות קיימו הרצאות ,נשפים ספרותיים --

אמנותיים ,הצגות חובבים .וכו' .דאגו להקמת בתי ספר לילדים .ובבוא

הזמן  --מועדונים לבני הנוער .לא תמיד הספיקו הכוחות כדי רמה נאותה

של פעולה תרבותית  :מראשית הישובים ועד היום הזה קיימת בעיה של
חוסר מורים :עליתם החברתית של מתעשרים נטולי תרבות נתנה אותותיה
בהנהלת .מוסדות הציבור ,כולל מוסדות התרבות והחינוך ,אולם למרות
הקשיים והלקוים קמה במשך הזמן מערכת מכשירים למלחמה ערה ומתמדת

נגד תהליכי ההתבוללות והטמיעה.
היהודים דוברי גרמנית מסתגלים מהר ובאופן יסודי לשפה ולהוי

של שכבת הבורגנות הבינונית והגבוהה שבחברה המקומית .ואילו' בבית
ובמועדון .או בקהילה הנפרדת ,הם רואים חובה לקיים את התרבות >

עהאמיתית".

האירופאית  --ואין תרבות אמיתית אלא

בלבוש

גרמני.

שמרנות רוחנית זו מכבידה על המגע ושיתוף הפעולה עם היסודות
האשכנזי והספרדי של הישובים ,אבל אינה מונעת פעולה ציונית שיטתית
) nomaהמיוחד של אמריקה הלטינית) ואינה  מנוגדת למינימום מסוים
של חינוך מסורתי לילדים .הספרדים מטתגלים אף הם מהר להוי המקומי,

אחד הגורמים לכך הוא קרבת הלדינו לספרדית ולפורטוגזית גם יחד
(במקרה ומדובר בספרדים ולא בבני ארצות ערב) .ואולם בבתיהם הם
מקיימים בהקפדה את המסורת היהודית בנוסחתה הספרדית  --מזרחית,
ואין לך קהילה ספרדית פחות או יותר ניכרת שלא תקיים תלמוד תורה
או בית ספר .על פי רוב ,המורה הוא גם ,החכם" של הקהילה; והמוסד

החינוכי נמצא בסמוך לבית הכנסת ,שכן שני המוסדות  --בית הכנסת
והתלמוד תורה  --הם הם מרכזי החיים היהודיים של הישוב הספרדי.
ההפרדה הקהילתית אינה קיימת למעשה במועדונים לדור הצעיר.
וזאת משום שלושה טעמים :א  --הפעולה בהם מתנהלת על טהרת הספרדית
או הפורטוגזית ,כלומר בשפה ובסגנון שהם טבעיים לדור הצעיר ללא
הבדל מוצא ההורים .ב  --אין הצעירים רוצים ומסוגלים להמשיך בהבדלים

ובהפרדת המסגרות של,הזקנים" .ג  --המועדונים מוקמים בדרך כלל
בבניני פאר ,מצוידים ומרוהטים יפה .הנטל הכספי והארגוני הכרוך

בהקמת מועדונים כאלה מחייב מאמץ משותף של הישוב המקומי ,ללא
חלוקה שבטית  --קהילתית.
מועדונים אלה מוקמים ומנוהלים לפי דוגמת בתי הי .מ .ק .א .הנוצריים
מבחינת הסידורים .הטכניים והארגוניים .הבסיס להם MTI Y TI
נוע
ר צנועים יותר ,שמטרתם העיקרית יצירת מסגרת יהודית לבילוי ולהוי
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אשר תמנע את הודקקותם של צעירות וצעירים יהודים למועדונים
הכלליים (מחשש נשואי תערובת)...

אולם במשך הזמן הם התפתחו לא רק מבחינה חומרית כי אם גם
מבחינת המערכת הרחבה של פעולות .בידור ,הוי ,אספורט ,תרבות; ועד
לפעולה ציבורית כללית ועד לקורסים לעברית ולהרצאות על בעיותיה של

מדינת ישראל.

7

פעולתו של הקונגרס היהודי העולמי ,הכנסים האזוריים של התנועה

הציונית ושל הקהילות ,הקשרים עם היי .וו א .ועם ,קונגרס התרבות*

האידישאי .בניזיורק ,ואחרון אחרון ,פעולתה של המחלקה לחינוך בגולה
של ההנהלה הציונית  --כל אלה הבשילו בשנים האחרונות את התנאים

והאוירה לדאגה משותפת ולטיפול מרכזי בבעיות חינוך ותרבות ביבשת.
תהליך זה עדיין בראשיתו ,ולא יתגבש ויתקדם עד שיקומו' המכשירים
הארגוניים  --ציבוריים לכך .אולם גם בהתחלות הצנועות שנעשו עד כה
צפונה ברכה רבה ,באשר העלו את הטיפול בשטח הזה לרמה גבוהה
יותר.
רשת החינוך מתחילה מגני הילדים (רובם בשפת הארץ ,בתוספת
עברית או אידיש) ,ונגמרת בגימנסיה עברית (מכסיקו ,ריו דה ז'נירו)

סמינר למורים (סאן פאלו) ישיבות (מונטיבידיאו) .היא כוללת שעורים
או קורסים ליהדות (בעיקר בקהילות הקטנות של דוברי גרמנית); בתי
ספר שהם תוספת לבית הספר הרשמי הממשלתי ומעמדם כלפי השלטונות
כשל קורסים לשפה ולמסורת היהודית (אורוגואי ,חלק ארצות הפסיפיק,

אמריקה המרכזית); בתי  DDאינטגרליים (ברזיל ,צ'ילה ,פרו .מכסיקו),

המוכרים ע"י הממשלה ,לומדים בהם כל המקצועות של בית הספר הממשלתי
הרגיל ) nova aoהמדינה) ואילו ללימודים יהודיים (עברית ,אידיש,

תולדות העם ,ידיעת ארץ ישראל ,חגים ומועדים) מוקדש מספר מסוים

של שעות ביום או בשבוע .בדרך כלל ,בתי ספר אלה עומדים על רמה

חינוכית ודידקטית  Drama amasמאהדתם והערכתם של השלטונות,
אבל אין הערכה זו מתבטאת בתמיכה כספית כלשהי ,באופן שהם מהוים

נטל כספי נכבד על הקהילה .מה גם שהיא משתדלת להקים בנין מיוחד,
מפואר ככל האפשר ,למען בית הספר ,ולציידו יפה ,הכל למען לעמוד

בהתחרות עם בית הספר הכללי שנראה תמיד כטבעי ותכליתי יותר
להורים ולילדים כאחד .עיקר חשיבותו של בית הספר האינטגרלי באפשרות

לקיים מסגרת כוללת יהודית ,לקשור את הילד לשיר העברי ,לחג היהודי,

וכו' .לעומת זאת ,ההישגים הלימודיים גרידא תלוים במעמד שהמורה
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למקצועות יהודיים רוכש לו לגבי , manהכללי*  --ובכשרונו לעורר אצל

התלמיד יחס וזיקה לערכי היהדות ,שאם לא כן הלימודים האלה יהיו
תפלים בעיניו.
יצירת הקשר האינטימי הזה ,הגישה החינוכית המיוחדת ,ובראש
וראשונה המסירות הבלתי מסויגת לתפקיד ,הם התנאים ההכרחיים
להצלחתו של המורה בבית הספר ,הנוסף* ,כלומר ,שמיועד ללימודים יהודיים

בלבד ואינו מוציא מכלל חובת החינוך החוקית .בית ספר זה ,שקדם בכל
 mas musaהספר האינטגרלי ,והמתקיים עדיין ,כאמור ,באורוגואי
ובשורת ישובים יותר קטנים (אבל גם בארגנטינה )  mmמעין משמרת
שניה לבית הספר הרגיל .נמצא שעל הילד ללמוד בשני בתי ספר כל יום,

שתיים או שלוש שפות בבת אחת :ספרדית ואידיש או עברית ,או שתי
השפות גם יחד .הוא מטולטל יום יום בין שני עולמות שונים ,אשר אחד
מהם הוא הנורמלי ,המקובל על הרחוב ועל הבריות (וברוב המקרים  --גם
על ההורים) והשני ערטילאי ,קשור במידה לא מעטה לעבר (של סבא
וסבתא ,של ההיסטוריה היהודית) או לעולם רחוק (מדינת ישראל ,התפוצות).

ההתמודדות בין שני העולמות על נפש הילד היא בלתי נמנעת, .העולם"

של בית הספר היהודי מסוגל להצליח רק באם יעלה את לימוד ההיסטוריה

או את קבלת השבת וטכס החג וכו' לחויה חינוכית עמוקה< .אם נקח
בחשבון שלא תמיד יודעים ומוכנים ההורים לסייע בבסוס מעמדו של

בית הספר היהודי ,ושחלק בלתי מבוטל של המורים לא קבל את ההכשרה
המקצועית הדרושה למילוי תפקידם ,הרי מותר להעלות על נס את
הישגיו של בית הספר היהודי ,תוצאה של ,השקעה" גדולה של אהבה,

מסירות והכרה של המורים והעסקנים.
משהתגבשו והתבססו המסגרות הארגוניות של הישובים (המוסדות
הקהילתיים ,ועד הקהילות והועדים המרכזיים) הדאגה לחינוך הופקעה מידי
קבוצות פרטיזניות של עסקנים והוטלה על הישוב כולו .התנאים החומריים

של בית הספר ותנאי עבודתו של המורה שופרו ,וכן עלתה רמתם
הפידגוגית של עובדי החינוך .תוספת חשובה לאין שעור הם המורים

והמורות הבאים מטעם המחלקה לחינוך בגולה בירושלים ,הן מבחינה

מקצועית ,הן מבחינת ההמחשה החיה של ,ידיעת ישראל" ,השימוש
בעברית וההוי הישראלי שהם מביאים אתם.

הקשר החי עם מדינת ישראל סיים למעשה את הפלוגתא הממושכת

| בין חסידי האידיש וחובבי העברית .במשך שנים רבות גילו האידישאים
הרבה יותר "יוזמה ופעילות והשתלטו על מערכת החינוך ,כשלצדם הדיבור

₪
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החי באידיש בחלק ניכר של הבתים ובציבוריות ,ותפקידה הלאומי החשוב

של השפה בתור אמצעי קשר עם העולם היהודי באירופה (ואף בארה"ב),

עם הספרות ,העתונות וחיי התרבות בכלל .לעומתם .לא יכלו חובבי העברית
? momשהם עצמם משתמשים בשפה זו ,או שקיימת איזו פינה בחיי
הישוב שהעברית מהווה בה ערך חי .ולכן השפה השלטת היתה אידיש
זבבתי הספר שהשתייכו לזרמים לאומיים למדו גם עברית .בתי ספר בעברית
היו מעטים.
המצב נשתנה באופן יסודי בשנים האחרונות .משקלה של האידיש
בחיי הבית והציבור ירד עם צמיחתו של הדור הצעיר, ,המקומי" ,ועם
חורבן המקורות של אירופה המזרחית .מאידך ,גובר הקשר החי עם

 APTAישראל ,ע"י העליה  --החלוצית והכללית  ,--התיירות ,נוכחותן
של הנציגויות הדיפלומטיות של ישראל ,פעולת השליחים וכו' .חוגים
רחבים למדי לומדים ושומעים עברית .העסקנים והמחנכים באו לכלל
דעה שהשפה העברית עלולה גם לשמש אמצעי  --קשר ומיזוג בין שלש
העדות הראשיות (אשכנזים ,ספרדים ודוברי גרמנית) , onעל היותה
בימינו המכשיר הלאומי בה"א הידיעה המקשר חלקי העם השונים בעולם.
לאחרונה ,רוב בתי הספר הם עבריים ,שלומדים בהם גם אידיש ,פרט
כמובן למוסדות שהיבסקציה מקיימת עדיין באורוגואי ובברזיל.
בסקירתנו על החינוך היהודי באמריקה הלטינית מן הדין שנציין .את
הנסיון של ,אורט" להקים בתי ספר מקצועיים בבואנוס איירס ,מונטיבידיאו,
לה פז (בוליביה) .מסתבר שנסיון זה אינו מלווה תנועה לפרודוקטיביזציה
בישוב היהודי; ולא התאמתה הסברה שנערים יהודים דורשי הכשרה
מקצועית יבכרו מוסד יהודי על בית הספר המקצועי הכללי .המוסדות

האלה לא התפתחו ,ובמידה והם מקיימים קורסים למקצועות שונים,
לומדים בהם גם תלמידים לא  --יהודיים לא מעטים.
למרות המאמצים וההישגים ,מצב החינוך היהודי ביבשת רחוק
מלהשביע רצון .אחוז הילדים בגיל בית הספר המבקרים בכל מוסדות
החינוך נע בין  06בקירוב במכסיקו (בסקטור האשכנזי של הישוב — (%51
פרו וקובה לממוצע של  02 -- 51אחוז בישובים הגדולים יותרי :ברזיל,
צ'ילה .ואורוגואי .אולם גם המספרים האלה אינם משקפים נכונה את
המציאות :המספרים הגדולים ביותר מתיחסים לגני הילדים ולכתות
הראשונות של בתי הספר .מכתה לכתה מספר התלמידים יורד באופן
חלול ,ונמצא כי אחוז הילדים המסיימים מחזור לימודים שמגיע בקושי
לרמת השכלה יסודית במקצועות,יהודיים" ,הוא קטן ביותר .אחוזים מסוימים

א
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טועמים טעם חינוך יהודי ,ויש אשר ההורים או תנועות הנוער ,או
גורם ציבורי מקרי ,דואג לטפח את הטעם הזה ולקיימו עד שהמתבגר ימצא
בעצמו את דרכו לתרבות היהודית .אלא שדאגה זו היא מקרית ,כאמור,
ואינה מקיפה אלא חלק מהילדים האלה .ואילו רובם המכריע אינו מגיע

כלל לראות צורת אל'ף ,או שזוכה לראותה בלבד ,אבל לא לזכרה...

אנו עדים למירוץ בין הרחבת רשת החינוך והעלאת רמתה לבין

הטמיעה הלשונית והתרבותית של הדור החדש ,מרוץ אשר טרם הוכרעו
ואין לדעת כיצד ומתי יוכרע.
הצורך באינפורמציה שוטפת על המתרחש בעולם ועל הענינים
הנוגעים לחייו היומיומיים של המהגר ,הוליד את העתונות המקומית באידיש,
נוסף לעתונות שמתקבלת מבואנוס איירס ומניו-יורק .לאחר מכן ,כאשר
המהגרים למדו את שפת הארץ ,המשיכו לקיים את העתונים מתוך זיקה
לאידיש ובעיקר משום הצרכים והענינים הספיציפיים של החיים היהודיים
בעתונות הכללית .מטעם זה קמה גם
שאינם  poלמצוא בטוי

 oעתונות יהודית בספרדית ובפורטוגזית ,בשביל החטיבות שאינן

דוברות

אידיש ובשביל הדור השני להגירה.

ברור מאליו כי היקפם המוגבל ביחס של הישובים היהודים אינו

מאפשר קיומה של עתונות גדולה ומפותחת ,אולם יש לציין כי שנל

העתונים היומיים :המופיעים במונטיבידיאו והעתונים בברזיל ,ms
קובה ומכסיקו (כולם  3 -- 2פעמים בשבוע) עומדים על רמה גבוהה
למדי וממלאים תפקיד חשוב בחיי הצבור המקומי .תפקיד דומה ממלאים
השבועונים  המופיעים בברזיל (פורטוגזית) ,צ'ילה; מכסיקו ,ונצואלה
(ספרדית) .כמו כן מופיעים ירחונים שונים ,אלא שרובם עלונים פנימיים

+y

של הקהילות ,ואינם מגיעים לכלל מעמד של עתונים.

לפי סקירת העתונות של הקונגרס היהודי העולמי מופיעים ביבשת (פרט
לארגנטינה)  :עתונים יומיים (אידיש)  ;2 --עתונים המופיעים  2--3פעמים
בשבוע  ,5 --מהם  1באידיש ופורטוגזית 1 ,אידיש וספרדית 3 ,אידיש
בלבד .שבועונים ,21 :ומהם אידיש  ;4 --גרמנית  ,1 --פורטוגזית :2--
ספרדית  ;4 --אידיש-פורטוגזית  .1 --דו שבועונים :אידיש —  2גרמנית
 ,3 -גרמנית-פורטוגזית  ;1 --ספרדית  ;4 --ובסה"כ .01 ,ירחוניםועלונים חודשיים :אידיש  ,1 --גרמנית  ,2 --פורטוגזית ועברית ,1 --
פורטוגזית  ,5 --ספרדית  ;11 --הולנדית (הודו המערבית)  .1 --נוסף
על כל אלה ישנם כתבי עת אחרים המופיעים בתקופות ממושכות יותר ,כגון

השנתונים במכסיקו וקובה ,רבעון באורוגואי ,וכו'.
*
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למרות המגבלות הטבעיות שבהיקף הישובים היהודיים ,שמשה עתונות

ענפה זו במה לפובליציסטיקה ראויה לשמה על בעיות ציבוריות מקומיות

ובמידת מה  --על הפרובלימטיקה הכללית של העם והתקופה .במקביל לכך,

צמחו ניצני יצירה ספרותית שנושאיה :לבטי הסתגלותו של המהגר ; ההוי

המקומי; לעתים  --הפרובלימטיקה הסוציאלית המקומית .הופיעו גם
+

מחקרים על תולדות הישובים היהודיים בכלל ועל התקופה הקולוניאלית
בפרט ,וכן על נושאים יהודיים כלליים יותר.

ראויה לציון העובדה  --כי המחקרים ודברי ההגות נכתבו בספרדית,

לא פחות ואולי אף יותר מאשר באידיש ,ואילו הסיפור ,הנובילה .והשיר,
רובם ככולם באידיש.

./
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בני הדור השני להגירה (ולא מעטים מהמהגרים החדשים יוצאי מרכז

אירופה) משתלבים יותר ויותר בעתונות הכללית של הארצות ,ביצירה
האמנותית ובחיי התרבות בכלל .לעומת זאת ,טרם מצאנו יהודים שהגיעו

לעמדה חשובה ביצירה הספרותית המקומית .בכל אופן ,מוקדם עדיין
להגדיר את תרומתה המיוחדת ,המקורית ,של ההגירה היהודית לתרבות

אמריקה הלטינית.

%

ציונות

לגבי רובם המכריע של יהודי אמריקה הלטינית אין בין הכרה ציונית

לבין תחושה יהודית ולא כלום .הזיקה לציון היא המקנה הרגשת הערך

העצמי של כל יהודי באשר הוא יהודי ,והפעילות הציונית היא היסוד והמניע

למילוי כל יתר המצוות הלאומיות  :ארגון הישוב ,הגנה על כבודו ,חינוך

יהודי ,דאגה להמשך היהדות ,וכו' .אמנם ,ציונות זו אינה מגיעה לכלל

חובת הגשמה ,ומותר לו כאילו לציוני הטוב שלא לעלות ,אלא להיפך,
IM

/

להשתרש ולהשתלב במרחבי אין-סוף של ,העולם החדש"; הפעילות היא

E

של העסקנים למיניהם .ועם זאת  --ציונות זו היא עממית ,כנה ,ועמוקה.
באשר לעליה ,יהדות אמריקה הלטינית לא היתה שונה מן הישובים

À

לעתים לא רחוקות קרתנית ותכליתה  --לספק את יצר הפעלתנות והכבוד

השאננים והשבעים בחלקים אחרים של העולם החופשי ,שאינם מקיימים
מצוה זו .אולם גם ביחס לעליה הוכחה חיוניותה ושורשיותה של הציונות
ביהדות זו ,שכן מאז קום המדינה החל זרם דק אבל בלתי-פוסק של עליה,
עיקרה עלית נוער חלוצי ,מקצתה של בני המעמד הבינוני (ברכוש ובגיל).
גם בממדיה המוגבלים והמצומצמים של עליה זו ,באופן יחסי היא גדולה פי

כמה וכמה מאשר העליה מארה"ב וקנדה ,או ממערב אירופה.
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הפעולה למפן המגבית (עד ל — 3/2491-הקרן היסוד  :משנה זו ואילך

 -המגבית המאוחדת למען א"י) חורגת ממסגרת של פעולה כספית .היאמקיפה את הישוב כולו והופכת תוכן מרכזי של התנועה הציונית ושל

הציבוריות היהודית המקומית  :הפעולות מסביב להרכב ההנהלה והועדים,
ולגיוס המתרימים  :ההסברה והתעמולה ,ע"י בקורי בית ,אספות חלקיות
ומרכזיות ,ועידות ארציות ואזוריות הבשורה הבלתי אמצעית על המתרחש
בארץ ישראל מפי שליחים -- ,כל זה מניע ומפעיל חוגים רחבים ביותר של
יהדות לטינו-אמריקה .בשנים הקודמות ,כאשר הקשרים עם העולם היהודי
ועם ארץ ישראל היו רופפים ,המגבית שמשה בטוי ופורקן לרגשי הזדהות
עם העם לתפוצותיו ולזיקה לציון ,עד שבישובים הקטנים והרחוקים ,הביקור
הקצר של נציגי המגבית היה כעין הפגנה מרכזית ואולי יחידה ,אחת לשנה,
של היהדות .בשנים האחרונות קיים קשר ומגע ער למדי בין הישובים האלה
לבין המרכזים בבואנוס-איירס ובניו"יורק ועם מדינת ישראל :בכל ארץ
וארץ קיימת נציגות דיפלומטית של המדינה ,והיא מרכז מקרין ,ישראליות*
בסביבה היהודית ; מאות יהודים יש להם בארץ בנים ובנות או .קרובים,
שעלו מאז קום המדינה ,ועוד מאות ביקרו בארץ בתור תיירים .אין הבשורה
מהארץ ,מפתיעה* ומעוררת כל כך ,כפי שהיתה משפיעה בשנים הקודמות.
ואולם חשיבותה של המגבית בתור מבצע לאומי-מרכזי קיימת ושרירה.

ההסברה הציונית מתרכזת גם היא במידה רבה סביב למגבית ,אבל
היא מקיפה גם נסיונות של הסברה רעיונית ופוליטית ,מאמצי חינוך ושכנוע
של הדור הצעיר ,ובישובים מסויימים  --ויכוחים עם האלמנטים -הלא-
ציוניים או אנטי-ציוניים (היבסקציה ,קבוצות קטנות של בונדאים ,ובתקופה
מסויימת  --עם אוהדי הועד היהודי האמריקאי אשר במשך הזמן נקטו

עמדה ציונית או פרו-ישראלית).
בשנים שלפני קום המדינה ,נעשתה באמריקה הלטינית פעולה ענפה

למען רכישת אוהדים לרעיון הציוני בקרב החוגים הקובעים בחברה הלא-
יהודית  :מדינאים ,אנשי רוח ואמנות ,מנהיגי תנועות פוליטיות ,וכו' .בהרבה
ארצות הוקמו ועדים נוצריים למען ארץ ישראל ,שתרמו תרומה חשובה
לענין הציוני בועידות הבינלאומיות ובאו"ם .פעולה .זו נעשתה ,AMI
בתיאום עם הסוכנות ובהדרכתה ,אבל בוצעה בעיקר ע"י כוחות מקומיים
אשר התעלן והתחזקו תוך כדי מילוי התפקיד האחראי הזה .כן השפיעה
ההסברה המכוונת ללא יהודים השפעה בלתי מבוטלת עַל משכילים צעירים

יהודיים ,הודות להצגת הענין במושגים קרובים לרוחם ובשפה מובנת להם

(ספרדית ופורטוגזית).
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מיסדי האגודות והארגונים הציוניים העתיקו מארצות המוצא את
השתייכותם לזרמים הפוליטיים"רעיוניים שבציונות ,ואילו הדור החדש יונק

השראתו מהחיים הפוליטיים במדינת ישראל ומסתמך מבחינה רעיונית על

היחסים (יותר  qualעל הדי היחסים) הבינמפלגתיים בארץ .בשני המקרים,
לא נעשה נסיון רציני להתאים את הפרוגנוזה הציונית של מזרח ומרכז

אירופה או את הפרובלימטיקה הפוליטית של מדינת ישראל למציאות

= החברתית ,הכלכלית והמדינית של אמריקה הלטינית .נסיון זה שמור דוקא
לתנועה החלוצית ,זו שאיננה גורסת קיום והמשך ביבשת ,ומשתדלת לחיות
חייה הרוחניים בהעברה לישראל .באופן פורמלי וארגוני קיימים בישובים

 pitaשל אמריקה הלטינית כל המפלגות והזרמים הציוניים ,ואילו

בישובים הקטנים ישנם אוהדים וחסידים:של כל זרם וזרם ,ויש אשר סכסוך
רציני הפורץ בין המפלגות בישראל משבש את היחסים האישיים בין עסקני
קהילה קטנה באיזו עיירה דרום"אמריקאית.

 modהויכוחים והמלחמות ,לשמם ושלא לשמם , paהמפלגות
והקבוצות ,ידעו ציוני אמריקה הלטינית להקים הסתדרויות אחידות וכוללות

(בברזיל ,צ'ילי; בוליביה) או מועצות וועדים מרכזיים (אורוגואי ,מכסיקו,

קובה ,פרו) עוד טרם נצטוו על כך ע'"י המוסדות העליונים בירושלים .גופים
מרכזיים אלה מתאימים את הפעולות הציוניות ומצליחים בדרך כלל לקיים

שיתוף פעולה מתמיד בין הארגונים הציוניים הרעיוניים והעדתיים ,והם

בעליי סמכות רבה כלפי  pmלגבי המוסדות היהודיים הכלליים .פרט
למקרים של מאבק עם היבסקציה (באורוגואי ,קובה ,ובמידה ידועה ,בברזיל),
לא עמדה בעצם בפני התנועה הציונית בעיה של כיבוש הקהילות ,אלא
במידה והציונים הפריעו אחד לשני ,ונתנו יד לגבאות אישית.
על אף התפתחותן וגיבושן של המסגרות הארגוניות של הישובים

(ועדים מרכזיים ,ועדי קהילות ,פדרציות וכו') ,עדיין משמשים המוסדות
המרכזיים הציוניים כתובת וסמכות כללית בעניני הישוב ,ורק התיאום
האישי ובמקרים רבים הזהות האישית של נושאי :התפקידים מונעים
סכסוכים סביב לשאלת הסמכות הפורמלית.
*

השלוחות הראשונות של תנועות הנוער הציוניות הוקמו ביבשת לפני

 my 30-25אולם הן נאלצו לעבור תקופה ממושכת של לבטים וחיפושי
דרך ,משברים ושדוד מערכות עד שחדלו להיות ,שלוחות" ,אלא שהתגבשו

בתור תנועות מקוריות ,שבני הנוער המקומי הם הנושאים החיים והאחראיים

להן ,ושיטות פעולתן מותאמות למציאות המקומית ולמנטליות של הילד

|

יהדות אמריקה .הלטינית

יליד הארץי הסתגלות זו לא היתה בה משום ויתור על ערכים
והנער היהודי

 .להיפך ,דוקא על ידי בך שהתנועות השכילו לראות
או סטיה מהמטרה
החניך והחבר על רקע המציאות המקומית ,הן התגברו על
לפניהן את

יון להפוך חטיבות צעירות של המפלגות הציוניות הקיימות .,או ארגוני
הפת
צופים יהודים ,או קבוצות נוער פוליטיות גרידא.
מלחמת השחרור ,שהשתתפו בה מאות אחדות של מתנדבים מאמריקה
הלטינית ,ויצירת המציאות הישראלית החדשה מסמנים את גמר הפרק

 ,של התחלות וגישושים ,בתולדות התנועה החלוצית ביבשת .מאז
הראשון
היא גדלה והתפשטה לרוב הארצות .באחדות מהן (ברזיל ,אורוגואי ,צ'ילי)
יא מקיפה  01עד  5אחוז מכלל הנוער היהודי בגיל  .81--01העליה
ה
חלוצית נמשכת בקילוח דק אבל מתמיד ,ממכסיקו ,צ'ילה ,ברזיל ,אורוגואי
ה

ובוליביה ,ומדי פעם עולים גרעינים וקבוצות קטנות מפרו ,קובה ,קולומביה
וכו' .חוות ההכשרה קיימות בצ'ילי ,אורוגואי ,וברזיל .נוסף לכך ,התנועות
המקומיות משגרות את חבריהן להכשרות בארגנטינה.
פרי החינוך החלוצי ביבשת הוא שורה מכובדת של משקים קיבוציים
שהוקמו או שהושלמו ע'י יוצאי התנועות האלו.
קיימים גם ,מרכזי* נוער ציוני ,המקיפים מספר רב של בני נוער לשם
פעולות הוי וחברה .כיון ש,המרכז" או המועדון מחייב .פחות ,ומסגרתו
רופפת יותר ,ניתן לו להקיף מספר גדול יותר של חברים  --ומאידך יותר
קשה בשבילו להבטיח רציפות ושיטתיות של פעולה.

התנועות והמרכזים מאורגנים יחד בבריתות של נוער ציוני .,שסמכותן

ותחומי פעולתן תלויות בנכונותם לשיתוף פעולה של שני הסוגים ,ובעיקר
של התנועות.

שעה שהתנועות החלוציות הן הגורם המתסיס והחי ביותר בציונות
הלטינו-אמריקאית ,ה,מרכז" או הארגון משמש מסגרת חשובה לחנוך לאומי

של הדור הצעיר ,ואין לראותו כפריפריה או פרוזדור לתנועה.

בכל אופן ,משקלו היחסי של הנוער המאורגן בתנועה הציונית וממילא
בציבוריות הכללית ,הוא אחד הקוים האופיניים והמקוריים של אמריקה

הלטינית.

בין ישראל לעמים
עמי אמריקה הלטינית זוכרים

ומדגישים את מוצאם וערכם המשותף

ואת קרבת השפה ,הדת והתרבות שביניהם ,ומעונינים לטפח את הסולידריות
האיברו-אמריקאית.

בו

בזמן

הם

קנאים

ביותר

לעצמאותם

וריבונותם,

ל ייר הרוה
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דם את המסגרת .המדינית"ממלכתית .למבנה .מוצק
ולהוטים להפוך בהק

אומה אחידה ומלוכדת .על המדינה לשמש כוה היתוך אשר
ומגובש של
ד האירופאי ,האינדיאני ,המסטיסי והמולטי ,ויחד אתם את
ימזג את היסו
ונות ללא הבדל מוצא ושפה ,ליישות לאומית-חברתית מאוחדת.
ההגירות הש
ין בה כפיה ,להיפך ,האומות החדשות האלה שוחרות חירות
קנאות זו א
אף ההפיכות  הצבאיות .התכופות ושלטונם של רודנים
וסובלנות ,ועל
ת ,היסוד התחוקתי (אולי מותר להגיד ,המגמה הלאומית
 manaשונו

דה תרבותית או חברתית שעה שהוא משתלב בתרבות
היהודי .נידון לירי

רה .המדובר כמובן ברמתן של השכבות השליטות
הספרדית-פורטוגזית העשי

את האינדיאנים ואת התערובות והתרכובות המגוונות
באוכלוסיה ,להוציא

תוקף המציאות ,שכבות שליטות אלה הן המהוות את
הבין-גזעיות .אולם ב

ת והלאומים החדשים ,הן הקובעות את דמות הארצות ,ואין
גרעיני האומו

לדבר עדיין על רמה ממוצעה של האוכלוסיה כולה.
שוב של ההתבוללות הוא האחוז המבוטל של היהודים
גורם נוסף וח
ללית .בערים הגדולות ,מספיק מספר היהודים כדי
ביחס לאוכלוסיה הכ

ה חברתית המתגוננת בדרך ליכוד פנימי נגד הטמיעה והכליון.
 piaיחיד
קטנים והמרוחקים ,שבהם פזורים יהודים אחד לישוב שניים
במקומות ה

ה ,אין מנוס מהתבוללות לשונית ,תרבותית וחברתית ,נשואי תערובת,
לעייר
ועד-לטמיעה מוחלטת.
מגמה הכללית לספוג ולמזג את כל היסודות שבהגירה ,ללא
לעומת ה

הבדל ,קיימת גם תופעה הפוכה :הסתגרותה של החברה הגבוהה של רוב
ארצות ביבשת מפני אלמנטים זרים ,שאין להם שורשים במורשת
ה
אצילית של קסטיליה ,ארגון ואנדלוסיה ,שאיגם קתוליים ,שאינםהאבירית

 naהגזע .הלטיני-ועל אחת כמה וכמה בפני יהודים ,שאין בהם אף אחת

מהסגולות המעלות ערכו של ,קבלירו*  --ולהיפך ,כל התכונות המאפיינות

את ה,גרינגו" (,ירוק"  --זר נחות דרגה) .ואל יהי ענין החברה הגבוהה קל

Sim

תחילות ביצירה חדשה ,בכל השטחים והמובנים.
צעירות מ
ת התרבות של העמים האלה היא גבוהה למדי ,ואין
יש לציין כי רמ

במ

היסודית) הוא של משטר דימוקרטי ליברלי.

 Donהממלכתי , DAM momהאוניברסיטה ,המקצועות
pa
שיה החדשה ,פותחים בפני המהגר סיכויים .רבים ואפקים
החופשיים ,התע
היהודי ,אשר חש בבשרו המגבלות וצרות-התחומים של
רחבים .למהגר
פה והמזרח התיכון ,ואף לבנו שנולד ביבשת החדשה ,קוסמים
מדינות אירו
ם הנרחבים של ארצות ברוכות"טבע אלה ,שבהן אומות
במיוחד האופקי
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אחרת שבה יוכל להשתלב האדם האירופאיי
בעינינו ,שכן אין שכבה אזרחית

ה ,באה שכבת בני התערובת שבקושי הגיעה
מיד לאחר החברה הגבוה
ם,
ות נמוכה ,ולאחריה המון דלת העם ,אינדיאני
דרגת בורגנות זעירה ופקיד

ל
והעיירות ,שהם חומר מענין לחקר אתנולוגי של
כושים .אנשי הכפרים
שבטים פרימיטיביים או של שרידי תרבויות עתיקות.
דים שונה מארץ לארץ לפי דרגת יציבותו של המשטר
 oraליהו
הסובלנות הגזעית והלאומיות הכללית .לכן אין
הדימוקרטי ולפי מידת

sy

ורוגואי הדימוקרטית ,ובברזיל המסוגלת .לשמש nova
הבעיה .קיימת בא
 -סובלנות בין לבנים ,כושים ,אינדיאנים ,מונ"לעולם כולו באשר ליחס

sig

ות המשתזרות ומשתלבות בין ארבעת הגזעים .לעומת זאת,
גוליים והתערוב
יפיק ובאמריקה המרכזית ,שבהן בעית האינדיאנים ומקומם
בארצות .הפס
הבעיה החברתית הדחופה והקשה ביותר ,גם היחס ליהודים
באומה היא
מסובך .ורגיש יותר.

ת מלחמת .העולם השניה התנהלה ביבשת תעמולה אנטישמית
בתקופ

טתית וענפה מטעם הסוכנויות הגלויות והמוסוות של הנאצים ,בסיוע
שי
ראנקו ,חלק מסויים של הכמורה הקתולית ,וחוגים לאומניים
אוהדיו של פ

יסטיים מקומיים .גם אחרי המלחמה נמשכה ההסתה על ידי מנהיגים
פש
ופעילים נאצים שנמלטו לאמריקה הדרומית ,יוצאי צבא אנדרס הפולני
(שהתישבו בפרגואי ובצפון ארגנטינה) ופליטי האקטיבה הפאשיסטית

 .תעמולה זו לא הצליחה לחדור לשכבות רחבות של האוכלוסיה,
באיטליה
שארה ליברלית ביסודה ,אולם הספיקה לגרום כמה וכמה תקלות וליצור
שנ

מתיחות במקרים לא מעטים.
המסיתים האנטישמיים ידעו להציג את גל הפליטים היהודים מגרמניה

א

וארצות הכיבוש הנאצי כחדירה של אלמנטים בלתי רצויים מבחינה כלכלית
ולאומית :שעה שהמדינות .זקוקות למהגרים חקלאים ולפיתוח תעשיה ,אלה

באים לעסוק ברוכלות ובמסחר ,ואינם אלא מנצלים לטובתם את עם הארץ.
ואמנם פורסמו בשנים ההן צווים האוסרים על מתן אשרות כניסה לאנשים

חסרי אזרחות קבועה (קולומביה ,)8391 ,לבני מוצא שמי (בוליביה)0491 ,
לאסיאטים ,וליוצאי לבנון ,מצרים ,הונגריה ופולין (גואטמלה .)2491 ,בקוסטה

ריקה הוטל איסור על הרוכלות .בבוליביה הוגשה לפרלמנט הצעת חוק

) (2491האוסר על כניסתם של כושים ,מונגולים ויהודים .ההצעה נדחתה
עִי הסינט ,אבל למעשה נהגו לפיה הקונסוליות ,משך שנים אחדות .הדברים

הגיעו כדי כך ,שהקונסוליות ושלטונות ההגירה של רוב ארצות היבשת
החמירו מאוד במתן אשרות"תיירות ליהודים שהתאזרחו באחת מהן ,וזאת

26 E

משה קיטרון

ות ההסכמים הבינלאומיים והנוהג של חופש התיירות ההדדית לאזרחים
למר

ולמתאזרחים של מדינות היבשת.
תוד כדי המאבקים המקומיים נגד האימפריאליזם הכלכלי הזר .בעיקר

%
va
1
morra mer
 7 mmל לחרו

fi

הובעה למשל רשמית ופומבית ע"י הקונפדרציה של האיגודים המקצועיים
בבוליביה ,כאשר נציגיה נכנסו לממשלה על מנת להלחם על עצמאותה

,

הכלכלית של המדינה.
מן הדין לחזור ולהדגיש ,כי גילויים אלה של אנטישמיות פעילה אינם

אפיניים לעמי הארצות ואף לא למשטרים השוררים בהן ,כי אם ,הובאו"*
) “9 291גורמים מבחוץ ,ואולם אין להתעלם מהם ואין לזלזל בסכנה של

חדירת הנגיפים והארס הזה .בכל אופן ,בעית היחסים בין הישוב היהודי

לבין האוכלוסיה הכללית אינה של אנטישמיות .אלא של תנודת התהליכים
-

|
|

של ארה"ב ,הועלתה גם ההאשמה הידועה כל כך מתולדות הגלות,

שהיהודים משרתים את השליט והמנצל הזר ,לרעת המדינה והעם .דעה זו

והכוחות המושכים וממזגים מחד ,הדוחים ומפרידים מאידך .משחק ותגודה
שקיימים  manaובישוב היהודי ,ובכל אחד משני הגורמים ,המניעים
והגילויים הם שונים בתכלית.

 היהודי שנכנע לגורמי ההתבוללות והטמיעה ,או שנמשך אחריהסיכויים  הניתנים למי שמתבולל ומשתלב ,מגיב ברגישוּת הבה על כל

גילוי של הפליה חברתית ,והריהו מצטרף ומתכנס לחוייתו היהודית ,בין
שערכי התרבות וההויה של העם ידועים לו ומובנים ,בין שהוא מנחש אותם

ומרגיש במעומעם .יתר על כן :לא מצאנו באמריקה הלטינית שאיפה או
נטיה מפורשת ,שבכוונה ובהכרה ,להתבוללות (פו'ט אולי למקרים אינדיבי-
דואליים ,בודדים) .פירוש הדבר,שהמגמה המודעת של בני הישובים האלה,

ובמיוחד של הדור הצעיר ,היא לקראת פתרון אשר הנסיון ההיסטורי מעמיד
בסימן שאלה :המשך היהדות בתור קטיגוריה תרבותית-לאומית"חברתית,

קיום קשרים אמיצים עם תפוצות ישראל ומדינת ישראל  --ובו בזמן
השתרשות מלאה .בלתי מסוייגת ,של כל יהודי באופן אישי ושל הישוב

בתור גוש חברתי ,בחיי הארץ ,במשטר הדימוקרטי שלה ,ביצירתה הרוחנית
וכו" וכו כיון והיסוד הדתי הוא רופף למדי ביהדות אמריקה הלטינית ,אין
במגמה זו משום חזרה על הנוסחה של ,גרמנים ,צרפתים ,אנגלים וכו" וכו'
בני דת משה" .ההגדרה המתקרבת ביותר לתכנה של המגמה הנפוצה היא

aa

של אזרחים נאמנים ושלמים של האומה הברזילאית ,הצ'ילנית ,האורוגואית,
וכו' -- ,בני ה עם היהודי.

יהדות אמריקה הלטינית

1

הדור החדש
מה האפשרות המעשית לקיים נוסחה זו של אזרחות מקומית שלמה
ושל נאמנות יהודית מלאה ,מה פירושה האמיתי של הנוסחה ,ומה ההנמקה
העצמית ,למלחמה על המשך יהדות  --אלה השאלות שבהן
הפנימית,

מתלבט ביודעין ושלא ביודעין הדור היהודי החדש ביבשת .הכוונה איננה
לדור שני להגירה מבחינה כרונולוגית ,שכן בישובים אחדים ,ובסקטור
הספרדי בפרט .ישנם כבר בני שלישים ורביעים למהגרים הראשונים --
כי אם לרבדים החברתיים-ציבוריים החדשים של ילידי הארצות ,אשר

מגבירים ומרחיבים את חלקם בחיי הציבור היהודי ,את אחריותם לקיום
המוסדות המקומיים ,ואת דאגתם לקיום הקשרים עם הארגונים היהודים
הבינלאומיים ועם מדינת ישראל.
חילופי המשמרות .גורמים גם לשינויים  מהותיים בצורות הארגון,
בגישה ,לבעיות הישוב ופתרונן ובהופעה כלפי העולם החיצוני .לא עוד
,ייבוא" תכנים ומסגרות של חיי ציבור ,מהמולדת הישנה" ,כי אם צמיחה
וגילוי של חיים יהודים מקומיים .על החיוב (טבעיות ,התאמה למציאות,
בטחון עצמי) והשלילה (החלשת השרשים בעבר ובמציאות העם ,ירידת
רמת התרבות היהודית) שבדבר.
הנהגת הישובים ברובה עדיין בידי הדור הישן :בעית .ההשתלבות
ושיתוף הפעולה טרם מצאה פתרונה המלא ,וישנם מקומות ושטחים שקיימת
בהן עדיין השאלה מי ומתי יירש את מיסדי ובוני הישוב  וימלא מקומם.
אולם לפי הנסיון של השנים האחרונות מותר להניח כי בעיות אלו מוצאות

פתרונן באופן טבעי ומניח את הדעת .דור חדש זה מעורה בתרבות ובהוי
של ארצות היבשת ,חושב ומדבר ספרדית או פורטוגזית ,הופעתו היא
עלטינו-אמריקאית" .דאגתו להמשך יהדות ולמסגרות הציבוריות של
הישובים ,ביטוייה שונים בהרבה מאשר אצל הדור הישן ,אבל ביסודה
ובמהותה אינה עמוקה וכנה פחות.
לגבי עתידה של יהדות אמריקה הלטינית ,השאלה המרכזית היא :מה
המטען הרוחני היהודי אשר יוענק לדור החדש למען שווי משקל מול

התרבות הכללית אשר הוא מכיר וחי בה עד כדי אפשרות של יצירה

הנוער רוכשים בבית הספר היהודי ,ולא יספיק לשם כך סכום פעולות
והזדהות ? מטען זה לא יצטבר מהרכוש הזעום כל כך אשר  02האחוז של
התרבות של הקהילות ,הארגונים והמפלגות ,כפי שהן בימינו  --ואין תקוה
שבעתיד הקרוב יתגבש הוי מיוחד יהודי ,אשר יהווה הרקע הטבעי לצמיחה
ולצבירה של ערכי תרבות יהודית.
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הוה אומר ,שהעתיד תלוי בהיקפם ובעמקם של הקשרים אשר ייכונו
בין הישובים היהודים באמריקה הלטינית לבין המרכזים היוצרים של העם

היהודי ,ובראש וראשונה עם מדינת ישראל .ואמנם ,קשרים אלה הם ערים
והדוקים .הקהילות וועדי הקהילות מסונפים רובם ככולם לקונגרס היהודי
העולמי ,משתתפים בהתמדה בפעולותיו ,כנסיו וועידותיו ,וע"י כך הם באים
במגע חי עם הפזורה היהודית כולה .ישנם גם חוגים הדוגלים בקיום קשרים
עם הועד היהודי האמריקאי ,אבל ביסודו ,המניע האמיתי לקשרים אלה הוא
הרבה יותר ,לאומני" וציוני מאשר פללו אי פעם מייסדיו ומנהיגיו של

הועד הנכבד הזה .שרידי הזרם האידישאי ,ובכלל חובבי האידיש ,תוהים
אחרי השראה מהמרכזים שבניודיורק ובואנוס-איירס.
ובאשר לישראל ולעברית :
האינטליגנציה והמנהיגות של הישובים מצטופפות סביב לשגרירות
ולצירות הישראלית ,שהיא מקור סמכות ומעמד ציבורי ,היא המגלמת את
הכבוד העצמי של כל יהודי ונותנת הגושפנקא להיותו יהודי .מתרבים
והולכים הקורסים והחוגים ללימוד עברית ,והדיבור בעברית בסיסית הופך
אפנה בחברה ,הטובה" בריו דה"ז'נירו ,סנטיגו דה-צ'ילי ,ואין צורך לומר
בין קרובי היורדים המרובים בונצואלה.

במועדוני הנוער המפוארים אשר הוקמו לכתחילַה למען אשר בני

(והעיקר , (nuaישראל יבלו וירקדו בחברה יהודית ויימנעו ככל האפשר
מנשואי תערובת .מתענינים כעת ומתעמקים בתהליכי קיבוץ הגלויות ומיזוג
הגלויות במדינת ישראל ,ובבעיותיה הבטחוניות והמדיניות.
כשם שהמגבית המאוחדת משמשת בשביל הדור הישן מעין תחליף

לעליה לרגל ,כן ניזון הדור החדש מהשיר הישראלי ,מטכס הנערך (המבויים)
במתכונת ישראלית ככל האפשר ,התקליט והתמונה והקישוט המובאים
מישראל ,וגו'.
אכן ספק האם התקליט והקישוט והמאות המעטות של מלים ,בעברית

בסיסית* מספיקים כדי גיבוש אינטליגנציה יהודית שבכוחה להבטיח המשך
נאה ליהדות ביבשת גדולה זו .עדיין גלי ההתבוללות מציפים את איי

היהדות הקטנים ,גורפים מהם רגבים וגושים ומאיימים לסחוף אותם כליל.
המאבק בעיצומו ,וסופו מי ישורנו.

ואולם במידה וקשרים אלה הם גם צינורות ליניקה רוחנית ולעידוד
ארגוני ,הרי נודעת חשיבות רבה גם לתקליטים ולקישוטים ולסמלים בתור

ביטוי חיצוני למחזור"דם פחות או יותר PPD
ההיסטוריה למדה אותנו לכבד את כוחו המופלא של הניגון המרטיט
לבבות יהודים  --ומצילם מטמיעה.
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דיר בנימין רינסקי

הישוב היהוד? בארגנטינה
יהודי ארגנטינה מהווים כרגע אחד הישובים היהודיים החשובים
והגדולים בעולם .מצב זה הינו יחסית חדש ונוצר עקב השואה אשר
מחקה מעל פני האדמה את הישובים היהודיים המפותחים ביותר .הן
מבחינה לאומית והן מבחינה תרבותית .כך נהפך הישוב היהודי בארגנטינה,

המונה  000054איש ,לאחד המרכזים המאוכלסים והדינמיים ביותר של

 nyמבחינת גודלו הוא כרגע השלישי בעולם ,יחד עם יהדות אנגליה

ואחרי הישובים של ארצות הברית וישראל ,ומבלי להביא בחשבון את

יהודי ברית המועצות .אשר נגד רצונם  TANרצוננו אינם משולבים
כיום בחיים הפעילים של עמנו.
לכן עיניו של העם היהודי נשאות לעבר הישוב שבו עסקינן .והוא
מצדו מנסה ,ולפי דעתי מצליח ,לעמוד במעמסה הקשה שהוטלה על שכמו.
מקורות
ההגירה היהודית ההמונית לארגנטינה התחילה לפני  07שנה.
באוגוסט  9881הגיעה לחופיה הקבוצה הראשונה של יהודים אשר מנתה

 4איש .בחודש נובמבר ,נוסד הכפר החקלאי הראשון :מויסס ויל.
כעבור שנתים יסד הנדבן  domהברון הירש ,את חברת
ההתיישבות היהודית (י .ק..א) ,אשר נהפכה מהר מאד למפעל התישבות

אדיר .המשימה אשר היי .ק .א .הטילה על עצמה היתה הצלתם של המוני

יהודים ממזרח אירופה והכוונתם לחקלאות בארץ דימוקרטית וחדשה.
אולם ההגירה היהודית לארגנטינה בצורה אינדיבידואלית החלה .עוד
לפני כן .ב 2681-נוסדה הקונגרגציה היהודית של הרפובליקה הארגנטינית.
היהודים הראשונים הגיעו לארגנטינה ,ולאמריקה הלטינית בכלל,
בזמן שאזור זה היה עוד כפוף למרותם של ספרד ופורטוגל .בשטח השייך
כיום לארגנטינה ,אורוגווי ,פרגווי ועל חלק של בוליביה השתרעה ,המלכות

המשנית" של ריו דה לה פלטה .הרבה יהודים ברחו לשם מצפורגיה של
האינקויזיציה וחלקם המשיכו במולדתם החדשה לקיים בסתר את מצזותיה
של  naהיהודית .זרועותיה הארוכות של האינקויזיציה הגיעו במשך "
הזמן גם לעולם החדש והרבה מאחינו נפלו בו על מזבח קדוש השם .אלה

שניצלו לא קיימו אף פעם חיים יהודיים מסודרים ועקבותיהם הלכו
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היהודיים

בארגנטינה נולדו

יסד את המפעל הפילנטרופי י .ק .א בכוונה להפוך את היהודים שהביא

לארגנטינה לעובדי אדמה .קבוצת המהגרים הראשונה ,המוכרת בשם

עילידי  appיסדה את הכפר היהודי החקלאי הראשון :מויסס ויל.

ב

התישבות
במזל

של

התישבות.
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לאבוד במרוצת השנים .הם שמשו נושא להרבה מחקרים ודעת חוקרים
קבעה שבעורקיהם של בני רוב המשפחות המסורתיות והאריסטוקרטיות
של ארגנטינה נוזל דם יהודי .בבית עלמין עתיק ואריסטוקרטי של
בואנוס איירס ,--לה רקולטהי --ראיתי מצבה  --הייתכן שיש יותר
מאחת --כשעליה חרותות אותיות עבריות.
אולם החיים היהודיים המסודרים בארגנטינה החלו כאמור בסוף
המאה שעברה .באותה העת חיו בארץ זו עשרת אלפים יהודים .מאז
התחלת המאה עד סוף מלחמת העולם השניה הגיעו לארגנטינה כרבע
 qriaיהודים .בשנים האחרונות צומצמה בהרבה כניסת היהודים לשם
עקב ההגבלות שהוטלו על ההגירה .יהדות ארגנטינה נלחמה ,ולעיתים
בהצלחה נגד הגבלות אלה.
למרות שסטטיסטיקות מדוייקות אינן בנמצא ,הדעה הרווחת הינה שכיום
חיים בארגנטינה כ 000,054-יהודים .שני שליש מהם מתגוררים בעיר
הבירה  --בואנוס איירס  --והשליש הנותר בערי השדה ,כגון רוסריו,
קורדובה ,באיה בלנקה ,סנטה פה .פרובינציה של אנטרה ריוס וכו'י

אליה ,שהגיעה על ספון האניה ,ווסר" ,התוספו במהרה המהגרים שבאו
באניות ,טיזוקה", ,ליסבואה", ,פרגואי" ו,פמפה" .בניהם ובני בניהם
של אותם החלוצים מרגישים כיום ,בזכות אבותם ,כמין אריסטוקרטיה
של הישוב היהודי בארגנטינה:

למהגרים הראשונים היתה הכרה לאומית יהודית עמוקה ביותר .היו
אלה ימים מהפכניים בחייו של העם היהודי :הרצל הופיע אז בזירה עם

ספרו ,מדינת היהודים" .גל המגרים נסע לארגנטינה ,אולם חלם על ציון.

פובליציסט דאז התפרסם בזכות מאמריו ,מן ה 8-עד ה :"72מארגנטינה
לציון.

החיים של המתישבים הראשונים היו קשים ויום יום הם נתקלו

במכשולים כבדים .משפחות שלמות נפלו קרבן למעשי רצח ולפעמים
חייבים היו המתישבים ללכת אחרי הכלל של ,עין תחת עין" .ידוע,
למשל ,המקרה של אותו יליד שרצח בדם קר משפחה שלמה שהתגוררה

|
|
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בבית עלוב בסביבות מויסס ויל .היהודים התרתחו ,הצליחו לתפוס את
הפושע ,הכוהו קשות ,קשרוהו לרגליו של סוס ושלחוהו לכפרו+ ,למעז
ישמעו וייראו" .חוק הג'ונגל שרר במדבר ,בשממה הפוריה והמוזנחת מימי
בראשית .עבודת האדמה התנהלה בתנאים קשים :ללא בתים וללא אהלים,
לכל היותר זכו בהתחלה המתישבים לפחונים כדי להתגונן במקצת מן

הגשמים ומן הקור .תנאים אלה שררו .במשך שבועות על גבי שבועות
וחדשים על גבי חדשים.

הרבה מהגרים רצו לחזור לאירופה וחלק מהם אמנם חזר .אולם

הרוב נשאר במקום .לאותם האנשים ,אשר לא זכו לפני כן לראות מחרשה,

היה חשוב לא רק שקום חייהם במדינה חפשית :להם היה חשוב גם

האידיאל של חזרה לאדמה .בכמה זיעה ובכמה עמל ,בכמה מאמצים
ובכמה דם ,עלתה לאותם היהודים החזרה לאדמה!

במשך הזמן נוסדו יותר כפרים בפרובינציות של סנטה פה ואנטרה

ריוס .כך נולדו מוניגוטס ופלסיוס ,מאוּריסיו וסן אנטוניו .לאט לאט

התרבו הנקודות החקלאיות בפרובינציות ההן וגם בעוד שתים :לה פמפה
ובואנוס איירס .המתישבים גאלו את האדמה ,עשו ימים כלילות בעבודה.

החקלאית ,זרעו והתפללו לגשמים ושמחו על שסוף סוף נתנה להם האפשרות
לעבד את האדמה.

לרשות הכפרים עמדו במקומות שונים ששה מיליון דונם של קרקע.

בתולה .כמה אלפי משפחות הרוויחו את לחמם בעבודת האדמה ,אולם
במרוצת השנים, ,כשגדל מספר המהגרים ,גדל גם הגל מן הכפר אל העיר.

> ב 1491-היו בערך  0083משפחות יהודיות שעבדו את האדמה או התעסקו
במקצועות הקשורים בחקלאות .כיום אין לנו סטטיסטיקות מדויקות ,אולם
ברור שמספר זה הולך וקטן.

רבות דובר על ההתנוונות של ההתישבות היהודית בארגנטינה .בני
המתישבים איגם נשארים בכפרים אלא פונים לערים הגדולות ,כשהמק-
צועות החופשיים ,המסחר ,החיים הקלים יותר ,מושכים אותם .אדמות
רבות שהיהודים גאלון והוציאון מתחום המדבר ,נמכרו לגויים.
המבקר במויסס ויל או בכפרים של אנטרה ריוס כיום אינו יכול

לקבל אף את המושג הקלוש ביותר על פרצופם של יישובים אלה בזמנם

של ה,גאוצ'וס" היהודים ,כפי שתארם אלברטו גרשונוף .במויסס ויל,
לדוגמא ,יותר ממחצית האוכלוסיה אינה כיום יהודית.
אולם למרות שאפשר לדבר על תהליך של התנוונות של ההתישבות

היהודית בארגנטינה ועל כך שימיה המפוארים כבר עברו ,לא נמחקו

í
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מפעליה מעל פני האדמה .מאות ,ואולי אלפי משפחות ,ממשיכות לעבד

את האדמה באותה המסירות והנאמנות שאפינה את אבותיהם.

פעילות כלכלית

הישוב היהודי תופס בארגנטינה מקום מכובד בחייה הכלכליים של
המדינה.

יהודיים.
הקואופרטיבים הראשונים בארגנטינה קמו הודות ליזמה היהודית.
הקואופרטיב הראשון שהוקם בארץ זו בשנת  1091היה ה;סוסיאדד

את הצרכים של המתישבים היהודיים בלוסיאנויל ,פרובינציה של אנטרה
ריוס .כעבור שנים מספר ,ב ,4091-הוקם בקלרה (כפר על שם אשתו
של הברון הירש ,גם הוא בפרובינציה של אנטרה ריוס) הקואופרטיב
עפונדו קומונל* (קרן של הקומונה) וב 8091-נוסד ה,מוטואה אגריקולה?
(ארגון לעזרה הדדית בין חקלאים) במויסס ויל ,פרובינציה של סנטה פה.
כיום ישנם בכל הכפרים היהודיים קואופרטיבים ,חלקם כלליים וחלקם

seis peio ME ar

מיוחדים לענפים מסוימים של ההתישבות ,כגון של רפתנים .שני יהודים
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אגריקולה לוּסיאנויל* (ארגון חקלאי של לוסיאנויל) ,אשר בא למלא

se

בסך הכל פועלים כיום בארגנטינה כמעט  04ארגונים לפיננסים ואשראי

ARANA A

סחורות בתשלומים.
היהודים ,הן בבואנוס איירס והן בערי השדה ,מראים נטיה בולטת
להתעסק בענפיו השונים של המסחר .מבלי שתהיה בידי סטטיסטיקה
מדויקת  bomלהבטיח שכמחצית יהודי ארגנטינה הינם סוחרים.
גם בחרושת תופסים היהודים עמדה חשובה .הרבה מטויות בסביבות
בואנוס איירס  --סן חוסטו ,וילה לינץ  --הוקמו ביזמת ההון היהודי.
גם בתי חרושת רבים אחרים ,בענפים שונים ,שייכים ליהודים.
ישנם בארגנטינה  DAבנקים יהודיים מאד חשובים .רובם הוקמו
כקופות לעזרה הדדית .כמה מהן ,התאחדו והקימו ב 9391-את ה,בנקו
ישראליטה דל ריו דה לה פלטה" .בנק זה הינו כיום ,מבחינת תנועת
ההון שבו ,אחד מן הגדולים שבארגנטינה ,ומשרדיו שוכנים בבנין פרטי
 INDשל כמה  mpישנם עוד שני בנקים יהודיים חשובים
ה,בנקו מרכנטיל ארחנטינו" ,אשר נוסד ב ,3291-וה,בנקו אנדוסטריאל",
אשר נוסד ב .7191-עד היום הזה מתקיימות גם כמה קופות לעזרה הדדית.

ES reza ES A

בדומה לארצות אחרות התחילו ,אותם היהודים שרצו להתמסר למסחר;
לעסוק ברוכלות ,ונסעו מכפר לכפר ומבית לבית ,כדי למכור כל מיני
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היו היוזמים של התנועה הקואופרטיבית בארגנטינה :מר סחרוף ז"ל ומר
יצחק קפלן ,ייבדל לחיים .הקואופרציה בארגנטינה מתפשטת כיום כמעט
על כל ענפיו של המסחר והתעשיה ,אולם גם עכשיו תופסים יהודים
מקומות מפתח ברוב הקואופרטיבים.
אפשר להגיד שעם התחלת ההגירה היהודית לארגנטינה פורסמו

AAA A

העתונים היהודיים הראשונים בארץ זאת .השאיפה של היהודים להביע
את עצמם ולשמור על אחדות העדה  --והעתונות האידית היתה דרך
לביצור אחדות זאת  --הן שהמריצו לפירסום כתבי עט .מהתחלת המאה

ועד עצם היום הזה ,כמעט ללא הפסק .הוצאו לאור עתונים ,שבועונים
וירחונים .בהתחלה היו רובם ככולם כתובים אידית ,אולם במרוצת השנים
התחילו לצאת לאור עתונים בספרדית ,ואף בשפות אירופיות שונות --

כגון הונגרית  --אשר באו לספק את הצרכים של מהגרים יהודים מארצות
שונות.

מאמר זה אינו המקום המתאים לתאור מקיף של תולדות העתונות
היהודית בארגנטינה ,הואיל וענין זה הוא נושא לסקירה מיוחדת .ראשיתה
של העתונות היהודית בארגנטינה היתה עוד בישובים החקלאים של
אנטרה ריוס ובמויסס ויל ומותר לה ,ליהדות ארגנטינה ,להיות גאה על
צעדיה הראשונים של עתונותה.

כיום מופיעים בבואנוס איירס שני עתונים יומיים באידית שנוסדו
לפני כ" 04שנה, .די פרעסע" ,די יידישע צייטונגי .לשניהם תפוצה נכרת,
הן בעיר הבירה והן בערי השדה .באותה השפה מופיעים במקומות שונים
של המדינה ירחונים ושבועונים רבים .הנפוצים ביותר ביניהם הינם
,די שפיגל" ,ודי ארגנטינע מאגאזין", ,דווקא* ועוד.
בספרדית YD

עתון שבועי

בעל

השפעה

רבה, :אל

מונדו

ישראל
יטה? (העולם היהודי) .כמו כן מופיעים בספרדית מספר ירחונים

ושבועונים .בי
ניהם קנו להם שם במיוחד ,לה לוס" (האור) ו;ישראלי
(של היהדות ה
ספרדית) ועוד שלושה שבהם מתפרסמים מאמרים בעלי

רמה מאד גבוהה; :דבר", ,ירושלים ו, --קומנטריו".
כן יוצאת
לאור עתונות מפלגתית די מפותחת ,הן באידית והן
בספרדית .מופיע
ים חוץ מזה בטאונים כמעט של כל ארגוני הנוער --

רובם ככולם בספר
דית  --של המועדונים ,הארגונים השונים וכו;

ישנם גם כמה
מו"לים אשר רובם צצו בשנים האחרונות ,מאז הקמת

המדינה .חברה להוצאה
לאור מאד חשובה ,הנקראת ,יהדות פולין",
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פרסמה עד היום יותר ממאה ספרים באידית .מנהלה הינו--מר מרק
טורקוב (כיום נציגו בדרום אמריקה של הקונגרס היהודי העולמי) .המו"לים
האחרים , --ישראל*, ,קנדלברו", ,אסרבו קולטורל", ,גליזר",,אסטרלס",

 -- “729,הטילו על עצמן מעמסה כבדה ,אולם נושאים בה בכבוד:
תרגום יצירות ספרותיות מובחרות של העם היהודי לספרדית .פרסומיהם
מקרבים את הגוים ובייחוד את הנוער היהודי :לספרותנו העברית והאידית,
מקצועות חפשיים
כמו ביתר תפוצות הגולה ,כן גם בארגנטינה מיוצגים היהודים ברוב
המקצועות החפשיים .הרבה בנים של המתישבים עברו לערים לקנות להם
דעת ומקצוע .באוניברסיטאות .במשך הזמן הצטרפו אליהם הבנים של

המהגרים החדשים .השאיפה של ההורים הינה שהבנים לא יצטרכו לחיות
אותם החיים הקשים שהם חיו ולכן נשלח הדור הצעיר ללמוד מקצועות

חפשיים ,הנחשבים לקלים יותר.
ישנם בארגנטינה כיום כאלפיים רופאים ,מאה וחמישים מהנדסים,
שמונה מאות עורכי-דין ,נוסף להרבה אדריכלים ,מורים ,רוקחים ,AN
בני הישוב היהודי.

היהודים בחייה הלאומיים של ארגנטינה

הרבה יהודים השתלבו במשך  ADIA jamהמדיניים ,התרבותיים,
הכלכליים והחברתיים של ארגנטינה.
בשדה הפוליטיקה ,ביחוד במקומות המפתח ,היתה עד הזמן האחרון
ליהודים מועטים בלבד דריסת רגל כל שהיא .בבחירות האחרונות ב,8591-
נבחרו כמה צירים יהודיים לפרלמנט ושני מושלים של פרובינציות  היו
ממוצא יהודי .בממשלה שהוקמה לאחר הבחירות ,מלא יהודי ,במשך כמה
חדשים ,את התפקיד של מיניסטר העבודה.
 haלפני כן היו צירים ממוצא יהודי בפרלמנט .דוגמא בולטת היה
דיר אנריקה דיקמן ז'ל ,אשר מלא תפקיד זה במשך יותר מ 52-שנה
בנאמנות רבה ומבלי להתנכר ליהדותוי
ברשות השופטת המצב שונה .כמעט ולא היו אף פעם שופטים
יהודים ורק בשנים האחרונות מונו אחדים.
יהודים לא נתקבלו כמעט עד לזמן האחרון כמרצים .או כפרופסורים
באוניברסיטאות .ריבוי מספר בעלי מקצועות חפשיים מבני עמנו ומלחמה
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מתמדת נגד ההפליה נשאו פרי בשנים האחרונות וכמה יהודים מונו
למשרות אלה.
בספרות ובעתונות רב יותר מספר היהודים ,והיד עוד נטויה .במקום
ראשון ראוי לציון שמו של אלברטו  גרשונוף ז"ל .בן כפר חקלאי יהודל
באנטרה ריוס ,עתונאי וסופר .ספרו ,לוס גאוצ'וס חודיוס* (הגאוצ'וס --
אכרי ארגנטינה  --היהודים) זכה להצלחה רבה .בספר זה מתאר גרשונוף

E
3
8
E

בצבא קבע ,ובייחוד בקצונה ,כמעט ואי אפשר למצוא יהודים ,בעוד
שבצבא הסדיר הם משרתים כמו כל האזרחים הארגנטינאים.
בצבא קבע ,ובייחוד בקצונה ,כמעט ואי אפשר למצוא יהודים ,בעוד
שבצבא הסדיר הם משרתים כמו פל האזרחים הארגנטינאים.
בחייה האמנותיים של ארגנטינה התבלטו עד כה מעט מאד יהודים.

E
É
: :

החיים המאורגנים של הישוב היהודי
החיים המאורגנים של הישוב היהודי בארגנטינה הינם דינמיים ובעלי
היקף .רגש הסולידריות היהודית ואחדות הישוב הם ,חזקים מאד כבתחילה.

את חייהם של היהודים בכפרים החקלאיים.

:

ראוי לציון שמה של ברטה סינגרמן ,מדקלמת בעלת שם עולמי.

בהתחלה .באו רגשות אלה לידי  praבכפרים החקלאיים ולאחר

מכן בעיר הבירה וביתר הערים הגדולות .יום יום צצו וצצים ארגונים
יהודיים הממלאים תפקידים שונים והמספקים את כל צרכיו של הישוב.
בזמן האחרון נכנס לזירת העסקנות הדור השלישי ישל היהודים

הארגנטינאים .מבחינת הרגש הלאומי היהודי היה הדור השני החלש
והאדיש ביותר ,בעוד שהראשון הביא אתו מאירופה מטען של געגועים

Ê

לציון ,של רגשות דתיים ,של מנהגים מסורתיים ושל גאווה לאומית .מצב

:

8
Ê

זה גרם לכך שבכל כפר וכפר נוסדה ,חברה קדישא" ,ולאחר מכן קופה

של :עזרה הדדית ,ארגונים של הגנה על המהגרים ,בתי כנסת ובתי ספר

ובמקומות רבים גם איגודים ציוניים.
הדור השני ,אשר לא הכיר באופן אישי את החיים היהודיים בפולין,
רוסיה או בסרביה ,התרחק מן החיים היהודיים המאורגנים והתמסר

למשימה אחת ויחידה  :קידום מצבו הכלכלי .רובם אינם יודעים אות עברית
ואין להם שום קשר עם הדת .אין להגיד שכל הדור הזה הלך לאיבוד
מבחינה יהודית  --הרבה מבני הדור הינם ראשי הישוב  --אולם ללא ספק

אפשר לכנותו :דור חלש.
 TAהאחרון ,כפי
ש
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השלישי ,ומורגש בו שוב הרגש הלאומי יחד עם הבטחון העצמי שהחנוך
בארץ דמוקרטית העניק לו .אם נחפש סיבות חיצוניות למפנה זה נמצא
שנים :השואה וקום המדינה .רדיפת והשמדת היהודים הזכירה לבנל
הדור הזה את מוצאם ותחית המדינה מלאה אותם גאווה לאומית.

יותר מאוחר אעסוק בחייו המאורגנים של הישוב היהודי בארגנטינה
על כל בחינותיו :הארגונים השונים ,תנועות הנוער וכו' ,אולם לפני כן
אגע בקיצור נמרץ בבעיות אחרות הראויות לשימת לב מיוחדת.

התבוללות  --נישואי תערובת

המרכזיים של יהדות ארגנטינה.

MON

אשכנזים ,ספרדים .גרמנים ,וכו

הרוב המכריע של יהודי ארגנטינה הינם אשכנזים ,אולם ישנו גם
מספר רב של ספרדים ,של גרמנים  --אשר הקימו ארגוניהם משלהם.
בנפרד מן האשכנזים  --וכו'.
ברם בארגנטינה אפשר לדבר כיום על ,עדה" חדשה המורכבת מבני
מהגרים אשר נולדו שם ,אשר רובם אינם מדברים שפה אחרת פרט
לספרדית ואשר אינם מבדילים  Paאשכנזים לספרדים ואינם מרגישים
את עצמם כמשתייכים לאחת מן העדות ההן .בני ה,עדה" החדשה הזו
התחילו לתפוס בשנים האחרונות עמדות חשובות ואחראיות בארגונים

'

9 Aקוש וי  Aו

 PRבארגנטינה תנועה המטיפה להתבוללות ,אולם ישנם יהודים
מתבוללים אשר מתנכרים למוצאם ואינם מרגישים את עצמם כבני עמנו.
מספרם ,יחסית ,קטן למדי .יש סוג אחר של יהודים אשר אפשר לכנותם
מתבוללים למחצה בשל העובדה שבמידה מסוימת עדיין מפעם בהם
הרגש היהודי הלאומי .מספר היהודים המשתייכים לסוג זה גדול בהרבה
ממספר היהודים המתבוללים ,אולם קטן ממנו  nmמספר היהודים
שהתנצרו .התנצרויות באות בדרך כלל יחד עם נישואי תערובת ,מפני
שבמקרים אלו כמעט תמיד בן הזוג היהודי דוקא הוא המוכן להמיר
ANT DR
אפילו המשפחות המרוחקות מן היהדות סולדות מן הרעיון שבניהם
יתחתנו עם גויים ,וכשזה כבר קורה רואים ב,חוטא" בן ,אבוד" .מאמציהם
של המשפחות הביאו לכך שמספר נישואי התערובת בארגנטינה יהא קטן
ביותר ,ולכן אפשר להגיד ששם הבעיה הזו כמעט ואינה קיימת .ברם
הסכנה קיימת והישוב מנסה להתגבר עליה בכל כוחותיו.

rcו
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בארגונים האלה מתעוררת לעיתים קרובות בעית השפה :הספרדים
וילידי ארגנטינה דורשים שכל הפעילות תתנהל בספרדית ,בעוד שכמה
מהאשכנזים ,במיוחד הנקנים אם כן ,אידישיסטים בודדים" ,מנסים לשמור
על השפה האידית כשפתו ה,רשמית" של הישוב .בעיה זו גורמת למצבים
בלתי נעימים  --עזיבות המוניות של אספות וכו'  --אולם בדרך כלל

AEgr197 ENERETO

באים לידי פשרה :הנאומים באידית מתורגמים לספרדית .בעיה זו על

אף היותה ילדותית במקצת ,מדגימה יפה את היחסים השוררים בין העדות
השונות של יהדות ארגנטינה.
לפי דעתי בעיה זו מאבדת כיום את השיבותה ובעוד כמה שנים תרד

בכלל מן הפרק :יותר ממחצית מבני הישוב הינם ילידי ארגנטינה  --בני
ה,עדה" החדשה שעליה דברתי לעיל  --ואצלם אינה מתעוררת לא רק
 .בעית השפה המשותפת  --ספרדית שגורה בפי כולם  --אלא  DAהמנהגים
ואורח החיים אחיד אצלם ואינו גורם לחיכוכים.
בכל זאת יש לציין שבני העדות השונות משתפים פעולה בכל הארגונים
המרכזיים של יהדות ארגנטינה וחיים בהרמוניה.

אנטישמיות

כיום אין אנטישמיות מאורגנת בארגנטינה ,אולם אין זאת אומרת

שבארץ זו אין כלל אנטישמיות .אבל לא תמיד המצב היה כה אידיאלי:

עד לפני כמה שנים פעלו בארגנטינה ארגונים אשר משימתם העקרית היתה
לזרוע בקרב האוכלוסיה השנאה הבין גזעית ובייחוד האנטישמיות .מספר
הארגונים האלה התרבו במיוחד בזמן מלחמת העולם השניה ,כשהרעיון
הנאצי מצא לו אוהדים בכל אמריקה הלטינית ,והרבה מהם המשיכו להתקיים

עד השנים האחרונות .ביניהם היתה פעילה במיוחד ,הברית הגואלת
הלאומנית* ,אשר פורקה לפני שנים אחדות.
מצד השלטונות לא הורגשה אף פעם אנטישמיות גלויה ,אבל זה כמה

שנים הופסקה ההגירה היהודית לארגנטינה ורק למתי מספר נתנו רשיונות
כניסה .והנה דוגמא ל,סוג'" האנטישמיות המורגשת בארגנטינה :כל אחד
יבול ללמוד רפואה ,אולם הסטודנטים היהודים אינם מתקבלים כמתמחים

בבתי החולים  --אשר בארגנטינה הינם עירוניים  --ועובדה זו מכריחה
אותם לפנות לבית החולים היהודי.

למרות  אי קיום אנטישמיות רשמית בארגנטינה מורגשת שנאת
יהודים מסוימת בעם .רגש זה לא הביא אף פעם לפרעות של ממש הואיל

וכל נסיון שנעשה בכיוון זה נתקל בהתנגדות הנוער היהודי ,אשר ידע
בשעת הצורך לצאת להגנת הישוב.
בסיכום אפשר להגיד שיהדות ארגנטינה אינה סובלת מאנטישמיות ;
היהודים אינם מקופחים בעבודתם ,בלימודיהם או באיזו צורה שהיא-- :
ובכל פעם שמתעוררת בכל זאת בעיה של הפליה ,קיים הרצון לפתרה.

IU

בתי חרושת ומפעלים מסוגים שונים עובדים פועלים יהודים ,אולם אחוז
הפועלים בקרב היישוב היהודי קטן מזה של העדות האחרות .הסיבה לכך

A EINS

האם יש פועלים יהודיים בארגנטינה +
לעתים נשאלת השאלה האם יש פועלים יהודיים בארגנטינה .מבלי
להביא בהשבון את האכרים  --אשר עליהם דברתי לעיל  --נתנת בדרך
 dbaתשובה שלילית לשאלה זו ,אולם תשובה זו אינה לגמרי נכונה .בהרבה

ESSEIDR ASIENTA
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היא הנטיה של היהודים לעבוד באופן עצמאי :הם עובדים כפועלים ולאחר
מכן פותחים בתי מלאכה קטנים.

ראשיתה של תנועת הפועלים היהודיים בארגנטינה בהגירה שהגיעה

בתקופת מלחמת העולם הראשונה אולצה ארגנטינה לפתח תעשיה עצמית,

ולפיתוח זה תרמו רבות היהודים בענפים אחדים :מוצרי  MYטכסטיל,
רהיטים וכו' .הם לא רק הקימו מפעלים ,אלא גם עבדו בהם בתור פועלים.

אחוז הפועלים בקרב הישוב היהודי גדל במיוחד עִם ההגירה הפולנית
( .)9291 --- 0291באותה התקופה הורגשה כמו כן פעילות תרבותית ענפה
בקרב הפועלים היהודיים :הוקמו חוגים ,פורסמו עלונים וכו' .אולם היתה
בכך יותר מן הפעלתנות מאשר הפעילות ,והויכוחים הסוערים בין המפלגות

הפחתת מספר הפועלים גרמה כתוצאה מובנת מאליה גם להפחתת
משקלו של הפועל היהודי בארגנטינה ,והשפעתו כיום כמעט אינה מורגשת.

AAA

לא הובילו לחיים פוליטיים הראוים לשמם.
לאט לאט הפכו הפועלים לבעלי מפעלים וסוחרים ואחוז הפועלים
היהודיים ירד פלאים.

SML SesARANA

העתיקו לארצם החדשה את המסגרות הארגוניות שבתוכן פעלו במזרח
אירופה  :פועלי ציון ,ס"ס ,בונד ,אנרכיסטים ובו'.
באין חרושת מפותחת בתקופה ההיא ,התרכזו הפועלים היהודיים בבתי
מלאכה במקצועות שהיו קהובים להם :חייטות ,נגרות ,כובענות וכו

as o

לחופי מדינה זו לאחר מספר אירועים קשים שפגעו במזרח אירופה  :מלחמת
רוסיה  --יפן ,המהפכה הרוסית ותקופת הדיכוי שלאהריה .פועלים אילו

medo escuna pzטי
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העסקן
בבואנוס .איירס ,ובאיזוריה האחרים של המדינה קיימים הרבה מאד
ארגונים יהודיים .חיי הישוב הינם דינמיים למדי .כמעט כל ערב ,למשל,
מתקיימות בבואנוס איירס כמה אסיפות ,הרצאות ,סימפוזיונים ,וּסעודות
חגיגיות המאורגנות על ידי הארגונים היחודיים למיניהם,
בבואנוס איירס מצויים מאות עסקנים ,אשר עומדים בראש הארגונים,

אוספים כספים ,נושאים נאומים ומשתתפים בכינוסים למיניהם .לולא האנשים

הכנים והצנועים האלה ,אשר מקדישים יותר זמן ומרץ לעניני הישוב מאשר
לעניניהם הם ,היה כל מהלך הדברים בחיי יהדות ארגנטינה שונה :היתה
חסרה הדינמיקה המציינת חיים אלה.
לעסקן שאיפות פשוטות  :הוא יודע שעליו להתמסר לארגונו וכך הוא

עושה ,מבלי לקבל כמובן תמורה או הנאה כספית עקב שרותיו .נהפוך הוא:
בדרך כלל פעילותו מביאה אותו לכך שהוא מזניח את מקור פרנסתו .ברצון
הוא יעזוב את משרדו או את חנותו כדי לא להעדר מאיזו שהיא פעולה

צבורית.

רגש יהודי לאומי

אפשר לומר ללא צל של ספק שהרגש היהודי הלאומי מושרש עמוק
בהכרתה ובתת-הכרתה של יהדות ארגנטינה ושהציונות מלאה וממלאה
תפקיד חשוב עד למאד בחייה.

אמנם נכון הוא שרגש זה התחזק מאד בשנים האחרונות ,מאז קום

מדינת ישראל ,אולם נכון גם שהציונות מצאה לה מהלכים בקרב יהדות

ארגנטינה הרבה לפני כן.
בסוף המאה שעברה ,מיד לאחר הקונגרס הציוני הראשון בבזל ,נוסד
בארגנטינה הארגון הציוני הראשון .בחדשים שלאחר מכן התרבו הארגונים
מסוג זה עד שנוסדה ,הפדרציה הציונית הארגנטינאית" ,אשר מתפקידה היה

לשמש כהתאחדות מרכזית ומדריכה לכל הארגונים הציוניים .בזמן ההוא לא
היו קיימות עדיין המפלגות הציוניות של היום ,וכש,פועלי ציון" ,ו/צעירי

 “%97וכו' הקימו ארגונים משלהם ,נהפכה ,הפדרציה הציונית* לארגונם של
הציונים הכלליים .לפני חמש שנים פרשו מן ,הפדרציה" העסקנים אשר

מודהים עם ,המפלגה הפרוגרסיבית? בישראל ,ומאז מזדהת ,הפדרציה" עם

,מפלגת הציונים הכלליים" הישראלית.
י במרוצת השנים קמו בארגנטינה מפלגות אשר הזדהו עם הפלגים

הציוניים השונים  --מפא"י היא כיום המפלגה החזקה ביותר  --עד שלפני
-
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כתריסר שנים הורגש שוב הצורך בקיום פדרציה מרכזית ונוסדה ,המועצה
הציונית המרכזית הארגנטינאית" .התפקידים ב,מועצה" מתחלקים לפי מפתח
מפלגתי .בשיתוף פעולה עמה עובדת הסוכנות היהודית .לא"י על מחלקותיה
השונות  :בלבלה ,עליה ,עלית הנוער , ובו'.

אין למדוד את כוחה של הציונות בארגנטינה לפי מספר חברי הארגונים
"והמפלגות השונים .מספר רב של יהודי ארגנטינה אינו משתתף באירגונים
הציוניים ובכל זאת אוהדים את הרעיון הציוני .מעטים מאד הינם האדישים
או המתנגדים כיום לציונות.
היהודים הביאו מאירופה רגש לאומי חזק ביותר והמשיכו לתפחו
בארגנטינה .ראוים לציון שמותיהם של יוסלביץ' ,ליבשוץ ,גזנג ,רוסובסקי,

ניחנסון ועוד הרבה כמותם אשר הקדישו את חייהם לעשיית נפשות
לציונות.

אני זוכר ,למשל ,את יום הכרזת בלפור .הייתי אז ילד קטן והתגוררתי

בבית הורי במויסס ויל .לילה גשום וקר היה כאשר פתאום התדפק על דלתו

של בית אבי ,חיים רינסקי זל  --שהיה אז נשיאה של ההתאחדות הציונית --

והודיע .כי התקבל מברק  --מבואנוס איירס עם הבשורה הטובה :הכרזת

בלפור .מיד הודיע אבי לחבריו המשכילים קוסיוביץ' ,פלישר ,וולך ,הרכבי
והידיעה נעשתה לקנין הכלל .בפחות משעה .למרות הגשם ,הבוץ והחשכה,

התאספו תושביה היהודים של מויסס ויל ,גברים ,נשים וטף כדי לחוג את
המאורע אשר נשמע אז כהקמת מדינה יהודית.
זכורני גם באווירה ששררה בבואנוס איירס ביום הקמת המדינה,
כשהנוער היהודי יצא במחולות בחוצות העיר ושמחתו הכנה של העם מצאה

לה כל מיני צורות של הבעה .מחזה דומה נראה כשהגיש את כתב אמנתו
השגריר הראשון של ישראל בארגנטינה ,יעקב צור וכשבאו לביקור ,שרת,
גולדה מאיר ,ושפרינצק ז"ל.
המגבית המאוחדת

באמצעות מסגרת ארגונית זו תורמים היהודים כל שנה ושנה למען
המדינה .ראויה לציון העובדה שיהודי ארגנטינה היו הראשונים בעולם
שערכו מגבית לטובת הקרן היסוד .זה היה בשנת .1291
בין עסקניה של המגבית נמנים לא רק חברי המפלגות הציוניות השונות

אלא גם יהודים בעלי השפעה ,אוהדי הרעיון הציוני אשר עובדים למען
ישראל בנאמנות.
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נוסדה אחרי הקמת המדינה .לפני כן ערכו מגביות
המגבית המאוחדת
 ppaהקיימת ,קרבנות המלחמה וכו' .הרבה ארגונים
בנפרד :קרן mom
רוך מגביות ,אבל בקנה מידה מצומצם .נעשו גם
ממשיכים גם כיום לע

ית המאוחדת את הכספים הדרושים לקהילות וליתר
נסיונות לגבות דרך המגב
הארגונים המקומיים ,אולם ללא הצלחה.

ים האוספים כספים לטובת מוסדות בישראל ,ואשר עושים
בין הארגונ
סברה רבת חשיבות ,נמנים ,ארגון שוחרי האוניברסיטה
גם פעולת ה
וחרי מכון וויצמן למדע", ,מגן דוד אדום" ,ארגונים של קרובי
העברית", ,ש
ואוהדים של קיבוצים אשר חבריהם הינם ילידי ארגנטינה .וכו'.
משפחה
כמו כן הצליח בשנים האחרונות מפעל ,הבונדס".

בצורה זו או אחרת תורמים רוב יהודי ארגנטינה לישראל ולמרות ערכו
קטן של המטבע הארגנטינאי אפשר לראות בעזרתם סיוע חשוב למדי.
ה

ער :היו במרוצת השנים כמה נסיונות של הנוער לקחת חלק פעיל
הנו

 amavaהציונית .בשנות השלושים נוסד ה,אטינאו הציוני" ,אשר שבק
 pmלכל חי כעבור כמה שנים ,בדומה לכמה נסיונות אחרים מסוגו.
המסגרת הארגונית שסוף סוף הצליחה לאחד בקרבה את כל ארגונל
הנוער הציוני היתה ה,קונפדרציה של הנוער הציוני בארגנטינה" .אשר
נוסדה לאחר מכן .בהזכירנו את ארגוני הנוער אשר פעלו בארגנטינה אל
לנו להתעלם מן הראשון שבהם, ,סוסיאדד חובנטוד ישראליטה* (ארגון

SNA

:

ל,

E

הנוער היהודי) אשר נוסד ב 5191-ועשה רבות למען החדרת תרבות ישראל
בקרב שכבותיה השונות של יהדות ארגנטינה.
כיום התפתחו בקרב הנוער התנועות החלוציות ,שמאז קום המדינה
גדלו בצורה מפתיעה .אלפי בחורות ובחורים עושים חיל בשורותיהן
בארגנטינה ולאחר מכן  --בישראל .קימות שם עתה שבע ,הכשרות"
ובארץ הוקמו כתריסר קיבוצים שחבריהם באו מן התנועות החלוציות
שבארגנטינה  :לצערנו מורגשת בשנים האחרונות שוב ירידת מה בקרב
תנועות הנוער ,אולם נקווה שהמשבר הוא ארעי.

עליה :כום חיים בישראל מחמשת עד ששת אלפים יהודים יוצאי
ארגנטינה .מספר זה עולה יחסית על מספר העולים מכל ארץ חפשית אחרת
בעולם .רובם עזבו בגולה משפחה ,חברה ועסק מבוסס וכו' כדי להתנחל

בישראל .רבים עלו בעקבות בניהם אשר באו לפניהם להשתקע בקיבוצים
 Damאחרים הביאו את משפחותיהם והתחילו מחדש לבנות את חייהם

ROSS como ROIMTY

בישראל.
בשנים האחרונות מעיקה על אלה הרוצים לעלות בעיה פרוזאית אולם
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מאד חשובה :ירידה מהירה בערכו של המטבע הארגנטינאי ,אולם למרות
זאת לא נפסק זרם העליה.

np

ארגנטינהDID

MN

FNT

נציגתם .,גשמעו דברי ביקורת .על צורת
רחוקים מאד אחד מן השני :בתי1 
מצד אחד משתתפים בה

תכנית זו ?

של הדאיא לועד ה
 DAרעיון זה ,כמו .יתר
בינתיים  ממשיכ
זכתה לפרסטיז'ה גדולה
משך יותר מ 72-שנה.
י .בארגנטינה ובכל דרום
הדאיא הינה חברה .בקונגרס :.היהודי 1
אמריקה מכבדים את זכרו של יעקב הלמן עליו השלום ,אשר נשא עד יום
 imaברמה את דגל הקונגרס באותה היבשה.
יהדות ארגנטינה היא תומכת נילהבת של הקוגנרס אשר באמצעותו היא
רואה עצמה קשורה עם חליו האחרים של העם היהודי .היא היתה מיוצגת
בכל הקונגרסים  --כולל את כינוס היסוד  --ומשתפת פעולה בנאמנות

5
E
E
;
É

 deעו ישי

משתתפת בה: ge ,
 by mar 5207הצורך ב
להרכיב; :

ERו

דאיא  --קונגרט יהודי עולמי
האירגון המיצג את יהדות ארגנטינה הוא ה,דלגסיון דה אסוסואסיונס
ישראליטס ארחנטינס" (נציגי הארגונים היהודיים בארגנטינה) , המוכר
בקיצור כ-דאיא.
ההתאחדות הזו נולדה בזמן עלית היטלר כדי להושיט עזרה לקרבנות
רדיפות הנאצים אולם כעבור זמן מה קבלה את השם הנ"ל .השתתפו בה
נציגים מיותר ממאה ארגונים יהודיים מבואנוס איירס ומערי השדה ,אשר
מתכנסים פעם בשגה ,קובעים את קווי היסוד לפעולתו של הארגון וממנים
את פעולותיו ,בשל אפיה המייצג נטלה  RT,לידיה את נהול מסע
המלחמה נגד האנטישמיות וההפליות למיניהן, .הדאיא" לא הזדהתה אי פעם
עם שום מפלגה .ארגנטינאית או -יהודית ,וכל זה למרות .הלחץ שהופעל
 Fura moyשונות.
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תיו .כל פעם שנשיא הקונגרס ד"ר נחום גולדמן,
בכל פעולו
ארגנטינה הוא מתקבל באהדה והערכה .בדומה לד"ר אריה טרטקובר
מבקר ב
ד מנהיגים דגולים של הקונגרס .נציג הקונגרס בדרום אמריקה הינו כיום
ועו
הפובליציסט והנואם הידוע מרק טורקוב.

חינוך יהודי

ו

החינוך היהודי בארגנטינה עומד כיום על רמה גבוהה ביותר .מספר

התלמידים הולך וגדל בד בבד עם עלית רמת הלימודים .בבואנוס איירס
היו אפילו מקרים של לא יהודים ששלחו את ילדיהם לבתי ספר יהודיים

לאחר ששמעו על רמתם הגבוהה.
עם התחלת ההגירה לארגנטינה .נוסדו בתי הספר הראשונים ,אשר
בהתחלת היו בעלי צביון דתי ובמשך הזמן נתרחקו מן ה,חדד" ואמצו
לעצמם שיטות חינוך יותר חדישות.
הי .ק.א אשר .עליה כבר דברגן לעיל ,הטילה על עצמה בהתחלה א

תפקיד החינוך ,ובכפרים שבהם לא הי בתי ספר .כלליים ארגנטינא
פתהה אפילן
בתי:

ספר;ם

בתי .אולפנא משלה ,בסך הכל יס3דה והחזיקה הלז

עיקר הקושל היה

במציאת.

זו הוכתרה בהצלחה .אפשר לומר שאה

מורים,

אולם.

גם

-מ

תי הספר היו היסנד שעליו

וושתתת רשת ההיגוך היהודי הקיימת כיום .בארגנטינת.

'קחה .על עצמה את מילוי .התפקידים .הקשורים .בחינוך
? oהעבירה לה הי ק .א את -בתל הספר -הכלליים
 1ב 6191-ואת השאר ב.9191-
א את ה,קורסים הדתיים היהודיים? בכמה
 DIARIAאיירס ,רוכריו ,סנטה .פה- 101 .רשת זור היתה
ערים גדולות .כגון
קורסים אשר בהם למדו  יותר מ 000;7-תלמידים.
מורכבת ב 70391-מ351-
רשת זו קבלה .במשך הזמן את השם שועד החינוך :הראשי? ופעולותיה
הצטמצמו  mpbהשדה .ב 9391-העבירה הי ק.א את בתי הספר שלה
ל,קונגרגסיון ישראליטה דה לה רפובליקה ארחנטינה? (כנסת ישראל
בארגנטינה?) אשר ממשיכה עד היום לנהל את ה;ועד  Nonaהראשי" בכל
ערי השדה ובכפרים .כיום מוגה רשת זו יותר מששים בתי ספר ,וכמה גני
ילדים אשר בהם לומדים יותר מאלף ילדים.
בבואנוס איירס נוסדו בתי הספר היהודיים הראשונים לאחר תחילת
המאה .ב 5191-היו כבר  51בתי ספר .במידה והיה צורך נוסדו בתי ספר
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חדשים .הישוב היהודי יודע שעיקר משימתו נעוצה בשטח החינוך והוא
נושא בכבוד במשימה זו.

עם יסודו של ,ועד החינוך* של הקהילה בבואנוס איירס נערכו תכניות
לימוד אחידות והוחל בתיכנון פיתוח רשת החינוך .כיום נושאת הקהילה
ב 0%04-מתקציב הקמת בתי ספר חדשים ,בעוד שבהתחלה היתה נושאת רק

ב.%01-

,ועד  “proaמפקח כיום על יותר מ 06-בתי ספר בבואנוס איירס
ובסביבותיה .באותה העיר ישנם גם כ 001-בתי ספר הנקראים ,תלמוד
תורה* והמקנים בין היתר גם חינוך דתי.
לכמה בתי ספר גדולים יש בנינים מפוארים .בתי ספר אלה הם, :שלום
עליכם". ,ביאליק", ,נחמן גזמג" (בשלב של בניה) ובית הספר החדש של
, NUDOבלגרנו".
בכל בתי הספר לומדים בשתי משמרות .הילדים הולכים חצי יום
לבית הספר הממשלתי וחצי יום ליהודי.
 doaרחבי ארגנטינה ישנם שלושה בתי מדרש למורים, :יהדות",
במויסס ויל; ,בית מדרש למורים עבריים" בבואנוס איירס (נתמך על ידי
הקהילה ,אשר מפקחת עליו) וה,מכון ללימודי היהדות" ,בבואנוס איירס.
למוסד זה יש פנימיה לתלמידות ותלמידים מערי השדה ובו מקנים גם
חינוך תיכוני כללי .לפני שש שנים נוסדה ,המדרשה העברית" אשר
מקנה במשך ארבע שנים חינוך על תיכוני לבוגרי בתי המדרש שהזכרתי
לעיל ושמתפקידה לחנך דור חדש של מורים לבתי המדרש.
כמה מוסדות מקיימים כמו כן קורסים בעיקר למבוגרים ושבהם
נלמדת הלשון העברית ומקצועות היהדות .ביניהם חשובים בייחוד
,ההסתדרות העברית"  popaליחסי תרבות ישראל -- .ארגנטינה".
בשנים האחרונות מורגשת ממש התלהבות ללימוד השפה העברית .יש
לציין את התרומה החשובה שתורמת ה,ברית עברית עולמית" בשטח
הרחבת לימוד הלשון העברית.

חיים דתיים
אף על פי שהרבה יהודים התרחקו בארגנטינה מן הדת ,יש בארץ
זו

חיים דתיים מפותחים

למדי.

בשנים האחרונות הורגש הצורך ברב

ראשי ולתפקיד זה מונה לפני כשלש שנים הרב הנודע אביגדור סיפרשטיין.
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חילה לפעול במסגרת הקהילה הרבה לפני כן .היא מקיימת
הרבנות הת
מפקחת על הכשרות ומספקת את כל הצרכים הדתיים של
PT ma

הישוב.
בסך
בבואנוס
היהודית
לספרדים

הכל יש בכל רחבי המדינה כ 021- “naכנסת ,מהם כ754
איירס .החשובים בעיר זו הם בית הכנסת של הקוגרגציה
ובית הכנסת הידוע בשם הרחוב בו נמצא :פסו .ישנם גם
כמה בתי כנסת חשובים .המוכרים בשמות הרחובות והשכונות

בהם הם נמצאים  :פיאדרס ,לווליה ,בלגרנו וכו'.

בראש השנה וביום כיפור סוגרים היהודים את עסקיהם ובשכונות
המאוכלסות בעיקר יהודים , --אונסה" ו;וילה קרספי"  --מורגשת
אווירה של ,יום ראשון" .יש גם הרבה יהודים ,בעיקר ספרדים ,הסוגרים
ביום שבת את חנויותיהם (לפי החוק הארגנטינאי חייבים בעלי החנויות
לסגור עסקיהם ביום השבת לחצי יום).

ועד הקהילות ,קהילות וכוי

A

הבלטנו לעיל את התפקיד המכריע הממלא ועד הקהילות ,ובייחוד
הקהילה של בואנוס איירס ,בחיי הישוב .ראינו כבר שבין היתר מטפלת
הקהילה בחינוך ,החל מגן הילדים וכלה בבית מדרש למורים אולם אין
זה הכל .הקהילה מטפלת גם בשטחים אחרים ,ועליהם אדבר להלן.

Pe cave. corr mi:

הקהילה נוסדה  תחת השם ,חברה קדישה" לפני כששים שנה.
תפקידה הראשון היה קבורת בני הישוב בהתאם למסורת .יש לציין שעד
עצם היום הזה קשורים בתי העלמין היהודיים של בואנוס איירס בקהילה,
פרט לבתי הקברות הספרדיים השייכים לקהילות הנפרדות שלהם.
לאט לאט התפתחה הקהילה וקבלה על עצמה תפקידים חדשים.
ראויה לציון תכונה אחת של הקהילה אשר לא היתה קיימת בקהילות של

אירופה  :אף אחד אינו מכריח את היהודים להיות חברים בקהילה .עובדה
זו היתה עשויה להוות מחסום בהתפתחותה ,אולם בכל זאת היא לא השפיעה
במאומה וכיום מאוגדים בקהילת בואנוס איירס כחמישים אלף חברים,
המייצגים אותו מספר של משפחות הואיל ורק ראשי המשפחות נרשמים
כחברים.
הקהילה ממלאה עוד תפקיד חשוב :החדרת התרבות היהודית לבני

לחה הקחדה הדחה -מחח mec PA A

הישוב .היא מארגנת הרצאות ,מוציאה לאור ספרים ,עורכת כל שנה
את ,יום הספר? ומקיימת כל יום ראשון ימי עיון וקורסים במקומות שונים
בעיר .כמו כן היא תומכת בצורות שונות במדינת ישראל .תקציבה של
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הקהילה מסתכם בכמה מיליונים פסות לשנה והיא מכסה אותו ע"י מיסי חבר,
תרומות ותשלומים עבור שרותים.

בבואנוס איירס יש גם ,כפי שכבר ציינתי ,קהילות של ספרדים ,של

יהודים ממוצא גרמני וכו' ,והן מקיימות יחסים תקינים עם הקהילה המרכזית.
גם ביתר הערים ישנן  mapכמה מהן מאורגנות בצורה של
קהילה גדולה ,כמו למשל הקהילה של סנטה פה ,ואחרות :ממשיכות
למלא תפקיד של ,חברה קדישא" בלבד.
מארגונם של כל הקהילות נולד ,ועד הקהילות" ,אשר פועל כיום

בצורה סדירה בכל רחבי המדינה .כפי שכבר ציינתי יש .טוענים שאירגון

זה הוא שצריך ליצג את הישוב במקום הדאיא ,אולם יש חולקים על השקפה

זו.

ארגונים אחרים
בראש ובראשונה אטפל בארגונים אשר מתפקידם להדק את הקשרים

התרבותיים ,הכלכליים והנפשיים בין ישראל לבין מדינת ארגנטינה ויהודיה.
בשטח התרבות ראויים לציון שני ארגונים :המכון לתרבות ישראל --
ארגנטינה והמכון ליחסי תרבות ישראל  --ארגנטינה .בשטח הכלכלה צועדת
בראש הלשכה למסחר ארגנטינה  --ישראל.

 PRמועדון זה ,כמו יתר המועדונים שעליהם אדבר ? onמקיימים

פעילות ספורטיבית מאד חשובה  --בכדורסל יש להם מקום מכובד בארגנ-
טינה --,ופעילות חברתית ותרבותית .להרבה בני נוער מהוה החברות במועדון
הקשר היחיד עם היהדות .המועדון מוציא בטאונים ,עורך הרצאות וכו'.
עוד שני מועדונים ראויים לציון, :מכבי* המאוגד בתנועת  המכבי
העולמית ו,המועדון לשייט  --הכח".

בין הארגונים המקומיים לעניני תרבות יצוינו, :אנסטיטוטו סיאנטיפיקו
חודיו י .וו .ו" (מכון יהודי למדע י .וו ,ו) ו,אל אנסטיטוטו חודיו ארחנטינו
דה קולטורה אנפורמסיון* (מכון יהודי בארגנטינה לתרבות ואינפורמציה).
שני האירגונים יוזמים עבודות מדעיות בשטח לימודי היהדות ,מארגנים

ספריות והרצאות ,מוציאים לאור כתבי עת מענינים והי.וו.ו .אפילו הקים

מוזיאון.

)?PES DI PDO OT,PRE

קודם כל את ה,סודיאדד הבראיקה ארחנטינה" (ארגון יהודי ארגנטינאיי.
למועדון זה בנין פרטי בן תשע קומות וחברים בו יותר משלושים אלף
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בבואנוס איירס ישנם כמה מועדונים אשר פועלים בשטחי החברה,

התרבות והספורט ואשר השפעתם על חיי הישוב גדולה למדי .נציין

ואקקה  qREאייל

דיר בנימין רינסקי

הישוב היהודי בארגנטינה
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שתים במויסס ויל בעלות מסורת ארוכה:
בין הספריות המוכרות יש
ערים אחרות , :שלום עליכם" בקורדובהי
,קדימה"  amהירש? ,וב
היהודיות של רוסריו .בסבילבסו ,טוקומן וכו'.
והספריות
שתתפת שמנה וסלתה של יהדות המדינה .ארגון
 a, nanaברית* מ
ות עבודה רבת חשיבות למען יהודי ארגנטינה.
זה עושה בצניעות ובמסיר
גיע לארגנטינה מוצא סיוע והדרכה בארגון הקיים
המהגר היהודי המ
פרוטימיס" ,ויכול להנות כמו כן ,מהשרותים של
זה שנים רבות, :סו
ס" (מסעדה עממית הנותנת ארוחות תמורת סכומים
ה,קומדורס פופולר
הארגונים היהודיים המעטים הנושא רווחים .בעוד
סמליים .זה אחד
שרובם שוקעים בדרך כלל בגרעונות).
ה וחשוב עד למאד ממלא ה,הוספיטל ישראליטה* (בית
תפקיד נעל
נוסד בהתחלת המאה ונתמך מאז על ידי ארגון
החולים היהודי) ,אשר

רא" ,דברנו כבר על מה שעושה בית החולים למען הסטודנטים
אשר שמו ,עז
ם זאת יש לזקוף לזכותה הישגים אחרים :שרותים
היהודיים ,אולם יחד ע

ידים; קיום מכון  מדעי וכו' .למען בית החולים עובדים,
רפואיים מתמ
 Praלו טובי הרופאים היהודיים בארגנטינה .שרותים רפואיים
בבנין
ישים גם ,ביקור חולים" ,אשר נוסד ב ,4981-ו,הליגה היהודית נגד
מג
ורגשת בציבור נטיה למען מזוגם של כל המוסדות הרפואיים
השחפת" .מ

הללו.
בסביבות בואנוס איירס  --בבורסקו  --הוקמו ה,אוגרס פרה
אנסיאנוס אי אוארפנוס" (בית קשישים ויתומים) ,גם לארגון זה בית משלו

על מגרש אשר נתרם על ידי לא יהודי :דון חוסה אטורט .הילדות,
בעיקר .יתומות ,מוצאות מקלט ב,אסילו ישראליטה פרה ניניאס" (בית
יהודי לילדות).

עוד שני ארגונים הממלאים תפקידים מיוחדים הם :הארגון לחנוך
מקצועי וה.או.ס.א .) ARIDIבית ספר לאחיות) .שני הארגונים האלה עבדו
במסגרת ארגונית אחידה עד שלפני כמה שנים נפרדו:
בבואנוס איירס יש כמו כן הרבה ,לאנדסמאנשאפטן" ,המאחדים קבוצות

של יהודים לפי מוצאם באירופה .ארגונים אלה היו בעלי השפעה רבה

לפני הרבה שנים ,אולם במרוצת הזמן ירדה חשיבותם.
הספרדים מקיימים כמה -מועדונים חברתיים ותַרבותיים .החשובים
ביניהם הינם ,אוריאנטה" (המזרח) ו;לס הרס" .יש גם התאחדות של כל
הארגונים הספרדיים, :דלגסיון דה אנטידדס ספרדיאס ארחנטינס" (נציגי
הארגונים הספרדיים הארגנטינאים) ,המוכרת כ,ד.א.ס.א.".

דיר בנימין רינסקי
תרומת האשה היהודיה
האשה למען הענין היהודי ראויה לפרק מיוחד.
עבודת
יצוין ה,קונסחו דה מוחרס ישראליטס" (מועצת
בין אירגוני הנשים
מוסד הפועל רבות בשטחי החברה והתרבות ובגמילת
הנשים היהודיות),

חסדים.
הנשים החשוב ביותר הינו ה,אורגניססיון סיוניססא פמנינה
ארגון
של נשים ציוניות בארגנטינה) המוכר כ,או .CR DD
ארחנטינה" (התאחדות
נוסד לפני יותר משלושים שנה ,חבר ב;וויצו" העולמית.
 TOMזה ,ON
רגון גדול המאגד כשלושים אלף חברות .אחרי ה,הדסה" של
כיום זהו א
ארצות הברית ,זה ארגון הנשים הציוניות הגדול בעולם.
בישראל  mapaה,או .ספ א" את בית הספר החקלאי ,עפולה".
יחד עם פעולת איסוף הכספים למען ישראל עושה מוסד זה רבות גם
בשטחים אחרים :פעולה תרבותית  --הרצאות ,שיעורים לעברית ,קורסים
שונים ודבר האופייני לו :איסוף בגדים הנתפרים בידי חברותיו והנשלחים
לישראל .בבואנוס איירס יש לארגון זה ארבעה מרכזים איזוריים ועוד
כמה סניפים במקומות שונים של המדינה.
עוד מוסד חשוב מסוג זה הינו ה;פיונערן פרויען ארגניזאציע"י
העובד בשיתוף פעולה עם ,מועצת הפועלות" הישראלית.
ישנם כמה ארגוני נשים של הספרדים ושל עדות אחרות.
סיכום

בדפים מועטים אלה ניסיתי לתאר בצורה תמציתית את חייו ולתאר
פרק מהתפתחותו של הישוב היהודי בארגנטינה .הנני תקווה שהצלחתי
לתת לקורא תמונה כללית של הערכים שהם נר לרגליו של יישוב זה

ולהסביר את שאיפותיו.

ישוב דינמי ומשכיל זה ,אשר נולד במזל של שיבת היהודים לחיי

אדמה ,התפתח והפך לאחד הענפים החזקים והנאמנים של העם היהודי
וקנה לו שם בנאמנותו לרעיון אחדות העם היהודי ולמדינת ישראל.

