
סונה Iנת 1 '
• 

ארנות·הבריתיהויייחננומה
 n·350ביובלם

אחםציינח 1654שנח

-350הביובלהמכירהרשמית,החלטההאמריקניבקונגרסנתקבלה 2003באוקטובר

היהדרתייחודשהכרזתעלממליצהההחלטהבארצית-הברית.היהודיתהקהילהלש

ביתרולהעריךזהיובלשלבציונוחלקליטולהאמריקאים"לכלוקוראתהאמריקנית"

בביצןרבסיעיהבארצית-הברית,היהודיתהקהילהשמילאההתפקידאתשתא

דרךברכתמעיןהיאזוהחלטהארצות-הברית".אזרחיכללשלהחרויותובקידום

בארצות-יהודייםחייםשטת 350שלזהיובללציוןבוושיגנטוןהממשלמטעםרשמית

יכללווהםהשנהבספטמרברשמיתייפתחוהיובלשתכאירועי .) 2004-1654 (הברית

שלגדולהועידההמדינה,רחביבכללנדןדשנועדההקונגרס,בספרייתמצנתחשיפת

אירועיהרצאות,ספרים,פרסוםוכןמקומיים,ציוןטקסיועשרותבוושיגנטוןמלומדים

יעו.דחגיגיות,ארוחןתתרבות,

אכרובכייהשבה,לצייועןמדיםשאנןהאירןעבדיוקהיאמהשןאלים,בוודאירביס

ועליהלניו-אמסטרדםקטנהאונייהשלבואה- 1654שנתאירועיאתלצייןעומדים

נאלצןפרוטסטנטים)(וגםיהודיםבברזיל. ) Recife (רסיפההעירמןיהודיםפליטים

הסןבלנייםההןלנדים,מידיבחזרהאיתהכבשןשהפןרטןגליסלאחרוסיפה,אתלעזןב

אדמתעלדרכהשרנלםהראשונים,היהידיסאלההיולאכייודעים,אנוהיזסיותר.

 ,מרכיסיעקבהנודעהאמריקניהיהודיההיסטררייואמרכבראכלהצפונית.אמריקה
זאלהאותי,שהקדיסאחריהודייימצאתמיד-ממשראשיושהיאיהודיאיןמעולםכי

חרשעללמשל,לנו,ידועזה:במקרהגםהדבריםפניהם

ליישובשהניעשמו, ) Gaunse (נונזהיואכיםיהודי,מתכת

מסדפהיווכן ,-1585בעודשבקרוליינה ) Roanoke (רואטק

שלנמליםלפעםמפעםשפקדונועזים,יהודיםסוחרים

הבינייםבתקופתהצפוניתבאמריקההאגנליותהמושבות

החמישיםבשנותבמיוחדהאלה,התאריכיםשניבין

האמור,כללמרותואולם .-17ההמאהשלהראשוטת

קהילהחיישלראשיחם

הצפוניחבאםריקה

משוםלאזכור,ראויתאריךעדייןהוא 1654ספטמבר

אחדלילהבהלשהותכדילאאליהבאובניו-אמסטרדם,שעגנומרסיפה,שהפליטים

לצמיתות.בהלהתיישבכדיאלאבנמלה,אחראוזהבפןנדק

היהמההצפונית.באמריקהקהילהחיישלראשיתםאתאפואמציינת 1654שנת

המקובל,המספרבמחלוקת.היוםשנויזהעניין-בראשיתהזןקהילהשלנודלה
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ואםכדאםוטף,נשיםנברים,- 23הואהספר,בביתכתלמידיםאותולמדנושכולנו

חוקייםמכשוליםשלשורהלצלוחעליהםהיהכיהוא,באמתהחשובהדברכ,ן

אבל ,) Stuyvesant (סטייווסאנטפיטרהמושבה,מושלשלהתננדותובכללםופוליטיים,

הזכיתלהםהוענקהוהישנה" Iבאמסטרדםהיהודיתהקהילהלהםשנתנהלניבויהודית

"לחיות""לסחור",לנסןע", IIהזכיתשלמיוחדצייותוךבנין-אמסטרדם,שורשלהכות

[החברההחברהעללמעמסהיהיולאשביניהסש"הענייסובלכדי"להישאר",

המוניציפליים],[המןסדותהקהילהאיההולנדית]המערבית"ייהודןחברתהמיישבת,

עמם-הםי.'מבניסיועיקבלואלא

התעלמותתודכפשוטו,זהמפורסםסיפורגלולללנוהיהנוחבעברמדירבותפעמים

שלנורלםהיהמלכתחילהלמשל,כ,ןביסודו,שמונחיםמאודהחשוביםהנושאיםמן

אחרות,אמונותבנישלזהעםכרודארצות-הבריתיהודי

הזרםעםאחדבקנהעלתהלאשאמונתםנוצריםלרבות

הנההצפונית.במאריקההחדשיתבמישביתששלטהמרכזי

להםחופשמעניקלםאניייאססטייזוסאנט:פיטרכתבכד

ולמאמיניםללותרניםלסרביכוליםאיננו[ליהודים],

שלישיבתםלהתירההחלטההקתולים]",[קרי,באפיפיור

לצביונהדברשלביסודוגנעהבניו-אמסטרדםיהודים

ליהודיס,הוחירותוניתנההזאילהעיד.שלוהדתיהסוציאלי

ניו-אוכלוסייתהיתהבאפיפיור,למאמיניםוהןללותרניםהן

בתקופהלבוסטוןלמשל,נמור,בנינודורב-לשונית,רב-אתניתרב-דתית,לאוכלוסייהיורק

היחידההחריגההקבןצההיהודיסהיולאמלכתחילהכרככו,עליתרהקןלןניאלית.

יבהםונרדפות,ץרותאמיניתבניבהישבווקתןליםגותרניסבצדכיבאמרלקה,

הגדולההלא-ניצריתהקבןצהבהיותםבלטישהיהודיסאלאוקוןיקריס,בפטיסטיס

ראוילכדמעבראבלהזה,היוםעצםועדהבריטיהקולוניאליהשלטוןתקופתמאזביותר

השלכותגנזרותשממנודת,בענייניווסבלנותפלורליזםשליותרהרחבהנושאאתלהזכיר

רבותבמדינותכמושלאכאן,היהודיםבארצות-הרבית,האנטישמיותהיקףעלחשובות

יוצאות-דופןקבוצותוהותרדיבארצות-הבריתהיוהיחידים:החריגיםהיולאבאירופה,

בחוסרמאודפלורליסטיתאומהארצות-הבריתהיתהומתמידמאזלרודפן,היהשאפשר

מכד.נשכריס-יוצאיםועדיין-יצאווהיהודיםסובלנותה,

שנאלצוההולנדיים,השלטונותפחות,לאחשובהנוספת,תופעהנםהיתה 1654בשנת

כאשרבארנקיהםהצביעודת,בעניינירנישותםלביןהכלכלייםהאינטרסיםביןלברור

ייהתועלת"המודרנית.לגישתםמןבהקסימןזהוהריבקרבס,לשבתליהודיםהתירו

היוהמושבות,לשגשוגלתרוםבכוחםשהיההעובדההיהודיס,מןלהפיקהיהשאפשר

שעתידיםלתהליכיםסימןזהאף-הדתיתמאמונתםבהרבהחשובותההולנדיםבעיני

נתבונןאםבאחת,הבאים,והמאותהעשוריםולאורדבעולםשוניםבאזוריםלהימשד

נמצאהיסטורי,דמיוןשלמסוימתמידהועםנאותהפרספקטיבהמתוד 1654בשנת

שלשלמהלשורהזינוקנקודתלשמשעשויההיאחשובה,דרדאבןהיוותהשהיא

היוס.נםלדעתי,רלוונטייס,מביניהסשרביסשוניס,תהליכיס

נורלםהיהםלכתחילה

ארצות-הבריתיהורישל

בנישלוהעםכרון

אחרותאםונות
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עלינוארצות~הברית,יהדותבתולדותואירועיסתהליכיסלבחוןבאיסשאנואימתכל

שהם-מפניאוניוורלסיים,אפילומקיפים,ונשאיםשלאלהטוגיםעלהדעתתאלתת

לטיפורנו.משמעותהנותניםהם

ישאךלעברנו,רלוונטיותלהעניקכיצדבשאלה,מקיףמחקרלערוךהמקוםזהלא

אתלראותנוטיםהלא-יהודים,גםכמוהיהודים,והיא,אחת,מרכזיתלנקודהלבלשים

ברוןסלושלמאמציוכללמרותמתמשכת.כטרגדיההיהודיתההיסטוריה

) Salo Baron (, הסהיהודיסימידבריהעשריס,המאהבןהגדולהיהודיההיסטוריון

השואהבעקבותוכמהכמהאחתעלדמעות,סוחטסיפורדבר,שלבעיקרועדיין,

עםרביםאצלמתקשרותישראלעםתולדותהתיכון.במזרחהאחרונותהשניםןאירןעי

החריגהםארצות-הבריתיהודיימידבריהמוני.ורצחטרגדיהגירושיס,רדיפות,

ארצןת-שלבתןלדןתיההאנטישמיןתבמשקלמלהמעיטלנוחלילהזו.מתפיטההבלוט

עומדתאבלהברית,

ביבריהמרנויהנושא

יהויישלימיהם

הואארצות"הברית

שלעיצובםאופו

היהוייםוחייהיהיות

החירותעל-ירי

אינםהמוניורצחטרגדיהוגירושיס,שרדיפותהעובדהבעינה

ולאבארצות~הברית,היהודיםחיישלהמרכזייםהנושאים

 .להבליטמבקשיםהיוהקהילהבנישרובהטשאיסהםאלה
לנומאפשרתארצות~הבריתיהדותשלההיסטוריהאדרבה,

חןפשיתחברהבתןךיהןדישגשןגשלטיפןרלפרןט

הכנסייהביןהפרדהקיימתשבהחברהופלורליסטית,

דתן.אתלןלבחןראדםלכלמןחלטתחירןתןניתנתןהמדינה

הוא,ראצות-הוביתיהודישלימיהסבדוביהרמכזיהטשא

על~ידיהיהודיסוחייהיהדותשלעיצובסאופןבתמצית,

החדשה,תהצוגהשלליבהלבהואעצמוזהונושאהחירות,

אמריקה.יהדןתתןלדןתשלהלאןמיבמןזיאוןהמתןכננת

אותנומחייבהיושראור.כולושכלטיפורזהאיןבוודאי,

וכמהכמההיהודיים.ולחייםליהדותבתוכהטומנתשהחירותהסכנותאתגםלחקור

בתוכנושהתבוללוהצרפתים,ההוגניטיםלמשלכמובארצות-הברית,מיעוטקבוצות

להןדים.גםלקרןתעלןלזהדרבנפרדת.כקטצהןנעלומ

הדגםאתמלתאןםרחןקארצןת-הבריתיהדןתשלקןרותיהסיפןרכ.דןאםכךאם

סיכםשמישהווגירושים,רדיפותשלמסכת-יהודיםלשה"רגיל"גורלםשלהמוכר

מצילנןוהקדןש-ברןך-הןאלכלותנןעלינןייעןמדיםאלה,במליםהלצןןדרךעלאןתה

שלאהנןבעןתבתכלית,שןנןתשאלותשלשןרהמעלהזההבדלןנאכל".נשבהבהמידם.

האמריקנית.החייםדרךשלהמרכזייםהנושאיםמןבמפתיע

לראשונהשצצןמאלההסתםמןיחרגן 2004בשנתבהםשנעסןקןהנןשאיםהשאלןת

חריניומסיפה.היהודיסהפליטיםבואמאזארוכהדרךעשינושהרישנה, 35 ?לפני

על 2005-2004בשניםבארצןת-הבריתהיהןדיםהייאתןנחקורנזכןרשנחןג,תקןןה

שנזנחו.ונושאיםהזמןבמבחןשעמדונושאיםבליעל,ובניגיבוריםהיבטיהס:כל

הולדתיוסבחגיגתזובהזדמנותלהסתפקולאויצירתיות,ראייהרוחבלגלותנצטרך

דרךאבןיצייןשנה-350השיןבללכךנשאףאדרבה,השתבחןת.ןבנאןמימפןצצת

זושעהלנצלשנדעהאמריקנית,היהדותבחייואינטלקטואלית,חינוכיתממש,של
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לעתי.דשלנוהיוםסדראתולעצבלשנוההווהאתלבחוןמעברנו,לקחיםלהפיקכדי

התובעיםרביסבינינןישראשון.במבטנראיתשהיאמכפייותךקשהזןמשימה

שלהעיקריתפקידהלדידס,סיניה.מכלשלנןההיסטוריהאתכנקהוו 7Iשבתיקף,

ושוכחיסלקחיםממכהלהפיקהצירךמומתעלמיםיהםהשראה,לתתהיאההיסטרריה

היתהלאשבפועלכפיההיסטוריהאתלהצינמבקשיםהםלשנות.עלוליםשכולנו

בהשפועליםהיסטוריהוממחלוקןת,מסכסיכיםנקייהשכביכולהיסטוריה-מעולם

מפנירנתעתאךישניס,מיתוסיסשללהמשמךתהיסטוריהדגיליס,ונשיסאנשיםרק

נוחה.שאיננהאמתכל

הסופרעל-ידיבזמונשסוכמהאחריותבה,נושאיםשאנוהאחריותאתלזכורעליונ

ללאהזמננולפנישאירעמהאתולהסביר"לתרנםאלה,נוקבותבמליםרפופורטנסה

בתרנוםלדייקנקפידאםרקכראוי,זוהתחייובתאחרלמלאנוכלאחרינו".שימשיכו

לאה,בימינוכמוממשעברו,בזמניםכילהבי,ןאצלנוהמבקריםעלובהסרבתו.ערבנו

חמורית,טעןיןתשעשוגםישקילות;בהרבהודיברןביניהםחלךקיםהיהודיסהין

מלחזורלהימנענוכלפחות).נכבדותסיבותבשל(ולעתיםנכבדותסיבותבשללעתים

אינניבקפדנות.אותןונבחןאותןנזכוראםאלה,שניאותעל

אושלנו,במחדליםרקלהתמקדשעלינובכן,לרמוזמתכוון

ייטובציוןלמשל,-בעברמעשינועלציוניםלחלקשמא

חסדים,גמדליתעלבארצות-הבריתהיחודיתלקהילהמאןד"

שמירהעלמספיק""לאציןולמהגרים,סייעעלייטוב"ציין

שערבה)המאהשלהעשרים(בשונתה"פרןהיבישו"חוקיעל

חריפים.משקואתשלוהיבלהמכירהייצור,עלהאיסןר-

ולהזכירלזכורשעלינולטעון,כוותניכלל.מתפקידונזהאין

כלעלשלנו,הערבתאשעיצבוהנדולות,המחלוקותתא

םםשעברו,בזםנים

היואלה,ביםינוכםו

ביניהםחלוקיםהיהודים

קולותבהרבהודיברו

האמריקנית,העצמאותמלחמתבזמןבבריטיםשתמכוהיהודיסלמלש:וצדדיההסוגיהן

היהודיםגסכמולעבדות,שהתנגדוהיהודיסבמהפכנים;שתמכוהיהודיםגםכמו

והיהודיםלאפרו-אמריקאים,אזרחזכויותבהענקתשתמכוהיהודיםאתה;שהשלימו

ורב-מנווןעברעלנצביעכאשרזה.ברעיוןשדנלההתנועהמפנינדולפחדשהתמלאו

בפניולהציגההווהשלוהמחלוקותהוויכוחיםאתיותרטובבאורלהציגנוכלצדדי,

ומועילה.מאלפתהיסטוריתתמונהארצות-הבריתיהודי

שליכולתםהואשלנושבמקרההאנושי,הפוטנציאללנושאלהתייחסברצונילבסוף

מהלךאתלשונת-נשיםוגםגבריםזקנים,וגםצעירים-ארצות-הבריתיהודי

אירועים;שליבשתמרשימהיותרהרבההןארצות-הבריתיהודיתולדותההיסטוריה.

ומלהתייצבוקהילות,וקיימוהקיומאירועים,עיצבואשראנשיםסיופרזהוהרי

יהודישלשההיסטוריהביותרהחשובהלקחשזהואפשרתמורות.חוללואגתריס,

מןלסוטתדיבםגםתבלם,ללכתרציכיםאינסהםגםללומדיה:להציעיכולהארמיקה

העתיד.אתלעצבשרצכייםהם-הםהונכחית,המציאןת

יותירושוניםעדכנייםאירועיםכילצייו,הראוימועודונעשהשנאמרמהכללאחר

כזאתאירעכברכינזכיר,לכךבקשרשלנו.-350החנינותעלרישומםאתספקללא
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ובאיחור·תבודלותיהרלאשונהיולב,ציינהארצות·הבריתיהדותכאשר , 190Sב·עברב,

הועמו-בארצות-הבריתהיהודיתהקהילהשללראשיתה-Z50היובלזההיה-מה

קהילותשהחריבוהצארית,ברוסיהאכזרייםפוגרומיםעלהידיעןתעל-ידיהחגיגות

הבלתי-רשמישהנושאאירעוכךאלה,לפוגרומיםנדרשנואםאחרנואםשלמות.

הנואמיםהעןלם",מדוכאילכלמקלטארץ-ייאמריקההיה:אלהחגיגותשלהעירקי

רמזווגסרבים,דורותזהממנוליהנותזכוארצות-הבריתשיהודיהחןפש,עלהצביעו

לכלאורחיםהכנסתלגלותייתוסיףזושארץצריךמתבקשת,פוליטיתמסקנהעל

ליהודינתןרקלא-Z50השיובלנמצאוהאי-סובלנותי.'הרדיפותמגיהינוםהנמלטים

לארצםרוחשיםשהםהטובההכרתואתנאמנותםאתלהבעיהזדמנותארצות-הרבית

במהשימשגםאלאזו,בארץעמוק-עמוקנטועיםשהיהודיםלאמריקאיס,ולהזכיר

אירופה,ממזרחחופשיתהגירהבזכותדעתםאתבעדינותהביעושמעליה

שובהצפונית,באמריקההיהודיתההתיישבותלראשיתשנה 300במלאות ,-19S4ב

המלחמהעדיןרקעעלהפעם-אקטואליתמשמעותעבלמרכזינושאהפרקעלעלה

כתב 300ה·יובלאתבנתחוחירות,"בתנאיהאדםשלוהתחייבויותייאפשרויותהקרה:

לכ,ךהביאוארצות-חבריתיייהודיגורו:אריההאמריקאיהישראליההיסטוריון

יכלוהםהעשריםהמאהשלהחמישיםשנותשבראשית

עצמי,ביטחוןשלובמידהכלליתבהסכמהלהתברך

ביקשה-300היולבחגיגתעתי.'לאותהעדידעולאשכמותם

הכפולההתחייבותםאחרממלאיםהיהודיםכילהראות,

בתפקידהנמרצתתמיכהבההובעהוכיהודים,כאמריקאים

החןפשי,העןלםעלהמנינהכמדינהארצות-הבריתשל

הישגיס,והבליטהקהילתיתהרמכויההקרינההיולבחגיגת

והבין-המעמדייםהמתחיםמןהתעלמהכאילוזאתולעומת

מלחמותשתישביןבשניסשאתביתרשהתלקחודוריים,

ציונותעלשנסבוהעברממחלוקותגסכמוהעולם,

בספטמבר, 11ה"

צירבטרור,המלחמה

האינתיפארההרשע,

נוספים,ונושאים

עלצילםאתיטילו

 350ה"יגותחג
לשוערכיםהשקפותאותם ] .. , 1הדנישהייהיאןקומוניזם,

היהודיס",עלגםמקובליםשהיוהאמריקאים,כלל

שלהאחדותאווירתשגבתההמחיראתלאחרונהציינהגולדמןקרלהההיסטוריונית

19S4 , קומוניסטיםהכרה,מתוךציוניםרדיקלים,נשיס,-קבןצותוכמהכמה

לדעת,נוכחו-קפלןומרדכי ) Kallen (קאלןהורסכדוגמתרוחאנשיואפילומושעבים

אמנם,ייתכןהכול,חזותבעיניהםהיתהשהאחדותמיעל-ידיהושתקוקולותיהםכי

בגידה,בעווןרוזנברגואתליוליוטלהורגהוצאוכןלפניכשנהבלתי-נמנע.היהזהשמצג

נאמגיםשאינםכמיחלילהייחשבושמאהיה,-19S4בהיהודיםשלביותרהגדולופחדם

אתבהדקועכשווי,צורךעלענה-300היובללרוזנברגים.רביתכעבליויוכתמולארצם

ובהדגישו-החירות-האמריקאיםבעיניביותרהיקרהנכסוביןיהודיסביוהקשרים

האמריקאיס",לייכללהיהודיסשלרבה Pהמידתאת

ככלישקףהשנה,שיצויןבאמריקה,היחודיתהתיישבותלראשית-350היובלגם

האינתיפאדההרעש,צירבטרור,המלחמהפסבטמבר, llה-העשה,צורכיאתהנראה
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עלנםצילםאתיטיליבדמיינני,להעליתניכללאאפילישכרגעניטפים,ינישאים

להיאבקטיבהאיוחין.כלפישלניהדימייעלאחרתאיזיבצירהיישפיעישלניהחנינית

ממגןלהפיקשייכלןכדייישימושי",עברארוצת-חרניתליהודילהציעעלינוזי,במגמה

בעייתיניבהבנתלנילסיעיעשיייתהיטטירייתאנלוגייתאםההייה.בעיותלנבילקחים
כראןי,זןהזדמניתלנצליש-הנןכחיןת

בפיכחיולהשקיףהייבל,חנינותלנושמציעיתההזדמנית,אתלהחמיץלנואלזאתעם

לשנייהכיינהממש,זהברנעעינינולנוכחשמתרחשמהעלגםאלאהעבר,עלרקלא

.עלינומכאויהתבוללות-מכאוהתרעננותהתעיררית,בבהבדהמתנהליםתהליכים

גיסאמחדהמיזרה,מורכבותיכלעלזהרגעשלטיבןאתארצית-הבריתליהודילהבהיר

לריבימרגשיתחדשיתהתפתחיייתהחינו,ןבתחיםתחייהתרבותית,תטיסה-

נישואידיבוזעלהמדאזגןתהסטטיסטיקןת-ניסאןמאידך iהדתיתבפעילןת

אובדיםאלהבנישיאיםהנןלדיםמהילדיםרבעיםששלןשהלכךהנןרמןתהתערןבת,

בשנית-3.7%מפחתארצית-הבריתאיכליטייתבכללהיהןדיםשלחלקםליהדןת.

לאחרינהשנערכןמחקריםןשניהיום,-2%מלפחותחקידמתהמאחשלהארבעים

הקןלןניאלית.התקיפהמאזלראשינהזןמיחלטים,במטרפיםגםפחתשכיחנימלמדים,

נתינים(ייהרינימדיירידבאיראיקהילתנןאתמציניםאנימדיקריביתלעתים

ינכחד.ההןלךעם(ייהרינימדיקידרבאיראיזהביי)יתןרתרבןתיתתחייהשלבעיצימם

הזיכריומוחלקייהפכויהוארצות-הבריתיהדיתתילדותעלהקןיקיץבקריב

ארצות-הברית,יהודישלהלבמתשימתנהניסבעידנןאלה,בימיסהכללי").האמריקאי

ולאמדיזוהרתלאהמצב,שלמאיזנתתמינהבפניהםלהציגההזדמניתלרנמזימנת

נםיחכמה.ואייהבצירהעתידנולבנייתנאיתבטיטלשמששיכילהתמינהמדי,קודות

 .-350הייבלשלהייםמטדרחלקשיהיהצריךזהענייו

עםייכאשרכיבזמנז,כתב ) Rolvaag (ריליואגאדיזארטאזלההנדילהנזרייניהטזפו

חייההריהועצמו,אתלהביושייטיבכדיאותוללמודןמבקשבעבווענייולגליתמתחיל

לנןמזמוכראצית-חבריתהיהודיםלחיי-350הזיכלחיין".התחדשיתשלחיריהתמיד

יחדניעציםאניכאשווולוואג.שלהעמיקהמהבנתיתועלתלהפיקמבורכתהזדמנות

הבהשלה.בהווהיהואמריקהיהדותשלבעברההונתמקדחבהזח,מועדלצייוכיצד

לעברלצפיתפקיחההאחתכשעיננייייש,רדמייןפךטפקטייוית,ראייהתיךכונעשה
להעשירימנסיםשאנושהעםבזןכרניבארצןת-הבוית,יהידייםחייםשל-400היןבל

נאחלהבהקהילתנן.עתידאתלעצבלנושיטייעהעםהיא-היא-העברבנסיינית

חדשים.חייםשלמהתעיררןתנשכריםנצא-בנינויבניבנינןאנן,-כילניכילעצמנן
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