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•

מה יחננו יהויי ארנות·הברית

ביובלם 350·n
באוקטובר

2003

נתקבלה בקונגרס האמריקני החלטה רשמית ,המכירה ביובל

ה 350-

לש הקהילה היהודית בארצית-הברית .ההחלטה ממליצה על הכרזת ייחודש היהדרת
האמריקנית" וקוראת "לכל האמריקאים ליטול חלק בציונו של יובל זה ולהעריך ביתר
שתא

בארצית-הברית ,בסיעיה בביצןר

את התפקיד שמילאה הקהילה היהודית

ובקידום החרויות של כלל אזרחי ארצות-הברית" .החלטה זו היא מעין ברכת דרך
רשמית מטעם הממשל בוושיגנטון לציון יובל זה של

הברית

) (. 2004-1654

350

שטת חיים יהודיים בארצות-

אירועי שתכ היובל ייפתחו רשמית בספטמרב השנה והם יכללו

חשיפת מצנת בספריית הקונגרס ,שנועדה לנדןד בכל רחבי המדינה ,ועידה גדולה של
מלומדים בוושיגנטון ועשרות טקסי ציון מקומיים ,וכן פרסום ספרים ,הרצאות ,אירועי
תרבות ,ארוחןת חגיגיות ,יעו.ד

רביס בוודאי שןאלים ,מה היא בדיוק האירןע שאנן עןמדים לצייו השבה ,ובכיי אכר

עומדים לציין את אירועי

בואה של אונייה קטנה לניו-אמסטרדם ועליה

פליטים יהודים מן העיר

בברזיל .יהודים )וגם פרוטסטנטים( נאלצן

שנת - 1654
רסיפה )(Recife

לעזןב את וסיפה ,לאחר שהפןרטןגליס כבשן איתה בחזרה מידי ההןלנדים ,הסןבלניים

יותר .היזס אנו יודעים ,כי לא היו אלה היהידיס הראשונים ,שרנלם דרכה על אדמת
אמריקה הצפונית .אכל כבר אמר ההיסטררייו היהודי האמריקני הנודע יעקב

כי מעולם אין יהודי שהיא ראשיו ממש

-

מרכיס,

תמיד יימצא יהודי אחר שהקדיס אותי ,זאלה

הם פני הדברים גם במקרה זה :ידוע לנו ,למשל ,על חרש
שמו ,שהניע ליישוב

שנח

1654

םציינח אח

ראשיחם של חיי קהילה
באםריקה הצפוניח

מתכת יהודי ,יואכים נונזה ) (Gaunse
רואטק )  (Roanokeשבקרוליינה עוד ב ,1585-

וכן היו מסדפ

סוחרים יהודים נועזים ,שפקדו מפעם לפעם נמלים של
המושבות האגנליות באמריקה הצפונית בתקופת הביניים
בין

התאריכים

שני

הראשוטת של המאה

ספטמבר 1654

האלה,

ה .17-

במיוחד

בשנות

החמישים

ואולם למרות כל האמור,

הוא עדיין תאריך ראוי לאזכור ,משום

שהפליטים מרסיפה ,שעגנו בניו-אמסטרדם ,באו אליה לא כדי לשהות בה לילה אחד
בפןנדק זה או אחר בנמלה ,אלא כדי להתיישב בה לצמיתות.
שנת

1654

מציינת אפוא את ראשיתם של חיי קהילה באמריקה הצפונית .מה היה

נודלה של קהילה זן בראשיתה

-

עניין זה שנוי היום במחלוקת .המספר המקובל,
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שכולנו למדנו אותו כתלמידים בבית הספר ,הוא

- 23

נברים ,נשים וטף ,אם כד ואם

כ,ן הדבר החשוב באמת הוא ,כי היה עליהם לצלוח שורה של מכשולים חוקיים
ופוליטיים ,בכללם התננדותו של מושל המושבה ,פיטר

סטייווסאנט )(,Stuyvesant

אבל

הודית לניבוי שנתנה להם הקהילה היהודית באמסטרדם  Iוהישנה" הוענקה להם הזכית
להכות שורש בנין-אמסטרדם ,תוך צייו מיוחד של הזכית  IIלנסןע"" ,לסחור"" ,לחיות"
ובלכד ש"הענייס שביניהס

י"להישאר",

לא יהיו למעמסה על החברה ]החברה

המיישבת ,חברת ייהודן המערבית" ההולנדית[ אי הקהילה ]המןסדות המוניציפליים[,
אלא יקבלו סיוע מבני עמם-הםי'.
פעמים רבות מדי בעבר נוח היה לנו גלולל סיפור מפורסם זה כפשוטו ,תוד התעלמות
מן הנושאים החשובים מאוד שמונחים ביסודו ,כ,ן למשל ,מלכתחילה היה נורלם של
יהודי ארצות-הברית כרוד עם זה של בני אמונות אחרות,

לרבות נוצרים שאמונתם לא עלתה בקנה אחד עם הזרם
המרכזי ששלט במישבית החדשית במאריקה הצפונית .הנה
כד כתב פיטר סטייזוסאנט :ייאס אני מעניקלם חופש להם

]ליהודים[,

איננו

יכולים

לסרב

ולמאמינים

ללותרנים

באפיפיור ]קרי ,הקתולים[" ,ההחלטה להתיר ישיבתם של
יהודים בניו-אמסטרדם גנעה ביסודו של דבר לצביונה

םלכתחילה היה נורלם
של יהורי ארצות-הברית

כרון עם וה של בני
אםונות אחרות

הסוציאלי והדתי של העיד .הזאיל וניתנה חירות הו ליהודיס,
הן ללותרנים והן למאמינים באפיפיור ,היתה אוכלוסיית ניו-
יורק לאוכלוסייה רב-דתית ,רב-אתנית ורב-לשונית ,בנינוד נמור ,למשל ,לבוסטון בתקופה
הקןלןניאלית .יתר על כו ,כרכ מלכתחילה לא היו היהודיס הקבןצה החריגה היחידה
באמרלקה ,כי בצד גותרניס וקתןלים ישבו

בה בני אמינית ץרות ונרדפות ,יבהם

בפטיסטיס וקוןיקריס ,אלא שהיהודיס בלטי בהיותם הקבןצה הלא-ניצרית הגדולה
ביותר מאז תקופת השלטון הקולוניאלי הבריטי ועד עצם היום הזה ,אבל מעבר לכד ראוי
להזכיר את הנושא הרחב יותר של פלורליזם ווסבלנות בענייני דת ,שממנו גנזרות השלכות
חשובות על היקף האנטישמיות בארצות-הרבית ,היהודים כאן ,שלא כמו במדינות רבות
באירופה ,לא היו החריגים היחידים :היו בארצות-הברית די והותר קבוצות יוצאות-דופן

שאפשר היה לרודפן ,מאז ומתמיד היתה ארצות-הברית אומה פלורליסטית מאוד בחוסר
סובלנותה ,והיהודים יצאו

בשנת 1654

-

ועדיין יוצאים

-

נשכריס מכד.

היתה נם תופעה נוספת ,חשובה לא פחות ,השלטונות ההולנדיים ,שנאלצו

לברור בין האינטרסים הכלכליים לבין רנישותם בענייני דת ,הצביעו בארנקיהם כאשר

התירו ליהודים לשבת בקרבס ,והרי זה סימן מןבהק לגישתם המודרנית .ייהתועלת"
שאפשר היה להפיק מן היהודיס ,העובדה שהיה בכוחם לתרום לשגשוג המושבות ,היו

בעיני ההולנדים חשובות בהרבה מאמונתם הדתית

-

אף זה סימן לתהליכים שעתידים

להימשד באזורים שונים בעולם ולאורד העשורים והמאות הבאים ,באחת ,אם נתבונן
בשנת

1654

מתוד פרספקטיבה נאותה ועם מידה מסוימת של דמיון היסטורי ,נמצא

שהיא היוותה אבן דרד חשובה ,היא עשויה לשמש נקודת זינוק לשורה שלמה של
תהליכיס שוניס ,שרביס מביניהס רלוונטייס ,לדעתי ,נם היוס.
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כל אימת שאנו באיס לבחון תהליכיס ואירועיס בתולדות יהדות ארצות~הברית ,עלינו

לתת תא הדעת על טוגים אלה של ונשאים מקיפים ,אפילו אוניוורלסיים ,מפני שהם-
הם הנותנים משמעות לטיפורנו.

לא זה המקום לערוך מחקר מקיף בשאלה ,כיצד להעניק רלוונטיות לעברנו ,אך יש
לשים לב לנקודה מרכזית אחת ,והיא ,היהודים ,כמו גם הלא-יהודים ,נוטים לראות את
ההיסטוריה

היהודית

) (, Salo Baron

כטרגדיה

מתמשכת.

כל

למרות

של

מאמציו

סלו

ברון

ההיסטוריון היהודי הגדול בן המאה העשריס ,דברי ימי היהודיס הס

עדיין ,בעיקרו של דבר ,סיפור סוחט דמעות ,על אחת כמה וכמה בעקבות השואה
ןאירןעי השנים האחרונות במזרח התיכון .תולדות עם ישראל מתקשרות אצל רבים עם
רדיפות ,גירושיס ,טרגדיה ורצח המוני .דברי ימי יהודי ארצות-הברית הם החריג

הבלוט מתפיטה זו .חלילה לנו מלהמעיט במשקל האנטישמיןת בתןלדןתיה של ארצןת-
הברית ,אבל עומדת בעינה העובדה שרדיפות וגירושיס ,טרגדיה ורצח המוני אינם

הנושאים המרכזיים של חיי היהודים בארצות~הברית ,ולא

הנושא המרנוי ביברי

ימיהם של יהויי
ארצות"הברית הוא

אופו עיצובם של
היהיות וחיי היהויים

על-ירי החירות

אלה הם הטשאיס שרוב בני הקהילה היו מבקשים

להבליט.

אדרבה ,ההיסטוריה של יהדות ארצות~הברית מאפשרת לנו
לפרןט

של

טיפןר

חברה

ופלורליסטית,

שגשןג

שבה

יהןדי

קיימת

בתןך

חברה

חןפשית

בין

הכנסייה

הפרדה

ןהמדינה ןניתנת חירןת מןחלטת לכל אדם לבחןר לן את דתן.
הטשא הרמכזי בדובי ימיהס של יהודי ראצות-הובית הוא,
בתמצית ,אופן עיצובס של היהדות וחיי היהודיס על~ידי

החירות ,ונושא זה עצמו הוא לב ליבה של תהצוגה החדשה,
המתןכננת במןזיאון הלאןמי של תןלדןת יהדןת אמריקה.
בוודאי ,אין זה טיפור שכל כולו אור .היושר מחייב אותנו

לחקור גם את הסכנות שהחירות טומנת בתוכה ליהדות ולחיים היהודיים .כמה וכמה
קבוצות מיעוט בארצות-הברית ,כמו למשל ההוגניטים הצרפתים ,שהתבוללו בתוכנו
ןנעלומ כקטצה נפרדת .דרב זה עלןל לקרןת גם להןדים.
אם כך ןאם כ.ד סיפןר קןרותיה של יהדןת ארצןת-הברית רחןק מלתאןם את הדגם
המוכר של גורלם ה"רגיל" לש יהודים

-

מסכת של רדיפות וגירושים ,שמישהו סיכם

אןתה על דרך הלצןן במלים אלה ,ייעןמדים עלינן לכלותנן והקדןש-ברןך-הןא מצילנן
מידם .הבה נשב ןנאכל" .הבדל זה מעלה שןרה של שאלות שןנןת בתכלית ,הנןבעןת שלא
במפתיע מן הנושאים המרכזיים של דרך החיים האמריקנית.

השאלןת ןהנןשאים שנעסןק בהם בשנת 2004

לפני ?

יחרגן מן הסתם מאלה שצצן לראשונה

 35שנה ,שהרי עשינו דרך ארוכה מאז בוא הפליטים היהודיס ומסיפה .חריני

תקןןה שנחןג ,נזכןר ןנחקור את היי היהןדים בארצןת-הברית בשנים

2005-2004

על

כל היבטיהס :גיבורים ובני בליעל ,נושאים שעמדו במבחן הזמן ונושאים שנזנחו.

נצטרך לגלות רוחב ראייה ויצירתיות ,ולא להסתפק בהזדמנות זו בחגיגת יוס הולדת
מפןצצת ןבנאןמי השתבחןת .אדרבה ,נשאף לכך שיןבל

ה 350-

שנה יציין אבן דרך

של ממש ,חינוכית ואינטלקטואלית ,בחיי היהדות האמריקנית ,שנדע לנצל שעה זו
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כדי להפיק לקחים מעברנו ,לבחון את ההווה לשנו ולעצב את סדר היום שלנו לעתי.ד
משימה זן קשה יותך מכפי שהיא נראית במבט ראשון .יש בינינן רביס התובעים

בתיקף ,ש  7Iכנקהוו את ההיסטוריה שלנן מכל סיניה .לדידס ,תפקידה העיקרי של
ההיסטרריה היא לתת השראה ,יהם מתעלמים מו הצירך להפיק ממכה לקחים ושוכחיס
שכולנו עלולים לשנות .הם מבקשים להצינ את ההיסטוריה כפי שבפועל לא היתה
מעולם

-

היסטוריה שכביכול נקייה מסכסיכים וממחלוקןת ,היסטוריה שפועלים בה

רק אנשים ונשיס דגיליס ,היסטוריה המשמךת שלל מיתוסיס ישניס ,אך רנתעת מפני
כל אמת שאיננה נוחה.

עליונ לזכור את האחריות שאנו נושאים בה ,אחריות שסוכמה בזמונ על-ידי הסופר
נסה רפופורט במלים נוקבות אלה" ,לתרנם ולהסביר את מה שאירע לפני זמננו ללאה
שימשיכו אחרינו" .נוכל למלא אחר התחייובת זו כראוי ,רק אם נקפיד לדייק בתרנום

ערבנו ובהסרבתו .על המבקרים אצלנו להבי,ן כי בזמנים עברו ,ממש כמו בימינו לאה,
הין היהודיס חלךקים ביניהם ודיברן בהרבה קילות; יש גם שעשו טעןיןת חמורית,

לעתים בשל סיבות נכבדות )ולעתים בשל סיבות נכבדות פחות( .נוכל להימנע מלחזור
על שניאות אלה ,אם נזכור אותן ונבחן אותן בקפדנות .אינני

מתכוון לרמוז בכן ,שעלינו להתמקד רק במחדלים שלנו ,או
שמא לחלק ציונים על מעשינו בעבר

-

למשל ,ציון ייטוב

מאןד" לקהילה היחודית בארצות-הברית על גמדלית חסדים,

ציין ייטוב" על סייע למהגרים ,ציןו "לא מספיק" על שמירה
על חוקי ה"פרןהיבישו" )בשונת העשרים של המאה שערבה(

-

האיסןר על ייצור ,מכירה והיבלה של משקואת חריפים.

בזםנים עברו ,םםש

כםו ביםינו אלה ,היו

היהודים חלוקים ביניהם

ודיברו בהרבה קולות

אין זה מתפקידונ כלל .כוותני לטעון ,שעלינו לזכור ולהזכיר
תא המחלוקות הנדולות ,שעיצבו תא הערב שלנו ,על כל
סוגיהן וצדדיהה למלש :היהודיס שתמכו בבריטים בזמן מלחמת העצמאות האמריקנית,
כמו גם היהודים שתמכו במהפכנים; היהודיס שהתנגדו לעבדות ,כמו גס היהודים
שהשלימו אתה; היהודים שתמכו בהענקת זכויות אזרח לאפרו-אמריקאים ,והיהודים

שהתמלאו פחד נדול מפני התנועה שדנלה ברעיון זה .כאשר נצביע על עבר מנוון ורב-
צדדי ,נוכל להציג באור טוב יותר את הוויכוחים והמחלוקות של ההווה ולהציג בפני
יהודי ארצות-הברית תמונה היסטורית מאלפת ומועילה.

לבסוף ברצוני להתייחס לנושא הפוטנציאל האנושי ,שבמקרה שלנו הוא יכולתם של

יהודי ארצות-הברית  -צעירים וגם זקנים ,גברים וגם נשים -

לשונת את מהלך

ההיסטוריה .תולדות יהודי ארצות-הברית הן הרבה יותר מרשימה יבשת של אירועים;
הרי זהו סיופר אנשים אשר עיצבו אירועים ,הקיומ וקיימו קהילות ,התייצבו ומל
אגתריס ,חוללו תמורות .אפשר שזהו הלקח החשוב ביותר שההיסטוריה של יהודי
ארמיקה יכולה להציע ללומדיה :גם הם אינס רציכים ללכת תבלם ,גם דיבם לסוטת מן
המציאןת הונכחית ,הם-הם שרצכיים לעצב את העתיד.
לאחר כל מה שנאמר ונעשה עוד מו הראוי לצייו ,כי אירועים עדכניים שונים יותירו

ללא ספק את רישומם על חנינות ה 350-

שלנו .בקשר לכך נזכיר ,כי כבר אירע כזאת
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עברב ,ב·  ,190Sכאשר יהדות ארצות·הברית ציינה יולב ,רלאשונה תבודלותיה ובאיחור·
מה

-

היה זה יובל ה  Z50-לראשיתה של הקהילה היהודית בארצות-הברית

הועמו

-

החגיגות על-ידי הידיעןת על פוגרומים אכזריים ברוסיה הצארית ,שהחריבו קהילות
שלמות .נואם אחר נואם נדרש לפוגרומים אלה ,וכך אירע שהנושא הבלתי-רשמי

העירקי של חגיגות אלה היה :ייאמריקה

-

ארץ מקלט לכל מדוכאי העןלם" ,הנואמים

הצביעו על החןפש ,שיהודי ארצות-הברית זכו ליהנות ממנו זה דורות רבים ,וגס רמזו

על מסקנה פוליטית מתבקשת ,צריך שארץ זו ייתוסיף לגלות הכנסת אורחים לכל
הנמלטים מגיהינום הרדיפות והאי-סובלנותי '.נמצא שיובל ה  Z50-לא רק נתן ליהודי

ארצות-הרבית הזדמנות להבעי את נאמנותם ואת הכרת הטובה שהם רוחשים לארצם
ולהזכיר לאמריקאיס ,שהיהודים נטועים עמוק-עמוק בארץ זו ,אלא גם שימש במה
שמעליה הביעו בעדינות את דעתם בזכות הגירה חופשית ממזרח אירופה,

ב ,19S4-

במלאות

שנה לראשית ההתיישבות היהודית באמריקה הצפונית ,שוב

300

עלה על הפרק נושא מרכזי עבל משמעות אקטואלית

הפעם על רקע עדין המלחמה

-

הקרה :ייאפשרויות והתחייבויות של האדם בתנאי חירות ",בנתחו את יובל ה·  300כתב
ההיסטוריון הישראלי

האמריקאי אריה גורו:

יייהודי

הביאו

ארצות-חברית

לכ,ך

שבראשית שנות החמישים של המאה העשרים הם יכלו

ה" 11

בספטמבר,

להתברך

בהסכמה

כללית

ובמידה

של

שכמותם לא ידעו עד לאותה עתי '.חגיגת

ביטחון

עצמי,

יולב ה 300-

ביקשה

המלחמה בטרור ,ציר

להראות ,כי היהודים ממלאים אחר התחייבותם הכפולה

הרשע ,האינתיפארה

כאמריקאים וכיהודים ,הובעה בה תמיכה נמרצת בתפקידה

של ארצות-הברית

כמדינה המנינה

החןפשי,

על העןלם

ונושאים נוספים,

חגיגת היולב הקרינה הרמכויה קהילתית והבליטה הישגיס,

יטילו את צילם על

ולעומת זאת כאילו התעלמה מן המתחים המעמדיים והבין-

חג יגות

ה"350

דוריים ,שהתלקחו ביתר שאת בשניס שבין שתי מלחמות
העולם,

כמו

גס

ןקומוניזם ,ייהיא

ממחלוקות

הדנישה [ .. ,1

העבר

שנסבו

על

ציונות

אותם השקפות וערכים לש

כלל האמריקאים ,שהיו מקובלים גם על היהודיס",

ההיסטוריונית קרלה גולדמן ציינה לאחרונה את המחיר שגבתה אווירת האחדות של

,19S4

כמה וכמה קבןצות

-

נשיס ,רדיקלים ,ציונים מתוך הכרה ,קומוניסטים

מושעבים ואפילו אנשי רוח כדוגמת הורס

קאלן )(Kallen

ומרדכי קפלן

-

נוכחו לדעת,

כי קולותיהם הושתקו על-ידי מי שהאחדות היתה בעיניהם חזות הכול ,ייתכן אמנם,
שמצג זה היה בלתי-נמנע .כשנה לפני כן הוצאו להורג יוליוט ואתל רוזנברג בעוון בגידה,
ופחדם הגדול ביותר של היהודים ב  19S4-היה ,שמא ייחשבו חלילה כמי שאינם נאמגים

לארצם ויוכתמו כעבלי רבית לרוזנברגים .יובל ה300-

ענה על צורך עכשווי ,בהדקו את

הקשרים ביו יהודיס ובין הנכס היקר ביותר בעיני האמריקאים

-

החירות

-

ובהדגישו

את מידת הPרבה של היהודיס לייכלל האמריקאיס",
גם יובל ה  350-לראשית התיישבות היחודית באמריקה ,שיצוין השנה ,ישקף ככל
הנראה את צורכי העשה,

הll -

פסבטמבר ,המלחמה בטרור ,ציר הרעש ,האינתיפאדה
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ינישאים ניטפים ,שכרגע אפילי לא ניכל להעלית בדמיינני ,יטילי את צילם נם על
החנינית שלני יישפיעי בצירה זי אי אחרת על הדימיי שלני כלפי חין .איו טיבה להיאבק
במגמה זי ,עלינו להציע ליהודי ארוצת-חרנית עבר יישימושי" ,כדי שייכלן להפיק ממגן

לקחים לנבי בעיות ההייה .אם אנלוגיית היטטיריית עשייית לסיעי לני בהבנת בעייתיני
הנןכחיןת

-

יש לנצל הזדמנית זן כראןי,

עם זאת אל לנו להחמיץ את ההזדמנית ,שמציעית לנו חנינות הייבל ,להשקיף בפיכחיו
לא רק על העבר ,אלא גם על מה שמתרחש לנוכח עינינו ברנע זה ממש ,יהכיינה לשני
תהליכים המתנהלים בד בבה התעיררית ,התרעננות מכאו

-

יהתבוללות מכאו .עלינו

להבהיר ליהודי ארצית-הברית את טיבן של רגע זה על כל מורכבותי המיזרה ,מחד גיסא

-

תטיסה תרבותית ,תחייה בתחים החינו,ן התפתחייית חדשית ימרגשית לריב

בפעילןת

הדתית  iןמאידך ניסא

-

הסטטיסטיקןת

המדאזגןת על דיבוז נישואי

התערןבת ,הנןרמןת לכך ששלןשה רבעים מהילדים הנןלדים בנישיאים אלה אובדים

ליהדןת .חלקם של היהןדים בכלל איכליטיית ארצית-הברית פחת מ 3.7%-

בשנית

הארבעים של המאח חקידמת לפחות מ  2%-היום ,ןשני מחקרים שנערכן לאחרינה

מלמדים ,שכיחני פחת גם במטרפים מיחלטים ,זן לראשינה מאז התקיפה הקןלןניאלית.
לעתים קריבית מדי אני מצינים את קהילתנן אי באיר יריד מדי )ייהריני נתינים

בעיצימם של תחייה תרבןתית יתןר זהביי( אי באיר קידר מדי )ייהריני עם ההןלך ינכחד.
בקריב יקיץ הקן על תילדות יהדית ארצות-הברית יהו ייהפכו חלק מו הזיכריו
האמריקאי הכללי"( .בימיס אלה ,בעידנן נהניס מתשימת הלב של יהודי ארצות-הברית,

מזימנת לרנ ההזדמנית להציג בפניהם תמינה מאיזנת של המצב ,לא זוהרת מדי ולא
קודות מדי ,תמינה שיכילה לשמש בטיט נאית לבניית עתידנו בצירה ואייה יחכמה .נם

ענייו זה צריך שיהיה חלק מטדר היים של ייבל ה . 350-
הטזפו הנזרייני הנדיל אזלה אדיזארט

ריליואג )(Rolvaag

כתב בזמנז ,כי ייכאשר עם

מתחיל לגלית ענייו בעבוו ןמבקש ללמוד אותו כדי שייטיב להביו את עצמו ,הריהו חייה
תמיד חיריה של התחדשית חיין" .זיכל ה  350-לחיי היהודים כראצית-חברית מזמו לנן
הזדמנות מבורכת להפיק תועלת מהבנתי העמיקה של וולוואג .כאשו אני ניעצים יחד

כיצד לצייו מועד זח ,חבה נתמקד הו בעברה של יהדות אמריקה יהו בהווה שלה .הבה

נעשה כו תיך ראייה פךטפקטייוית ,דמיין יייש,ר כשעינני האחת פקיחה לצפית לעבר
יןבל ה  400-של חיים יהידיים בארצןת-הבוית ,בזןכרני שהעם שאנו מנסים להעשירי
בנסיינית העבר
לעצמנן כי כילני

-

היא-היא העם שיטייע לנו לעצב את עתיד קהילתנן .הבה נאחל
אנן ,בנינן יבני בנינו

-

נצא נשכרים מהתעיררןת של חיים חדשים.
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