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הקדמה
נפתולי ההיסטוריה ,כמו גם הזיכרון ההיסטורי ,מורכבים .ב– 24באוקטובר  2010מלאו מאה וארבעים שנה
לפרסום צו כֶרמיה .ב– 8בנובמבר  2011מלאו שישים ותשע שנה לנחיתת האמריקנים באלג'יר ובאוראן במסגרת
"מבצע לפיד" .יוצאי הקהילה היהודית מאלג'יריה ציינו שני תאריכים אלו באירועים מיוחדים :הראשון בפריס
באולם הסנאט הצרפתי והשני בגליל במוזאון השואה שבקיבוץ לוחמי הגטאות .שני האירועים האלו ציינו
היסטוריה וזיכרון היסטורי של אבני דרך בתולדות הקהילה היהודית באלג'יריה .התאריך הראשון מבטא
את המסע הארוך והפתלתל של יהודי אלג'יריה לעבר החברה הצרפתית ותרבותה תוך כדי ניסיון לשמור על
הסימביוזה הערבית–היהודית באלג'יריה ועל העבר והמורשת היהודית .התאריך השני מבטא את הבקיעים
הראשונים אשר לעתידה של צרפת באלג'יריה ובכלל זה לעתידה של הקהילה היהודית בה .לא בכדי יוצאי
הקהילה מבקשים לציין תאריכים אלו .בצרפת ,שבה האנטישמיות כלפי המהגרים ,גם מצפון אפריקה,
הולכת וגואה ,יהודי אלג'יריה מבקשים להזכיר ולהדגיש את צרפתיותם; ובישראל יהודי אלג'יריה מבקשים
להדגיש את זיקתם לישראל ולערכיה ולו בשל חלקם במחתרת היהודית ,שהייתה גורם חשוב בהצלחה של
נחיתת האמריקנים ,אך גם את זיקתם לצרפת ולתרבותה.
הסדרה "קהילות ישראל במזרח במאות התשע–עשרה והעשרים" נעה על הקו הדק שבין אחדות לייחוד —
אחדות של הצגת הנושאים בכל הקהילות מול השמירה על הייחוד של כל קהילה וקהילה .ואכן ,להתפתחות
הקהילה היהודית באלג'יריה קווי מתאר ייחודיים :המועד המוקדם שבו השתלטה צרפת על אלג'יריה ,האופי
המיוחד של הקולוניאליזם הצרפתי ,היקפה של אוכלוסיית המתיישבים הצרפתית ,מעורבותה של יהדות
צרפת בנעשה באלג'יריה ,צו כרמיה משנת  ,1870החלת חוק הגיוס לצבא הצרפתי וחוק חינוך חובה צרפתי
לכלל יהודי אלג'יריה — כל אלו עיצבו את השינוי שחל בקהילה היהודית באלג'יריה במאות התשע–עשרה
והעשרים .כולם השפיעו על עומקה של המודרניזציה ,על אופיין של האסימילציה והסוציאליזציה של יהדות
אלג'יריה ועל תהליכי הניתוק מאלג'יריה ומאוכלוסייתה המוסלמית .ייחודה של קהילה זו הוא בעצמתם
של תהליכי ההשתלבות בחברה הצרפתית באלג'יריה ,חברה שפעלה לדחות אותם מקרבה בדרכים שונות.
עצמתם של תהליכים אלו הייתה בבסיס הדרמה הגדולה של הגירתה של כל יהדות אלג'יריה לצרפת בפרק
זמן קצר מאוד ,ושל סיום הנוכחות היהודית על אדמת אלג'יריה.
מצב המחקר ולפעמים חוסר היכולת של חוקרים להיענות לבקשותיי לכתוב פרקים לספר זה מסבירים
מדוע אין בספר פרקים כגון '"המטבח"" ,הלבוש" ו"העיתונות היהודית"; ואילו פרקים אחדים הם בבחינת
הצצה בלבד אל הנושא ומחייבים העמקה של המחקר .אני מקווה שקווי המתאר המחקריים שנפרשו בכל
פרק יזכו לביטוי מעמיק במחקר במרוצת השנים הבאות.
בכתיבת ספר אלג'יריה שותפים גם חוקרים מחוץ לארץ .הפרקים פרי ידם נכתבו במקור בצרפתית ,ותרגמו
אותם לעברית אבנר להב ושושנה בנבנשתי ,ותודתי להם .התרגום העברי הותאם בעריכה המדעית לדרישות
ולציפיות של המקובל בסדרה קהילות ישראל במזרח במאות התשע–עשרה והעשרים .המחברים לא יכלו
לאשר את העריכה ,ולפיכך השתדלתי לעשות את המלאכה ברגישות ובאחריות הנדרשת ,והאחריות לגרסה
העברית של פרקים אלו היא בעיקרה שלי .בשלב מסוים קיוויתי לשלב גם חוקרים מאלג'יריה שעוסקים
בענייני יהודים באלג'יריה ,אך הדבר לא צלח .מורכב במיוחד היה הפרק של גי דגה החושף עולם ספרותי
ואינטלקטואלי רחב יריעה שהיהודים תרמו לו בדמות פרוזה שנכתבה בשפה הצרפתית ,אך מעבר לכתיבה
נחשפים הקשרים שבין חוגים ספרותיים צרפתיים לבין חוגים ספרותיים יהודיים ואף אלג'יריים .פן זה של
השתלבות היהודים בחברה הצרפתית מאזן את התמונה הקשה של האנטישמיות הצרפתית שהייתה מנת
חלקם של היהודים באלג'יריה .המחקר אינו מאפשר לחשוף פנים נוספים של קשר זה .אני מודה ליהודית
טויטו שקראה את העיבוד לפרקו של דגה והעירה את הערותיה .זו גם ההזדמנות להודות למרכז זלמן שזר,
שאִפשר לנו להשתמש בקטעים מספרו של מיכאל אביטבול ,מכרמיה לפטן.
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מלחמת אלג'יריה הייתה מלחמה קשה .משכה ,מחירה הכבד ועצמאות אלג'יריה הציבו לפני הקהילה
היהודית דילמות קיומיות אמתיות ומשמעותיות .להשפעת המלחמה על יחסי היהודים והתנועה הלאומית
הוקדש פרק חדשני שכתב אחד המומחים הנודעים למלחמה ,בנז'מן סטורה ,ועל כך תודתי לו.
בשנת  1962נעקרו יהודי אלג'יריה ממולדתם ומצאו מקום מגורים חדש ,מרביתם בצרפת .היה זה גל
ההגירה היהודי הגדול האחרון מארץ מוסלמית .התערותם של היהודים בחברה הצרפתית נדונה כאן בדבריו
החשובים של סרג'ו דלה–פרגולה .השתלבותם של יהודי אלג'יריה בחברה הצרפתית הייתה כמעט מושלמת:
יהודים הגיעו לעמדות בכירות במשק ,בכלכלה ,באקדמיה ,ברפואה ,בתרבות ועוד .שמות של אישים ,כגון
ברנרד הנרי לוי ,ז'אק דרידה ,ז'אק אטלי ועוד ,הולך לפניהם כבר תקופה ארוכה.
כמו ברוב ארצות האסלאם ,בעת החדשה התרחש שינוי לשוני משמעותי בקרב היהודים באמצם שפה
אירופית .באלג'יריה אימוץ השפה הצרפתית היה משמעותי ביותר ,שכן היהודים חויבו ללמוד במערכת
החינוך הצרפתית כחלק מחוק חינוך חובה .ההתמודדות בספר זה עם נושא הלשון הציבה אתגר לא פשוט:
בשל אופיו של השינוי שהתחולל ביהדות אלג'יריה הוחלט כי יש לדון במקביל הן בצרפתית שאימצו היהודים
הן בערבית–היהודית .זו הסיבה להוספת הפרק של סיריל אסלנוב על הצרפתית שבפי יהודי אלג'יריה וגם
להוספת נספח של שמות היישובים באלג'יריה שבהם גרו יהודים הן בשם הצרפתי הן בשם הערבי .התעתיק
מערבית–יהודית הופקד בידיהם האמונות של עפרה תירוש–בקר ומנשה ענזי .עפרה תירוש–בקר ,בלשנית
מומחית לערבית–יהודית של יהודי אלג'יריה ,בדקה ,חקרה והציעה את התעתיק מערבית לעברית ,וכן כתבה
פרק בנושא המאיר היבטים מגוונים בערבית–היהודית.
גברת ציפי רוזן מבית התפוצות ומר ג'ראר לוי מצרפת סייעו בידי בתחקיר התמונות לספר זה .נדיבותו
של מר לוי מפריס ראויה לציון מיוחד ,שכן הוא העמיד לרשות יד יצחק בן–צבי ,בלא תמורה ,את אוספיו
יוצאי הדופן בחשיבותם.
אני מבקש להודות למי שסייעו בהכנת הספר .למחברי הפרקים שתרמו מהידע שלהם ושהיו סבלנים
לבקשותיי ,להערות העריכה המדעית ולהצעות של העריכה הלשונית .יוסף שרביט היה זמין בכל עת ותרם
מרוחב ידיעותיו .העריכה הלשונית הופקדה בידיה של נועה שליטין ואני מודה לה על מסירותה וסבלנותה.
נעמה שי–כתריאלי ומנשה ענזי מלווים במסירות וברגישות את הסדרה מראשיתה .נעמה סייעה בהיבטים
הלוגיסטיים של תחקיר התמונות ושל ההפקה .עינו הבוחנת של מנשה וניסיונו בסדרה חסכו טעויות והשביחו
את רמת הפרקים .עברנו דרך ארוכה יחדיו — תודה באופן זה היא המעט שאפשר להוקיר להם על תרומתם.
הצוות המקצועי של מכון בן–צבי ,בראשותו של יום טוב עסיס — מרים פרנקל ,מיכאל גלצר ושרית נוי —
שבים ומוכיחים את מה שכבר ידוע ומוכר :מסירותם ואיכות עבודתם סייעו לנו מאוד .בראשית הדרך סייעה
לי מאוד עוזרת המחקר דורית אילון ותודתי לה .ועדת ההיגוי מלווה את הפרויקט מראשיתו ,ואני מודה
לחבריה על רצינותם וכובד הראש שבהם הם מנווטים את הסדרה.
במהלך ההגהות האחרונות לספר הלך לעולמו ז'אק טייב .ז'אק היה חוקר חשוב ,מחלוצי המחקר על
תוניסיה בפרט ועל צפון אפריקה בכלל ,אך גם ידיד אמת .יהיה זכרו ברוך.
בעבורי סדרה זו היא בבחינת מפעל חיים .יקיריי ,בני משפחתי ,המלווים אותי בעשור האחרון במפעל
זה הם עדיי .תודתי להם על התמיכה ,על הסבלנות ועל ההבנה .את הזמן שגזלתי את עצמי מהם לא אוכל
להשיב לעולם.
חיים סעדון
ירושלים ,תשע"א

