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ארבל

מבוא
תולדות יהודי ברבדוס טרם נכתבו במלואן  ,ופרט לספר אחד ומאמרים ספורים העוסקים
במספר נושאים מצומצם  ,כגון " כתובות של מצבות קבורה בבתי הקברות היהודיים " ,
אין מחקר העוסק בתולדות היהודים שם  .בניגוד לריכוזים יהודיים אחרים באזור הקריבי
( קורסאו  ,סורינם  ,ג ' מאיקה )  ,ברבדוס נעזבה מיהודיה  ,ובתחילת המאה העשרים כבר
לא היו בה יהודים  .עובדה זו  ,כמו היעדר ארכיונים של הקהילה היהודית  ,מקשים מאוד
על עבודת המחקר  .סקירה זו של היישוב היהודי בברבדוס מבוססת על מסמכים שנדלו
מתוך ארכיונים פרטיים הפזורים ברחבי האי ומן המוזיאון ההיסטורי של ברבדום .

1

החרה הההיעשבות ברבדוס
בשנת  , 1625כשעשה רב החובל ג ' ון פאוול

תא) 10

) owell

את דרכו בחזרה מברזיל

~

לאנגליה  ,באנייה השייכת לחברה האנגלית  -ההולנדית של האחים קורטין ) , ( Courteen

הוא עצר בברבדוס  -חנייה זו הפכה אותו למחזיק הרשמי באי  ,בשמו של ג' ימס הראשון ,
מלך אנגליה  .פאוול קורטין הביא לידיעת מעסיקיו את האפשרויות הכלכליות הטמונות
באי ובני משפחת קורטין ( סיר וויליאם וסיר פיטר )  ,והאחים פאוול ( ג ' ון והנרי )  ,ייסדו
יחד חברה במטרה להקים חוות מטעים בברבדוס .

ב 20 -

בפברואר

% 627

חבורה בת שמונים איש בקירוב  ,בפיקודו של רב החובל הנרי פאוול .

הגיעה לברבדוס

2

מחקרים ארכיאולוגיים הוכיחו שבאי ישבו תחילה בני שבט האראוואק

) ; ( Arawak

אחריהם הגיעו לוחמים בני השבט הקריבי  .שני השבטים נעלמו במרוצת הזמן  ,ובהגיע
הקבוצה הראשונה של האנגלים  ,לא היה בברבדוס כל יישוב .

השם ברבדוס גזור מן הכינוי שנווטים ספרדים ופורטוגלים כינו את האי  " -ם
, 105 Barb

sla

~

כלומר האי של בעלי הזקנים  .גירסאות שונות למקור השם  ,והאמינה

~ dos

ביותר היא כי עצי התאנה שגדלו בקרבת החוף נראו כבעלי זקן .
1

תודתי נתונה לקהילה היהודית החדשה בברבדוס  ,שסייעה בידי בחיפושי אחרי חומר היסטורי על
תולדות הקהילה היהודית באי .

2

קמבל  ,עמ '

;3

ברנס  ,עמ ' . 196

ן

10

מרדכיארבל

ב 2 -ביולי

627ן

נתן המלך צ ' רלס הראשון לארל מקרלייל

) of Carljsle

 , ( Earlכתב

הרשאה שבו הוא העניק לו את " האיים הקריביים " ואת כל האזור העתיד להיקרא מחוז

קרלייל או קרליולה ) . ( Carliolaבשנת

% 628

שלחו בני משפחת קורטין לברבדוס

1 , 600

מתיישבים ואספקה  .היתה בכך פגיעה ברורה בכתב ההרשאה ; הדבר עורר מהומה באנגליה ,
והקורטינים נאלצו לעזוב את האי כמעט בפשיטת רגל .
רב החובל הנרי הולי

) ( Henry Hawley

קיבל את החזקה על האי בשמו של קרלייל ,

והוקמה אסיפה מחוקקת  ,שפעלה לצדו  .בשנת
811ע )

% 642

התקין המושל פיליפ בל

) Ph lip

~
אזרחים
תקנות חוקתיות נוספות  .האסיפה מנתה אחד  -עשר יועצים ועשרים ושניים "

נבחרים " ) ; ( chosen burghers

שני צירים ייצגו כל אחת מאחת -עשרה הנפות ) . ( parishes

הכנסייה האנגליקנית באי הקימה כנסייה  ,ונקבעה חובת נוכחות בה בזמן

התפילות ;

בשעת התפילה  ,בימי ראשון  ,נדרשו הממונים לחפש את המתחמקים במסבאות ובבתי
מרזח .

3

בעוד היישוב בברבדוס מתמסד ומתפתח בהנהגתו של בל  ,פרצה באנגליה מלחמת
האזרחים  .רוב המתיישבים  ,לרבות המושל  ,החליטו לשמור על נייטרליות  ,אך קרלייל

היה מלוכני מושבע  .לפיכך הופקעו אחוזותיו והבעלות על האיים הקריביים עברה בשנת
1643

לידי הפרלמנט  .הפרלמנט מינה את הארל מווריק

" מושל

עליון " ) ( Lord Hjgh Adairal

ב 13 -

בפברואר

של איי

) ( Earl Of Warwick

לתפקיד

אמריקה .

החזיר לעצמו הארל השני מקרלייל את זכויות המשפחה על

% 645

האיים הקריביים תמורת שמונה מאות לירות סטרלינג  ,כמוסכם עם בית הנבחרים  .בשנת
1647

החכיר הארל את האיים ללורד פרנסים ווילובי

מפרהם

) ( Parham

למושל האי בדרגת

) (Lord Franc s Wjllo ~ ghby
~

למשך עשרים ואחת שנה  ,תמורת מחצית הרווהים  4 .ווילובי מונה
general

 , lieatenantובאותה שנה הוא הגיע לברבדוס כשברשותו

כתב מינוי מאת קרלייל וכן כתב מינוי מאת המלך הגולה  ,צ ' רלס השני  .בואו ציין את
תחילתו של עידן משפחת ווילובי בברבדוס .

התיישבות היהודית
התעודות המוקדמות אודות ההתיישבות היהודית בברבדוס הושמדו כשחרב בית הכנסת

בשנת  . 183 %לכן  ,שחזור תולדותיה של התיישבות זו חייב להסתמך על עדויות שבעל
פה  ,גילויי דעת  ,צוואות  ,מצבות ומסמכים ממשלתיים .
לפי שומבורג  " ,על פי כל המידע העומד לרשותנו  ,נראה שהיהודים התיישבו באי
לכל המוקדם החל משנת
3

1628

בקירוב "  5 .מאיירם הוסיף כי " מכתב ממישהו בשם אברהם

ברם  ,עמ '  , 226המצטט מתוך  , 1742 - 1634 , Acts of Barbados :עמ ' . 5
הרלו  ,עמ ' . 55 - 34

4

ברנס  ,עמ '

5

 . 97ק Barbad (/ s , London ] 874 ,

; 231 - 230
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היהודים הפורטוגלים שלברבדוס

יעקב ,

מ 22 -

ן

%%

בספטמבר  , 1629נשלח לארל מקרלייל  ,ובו תלונה כי העסקים באי מאוד

לא רווחיים "  6 .מכתב זה צוטט על ידי הכומר שילסטון  ,שהיה מנהל המוזיאון ההיסטורי
של

ברבדוס .

7

ברם  ,תאריך הגעתם המדויק של היהודים לאי אינו ברור  ,מאחר ואין

הוכחה כי אברהם יעקב היה יהודי  ,ואין אישור ממסמך אחר שהיתה נוכחות יהודית
בברבדוס

בשנת . % 628

לכל היותר נוכל לשער כי אם התיישבו יהודים בברבדוס בשלב

זה  ,היו אלה אנוסים  ,או צאצאי אנוסים  ,שהיגרו תחילה מפורטוגל לאנגליה ואחר כך
המשיכו לנדוד לעולם החדש .
ראשוני היהודים בברבדוס היו מעורבים בגידול הסוכר  ,ענף שהחל להתפתח בשנות

הארבעים של המאה הי " ז  ,לאחר נסיונות כושלים של גידול חיטה  ,טבק וכותנה  8 .מתיישבים
מברזיל ההולנדית החלו לסייע למתיישבים האנגלים בברבדוס בהון  ,בטכנולוגיה  ,בידע ,
בשווקים ובקווי אשראי לייצור סוכר  .יהודים מברזיל היו גם בעלי חוות  .אלו נזקקו
לכוח אדם  ,אך הם לא יכלו להעסיק אסירים אנגלים משוחררים  ,כפי שנעשה באי בעבר
בגידול הטבק  ,הכותנה והאינדיגו  ,משום שלפי החוק והנוהג נאסר עליהם להעסיק משרתים
לבנים נוצרים  9 .לפי הכומר פראר  " ,מכיוון שהם [ היהודים ] לא יכלו להעסיק משרתים

העניים " .

נוצרים  ,היה עליהם להשתמש רק בבני עמם

10

משום כך  ,בעלי החוות נאלצו

להעביד עבדים מאפריקה  ,ולפיכך הסתפקו היהודים בדרך כלל בסיפוק ידע וטכנולוגיה .
כך הגיעה הקבוצה הגדולה הראשונה של המתיישבים היהודים לברבדוס מברזיל
ההולנדית .

11

אחד המסמכים הראשונים בעניין התיישבות היהודים הוא כתב הרשאה

מ 27 -

באפריל

 , % 655מטעם הממונה והמועצה לאברהם דה מרקדו  " ,רופא עברי "  ,ולבנו  ,דוד רפאל

דה מרקדו  ,לצאת לברבדוס ולשמש במקצועו .
של יוהן נייהוף  ,קצין הולנדי ששירת

6

7

. C/tristmus clul- . Bridgetown
 . 26ק 1936 .
!; () - ;i

12

אותו אברהם דה מרקדו נזכר גם ביומניו

בברזיל :

'L. M . B . Meyers , 'The Early Jewish History of .Barbados
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פראר  ,עמ ' . 131

11

האיסיר להעסיק אסירים משוחררים או נוצרים  ,ובצדו המסים שהוטלו על היהודים במיוחד  ,אילצו
את היהודים לנטוש את חוות הסוכר ; בשנת  1670בקירוב מצוינות תשע חוות יהודיות בלבד  .כדי
להקשות עוד  ,חקקה האספה בשנת

1679

חוק המונע מיהודים להחזיק ב " כושים "

לסחור עימם  -ראו  :חן . " Documents Relating 10 the History 01 the Jews
the American Jewis/s
West Indias

.
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דייוויס
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המצטט
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מתוך , Calender of State Papers ( Domestic ) ] 655 :

עמ ' . 583

%2

ן

מרדכיארבל

היהודים המתנצרים בחלק הפורטוגלי של ברזיל הביאו לידיעת אחיהם היהודים
בחלק ההולנדי  ,כי הפורטוגלים חורשים מזימות נגד ההולנדים  ,וכי נפל לידיהם
מכתב בנידון :

ב 10 -

באוקטובר

% 644

הוא נמסר למר ואלה )  , ( Valeאשר גרם לכך

שהמכתב יימסר למרקדו הרופא  . . .המכתב שנמסר בהמשך לאברהם מרקדו הרופא
הועבר למועצה ההולנדית העליונה ) opper Raad

1s

ניכר מדברים אלו כי מרקדו הרופא היה דמות חשובה באי  ,וכך גם בנו  ,דוד רפאל ,

שהיה אחד מעשירי היהודים בברבדוס וקיבל נתינות בשנת  . % 66 %דוד רפאל תרם תרומה
לגידול הסוכר בברבדוס  .על פי מסמך רשמי ,
לורד ווילובי וללורנס הייד

ב 22 -

ביוני

ניתנה הרשאה לפרנסים

% 663

לשימוש בלעדי בטחנת סוכר שהמציא

) ( Lawrence Hyde

" זה מקרוב " דוד דה מרקדו ; כתב ההרשאה הסמיכם להעסיק את דה מרקדו או כל מי

שנמצא ראוי בעיניהם  .כעבור חצי שנה  ,ב  2 -בינואר

, % 664

קיבלו השניים הרשאה לבנייה

בלעדית של טחנות סוכר באופן חדש לפי המצאתו של דוד דה מרקדו  ,החפץ כי הרשאה
האמורה תינתן להם והם יתנו לו את מלוא העידוד .

14

על נוכחות יהודית בברבדוס מעיד גם כתב זכויות שהעניקה מועצת ברבדוס בינואר

ליהודי

1655

האי :

בעניין העצומה של כמה יהודים ועברים

) ( Hebrews

המתגוררים באי זה  :מצווה

כי מגישי העצומה המתנהגים באורח תרבותי  ,והנוחים לממשלתו של אי זה  ,ואין
בהם משום נטייה להפרעת השלום והשקט  ,ייהנו לפיכך  ,בזמן שהותם  ,מן
הפריביליגיות של החוקים והתקנות של קהיליית אנגליה ת0
( England

ושל האי הזה המתייחסים לאנשי חוץ ולזרים .

Commonwealth

15

עדות נוספת לנוכחות יהודים באי נמצאת בדברי הנזיר הצרפתי  ,האב ביה
: 1664

) , ( Biet

משנת

" באשר לדת  ,אף [ דת ] אחת איננה נשמרת בגלוי אלא זו הקלווינסטית  . . .יש קתולים

שמספרם אינו מאוד קטן  ,וכך גם היהודים " .
הנספח למיפקד ברבדוס משנת

% 680

בברידג ' טאון  .רשימות המיפקד נוקבות

יהודים בעיר .

17

16

מונה חמישים וארבעה משקי בית יהודיים

ב3 . 4 % -

נפשות במשפחה  ,ובסך הכל היו

184

היו  ,כמובן  ,יהודים גם ביישובים אחרים  .על סמך המיפקד  ,דיווח סר

ריצ ' רד דטון ( ח1 ) 0ט ( ] )  ,המושל החדש ,

ב 11 -

ביוני  , 168 %כי " יש בקירוב מאתים ושישים

יהודים  -גברים  ,נשים וילדים  -אשר או נולדו באי או קיבלו מעמד של נתין בכתב
13

,
 . 43 -58קק .

.

 Brazil , West and East Endies" Collection Of VoyagesשתJohan Neiuhoff, "Travel Voyages 1

and Tra~ el, London ] 704

14

דייורס  ,עמ ' . 148

15

שילסטון  ,עמ ' . 145

16
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היהודים הפורטוגלים שלברבדוס
הרשאה

מלכותי " .

18

כשמביאים בחשבון שהיו בברבדוס יהודים שלא היו ילידי האי  ,או

שלא נהנו ממעמד של נתין  ,ניתן להסיק שבשנת

מאות יהודים .

ן

13

היו בברבדוס למעלה משלוש

% 690

19

מאין באו ראשוני המתיישבים היהודים באי ? על פי בדיקה שערך הרב מלקולם

סטרן ,

שלושים ואחד מתוך שישים ותשעה ראשי משפחות ברשימת יהודי רסיפה ) (Recife

שבברזיל ההולנדית התיישבו בברבדום .
של מועצת ברבדוס מ  8 -בינואר

: 1664

20

על הקשר עם ברזיל למדים אנו מפרוטוקול

" מצווה כי דיון בעניינם של יהודים ושל אחרים

שהובאו מברזיל לאי זה יעלה בישיבה הבאה של המושל  ,המועצה והאסיפה " .

21

קיימת אפשרות כי בברבדוס התיישבו יהודים שנשארו במושבה היהודית רמיר
) ( ilemire

שבאי קאיין

( טתתט7ב [ ) ) ,

היום גויאנה הצרפתית  .אלו הועלו על אניות אנגליות

בשנת  , % 667בעקבות חורבן רמיר בידי האנגלים מברבדוס  .יהודי רמיר זכו ליחס טוב ,
בעיקר הודות למומחיותם בתעשיית הסוכר  ,אך לא ברור אם הם נלקחו לסורינם או
לברבדוס  .לפי מסמך אחד  ,הכובשים הובילו את חיילי האויב ואת האזרחים השבויים
לברבדוס .

22

אולם  ,מקורות צרפתיים מעידים כי האנגלים העבירו את יהודי רמיר לסורינם ,

ושם הם התיישבו .

23

היו יהודים מסורינם שהתיישבו בברבדוס  .לואיס דיאז גוטיירז

) ~ ( LuiS Diaz Guttierez

מייסד הקהילה היהודית " נדחי ישראל " בברידג ' טאון  ,בירת ברבדוס  ,היה ידוע כבעל
חווה בסורינם בשם  ; Quomokaאחותו  ,אסתר  ,נישאה לגבריאל אוטונס ) , ( Gabriel .u ~ nes
ומשפחתה

יצאה מסורינם עם האנגלים בספטמבר

% 675

והגיעה לברבדוס .

24

לואיס דיאז

גוטיירז קיבל נתינות בברבדוס ב  2 -באוגוסט . 1661
גם מהמבורג ומן הקהילות הספרדיות -הפורטוגליות הסמוכות באלטונה ובגליקשטט
היגרו יהודים לברבדוס  .בפרוטוקול של הקהילה הספרדית  -הפורטוגלית בהמבורג נמצאו
לפחות עשר מובאות  ,הכוללות בקשות מן הקהילה לסייע ליהודים מהמבורג העושים

דרכם לברבדוס בשנים . 1677 - 1668
דה אמבורגו

;Namias de

)

18

סמיואל ,

19

על פי פורצ ' ן  ,עמ '  , 40בשנת
1750

20

 , Mosesמהמבורג ) היה דמות ידועה מאוד ברסיפה ,

עמ '  , 13מצטט מתוך  . 72 :ק Calendar of State Papers , Colonial Series , 1681 - 1685 ,
1680

מנו היהודים כשני אחוזים וחצי מן האוכלוסייה הלבנה  ,ובשנת

כשלושה אחוזים  -בשנה זו היה אפוא מספר היהודים בין ארבע מאות לחמש מאות נפש .

,,

סטרן  .הלה רשם את הדברים בכתב יד בעמוד אחד שלא פורסם  ,המתבסס על :
 American Jewishש

 . 393ק .

"

21
22

לוקר  ,עמ ' . 298

23

3 22 / Cayenne 1651

24

סמיואל  ,עמ ' . 39 - 18

,

()

 ,י

( כפי שתוקן בעמנואל  ,עמ ' . ) 11 - 5

Archives Nationales de France ( Colonies ) ,

o1
fthe Sephardic Congregation Of:

Nist (/ rical ,Society

Wiznitzer ,

.

)7

 Members ofthe Brazilian Jewish Community" , Publicuti (/ nsטהזל

( Hist (/ rical Society 42 ) 1953

לוקס  ,עמ ' . 34

25

25

מקצת המתיישבים מאזור זה ידועים  .משה נמיאס

י800

Minute

ola

, Publicati (/ ns (?fthe Americ (tn J
. ewish

 . 114 - 117קק 32 ) 1931 ( ,

"

Cassuto , " Items from the

,4 .

Relating 10 the Jews of

 14ן מרדכיארבל

והוא נקבר בברבדוס ב 20 -

 , ( Hבנו האחר של ד " ר אברהם דה מרקדו  ,הגיע לברבדוס מהמבורג .

skja de hfercado

משה ישראל פצ ' קו

בספטמבר . 1672

~

) ( hfoses Israel Pacheco

את קהילת ניופורט ) ( Newportברוד איילנד
הגיעה  ,בין

אחד מהם ,

26

גם ד " ר משה חזקיה דה מרקדו

) Moses

מהמבורג  ,היה אחד מיהודי ברבדוס שייסדו

) ( Rhode Island

שבארצות הברית  .מגליקשטט

ח " 0ט. ) )[ 1

השאר  ,בני משפחתו של גדעון אבודיינטה ) ] Obediente [Abud ente
 ,היה ידוע כ " יהודי ~מאונגלז " , ( anglecized Jew
Roh ei Gideon Obediente

~

אשר היגר מברבדוס לנוויס  ,י 2והגיע ללונדון בשם רולנד גדעון

,

אחב 1ע. ) 1) 0

ideon
~
)

28

~

כל בני משפחת אובדיינטה היו צאציו של משה גדעון אבודיינטה  ,משורר ובלשן  ,שפירסם
את הספר

Grammatica Hebraica

בהמבורג בשנת . 1633

יהודים במספר קטן יותר הגיעו מגואדלופ

29

(

) vadaloupe

וממרטיניק

) (Martinjque

~

או היישר מאנגליה  .אחת המשפחות הנכבדות שהגיעה  ,כנראה  ,מלונדון היא זו של
ברוך לוזדה

"

) Louzada

9ה וו9לוב9

 , ( fiaruhשהיתה פעילה גם בג ' מאיקה .

30

והיהודים

האי ברבדוס נשלט במאה הי " ז בידי לורד פרנסים ווילובי  ,שהוזכר לעיל  ,אחריו בידי
אחיינו  ,הנרי  ,ואחריו בידי אחיו הצעיר  ,וויליאם  .בית ווילובי ראה ביהודים גורם חשוב
ביותר בכלכלת האזור  .פרנסים הוא שיזם את התיישבות היהודים בסורינם  .וויליאם
נכנס לעימות דיפלומטי עם הולנד כדי להתיר ליהודים לצאת מסורינם עם האנגלים ,

כאשר האי עבר לידי הולנד  .הנרי הסיע באניותיו את כל היהודים מרמיר שבקאיין ,
והשאיר את הצרפתים לגורלם  .היה עליו לעמוד כנגד קציניו הבלתי מרוצים כשהעדיף
את היהודים על פני צרפתים נוצרים  .הוא נימק זאת באומרו כי המעשה נעשה כדי
לשרת את האינטרסים של בית המלוכה  .היהודים היו בעיניהם מרכיב חיובי מאוד בפיתוח
המושבות  ,בייחוד בזכות הידע שלהם בייצור הסוכר והסחר בו  .פרנסיס הואשם בברבדוס

עצמה  ,על ידי בעלי חוות וסוחרים אנגלים  ,כי העדיף יהודים  " ,עם אלו מבני שבטם
בהולנד  ,העושים רווח באניות משלהם תחת דגל בריטי  ,תוך פגיעה ברווחים של הספינות

האנגליות " .

31

שילסטון  ,עמ '
, Nevis

, 92

מצבה מס ' . 23

אי בים הקריבי  ,ובו קהילה יהודית עתיקה .

צאצאיו היו מיליונרים נודעים  ,חברים בבית המחוקקים  ,לורדים בני משפחת גדעון  ,אך מרוחקים
מאוד מיהדות  -ראו סמיואל  ,עמ ' . 39 - 18

,

!:

- 319

השם

,,

!  ,שרשו

son oeuvre litteraire" , Die

 . 307קק . Hamburg 1994 .

"

Maleakhi , "Moshe Gideon Abudiente

4 . Studemund Halevy , 1ן ed .

 Baruhמופיע לא אחת גם כ~ ; Barrow -ארול ברו

) Barrow

 , ( Errolשהוביל את ברבדוס לעצמאות

וכיהן כראש ממשלתה הראשון  ,סיפר לי כי הוא צאצא של משפחת ברוך לוזדה .

פורצ ' ן  ,עמ ' . 94

1] .

ן

היהודים הפורטוגלית שלברבדוס

15

יהודי ברבדוס  ,שהיו בעלי קשרים הדוקים ביותר עם הולנד ועם מושבותיה  ,התעשרו

מהברחות  ,בייבאם לאי סחורה הולנדית  ,ובכך עוררו את קנאתם של אנשי עסקים לא-
יהודים באי  .בקובלנה

מ 1663 -

שהגיש תומס ניוטון

) ( Thomas Newton

על התנהגות

שלא כהוגן של המושל ווילובי נאמר  " :המושל סייע ביד היהודים  ,אשר רבו מאוד והשתלטו
על חלק הארי של המסחר באי  ,ריפו את ידם של הסוחרים האנגלים  ,ועסקיהם מתנהלים
בעיקר עם בני שבטם בהולנד ; ובהיותם אנשים שמעייניהם נתונים למסחר ולעזור איש

לאחיו  ,לא יהיו לעזר לעת מרידה או פלישה " .

32

גם אם הסוכר היה חשוב ביותר לכלכלת האי  ,בעיני בני משפחת ווילובי היו " סחר
ותחבורה "

עמוד השדרה של כלכלת ברבדוס  .בני המשפחה לא השיבו לטענתם של

סוחרים לא  -יהודיים  ,כי היהודים עוסקים " במכירה קמעונית הפוגעת בעניי עמנו  ,שאילולא

כן היינו חיים ביתר רווחה  . . .ולפיכך הם פוגעים בעסקי המסחר של החוות " .

33

האינטרס

שלהם היה עשיית רווח  ,חוקי כבלתי חוקי  ,ומאחר שהיהודים הם שסיפקו רווח זה ,
עודדו אותם בני ווילובי להתגורר באי .

כלפי היהורם בביבדוט

ה9חט

בברבדוס רווחו דעות קדומות גזעניות ודתיות  ,וקנאה בהצלחתם של סוחרים ובעלי
חוות יהודיים גרמה ליהודים להרגיש בלתי רצויים ופגיעים לאפליה  .לפי קמבל  ,שניתן

לראותו כהיסטוריון הרשמי של ברבדוס העצמאית  " ,הם ( היהודים ) היו מאוד לא אהובים ,
בחלקו בוודאי בגלל היותם אנשי עסקים ממולחים  ,העומדים על המקח  ,והנתונים  ,עד
למאה הי " ט  ,למגבלות אזרחיות  .מספרם התמעט והלך  ,ובתחילת המאה הנוכחית

כמעט לא היה ליהודים ייצוג באי " .

( העשרים )

34

היחס העוין כלפי היהודים בא לידי ביטוי בשורת עצומות שהוגשו זמן קצר לאחר
התיישבות היהודים בברבדוס  .בשנת

רשיון שניתן ליהודי
( ) 51001

166 %

Simon de Caceres

הצליחו סוחרים אנגלים להביא לביטולו של

לסחור באיי הודו המערבית  .לטענתם ,

" ' הזן '

היהודי התיישב גם בארצות אחרות  ,באופן שמאפשר לו להתחיל בקרוב לסחור

בינו לבין עצמו ולהסיט את הרווחים למקומות אחרים " .

35

בשנת

% 668

לא ראו סוחרי

ברבדוס כל סיבה לכך ש " יאופשר ליהודים להחזיק בסחורות כלשהן  ,פריבילגיה שלא

ניתנה להם בשום מקום אחר " .
32

289

0 .א  - Public Records Office , Calendar of State Papers ( colonies ) , 1661 - 16 8 ,ראו

"

פורצ ' ן  ,עמ ' . 109
33

36

ב % 672 -

הואשמו היהודים כאילו עמדו " כנגד הנוצרים ,

1190 , 1860

.

.

Papers ( colonies ) 1677 - 1680 140 . 140

ate

- Calendar of

. 105 - 104
34

קמבל  ,עמ ' . 19

35

 . 294ק

36

 . 620ק

0 . 234 ,א  - Calendar of ate Papers ,ראו פורצ ' ן  ,עמ ' . 104 - 103
 - Calendar of State apers ,ראו פורצ ' ן עמ ' . 104
~

ראו פורצ ' ן ,

עמ '

16

ן

מרדכיארבל

בייחוד כנגד אנגליה  . . .מסוכנים  ,בלתי אנושיים ומאיימים על בטחון ברבדוס " .

37

העצומות

הפכו קולניות ותקיפות יותר  ,ויצאו בדרישות " לגרש את קהילת צולביו של ישו " .
בשנת

% 679

הגישו סוחרים מקומיים לאסיפה עצומה על אודות " אי הנוחיות

לעם האנגלי על ידי מספרם הגדול של היהודים המתגוררים והסוחרים בברבדוס " .
% 68 %

38

( הנגרמת )
39

ב-

היה המצב מסוכן אף יותר  :למושל 9 ,ר ריצ ' רד דטון  ,הוגשה עצומה  ,בחתימתם

של היהודים

Loazada, Jacob ForEazabe , Danjel Eueno

ah

~

 , Aaronבשם יהודי

האי  ,ובה בקשה  ,כי היהודים  ,שבעבר איימו עליהם נוצרים אחדים  ,ועקב זאת חוששים
לחייהם  ,יוכלו ליהנות מהגנה מפני פגיעות  ,הניתנת במקרים כגון אלה על ידי חוקי הוד
מלכותו  .המושל הבטיח בתשובתו כי יינקטו צעדים לשם שמירה על נתיניו העבריים
של הוד מלכותו המתגוררים באי מפני הכאה  ,הטלת מום או פציעה .

40

הרגשות האנטי  -יהודיים הגיעו לשיאם בהתקפה על יהודי ספייכסטאון

)

eighstown

(S
~

ובחורבן הקהילה  .היהודים היו  ,כנראה  ,חלק חשוב מאוכלוסיית העיר  .הגיאוגרף בלין
כתב שבעיר היו " ארבעה רחובות גדולים  ,ישרים מאוד  ,הארוך בהם קרוי ' רחוב

והוא מוליך אל חוף הים " .

41

 New York Gazetteמ % -

באוגוסט

היהודים ' ,

סיפור הפגיעה ביהודי ספייכסטאון מסופר בכתבה של העיתון
: 1739

במכתב מברבדוס מן ה  1 -באוגוסט הובא לידיעתנו  ,כי דבר מכוער אירע בה לפני
ימים אחדים  .איש צעיר בשם ורנט )  , ( ilvrnetהאומר כי הוא בנו של המושל
ברנט המנוח  ,הזדמן לחתונתו של בחור יהודי  ,ששם אביו
 - Lopesמ " א ] ;

LoVus

( צריך להיות

לופוס זה טרח מאוד סביבו  .בשעת ארוחת הערב התלונן ברנט

על כאב ראש  .לופוס הציע לו מיד לסור לביתו ולשכב  .הלז קיבל את ההצעה .
כעבור כחצי שעה ניגשו לופוס וחמישה או שישה אנשים מחבורתו ותפסו אותו
בצווארון  .הפשיטו את בגדיו וסטרו לו כמה פעמים על פניו בהאשימם אותו כי

שדד כסף ; הדבר כה הדהים אותו  ,עד כי רק בקושי הצליח להוציא מילה מפיו .
כל אנשי ספייכסטאון החלו לסעור  ,ופרצה מהומה  .אך היהודי לא יכול היה להביא

את הראיות הדרושות [ להוכחת אשמת ] הצעיר  .שופט העביר את המשפט לערכאה
עליונה  ,והיהודי נתבע על ידי ברנט האמור לשלם עבור שתי תביעות סכום של
עשרת אלפים

לירות  .הדבר כה חרה לאנשי האי עד שהם הסיתו המון עם וגירשו

את כל היהודים מהעיר והרסו את בית הכנסת שלהם . . .

37

38
39

.

.

 . 620ק 0 . 234א - Calendar of State Papers
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42

פורצן  ,עמ ' . 46

פורצ ' ן  ,עמ ' . 41

.
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לוקס  ,עמ ' . 87
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 . ] 6ק 7 . Bellin , Description Geographique de ! Guyanne Paris ] 763 ,
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הכתבה פורסמה ,
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היהודים הפורטוגלים שלברבדוס

כר

ן

17

פסה מל העולם קהילת ספייכסטאון  ,ומאז לא קמה שם קהילה יהודית  .בית הכנסת

" צמח דוד " נהרס כליל.
מן האוכלוסייה הנוצרית בברבדוס  ,היו הקווייקרים )  ( Q~ akersאלו שהפגינו יחס

חיובי במיוחד כלפי יהודי האי  .הקווייקרים נרדפו ביד קשה בידי השכבה השלטת  ,בין
השאר בגלל מנהגם למנות נשים לכמורה  ,מאמציהם לנצר עבדים וסירובם לשרת במיליציה .
יהודים חברו לקווייקרים במתן זכויות שוות יותר לנשים ( ברשימות הקניין אנו מוצאים
נשים יהודיות כבעלות קניין )  ,וגם ביחסם האנושי יותר כלפי השחורים הם דמו לקווייקרים .
הקווייקרים עוררו את רוגזם של בעלי החוות על עורתם לשפחות ללדת ורופאים יהודים
טיפלו בעבדים שחורים שחלו  .כמובן  ,הקווייקרים האמינו כי היהודים עתידים לאמץ
את דתם .

43

מעמיס המשפטי ש 9יהודי
על

ברבדוס

היהודים היטלו מסים מייחדים  ,כפי שנעשה גם בג ' מאיקה  .מאחר שהמס הוטל עליהם

כיהודים

היא

נגבה מן הקהילה  ,ונכבדים יהודים מוני בעל כירחם לאחראים לחלוקת

נטל המסים המיוחדים ולגבייתם .

44

היטל אופייני אחד היה עבור " תיקון דרכי הגישה " .

הסכום נקבע במונחים של ליטרות סוכר  ,צורת התשלום הבטוחה ביותר בברבדוס  .בדו " ח

הכספי על הדרכים של נפת סט ' מייקל  ,שהוכן על ידי סוקרי הדרכים הראשיות  ,מופיעים
יותר ממאתיים משלמי מס יהודיים  ,ולהלן מקצתם  ,עם ההיטלים שלהם בליטרות סוכר .
לעשירי היהודים ההיטל היה גבוה מאוד  ,ועל העניים הוטל לשלם פחות  .להלן שני
ההיטלים הגבוהים ביותר ושניים הנמוכים ביותר

45 :

1 , 389

eavid Raphael de hdercado

%,1%3

15 [) jazט1, 0

lozana

45

Judjth
~

Isaac Athjas

35

מם נוסף שגם הוטל על היהודים בלבד היה " לשם פרעון חובות הנפה " .

46

המס המיוחד

האחרון שולם ב  , 1756 -בסכום שנתי בן מאתיים ועשר לירות ( מתוכו מאה וחמישים לירות

על ידי תושבי ברידג' טאון )  .ב  8 -באוקטובר

% 761

הוסרה מעל גב היהודים מעמסה נוספת זו .

47

43

ראו בריידנבאו  ,עמ ' . 389 - 387

44

לואיס דיאז גוטיירז  ,ממייסדי בית הכנסת ומנהיג יהודי נכבד  ,סירב לשמש בתפקיד זה  -ראו

סמיואל  ,עמ ' . 9
45

1682
46
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כתב יד  ,עותק באוסף מ ' ארבל .

(/

"

 r_ he Parishלן

the Highways

ומ

.

י1ט

))

א יא

18

ן

מרדכיארבל

מצבת קברו של דוד רפאל דה מרקדו  ,ברידג ' טאון
מצד שני של המצבה כתובת עברית :
פה איש אשר נקבר לכל עינים
דוד רפאל  ,הוא  -כקרית ספר
נפשו חיה  ,גופו  -כמו גל עפר
נוכח כנשר עף עדי שמים
צילום  :רנה ארבל

יהודי ברבדוס " נהנו " ממעמד משפטי מיוחד גם בתחום העדות בבית

המשפט  .החוק

אסר עליהם להעיד בבית משפט על תקיפות  ,פגיעות או אי  -תשלום חובות  .בשנת

1674

הגישה קבוצת יהודים עצומה למלכות  ,והדבר הועבר לטיפולו של המושל וויליאם ווילובי .

הלה הגיש דו " ח בעניין למועצה המלכותית

) ( Pr vy Council

1

48

ובו הסביר כי היהודים

~

בברבדוס נפגעים רק מאי  -ייצוגם בבתי המשפט  ,בתביעות שנוצרי מעורב בהן ; בתביעות
בין יהודים רשאים הם להעיד  .לדברי המושל עוול זה הוא בלתי נמנע  ,מכיוון שהיהודים
אינם יכולים להישבע בברית  -החדשה  .אולם  ,ווילובי סיים את דבריו בהצעה

הבאה :

ברם  ,אכן נוכחתי  ,כי בזמן השלטון המהפכני התקבלו עדויות בכל בתי המשפט ,

והיה אם לפי ראות עיני הוד מלכותך  ,עקב אי -הקבלה [ של עדותם ] היום אכן יש
פגיעה במסחרם ( ושהחופש ממנה  ,כך סבורני  ,הוא מן האינטרס של

האי ) ,

הרי

נראה לי בהכנעה שאם יהיה זה לרצון להוד מלכותך להנחות את המושל שלך
להורות למועצה ולאסיפה שם להכין ולחוקק חוק או תקנה שתאפשר קבלה חופשית
של עדותם  ,כמתואר  ,יצא הדבר לפועל למען המטרה אשר במירב ההכנעה הנני
מעביר לתבונתך המלכותית כי רבה .

48

העצומה הוגשה על ידי

Abraham Levi Rezio , Rodrigo Rezio , Abraham Pereira, Isaac Cotinho ,

Luis Diaz, David Baruh Louzada

" ושאר עברים " .

היהודים הפורטוגלים שלברבדוס

ן

19

ווילובי אכן הורה לדרוש מגופי השלטון בברבדוס להסדיר בחוק את קבילות עדותם של
היהודים הנתינים " באופן ובצורה  ,שדתם של העברים האמורים תאפשר  ,וכפי שהמושל ,

מנעצתו והאסיפה שם יתירו " .
האסיפה

ב 8 -ן

בפברואר

49

בהתאם להנחיה לחוקק חוק " באופן ובצורה

וכו ' "

חוק המגביל את עדות היהודים לענייני מסחר

1674

חוקקה

בלבד :

המועצה והאסיפה של אי זה קובעות בחוק כי כל מי מבני העם העברי אשר מתגורר
באי זה  . . .יתקבל באופן חופשי לפני כל שופט ודיין  ,בדברם  ,בכל בית משפט ובכל
מקרה הנוגע למסחר ולעשיית עסקים  ,לא בעניין אחר  ,ולתת את עדותם בשבועה
על חמשת ספרי משה באופן ובצורה הנהוגים וכמקובל על דתו של העם האמור .

היהודים הגישו מספר עצומות להסרת המגבלה  ,ורק
חדש את החוק המפלה .

ב9 -

בספטמבר

% 786

50

ביטל חוק

51

בתחום השירות צבאי לא נהנו יהודי ברבדוס ממעמד מיוחד  .איש מן התושבים הלבנים
לא היה פטור משירות  ,להוציא עובדי מדינה ובעלי עבדים  ,והיהודים אכן שירתו במיליציה

המקומית ; רמי המעלה שבהם היו פרשים  ,ואילו בעלי האמצעים הפחותים היו

חמושים בכידונים  .רק אליהו לופז  ,החכם הראשון של " נדחי

צבאי .

" רגלים "

ישראל "  ,שוחרר משירות

52

מוטרדות הקהילה ומנהיגיה
יהודי ברידג ' טאון התרכזו ברחוב סוואן

. ( Street
לפי תיאור של עד

(ח

"

יל , ) 5שהיה מכונה גם " רחוב

היהודים " ) Jew

ראייה  " ,אזור העסקים שבו גרו היהודים ובו היו חנויותיהם  ,רחוב

סוואן  ,היה בעבר רחוב יהודי  ,מפני שיהודים רכשו בהדרגה כמעט את כל בתיו ומילאו

את אזור העסקים בשלמותו " .

53

החיים הדתיים באי התנהלו בשני בתי כנסת  ,האחד בברידג ' טאון והאחר בספייכסטאון .
ראשיתו של בית הכנסת בברבדוס לוטה בערפל  ,ולא ניתן לקבוע בוודאות את תאריך
בנייתו או חנוכתו  .ההיסטוריונים קרל ורוברטה בריידנבאו טוענים כי מושלי ברבדוס
התירו ליהודים להקים בית כנסת ליד

אך המקור לידיעה זו אינו ידוע

; 54

לוקס  ,עמ ' . 404 , 405 , 402 , 401
שם  ,עמ ' . 403
שם  ,עם . 408 ,
סמיואל  ,עמ ' . 7
לוקס  ,עמ ' . 146
בריידנבאו  ,עמ ' . 47

) ( 1lridgetown

ndian Bridge

~

לפני שנת , % 640

שילסטון מודה שלא נמצאה תעודה המעידה במדויק

20

ן

מרדכיארבל

".

ףל

.

-

4 . .יץ . . .ץ  .ן =

בית הכנסת " נדחי ישראליי המשוחזר
צילום החזיתו גלויה  ,אוסף מ ' ארבל ; צילום הפניסנ רנה ארבל

!
'

ז

היהודים הפורטוגלים שלברבדוס

על ראשיתו של בית כנסת בברבדוס .

55

בתעודה על העברה

(%

בספטמבר

) 1664

חלקת אדמה הצמודה לקניין יהודי  ,אחד הגבולות המצוינים הוא " בית הכנסת

. ) 7% 8

) Jewes Synagogue
hKichael

56

ן

21

של

היהודי "

פראר קובע  " :מקדמת ימים היה ליהודים בית כנסת

ב 51 . -

( ברידג ' טאון )  .הקהילה היתה ידועה בשם ' נדחי ישראל'  .נוסף לכך היה בית
)  ' , ( Speighstownצמח דוד '  .זו לא היתה קהילה נפרדת לגמרי ,

כנסת קטן בנפת  . eterז5
אלא מקבץ יהודי ~ ,
ששמר על קשר הדוק עם יהודי ברידג ' טאון בענייני דת " .

אנשי הפרויקט להקמה מחדש של בית הכנסת

57

הערכת

) ( Synagogue Restoration Project

בברידג ' טאון היא כי בית הכנסת נוסד בשנת . % 654

58

בית הכנסת היה גם המוקד לפעילות חברתית  .בתוך בית הכנסת התנהל בית ספר של
שבת בשם " שערי לימוד "  ,וכן היתה בבית הכנסת קופה לגמילות חסדים .

מסביב לבית הכנסת בברידג ' טאון יש שלושה בתי קברות ; אחד מהם מסוגר בחצר
בית פרטי  ,שבעבר היה שייך לקהילה  ,אך הוא מופרד מבית הקברות הראשי בחומה
ושביל .המתחם השלישי  ,הקטן  ,נועד לאלו ששלחו יד בנפשם או שלא היו שייכים לקהילה
הספרדית -הפורטוגלית  .המתחם המופרד נוסד בעקבות פרשת לונה ארובאס

שכנראה היתה משומדת  .ב 3 -באוגוסט

, % 792

) , ( Arrobas

בעקבות פטירתה  ,החליטה הקהילה שלא

לקוברה  ,אך בעקבות צו המושל נאלצה לחזור בה מהחלטתה  .לפיכך נתנה הקהילה
הוראה לסלול שביל אשר יפריד בין מקום הקבורה שלה לבית הקברות של הקהילה  ,כך
שאותו חלק לא יהיה מחובר למשנהו .

59

הנקברים האחרים בחלקת קברים זו היו  ,כפי

הנראה  ,צאצאי נישואי תערובת  ,שהקהילה נצטוותה לקבור אותם על פי חוקי הממשלה
האנגלית .

60

המצבה העתיקה ביותר שנשתמרה בברידג ' טאון היא מצבתו של הסוחר

אהרן דה מרקדו  ,מס ' באדר הת " כ  ,היא שנת . % 660

61

פרנסי קהילת אמסטרדם סיפקו את ספרי התורה הראשונים ; הם גם סיפקו ספרים
לקהילות קאיין

(

"

חחי

(

"

] )  ,פומרון

(

) omeroon

ולמקומות יישוב יהודיים נוספים בעולם

~

55

שילסטון  ,עמ ' . XVT

56

מצורף תרשים של הבניין  ,שהוכן על ידי סוקר  ,ובו הוא מוצב במקומו הנוכחי .

57

פרר  ,עמ ' . 132

58

roject" , Barbados Jewish News (Bridgetown ) , 1987 ,
~

. 5ק

, 111

59

,

ו 1 11 -

ארובס
60

14 Synagogue and Restorationל)
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" [ nscriptions ] . . .

Saml
ט luel , Preface 10 Shilston
( ' 5 " Mor
lumentalח

מופיע על מצבות~ אחדות עד היום .

) ( Arrobas

ניתן למצוא צאצאים נוספים של נישואי תערובת הקבורים בבתי קברות של כנסיות .
Baruh Louzada

,

 .ל  .הש ם

נקבר בשנת

1816

בכנסייה האזורית

Frederick

Frances Charlotte Massiah ; 5 ) . Mary

מ ~ ( Demerara-היום הרפובליקה של גויאנה ) נקברה ב  1852 -בקתדרלה של Abraham ; 51 . Michael
 , Jacob van Imbyze van Battenburgהמושל הכללי לשעבר של  ( Berbiceהיום הרפובליקה של

גויאנה ) נקבר בשנת

.

 . 52קק 1915 ,

107

61

.

1806

בברבדוס בחצר הקתדרלה -

Barbad (/ s , London

,

()

the Islalsd

76

שילסטון  ,כתובות  ,מס '  . 227יהירים מהאי טובע
להיקבר בבית קברות יהודי  -שילסטון  ,מס ' . 110

*

V~ L. Oliver, M (/ numentul' /
ראו . l scriptKms :
)

"

 Churchyurdsתוש  rhe Churchesוצן

) ( Tobago

הועברו לאחר מותם לברבדוס כדי

ן

22
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החדש  .ספר התורה הראשון
ניתן

ל~Abraham Chillon -

hdessias

Abraham

ול-

( 29

באפריל  , ) % 657השני ל-
% 6 ( Aaron

srael Capadose
~

בספטמבר . ) 1657

62

לואיס דיאז  ,מייסד החיים
הקהילתיים בברבדוס  ,שכר
מאמסטרדם

את

הראשון  ,אליהו לופז
. ( Lopez

החכם

"

) Eliah

לופז נולד במלגה

שבספרד למשפחת אנוסימי
שב לדתו באמסטרדם  ,והחל
כמנהיג

לכהן

רוחני .

לברידג ' טאון הוא הגיע בשנת
1679

ושירת את בתי הכנסת

בברידג ' טאון וספייכסטאון

במשך שתים -עשרה שנה  ,עד
שנתמנה לחכם של קהילת
קורסאו  .חכם אחר בברבדוס
היה מאיר הכהן בלינפנטה
)  , ( Belinfanteנצר למשפחת
רבנים

נודעת

שברחה

מפורטוגל לדלמטיה  .נולד
באמסטרדם ושירת את יהודי

מצבת קברו של מאיר הכהן בלינפנטה  ,ברידג ' טאון

ברבדוס עד לפטירתו בשנת תקמ " ו

( ' . ) 1785

6

האיש רוכב על כנפי שם

סוף סוף שכב ארצה ולן

סופר מהיר ונעים זמר

תקע שופר הוא מוהלן

גם לימד דעת את העם

מדורות סכלים הוא הצילן64

)  , Amsterdam Accordos ( Hascamothעמ ' - 429

62

עמנואל  ,עמ '  . 19וראו

63

Belinfante Family, Gersham ( oregon ) 1988

אוסף מ ' ארבל  ,עמ '
64

על מצבתו חרוט שיר

בעברית :

.2

שילסטון  ,כתובות  ,מספר . 322

Belinfante , Genealogy of

 . [ .ק  -כתב יד

היהודים הפורטוגלית שלברבדוס

רפאל חיים יצחק קריגל

) ( Carigal

מחברון  ,אחת הדמויות המרשימות והנודעות בחיים

הרבניים של האמריקות במאה הי " ח  ,כיהן ברבנות בברבדוס משנת

בתקל " ז (  . ) 1777להלן נוסח

ן

23

% 774

ועד לפטירתו

מצבתו :

מצבה
קבורת החכם השלם הדיין המצוין
הגביר הנעלה כמו הרב רפאל חיים יצחק
קאריגל אבד ומורה צדק בקק נדחי
ישראל בברבאדוס יעא נלע בשני בשבת
י"ב

יום לחדש אייר שנת התקלז בו מח שנה
תנצב ה

אל צור תמים פעלו

אודה ואצדיק דיניו

כי זן ישר מפעל

ומאוד עמקו רעיוניות

הכתובות בבית הקברות בברידג ' טאון מאפשרות לנו לראות מי היו המתנדבים שנתנו
שירותים לבית הכנסת  .אופיינית היא הכתובת על מצבתו של הסוחר בנימין משיח
) Massiah

 , ( Benjaminשמת בשנת תקמ " ב

( : ) 1782

תחת המצבה הזאת נקבר שארית חומר
הגביר הנעלה הישיש הנכבד בנימין משיח
אשר היה סוחר טוב באי הזאת אהוב ונשוא
פנים מכל יודעיו ובמותו היה כל העם הולך
ובכה וישא קינה ונהי שנים רבות התפלל
בפני קהל ועדה ויעל לדוכן לזמן כחזן
חינם אין כסף וימל את הילדים ומהולל
מאוד על זה כי שכל ידיו ויגוע וימת
ויאסף אל עמיו בעשר  ,כס לחדש אדר
בשנת לבנימין אמר ידיד יי ישכון
לבטח עליו ויהיו ימי חייו תשע וששים
שנה ושמונה חדשים .

66

בקהילת ברבדוס נתחברו שני ספרים בתרבות היהודית  " .ספר יד

פיוטית של מניין המצוות  ,מעשה ידיו של אברהם גבאי איזידרו

אברהם "

הוא גירסה

) , ( Abraham $3 abai Isidro

שהתגורר בברבדוס בשנת  , 1753לאחר שנולד בספרד  ,נאסר על ידי האינקוויזיציה ,
שב ליהדות בלונדון ולמד באמסטרדם  .בספרו  ,שנדפס באמסטרדם  ,הוא מספר כי שימש
65

המצבה שבורה לחמישה חלקים  .פירוש  :אבד

קודש ; יעא
66

( יע " א ) -

ישמרה עליון אמן ; נלע

שילסטון  ,כתובות  ,מספר . 367

( אב " ד ) -

( נל " ע ) -

אב בית דין ; בקק

נפטר לבית עולמו .

( בק " ק ) -

בקהילת

24

ן

מרדכיארבל

כנשיא בית הדין הרבני בסורינם ובברבדוס  .החיבור השני הוא " ברכות המילה "  ,שנכתב
בשנת

% 794

על ידי הסוחר משה לופז

) Lopez

 , ( Mosesשהיה חזן ומוהל בהתנדבות

בקהילת ברבדוס  .י6

הקהילה שמרה על קשר עם קהילות ספרדיות  -פורטוגליות אחרות  ,ואף תרמה להן
בעת צורך .
" חונן

ב3 -

בנובמבר

% 772

דלים " ) ( Honen [) alim

שלחה הקהילה תרומה לבנייתו מחדש של בית הכנסת

באי

Eustatius

 . 51 .ביוני

1792

שלחה הקהילה עשרים

וחמש לירות כסיוע לבניית בית הכנסת בצ ' רלסטון שבארצות הברית ,
- 1819

חמש מאות לירות לבניית בית הכנסת " מקוה

פילדלפיה .

ב 21 -

באוגוסט

180 %

נשלח סכום לטבריה ,

מקורסאו מנורות כסף ומגילות .

היהודים תרמו גם לצרכים מקומיים .
Mer"cu
(-

1662

ב 28 -

( Mikve

~

וב 1840 -

במיוחד היו הקשרים עם קורסאו ואמסטרדם ; בשנת
) ( Cohen Henriquez

ישראל " ) srael

וב 7 -

לדמשק ולרודום .

68

במאי

שבעיר
הדוקים

שלחה משפחת כהן הנריקז

69

באוקטובר

% 786

דיווח העיתון

Bcirbadian

שהמושל התחייב להתרים עבור המרפאה הכללית של ברבדוס  ,שתחל לשרת

עניים מכל הגזעים ; עד אז היה קיים בית חולים ללבנים בלבד  .על פי הכתבה  " ,מן הסכום
המוקצה לצדקה זו כעשירית ניתנה כתרומה קולקטיבית או אישית על ידי העם העברי ,
אף על פי שמספרם קטן מאוד  .חלק עשרים מתושביה הלבנים של ברבדוס  ,ואף לא

מאית מרכושו של האי מצוי בידיהם "  .דברים דומים נתפרסמו בגיליון של ה  2 -באפריל
: 1833

" אכן אין שום חלק ממוסדותינו האזרחיים  ,המדיניים או הדתיים אשר הם

( היהודים )

לא תרמו לשיפורו או למענו  ,ואין באי שום ארגון צדקה שאינו חייב רוב גדול לרוחב
היד שלהם
בשנת

" 70 .

1869

תרם ג ' ון מונטיפיורי

) Montefiore

חא , ) 10סוחר עשיר ממשפתו של

משה מונטיפיורי  ,מתקן לשתייה במרכזה של אחת הכיכרות הראשיות בברידג ' טאון ( זו

אחד מנקודות הציון של העיר  ,הידועה בשם " ברזיית

מונטיפיורי " ) .

9וווד9כו ועבדות בברבדוס
תעשיית הסוכר בברבדוס הצריכה עבודת עבדים  ,ואלו הובאו מאפריקה על ידי חברות
מתחרות מהולנד ומאנגליה  .החל בשנת
) ( 1loyal African Company

1684 - 1637

סיפקה החברה

, 1672

סיפקה " החברה האפריקנית

המלכותית "

לברבדוס בין אלפיים לחמשת אלפים עבדים בשנה ; בשנים
15 , 884

עבדים .

71

במסחר זה לא היו היהודים מעורבים ,

67

לוקר  ,עמ ' . 87 - 84

68

קטע ממסמך של דוחות הקהילה  ,שנמצא בקתדרלה בברבדוס ופורסם בכתב העת
 . 250 - 252קק ist (/ ricul Socie (y 26 ) 19 18 ( ,

"

69

עמנואל  ,עמ ' . 18

70

Burbudiun Mercury , 28 . 10 . 1786 ; 2 . 4 . 1833

71

בריידנבאו  ,עמ ' . 256

rhe American Jewish

)

"

Publicuti (/ ns

היהודים תפורטוגלים שלברבדוס

ן

25

מפני שלחברות הסוחרות לא היו בעלים יהודיים  ,ומשום שליהודים לא היתה אחיזה
בחופי אפריקה .
ליהודי ברבדוס היו פחות מעשר חוות באי  ,וכמעט שלא היו חוות עם עבדים בבעלות
יהודית  .ב  9 -בספטמבר

1686

חקקה האסיפה של ברבדוס חוק האוסר על יהודים שאינם

בעלי חוות להחזיק בבעלותם יותר מעבד אחד  .העילה לאיסור היה החשש מפני הסכנה

הטמונה בעבדים אלו  ,שכן " חייהם חסרי התקווה ומספרם הגדול הופכים למסוכנים

להם עצמם ולכל שאר התושבים " .

72

היהודים נטו לשחרר את עבדיהם  ,כי ברוב המקרים הם התקשרו אליהם כאל בני
משפחה  -להלן הנוסח של כתב שחרור ,

מ% 7-

באוקטובר

: % 787

לכל האנשים אשר ( המסמך ) הנוכחי יגיע או עשוי להגיע לידיהם  ,מוזם דה פיזה

מנפת סט ' מייקל והאי ברבדוס שולח פריסת שלום .

) ( hfoses de Piza

להווה ידוע כי מוזס דה פיזה האמור  ,כדי להתחשב בשירותים הישרים והנאמנים
אשר קיבל מעבד  ,משפחה  ,ילדה מולטית בשם רחל  ,שעתה היא קניינו המוחלט ,
וכן מסיבות ומטעמים טובים שונים  ,הוא שחרר  ,קרא דרור ושלח לחופשי ופטר
לנצח  ,ובאמור בזה משחרר  ,קורא דרור  ,משחרר ופוטר לנצח מכל שעבוד ועבדות
או מכל צורה שלהם  ,את השפחה האמורה  ,הילדה המולטית רחל  ,ואת פרי בטנה
שייוולד מעתה  ,והשפחה האמורה  ,הילדה המולטית רחל  ,מוכרזת בזה חופשייה
ופטורה לחלוטין מכל צורה של שעבוד ועבדות .
מוזס דה

פיזה ' י

עדויות נוספות על שחרור עבדים נותרו בצוואות של יהודים מברבדוס  .בצוואה
ביולי

, % 685

הכתובה בפורטוגלית  ,כתב אברהם נברו

אומר כי אנטיטה

) ( Entita

שלי ( כושי ) מריה ארולה

ובתה חנה

( חת א )

" הריני

שלי הן  ,בהיותן הבת והנכדה של העבד

" "

) ~ ( hKaria Arola

) : ( Abraham Navarro

מ4-

אם ברצינן לצאת לחופשי  ,הן תוכלנה לבוא

לכלל הסכם עם אשתי  ,ואיש אינו רשאי למנוע בעדן או להתנגד להן ; זאת אני מצווה
וחפץ בכך " 4 .י באותה שנה שיחרר אברהם ישראל נונז

עבדו באופן דומה  ,ואסתר פריירה דה קסטרו

) ereira dk Castro

השפחה  ,נערה כושית בשם נסיכה ) vrjncess

72

( Esther

ב 30 -

באפריל

- 1706

ראו שם  ,עמ ' . 409

83 / 39 / 468א .

73

) lBarbados Archives (Bridgetown

74

מסמכים בארכיב הפרטי של בעל החווה ughes

75

שם  .דוגמאות נוספות  :יעקב דה פונסקה מזה

 Ronnieמ ~Haggard Hall Erd -

)~
( Jacob de Fonseca Meza

ציוותה בצוואתה

לזנה ארובס

שבברבדוס .

הורה  ,בצוואתו

בינואר  , 1701לשחרר את שפחתה המולטית איסבלה )  . ( Isabellaחנה אבוהב
מ 13 -

שיחררה את

~

ls

לוקס  ,עמ '  . 410העונש על העבירה על חוק זה בוטל

תעודה

) ( Abraham Israel Nones

את

)  " Aboabחח"

מ1 -

א) ,

ביוני  , 1821לשחרר את שפחתה  -הנערה הכושית אמיליה ) . (Amilia

) ( Lunah Arrobas

הורתה בשנת

1792

לשחרר את עבדה פולי גרייט

) ( Polly Grace

t

ואף לשלם לפקיד הראשי של סט ' מייקל חמישים לירות לשנה כל ימי חייה  .צוואות אלה  ,או

עותקים שלהן  ,נמצאו במשרדו של שילסטון  ,במוזיאון של ברידג ' טאון בברבדוס .

26
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כלכלה והתיישבות
חנוונות היתה עיסוקם העיקרי של יהודי ברבדוס  ,והם מכרו בעיקר מוצרים מיובאים

מאירופה  .העשירים שבהם סחרו עם הולנד  ,קורסאו ואנגליה  .על מסחר עם הולנד הוטל
מס כבד וכן על מסחר עם כל גורם שאינו אנגלי  ,אך נמצאו דרכים לעקוף הגבלות אלה .
על פי הרלו  " ,קבוצת סוחרים ( יהודים ) בהולנד התאגדה ושלחה לאנגליה אניות עם
סחורה אירופית  .הוסדר שאניות המשא תיכנסנה בשמו של אנגלי מסוים  ,וכך הצליחו
להימנע מתשלום מכס רב  .בדרך כלל  ,אנייה היתה נשלחת לנמל קטן  ,פלמות ' או דובר
) Falmouth

 , ( Dover ,שבו פקידי המכס היו מסתפקים בבדיקת החלק העליון בלבד של

המטען  ,והמשיכה לברבדוס  .הסחורות נמכרו באי זה במחירים נמוכים בהרבה מאלה
שדרשו הסוחרים האנגליים  .בדרכה חזרה היו מעמיסים מטען של סוכר מעל מוצרים
שהוסתרו תחתיו  .כך נמנעו מתשלום מכס  ,והאנייה המשיכה להולנד  ,שם מכרו היהודים

במחירים נמוכים מאלה של הסוחרים האנגלים " 6 .י
חלק מן הסחורה ההולנדית הוברח לברבדוס דרך קורסאו  .למרבית יהודי ברבדוס
היו קרובי משפחה באמסטרדם  ,בלונדון  ,בג ' מאיקה ובקורסאו  ,ומאוחר יותר בניופורט
ובפילדלפיה  ,דבר אשר הקל על הסחר  .המושל ווילובי הודה בשנת

% 665

כי השפע

בברבדוס קשור מאוד למסחר בלתי חוקי  .י 7הקיצוץ במטבעות היה עוד עיסוק כלכלי
שנקשר  ,על פי החשד  ,ליהודי ברבדוס  ,בייחוד הקיצוץ של מטבעות זהב פורטוגליים ,

שהיו קלים לקיצוץ  .דוד רפאל דה מרקדו הואשם והובא לדין על " ייבוא ומכירת מטבעות
ספרדיים קלים  . . .מטבעות מפורטוגל הקרויים

, Meidores

ששוויים היה שישה דולר ,

קוצצו ושויפו לערך של ארבעה דולר " 8 .י הדבר פסק כשהוכנסו מטבעות אנגליים  ,שאי -
אפשר היה לקצץ בהם .
בסוף המאה הי " ז ובמרוצת המאה הי " ח התעשרו חלק מיהודי ברבדוס  ,שעה שמתיישבים

לא -יהודיים החלו נוטשים את האי ומתיישבים באיים סנטה לוצ' יה  ,סנט וינסנט  ,אנטיגואה ,
טרינידד

) ) 51 . L~ cia , 5 ) . Vincent, Antig~ a , Trjnidad

זאת  ,היחס העוין מצד רשויות

ובווירג ' יניה )  . ( Vjrginiaבכל

האי  ,הצעדים הנמרצים למניעת מסחר עם הולנד  ,המס

הגבוה מאוד  ,בשיעור של ארבעה אחוזים וחצי על כל ייצוא  ,הביאו את היהודים לחפש

מקומות מגורים אחרים  .מרדכי קמפנל
בשנת

1678

) ( Carnpanell

וישראל פצ ' קו

קבוצת יהודים שיצאו מברבדוס לניופורט ( רוד

) ( Vacheco

איילנד ) ,

ארגנו

שם קנו חלקה

לבית קברות והתיישבו  .העשירים ביהודים שמו פניהם ללונדון  ,אולם הנהירה הגדולה

היתה לעבר פילדלפיה והאי נווים ( ראו נספח )  .בסוף המאה הי " ח היה מספר היהודים
בברבדוס קטן מאוד .

76

הרלו  ,עמ ' . 263

77

פורצ ' ן  ,עמ ' . 263

78

סמיואל  ,עמ ' . 20

79

לוקס  ,עמ ' . 414

היהודים הפורטוגלים שלברבדוס

הפרוטוקולים של המועצה משנת

יהודי

179 %

ן
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מתארים את הנסיגה במעמדם הכלכלי של

האי :

[ יהודימ 1הם בעלי נכסי דלא ניידי  ,עתה לא עוסקים בסוכר  ,כי בגלל השבתות
שלהם ושלנו  ,החגים שלהם וחלק מחגינו  ,הם אינם יכולים לעבד סוכר באי כה
יבש שהאקלים בו אינו מתאים עם סיכוי כלשהו להצלחה . . .

כעת מספרם ועושרם פחתו מאוד  ,והם רק קצת יותר מקמעונאים  .הסיבות לשקיעתם
נובעות בעיקר מעלייתה המופלאה של ליברפול  ,ומכך שהמסחר פונה עתה לכיוון
חדש לגמרי  :שיטת התעלות והמיכון בחלק זה של אנגליה עשו את המסחר של
ליברפול לחסר תחרות  ,לא במחיר ולא במשלוח  ,וליהודים  ,שבמידה רבה קיבלו
אספקה מלונדון  ,נגרמו הפסדים במסחר מוצרי הפשתן  ,מוצרי הכותנה  ,כלים ,
כלי חימר ובסחר הזהב .
לאחר שהתחיל המסחר האירי  ,בדים מבתי החרושת לבדים באירלנד נמכרים

כאן עתה על ידי סוחרים או מוכנים משלהם [ כלומר אירים ] במחירים הנמוכים
ביותר האפשריים  . . .עד שעצם המילה " הולנד "  ,שבעצם ציינה אריגים טובים ,

נדחקה הצדה ופינתה את מקומה למילה " אירי "  . . .מוצרי מתכת מבירמינגהם
ומשפילד נמכרים כאן על ידי סוכנים שלהם  ,וכך גם אלה ממנצ ' סטר  .הסחר במטבעות
זהב מתבטל  ,מאחר שאנחנו מקבלים רק מטבעות שלמים וכבדים  ,ומקבלים מאלה
בשפע מן הממשלה . . .

79

דווקא בתקופת השקיעה הכלכלית של יהודי ברבדוס השתפר מעמדם המשפטי  .צו ממשלתי
( Act of

) arliaxent

משנת

% 82 %

הסיר כל מגבלה אזרחית מעל יהודי ברבדוס ; אף

אושרו ליהודים חמישה נציגים בעלי סמכות לקבוע את גובה המס של יהודי ברבדוס .
~

בשנת

1831

80

הרס הוריקן חזק במיוחד את בית הכנסת " נדחי ישראל "  .בית הכנסת

נבנה מחדש ונחנך

ב 29 -

במרס 833ן  ,בנוכחות יושב ראש הפרלמנט וחברי האסיפה ,

התובע הכללי  ,הממונה על האוצר ושאר נכבדים אזרחיים ואנשי צבא  ,סוחרים  ,בעלי
חוות ותשעים וחמישה יהודים  .באותו יום כתב העיתון

: Earbados Globe

" היה זה יום

שלעולם יישאר חקוק כיום ראוי לציון בדברי ימיה של הקהילה העברית בעיר
ברם  ,בית הכנסת נחנך בערוב ימיה של הקהילה בברבדוס  .בשנת

שבעים ואחד יהודים  ,ורק שלושים ושמונה חברים בקהילה .

ב6-

1848

במאי

" 81 .

היו באי

% 867

נותרו

בקהילה רק שמונה חברים המעלים תרומה לקהילה  ,והם החליטו להפקיד את בית הכנסת
ואת הקניין בנאמנות  ,כשבידי הנאמנים סמכות להעביר את הקניין לקהילת בווים מרקס
) Marks

80

 , Bevisהקהילה הספרדית -הפורטוגלית ) שבלונדון  ,וזו תוכל להשתמש בכלי

 . 255ק .

t7
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של שומבורג ( לעיל  ,הערה . ) 5
81

שילסטון  ,עמ ' . xlv

,

(7

, Pc( blicatiolss

המצטט מספרך

28

ן

מרדכיארבל

הקודש  " :היה ולא ייוותר גם איש אחד מן הקהילה העברית שיתגורר באי " .

82

ב 28 -

באפריל  % 905היו שני חברים נותני תרומה  ,האחים אדמונד יצחק ויהושע באזה ( " " "
2

. )8

כשמת יהושע  ,קיבל אדמונד באזה רשות מקהילת בווים מרקס למכור את הקניין  ,בתנאי

שבית הקברות יישמר כראוי  ,והדבר התבצע בשנת  . 1928רהיטים אחדים ותשמישי
קדושה נמכרו בארצות הברית  ,ופריטים אחרים מצאו את דרכם למוזיאון של ברבדוס .

83

נתיפח
להלן רשימה של עשרה שמות החרוטים על מצבות בבית הקברות היהודי באי נווים ,
של יהודים שהגיעו לאי מברבדוס  .מדובר בעשר מצבות מתוך עשרים וחמש המצבות
הניתנות לפיענוח

84 :

: Ralph Abendana

קיבל נתינות בברבדוס ,

Abraham Abudiente

( אברהם

גדעון ) :

. % 694

יצא את ברבדוס ב  . 1679 -נפטר בנווים

ב 27 -

בספטמבר . 1689
 , Batshevaאשת

נפטרה בנוויס

ב 20 -

(Rowland ) Gideon

 . Rehouelיצאה את ברבדוס ב . 1679 -

באוגוסט . 1684

: Hananiah Arrob

נפטר בנוויס ,

: Abraham Bueno de Mesquita

25

בינואר

. % 729

בן למשפחת

קיבל נתינות בברבדוס

ב% 4 -

Arrobas

מברבדום .

בדצמבר  . 1694נפטר

בנוויס ב . 17 % 5 -
: Solomon Israel

קרובו של

David Israel

 : Rachel Levi Rezioנפטרה בנוויס ,

שתיהן ממשפחת
: Jacob Senior

82
83

ezio

Levy

מברבדוס .

 ; 1684ו ~ : Ribca Levy Rezio -נפטרה

מברבדוס .

~

יצא את ברבדוס ב  . 1679 -נפטר בניוויס בשנת . % 710

סמיואל  ,עמ ' . 109
בשנת
Trust

1985

אישרו הקהילה היהודית החדשה ( שחבריה יוצאי אירופה )  ,והארגונים 8 arbados

National

Conservation A
 . ssociationו~

 Caribbeanתכניות לפרויקט שיקום  ,והוקם " הפרויקט

לשיקום בית הכנסת הישן ובית הקברות "  ,בראשות פול אלטמן
שוב בית הכנסת " נדחי ישראל "  ,ובית הקברות נוקה ומורק .
84

בנוויס ,

. % 688

סטרן ( עמוד אחד ) .

) . ( Paul Altman

בשנת

1987

נחנך

ן
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