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א מבוא
מושא דברינו הוא יחסי הגומלין שהתפתחו בין קהילה יהודית ,בית הספר שלה  ,שנוהל

על ידי ארגון כי " ח ( " כל ישראל חברים " 0 Israelite t]niverselle ,סמ111ג)  ,ושלטונות
 1עיירה בתרקיה המזרחית  ,הנמצאת בתחום
המדינה  .מדובר בקירקלרלי ) 1 brklalelj
הרפובליקה התורכית של ימינו  .המאמר בוחן את השפעת כי " ח על הדימוי העצמי של

בני הקהילה  ,כיהודים וכאזרחי המדינה ; הוא בוחן כיצד השפיע בית הספר על היחסים
בין הקהילה לשלטונות ולתושבי העיירה

התורכיים .

ארגון כי " ח נוסד כדי להיאבק למען שחרור היהודים

ו " שיקומם "

2

~ regeneration

להגיש סיוע לכל הסובלים מחמת היותם יהודים ולהשתמש בכלי התקשורת כדי להביא
לתוצאות הללו  .המערך המרכזי שכי " ח יצר כדי להשיג מטרות אלה היה רשת של בתי
לתועלתם של " 1המוני היהודים
1
1
לפתוח
1
שלוש מטרות  :א -
י
ספר יסודיים  ,שהיו להם

המפגרים היכן שהם נמצאים את היתרונות של החינוך

המערבי " ;

כשישים וחמישה אחוז

משעות ההוראה בתוכנית הלימודים השנתית של בתי הספר הוקדשו ליעד זה ושפת
ההוראה היתה צרפתית  .ב  -לחזק את המורשת היהודית של התלמידים  ,כאשר בית

הספר משמש גשר בין המסורת היהודית לבין העולם המודרני ; עשרים וחמישה אחוז
משעות ההוראה הוקדשו להשגת יעד זה  .ג  -להגביר את השתלבות היהודים בתרבות
הכללית של המדינות שבהן הם חיו .

3

תשומת לב מרובה הוקדשה במחקר ליעד הראשון והמרכזי של כי " ח  ,דהיינו ההשתלבות
בתרבות מערב אירופה  ,וקיימת תמימות דעים בקרב ההיסטוריונים על כך שכי " ח השיג
יעד זה

1

2

במלואו .

4

במאמר זה נדון ביעד השני והשלישי  ,על ידי בחינה מדוקדקת של

ליישובים המוזכרים במאמר זה ניתנו שמות בשפות שונות  ,כגון יוונית  ,בולגרית ותורכית  .בגוף
המאמר יופיע היישוב על פי שמו היום  ,באותיות עבריות ולטיניות  ,ובהערות יופיע השם כפי
שהוא רשום במקור ההיסטורי הרלוונטי  ,באותיות לטיניות .
רודריג  ,חינוך  ,עמ '  . 15על מערכת החינוך היסודי של כי " ח ראו גם  :לוון ; רודריג  ,יהודים

צרפתיים ;

סילברמן ; רודריג  ,חינוך .
3

רודריג חינוך ,

4

בנבסה ורודריג ; רודריג  ,יהודים צרפתיים  .מרבית החומר בספרו של רודריג ( רודריג ,

עמ ' ; 42 - 32

סילברמן  ,עמ' . 84
חינוך )

כי " ח והקהילה היהודית בקירקלרלי

ן
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מקרה ספציפי )  s case st~ dyנבדוק כיצד נוהל בית הספר של כי " ח בקירקלרלי  ,על פי
איזו תוכנית לימודים  ,מי היו המנהלים והמורים שעיצבו את אופיו וכיצד השפיעו הגורמים
הללו על השגת המטרות של כי " ח  .כמו כן  ,נבחן את היחסים בין כי " ח לבין בני הקהילה
היהודית המקומית .

ב  .יקע

6

ג אוגיפ 3וה

'

'

סטור3

קירקלרלי היא עיירה בחבל תרקיה  ,בקצה הדרום מזרחי של חצי האי הבלקני ועל
גבול יבשת אסיה  .החבל כולו היה נתון לשלטון האימפריה העות' מאנית במשך חמש
מאות שנה  .משלהי המאה הי " ט נאבקו שלוש תנועות לאומיות  -היוונית  ,הבולגרית

והתורכית  -על השליטה באזור  ,ובשנים
תנועות לאומיות אלה  .בשנת

% 923

% 922 - % 9 % 2

התנהלו בו ארבע מלחמות בין

הוגדר הגבול בין תורכיה לבין יוון על פי חוזה לוזן

( 6עם 5 %טב ] )  ,רתרקיה נחלקה בין בולגריה  ,יוון ותורכיה  ,לשלושה חלקים פחות או
יותר

שווים .

7

במאה הי " ט היתה אוכלוסיית חבל תרקיה מורכבת משלושה מרכיבים אתניים עיקריים ,

שווים פחות או יותר מבחינה מספרית  :הבולגרי  ,היווני והתורכי  .היו עוד שני מרכיבים
נוספים קטנים הרבה יותר  ,היהודי והארמני  ,אשר בלטו בחבל למרות מספרם הקטן
באופן יחסי  .לקראת סוף המאה הי " ט החל הפסיפס האתני להתפרק  ,כתוצאה מהתפתחותן
של התנועות הלאומיות  ,ובשנת

1922

התפרק הפסיפס באופן מוחלט וסופי  .דומה כי

המרכיבים השונים לא היו מסוגלים להמשיך לחיות בשלום זה עם זה .
בשנת

% 873

מנתה העיירה קירקלרלי

% 8 , 000

תושבים  :עשרת אלפים בולגרים  ,ארבעת

אלפים יוונים  ,שלושת אלפים תורכים ואלף יהודים .
סבירים בקנה המידה של אותם הימים  .בשנת

%9%2

8

תושבי העיירה חיו בתנאי רווחה

הגיעה אוכלוסיית העיר לשלושים

מתייחס לקהילות בתחום
זה מאשר באימפריה העות' מאנית או בארצות הבלקן ( שהיו נתונות לשלטון עות' מאני ) .

השליטה של צרפת  ,ולמושג ההשתלבות התרבותית היה מובן אחר במרחב

5

למחקרים נוספים על מקרים ספציפיים ראו  :רודריג  ,דימוטיקה ; בנבסה  ,חינוך בנות ; כהן תשמ " ח ,
כהן

6

; 1983

כהן

; 1984

כהן . 1991

בצורה מוגבלת יותר נתייחס גם לנושא בשתי קהילות שכנות  :טקירדג ) , ( Tekirdaiהשוכנת על ים
השיש כמאה קילומטרים מקירקלרלי  ,ו ! מבולי )  , ( Kamboliהשוכנת בבולגריה צפונית לקירקלרלי ,

כמאה קילומטרים מעבר לגבול.
7

הגבולות בין יוון  ,בולגריה והאימפריה העות' מאנית או תורכיה  ,השתנו חמש פעמים במהלך התקופה ,

ב  30 -במאי  , 1913ב  29 -בספטמבר  , 1913בשנת  ( 19 % 5בתאריך לא
וב 24 -ביולי  : % 922בארבעה מקרים היה זה בעקבות חתימת חוזה שלום  ,ופעם אחת  ,זו של
ידוע )  ,ב 10 -

באוגוסט

בעקבות הסכם בין האימפריה העות ' מאנית ובולגריה  -ראו  :רודריג  ,דימוטיקה  ,עכז
עמ' . 136
8

אל נסיונאל  , 1878 ,גיליון

מ 23 -

באפריל . 1873

; 279

, 1920

, 1915

ווייקר ,
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אלף נפש  ,בהרכב עדתי דומה  .עם בריחת תושביה הבולגרים של העיר בשנת , 19 % 3

ושל היוונים בשנת  , % 922ירד מספר תושבי העיירה ל. 12 , 700 -

9

הקהילה היהודית היתה מורכבת מיוצאי ספרד ומקומץ משפחות ממוצא כורדי .

10

למרות זאת  ,ובאופן מפתיע  ,לקהילה שורשים אשכנזיים  :יהודים התיישבו בקירקלרלי
לראשונה בשנת  , 1674ומוצאם של המתיישבים הראשונים היה קמיניץ פודולסקייה
) odolskaya

 , ( Kamenetsעיר באוקראינה  ,על גבול רומניה .

~
יהודים נוספים מאדירנה
התיישבו

) ( Edirne

11

החל מהמאה הי " ח לערך ,

הסמוכה  ,שהיה בה מרכז יהודי חשוב -

מבחינה מספרית ואיכותית כאחד  -של יהודים יוצאי ספרד  .לקראת סוף המאה עלו
האחרונים במספרם על האשכנזים  ,ואלו נטמעו בתוכם .
בסוף העשור הראשון של המאה העשרים הגיעה האוכלוסייה היהודית לשיא של
% , 300

נפש  ,וגם לשיא פריחתה מבחינה חברתית וכלכלית  .בהתאם לדרישות החוק

העות ' מאני  ,ניהלה הקהילה את עסקיה באמצעות מועצה נבחרת  ,שגבתה מסים מחברי
הקהילה למימון מוסדות הרווחה ( ובכללם בתי הספר )  ,וכן את המסים שהקהילה היתה
חייבת לשלטון

העות' מאני .

בשנת  , 1912בשיא פריחתה של הקהילה  ,הגיע מספר המפרנסים בה לשלוש מאות

גברים בקירוב  .היו שעסקו בייצור כיסויי ראש  ,הנעלה ומוצרי בשר ; '
12

1

אתרים סיפקו

בעל פה נמסר שהיו גם לא מעט בעלי כרמים וכאלו שעסקו

מוצרים לצבא העות' מאני .
בייצור מוצרי חלב  .בתחום המסחר  ,היו שעסקו בסחר קמעוני של בדים ומוצרי סדקית ,
והיו חנויות מכולת וחנויות למוצרי מזון מסוימים  .מלבד עיסוקם כקמעונאים  ,מכרו
סוחרים יהודים אלו את מוצריהם בסיטונות לחנויות בכפרים תורכיים .
14

)

על פי מכתב לוועדה המרכזית של כי " ח בפריס ( משנת  ) % 911מאת רוזה אביגדור
 , ) 1)028,מנהלת בית הספר לבנות של כי " ח בקירקלרלי  ,שנכתב זמן קצר לאחר

כניסתה לתפקידה  " ,אין בקהילה משפחות מאוד עשירות  ,מלבד יוצאים מן הכלל בודדים ,

אולם אין בה גם אביונים " .
" קול

האמת " :

15

אישור למצבה הכלכלי הטוב של הקהילה הופיע בעיתון

" לפני שנה היה לנו העונג לבקר בקהילה יהודיה קטנה זו  .אנו שומרים

זכרונות טובים ביותר על ביקורנו בה  .מצבה הכלכלי אינו כה עצוב כמו של קהילות

קטנות אחרות בסביבה  .מוסדותיה הקהילתיים מתפקדים בצורה המעוררת הערצה " .

10

מיפקד אוכלוסין . 1927
עדות אנן  ,מנחם אדטו .

11

אלכסנדרו ואחרים  ,עמ '

9

12

13

14
15

; 132

קאראסאם  ,עמ ' . 118

משולן  ,עמ'  . 367 - 364האומדן מבוסס על יחס של  4 . 5 : 1בין מספרי אוכלוסייה ומפרנסים .
קאראסאם  ,עמ '  . 124בית מלאכה אחד העסיק שמונה  -עשר פועלים תורכים בייצור מוצרי הנעלה ;
כך על פי יצחק מיסרני  ,בנו של מושון מיטרני  ,בעל בית המלאכה .
קול האמת  28 ,באוגוסט . 1911
8' ( 8

ע

tres rares exceptions, eals par contre

es

 plus .עסה  - pas des rniserablesראו ארכיון כי " ח ,

~" ' ( 8 pas des falnllles bien riehe sa

srklarelil Kirklisse

[,

11

ZA

בפברואר , 1911

(Kaklareli
~

רוזה אביגדור לפריס בארכיון כי " ח מופיעה ההתכתבות על העיירה בשם )
קול האמת  1 7 ,בנובמבר  ( 0 nosotros tuvimos plazer de vis tar esta chika : 19 % 0מ8 8ט Antes
~

.

16

16

.KIr
'

כי "ח והקהילה היהודיתבקירקלרלי

ן

7%

היחסים עם בני הקהילה התורכית בעיירה היו קרובים במישור הכלכלי  .כאשר יהודים

יצאו לכפרים תורכיים לקנות חלב ( כדי לייצר ממנו גבינה  ,חמאה ועוד )  ,הם נאלצו
לשהות בכפרים במשך מספר שבועות  ,וזכו להכנסת אורחים נאה אצל ספקיהם ; כאשר
אותם ספקים ביקרו בעיירה  ,הם התארחו אצל ידידיהם היהודים  .כאשר תורכים כפריים
ביקרו בעיירה כדי לקנות מוצרי צריכה  ,הם עשו זאת בדרר כלל בחנויות של

יהודים .

היחסים הטובים בין יהודי קירקלרלי לשכניהם לא היו מוגבלים למישור הכלכלי  ,אלא
התפתחו ליחסי רעות ממשיים  ,אשר המשיכו להתקיים עד תחילת המאה העשרים ובממדים

מוגבלים יותר עד קריסת האימפריה העות' מאנית  .יי
משנת  , % 9 % 3לאחר שתי מלחמות הבלקן  ,נעשתה העיירה עיירת גבול נידחת בעלת
עתיד כלכלי לא מבטיח  ,וכתוצאה מכך האוכלוסייה היהודית החלה להצטמצם  .מגמה זו
נמשכה בתקופת מלחמת העולם הראשונה  ,בימי הכיבוש היווני שבעקבות המלחמה ,
בעקבות הפרעות

האנטי -יהודיות שפרצו בשנת  , 1934ובעקבות הקמת מדינת ישראל.

ג .ש " ח ואיגופים נורים בק9יקל

"

ל9

סניף של כי " ח היה קיים בקירקלרלי בשנת  , % 878ואולי קודם לכן

; 18

בשנת

% 882

היו

בסניף חמישים ואחד חברים  .שיעור החברות היה גבוה  :בקהילה דאז היו כמאתיים

וחמישים מפרנסים  ,ומכאן שכעשרים אחוז ממפרנסי הקהילה היו חברים בסניף כי " ח .

19

אולם מספר החברים בסניף ירד בהדרגה  ,עד שהגיע לשפל של שלושים ואחד בשנת

. % 885

20

בשנים

% 893 - % 885

לניתוק אינה ברורה .

לא התקיימו יחסים בין כי " ח בפריס לבין קהילת קירקלרלי  ,והסיבה
ב % 893 -

ציין בקצרה מקור אחד מקירקלרלי  " :הצלחנו להרכיב

מחדש את הוועדה המקומית של סניף
טaas meJor savenir de eya . 5

intitasioaes

sus

"

כי " ח " .

21

אך באותה שנה ירד מספר החברים

nosotros guardasnos

1

,

] komunidad .Judia [de Kirk-Klisse

 ! 85 otras chikas lokalidades .חט 518 komoת10 1תב0 es 1ת estado ekonomika

kom~ nales kam nan admirablalente . . .
17

~
בקירקלרלי מתועדים בעדויות שנגבו מחברי משפחת אדטו
טיב היחסים המצוינים
גם קאראסאם  ,עמ' . 1 % 9

) ; ( Adato

ראו

היחסים ששררו בין היהודים לשכניהם בקירקלרלי לא היו יוצאי דופן

באימפריה העות ' מאנית  -ראו רודריג  ,חינוך  ,עמ '  . 181 - 175 , 134ראו גם יומנה של א ' גארון ,
( שמה המלא אינו ידוע )  ,מנהלת בית הספר כי " ח לבנות באדירנה  ,מימי המצור (  27באוקטובר
27 - 1912
13

18
19

20

במרס  , ) 1913עד שהעיר נכנעה לצבא הבולגרי  .היומן שמור בארכיון כי " ח , Adrianopoli ,

במאי . 1913

ארכיון כי " ח , Kirklisse ,

27

ביולי  , 1879רפאל רודריג

דמי החברות היו  nw~ wפרנקים צרפתיים לשנה  ,סכום השווה לשכר של פועל פשוט לשבועיים .

ראו  :ארכיון כי " ח  9 , Kirklisse ,במרץ  , 1882יהושע רודריג
באפריל  , 1883יהושע רודריג לפריס ; שם  2 ,ביולי  , 1884חיים~ eרודריג
)

שם  12 ,במאי  , 1885עזרא רודריג
שם  9 ,באוגוסט  , 1893עזרא רודריג לפריס .

) ( Ezra. lodrigae

2%

) ( Raphael Eodrigae

לפריס .

לפריס .

Jesaah Rodrig

30
לפריס ;
 (;Hainlשם ,
 llodrigueלפריס
(
)
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בסניף לעשרים וארבעה  ,וזאת על אף שאוכלוסיית הקהילה עברה לראשונה בתולדותיה

את מניין האלף .
בסוף העשור הראשון של המאה העשרים פעלו בעיירה שני אירגונים יהודיים נוספים ,
ולכל אחד מהם היה מספר חברים גדול משל

לאחדות

ולקידמה " ) ve Terakki CeE yeti

כי " ח .

האירגון הראשון נקרא " האירגון

 . ( aihaaאירגון זה פעל מטעם המפלגה

~

השולטת באימפריה  ,ורבים קיוו שמנהיגיה יביאו בעתיד להקמת ממלכה חוקתית
האירגון השני  " ,בני

,

2

ברית " ,

ינק את השראתו מתנועת ההשכלה היהודית של יוצאי ספרד ,

23

הקהילה נטתה לכיוון זה משום שתנועת המשכילים היתה

שמרכזה היה באדירנה .

.

מודעת לצורך בשיפור החינוך המסורתי  .חברי התנועה סברו כי כי " ח הדגיש את ההיבט
הצרפתי במערכת החינוך שלו יתר על המידה  ,על חשבון המימד היהודי והמימד

העות' מאני  ,שאף הוא היה חשוב בעיניהם

2

תמיכתם של יהודי האזור  -ובולגריה בפרט  -בתנועה הציונית גרעה אף היא מהשפעת
כי " ח בקירקלרלי  ,שכן בעיניהם כי " ח התנגדה באופן נחרץ לציונות  .אומנם אין ראיה
לקיומה של תנועה ציונית בקירקלרלי  ,אך היא שכנה ליד הגבול עם בולגריה  ,וזיקתם
של יהודי בולגריה

לציונות ידועה .

25

עקב זאת  ,בתקופה שבין

191 % - 1881

בסגרו שישה-

עשר מתוך שבעה -עשר בתי הספר של כי " ח בבולגריה  ,וזאת ביוזמת הקהילות ועקב
התנגדות כי " ח

לציונות .

26

שני האירגונים  ,בני ברית והאירגון לאיחוד וקידמה  ,התאחדו בשנת  27 ; % 9 % %באירגון

המאוחד היו תשעים חברים  ,יותר מכפל מספר החברים בכי " ח בקירקלרלי באותה שנה .
22

28

הקשר בין היהודים לבין האירגון לאחדות ולקידמה מקורו באירגון הבונים החופשים  ,ובעיקר עם
הסניף בסלוניקי  ,שתרומתו לארגון המהפכה של  % 908נגד הסולטאן עבדול חמיד השני היתה
גדולה  .חברי המפתח של הסניף היו יהודים  ,והסניף היסווה את פעולות ההתארגנות נגד הסולטאן .
אלה שהפילו את משטר הסולטאן הם הם שיסדו את האירגון לאחדות ולקידמה  ,שבמרוצת הזמן

הפך למפלגה באותו שם  -ראו פרומקין  ,עמ' . 36 - 35
קירקלרלי מצאו לנכון להקים בעיירתם סניף יהודי של האירגון  ,שנרשמו בו חברים רבים .

לכן מספר חברים באירגון מתוך קהילת

23

שתי הדמויות המרכזיות של תנועת ההשכלה של יוצאי ספרד  ,יוסף הלוי ותלמידו יוסף דנון ,
היו מאדירנה  ,ושם היה מרכזם של הירחון של דנון ( החל משנת  " , ) 1888יוסיף דעת "  ,והעיתון
 - Progressoראו בנבסה ורודריג  ,עמ ' . 107 - 106

21

24

25

26

בנבסה ורודריג  ,עמ' . % % 2 - 108
שם  ,עמ'  ; 154 - 150 , 135ראו גם רודריג  ,יהודים צרפתים  ,עמ' . 139 - 138
) % 9 , 1) 0405 ) 0 ( Tekirda

באוגוסט  , 1905אהרון הלוי

סילברמן  ,עזך  . 249 - 248ארכיון כ " ח ,
שנתי  . 1905 - 1904היו קשרים קרובים  ,כלכליים ומשפחתיים ,
 ( Haleviלפריס ; ארכיון כ " ח  ,דו " ח
~
בין הקהילה היהודית של קירקלרלי לבין הקהילות הבולגריות .דומה כי הדים מכל אירוע חשוב
שהתרחש בקהילות היהודיות של הממלכה הבולגרית הגיע לקירקלרלי חיש מהר  .הדבר בוודאי
) Aaron

נכון לגבי ימבולי  ,שם סגרה הקהילה היהודית את בית הספר של כי " ח באמצע שנת הלימודים

תרס " ה  ,וילדי הקהילה החלו מיד ללמוד בבית ספר בולגרי ממלכתי .
27
28

קול האמת ,

4

בדצמבר . 1911

קול האמת  28 ,באוגוסט  . 191 %לקראת האיחוד התקיים דיון ארוך בעיירה  ,בהשתתפות ראשי
המשפחות המכובדות ביותר וכן אורחים נכבדים מאדירנה ומסלוניקי  .מנהל בית הספר  ,שמואל
מיסרני  ,שהיה מנהלו האחרון שלא מונה על ידי כי " ח וגם מנהלו הראשון שלא היה רב  ,מילא
תפקיד חשוב בדיון  ,בהסבירו את היתרונות שיצמחו לקהילה מהאיחוד .

כי " ח והקהילה היהודיתבקירקלרלי

ן
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חברי הקהילה בקירקלרלי אמנם הזדהו עם האירגון המאוחד יותר מאשר עם כי " ח ,
אולם ידעו היטב שעזרה כספית להקמת בית ספר במקום ולהפעלתו יכולה להגיע רק
מכי " ח  ,ולכן פנו אליו בבקשה

סיוע .

.

ד בה 9הספי ש  %הקה % 9ה 8783ג  ) 1911 -והמפגש עם ר " ח
בשנת

1878

הפעילה הקהילה בית ספר אחד לבנים ואחר לבנות  .כמאה וחמישים תלמידים

בגיל חמש  -ארבע-עשרה למדו באותה שנה בשני בתי הספר  ,ומספר זה משקף את מרבית
הבנים וקרוב למחצית הבנות  29 .סגל ההוראה בבית הספר לבנים  ,שהיה מהדפוס המסורתי

של " תלמוד תורה "  ,מנה שני רבנים  ,והיה גם מורה למקצועות חול  -חשבון  ,ואולי גם

גיאוגרפיה  .שפת הלימוד היתה לדינו כתובה באותיות רש " י  .בבית הספר לבנות לימדו
רב אחד ומורה לתפירה  .באפריל
( Ziebal Bish

)

% 882

מינתה מועצת הקהילה את זימבול בישואה

למנהלת בית הספר לבנות  .בישואה היתה בוגרת של בית ספר כי " ח

~e

לבנות באדירנה ; היא היתה המנהל הראשון שמלה מבלי שהיה רב .
בשנת הלימודים תרמ " ג

( ) 1883 - 1882

30

צברו שני בתי הספר גירעון של שמונים וחמש

לירות זהב תורכיות ( להלן לז " ת )  ,סכום השווה אז למאה ושבעים חודשי עבודה של

פועל פשוט  .הגירעון יצר מעמסה על קופת הקהילה  ,בהתחשב בהכנסות הקהילה

ובהוצאותיה  .לדברי בישואה " הקהילה ביקשה מאוד להתקדם  ,והקריבה קורבנות גדולים

כדי להחזיק את בתי הספר שלה " .
בשנת

1882

31

הגיש סניף כי " ח בקירקלרלי למרכז כי " ח בפריס בקשה שנייה לסיוע

למערכת החינוך בעיירה .

32

משנת הבקשה הראשונה  , 1878 ,חלפו שלושים וחמש שנים

של התכתבות ומשא ומתן  ,המלווה במשברים  .רק

ב 1911 -

הופיע לראשונה בדו " חות

השנתיים של כי " ח דבר קיומו של בית ספר לבנות בקירקלרלי ; ההכרזה הפורמלית על

יסודם בקירקלרלי של שני בתי ספר  ,אחד לבנות והשני לבנים  ,נמסרה על ידי כי " ח

בשנת ' . 1913

29

3

ארכיון כי " ח , Kirklisse ,,

27

באוגוסט  , 1879רפאל רודריג לפריס  .בית ספר לבנות בקהילות היהודיות

בבלקן היה תופעה לא מקובלת  -ראו רודריג  ,יהודים צרפתים  ,עמ '  . 39אפשר שהקהילה הושפעה
30
31

מקיומו של בית הספר לבנות שנפתח על ידי כי " ח באדירנה בשנת . 1870
ארכיון כ " ח  23 , Kirklisse ,בינואר  , 1883זימבול בישואה לפריס .
שם  28 ,בספטמבר  , 1879יהושע רודריג לפריס  .ראו גם קול האמת  28 ,באוגוסט
של הקהילה להקריב למען חינוך ילדיה נפוצה
sus ijos es muy espandido

32

ארכיון כי " ח ,

מאוד "

רפאל רודריג לפריס  .על פי אותה תעודה  ,הבקשה הראשונה

הוגשה ב . 1878 -
33

.ב ] 5 ] esprito de sakrifisio por

. ( de

 29 , Kirklisseבמרס , % 882

שם  ,נובמבר , 1913

)

: 1911

" הנכונות
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בין השנים

1897 - 1878

לא יצא מכתב מסניף כי " ח של קירקלרלי לכי " ח פריס שבו

לא הופיעה תזכורת על המצב של בתי הספר בקהילה  ,בליווי בקשה לסיוע
מדוע כי " ח לא נענה לבקשות .

35

; 34

לא ברור

אפשר ששאלת מעורבותו של כי " ח בנעשה בבית הספר

היא שעיכבה את ההתקדמות  .מן ההתכתבות המסועפת דומה כי הסניף המקומי של

כי " ח השתדל להגביל את מעורבותו של

כי " ח פריס

בנעשה בתחום החינוך בעיירה .

36

לעומת זאת  ,כי " ח רצה לעצב את תוכנית הלימודים  ,שכן האירגון לא ראה את עצמו
כמקור של סיוע כספי בלבד  ,אלא כגוף המקים והמפעיל מערכת חינוך מסועפת  ,בעלת
אידאולומה מסוימת  .כאשר חברי הקהילה הכירו את הפילוסופיה של כי " ח בנושא החינוך ,
עלו על פני השטח חילוקי דעות עקרוניים בדבר תוכנית הלימודים  .רק לאחר שאלה

יושבו  ,ונדרש לכך זמן רב  ,היה כי " ח מוכן להכריז כי שני בתי הספר בקירקלרלי פעלו

בחסותו .
בשנת

% 897

ביקשה מועצת הקהילה מכי " ח פריס סיוע בבניית בית ספר לבנים  ,ושיגרה

תוכנית אדריכלית לבניין חדש שאותו רצתה לבנות במקום הבניין הקיים  ,שהיה רעוע

ביותר .

37

התוכנית היתה מלווה באומדן מפורט של עלות הבנייה  ,כולל המחיר של רכישת

הקרקע -

לז " ת

1173

( 27 , 000

פרנקים צרפתיים זהב דאז )  .בפנייה נמסרה גם הודעה

כי הקהילה פתחה במגבית לגייס מחבריה שמונת אלפים פרנקים צרפתיים
בשנים

 1897ו % 901 -

אלפים פרנקים צרפתיים ,

( 348

לז " ת ) .

שלח כי" ח בפריס שני תשלומים  ,בסכום הכולל של ארבעת
38

ובית הספר פתח את שעריו בשנת הלימודים

1902 - 1901

; 39

אולם עדיין לא היה זה בית ספר של כי " ח  .על מנת שבית הספר יהיה חלק מהרשת  ,צריך
היה להסכים על תוכנית הלימודים ועל נושאים נוספים  ,ולכך דרושות היו עשר שנים

נוספות.
כבר בשנת  , 1883טרם יצירת הקשר עם כי " ח  ,לימדו בבית הספר היהודי המקומי

צרפתית ועברית .

40

רמת הלימודים של השפה הצרפתית לא היתה מזהירה  ,אולם זו של

השפה העברית היתה מניחה את הדעת  .אומנם לא למדו עברית מדוברת  ,אך בוגרי בית

34

להלן ארבע דוגמאות  :ארכיון כי " ח ,

17 , K rklisse

בינואר  , 1883זימבול ביטואה לפריס ; שם ,
, 1893
35

9

בדצמבר

, 1882

עזרא רודריג לפריס ; שם ,

~באוגוסט  , 1893עזרא רודריג לפריס ; שם ,

12

22

בדצמבר

עזרא רודריג לפריס .

לאורך ההתכתבות ניתן להבחין במיקוח מתמשך מצד הקהילה בדבר משכורתו של מנהל בית
הספר  ,אך קשה להניח כי בגלל אי  -הסכמה בעניין זה התעכבה הקמתו של בית הספר יותר משלושים
וחמש שנה  .תיעוד נרחב בנידון נמצא במקורות המצוינים בהערה הקודמת .

36

37

ארכיון כי " ח ,

29 , Kirklisse

במרס  , 1882יהושע רודריג לפריס .

התוכנית הוכנה על ידי אדריכל מאדירנה  .על הפנייה חתומים שבעה  -עשר חם -י הוועד הפועל של
הסניף וכל חברי מועצת הקהילה  .הבניין שאותו ביקשו לבנות היה בן קומתיים והיה מתוכנן למאה
וחמישים תלמידים  -ראו ארכיון כי " ח  29 , Kirklisse ,בספטמבר  , 1897עזרא רודריג לפריס .

38

שם ,

39

שם ,

2

40

שם ,

4

17

ביולי

, 1897

חיים רודריג לפריס ; שם ,

בדצמבר  , 1926אלי בג' רנו
במאי

5

בספטמבר

) : ) 5 ] ] Bejerano

 , 1885רפאל רודריג לפריס .

 , 1901רפאל רודריג לפריס .

דו " ח בית הספר לשנת . 1926 - 1925

כי " ח והקהילה היהן ,ת בקירקלרלי

ן
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19 % 0 - % 890

רכשו יכולת לדבר עברית ברמה המניחה את הדעת  .י 4אשר

להוראת התורכית  ,בשנת

מונה מורה לתורכית לבית הספר  ,בעקבות שתדלנותו

הספר בשנים

% 893

של חבר הקהילה אצל מושל המחוז  ,שישב באדירנה .

ב % 894 -

ביקשה הנהלת בית הספר

מכי " ח פריס שידאג להדפיס בפריס ספרי לימוד של השפה התורכית במספר עותקים

שיספיק לתלמידי בית הספר  :על הבקשה היה חתום " הפרופסור לעברית ולתורכית "
) ae Tarc

'  ] dט ] 010850ע )  ,ומכאן שבשנה ההיא היה בבית הספר מורה

)8

לתורכית  42 .בשנת

%9% 1

עדיין לימדו בבית הספר תורכית  ,שכן העיתון קול האמת הזכיר

מורה לתורכית בשם 1לא1אם .

43

הדעת נותנת כי רמת ההוראה לא היתה גבוהה  ,שכן

באותם ימים רק יהודים ספורים למדו בבתי ספר תורכיים ,

44

ואין להניח כי יהודי שכבר

למד לשלוט בשפה התורכית היה מתפרנס מהוראת השפה בבית הספר היסודי של

הקהילה .

45

.

ה שאלה הגאמנוה והזהות
בשנת

1912

נלחמה האימפריה העות' מאנית בארבע מדינות בלקניות  ,שהיו לבעלות

ברית  :בולגריה  ,יוון  ,סרביה ומונטנגרו  .בתוך חודש הביסו בעלות הברית את צבאות

האימפריה וכבשו את כל השטח האירופי שלה  .קירקלרלי נפלה בידי הצבא הבולגרי
ב 24 -

באוקטובר

.%9%2

ב 30 -

ביוני  , % 913רק חודש ימים לאחר חתימת חוזה שלום בין

הצדדים  ,פרצה מלחמה בין בעלות הברית  ,בעקבות מחלוקת על חלוקת השטח

הצבא העות' מאני כבש בחזרה את תרקיה המזרתית ואת מחצית תרקיה
ב2 % -

ביולי

19 % 3

שבה קירקלרלי אל תחום

הנכבש ;

המערבית ;

האימפריה .

במשך מלחמת הבלקן הראשונה ( אוקטובר  - 19 % 2מרס  , ) 19 % 3כאשר היה ברור כי
הצבא הבולגרי יכבוש את קירקלרלי  ,נמלטה האוכלוסייה היהודית לאיסטנבול  ,ונשארה
שם עד אפריל

; 1913

לאחר מכן היא שבה לקירקלרלי  ,שהיתה נתונה עדיין לשלטון

בולגרי  .בעקבות נסיגת הצבא הבולגרי נמלטה האוכלוסייה הבולגרית ( הלא-יהרדית ) ,

והאוכלוסייה הכללית של העיירה קטנה בכמחצית .
41

42

הכללות אלה מסתמכות על נסיונם של סבי ושל אבי  .אבי
" תלמוד תורה "  ,וכי שנותיו בבית ספר כי " ח הוסיפו רק מעט לידיעותיו בשפה העברית.

טען כי רכש את העברית שלו בבית הספר

ארכיון כי " ח ~ , Kirklisse ,:ספטמבר  , 1897שמואל מפנו

) ( Samuel Mephano

לפריס ; התאריך המדויק

אינו קריא בתעודה  .הדבר היה בעקבות חוק שחקק השלטון העות' מאני  ,אשר חייב בתי ספר לא -
מוסלמיים ללמד תורכית .
43

קול האמת ,

44

רודריג  ,חינוך  ,עמ ' . 94

45

בטקירדג הסמוכה למדו תורכית במשך מספר רב יותר של שעות  ,ולמדו גם היסטוריה וגיאוגרפיה

28

באוגוסט . 1911

עות ' מאנית בתורכית  .החל משנת תרס " ט

( ) 1909 - 1908

שלימדו תורכית  ,תורכים  -ראו ארכיון כי " ח ,
( Gueron

לפריס  :דו  -ח שנתי . 1909 - 1908 ,

היו המורים בבית הספר של טקירדג

14 , Rodosto

באוקטובר

, 1909

נסים גרון

) Nessim
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בשל תנאים אלו החל גל המרה מקרב בני הקהילה היהודית  ,שהואץ בעקבות התפוצצות

האוכלוסין דאז שגרמה להגירה מוגברת מן העיירה  ,בעיקר לקובה אך גם לארצות הברית.
תהליכים אלו הביאו לכך שתלותה הכספית של הקהילה בכי " ח גדלה באופן ניכר .
בתקופה זו התגברה " התמערבותם " של יהודי קירקלרלי  .הדבר בא לידי ביטוי
בהיחלשות דבקותם במסורת היהודית -הדתית והתקרבותם לתרבות הצרפתית  .אלה
46

מבוגרי בתי הספר של כי " ח שרצו להמשיך ללמוד בתיכון עשו זאת ללא היסוס בבתי

ספר צרפתיים באיסטנבול  ,אף על פי שהם נוהלו על ידי כמרים צרפתיים  .בני הדור
החדש החלו להאמין בעליונותה של התרבות הצרפתית על כל תרבויות העולם  ,וצרפתית
נעשתה השפה השלטת בקרב בני המעמד המשכיל והעשיר  .התמורה השפיעה גם על

שמות האנשים  -למשל ,לילד בשם מושון

) ( hfoshon

מואיז  ( hfoiseאו מוריס (  ]108ט , ) % 41וכיוצא

בזה ' .

4

או משה

) ( hfosse

החלו לקרוא

ההגירה נמשכה כל העת  ,אולם

החל ~
מסוף מלחמת העולמית הראשונה ארץ היעד העיקרית היתה צרפת  ,ופחות אמריקה

התיכונה וארצות

הברית.

בעקבות מלחמת העולם הראשונה נוצר משבר בזהותם הלאומית של היהודים  .היה
ברור שתרקיה המזרחית עומדת להיספח ליוון  ,תמורה שלא נתקבלה בהתלהבות בקרב
יהודי קירקלרלי ; אלה העדיפו להיות אזרחים במדינה תורכית ריבונית  ,אך מדינה זו
טרם קמה והסיכויים להקמתה נראו לא טובים באותם

ומן האופק נשבה גם רוח חדשה -

הימים .

הציונות :

סוף מלחמת העולם הראשונה התאפיין בעלייתם של הציונים המקומיים  .האימפריה

היתה בתהליך של פירוק . . .

היתה נוכחות של שלטונות הכיבוש בבירה עצמה .

התפתחויות אלה נתנו את מכת המוות להיסוסיהם האחרונים של היהודים המקומיים

בנושא הציוני  .המושג של עם יהודי נפרד  ,שהיה נקרא

ה hfilleY-

היהודי  ,היה

מרכיב חשוב בשלטון העותמאני  . ..יש מעט ראיות לכך שהציונים המקומיים התכוונו
לעלייה לארץ ישראל .בהקשר המקומי  ,הציונות חתרה להתחדשות לאומית במישור
התרבותי  ,על ידי הוראת התרבות היהודית ואימוץ השפה העברית כשפת לאום

חייה .

48

ביוני  , 1914קאראסאם ,

46

קול האמת ,

47

תמורה זו מסתמכת על ידע אישי של המחבר .

48

בנבסה ורודריג  ,עמ '

4

: 127

456 - 449

First World War was snarked by the nse of

The end of

) tstanbal was totteringב Zionists . The Empire was dismembered and Ottoman power

 the lingering hesitationsש  blowב  ! 1 ,4 ! 1 this dealtטwith occapying powers 41 the Clty 115
 " called the Jewishחסרם " concept oflthe :separate Jewish
ט

0 or

" ,

"

Ottoaan Empire whether de 11

8

"

)

 theם 1 Tarkish Zionists were very concernedב

: nationalism asming

טאז

Jews over Zionisrn .

מ irnportant entity 1חב haa been

"

evidence ) 0 s ~ ggest 1

ofllocal

Millet . . .

jure . . . There 15 1 ] 1 ) ! 8

 the [ocal context, Zionisrn stood for' .חemigration 10 Palestine . 1

) c ~ ltural revival . This implied the nationalization of :Jewish edacation and the adoptionב
 living national languageב of Hebrew as
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בשנים  , % 920 - % 9 % 9וגרב הכיבוש היווני  ,הקימו התורכים שני אירגונים באזור ,

49

כדי

לבסס את תביעותיהם לתרקיה המזרחית ולארגן התנגדות לכיבוש היווני שעמד בשער .
אירגונים אלה חיפשו ידידים  ,והקבוצה הראשונה שעליה השבו היו היהודים  ,שאותם

נציגי איראנים אלה בקירקלרלי

ראו כאזרחים נאמנים של מדינה תורכית שבעתיד 50 .
פנו ליהודי העיירה בבקשה לסיוע כספי ולגיוס צעיריהם למשמר האזרחי המקומי .

51

הם גם ביקשו מבתי הספר של כי " ח בקירקלרלי להשתתף בהפגנות  ,על כל תלמידיהם ,
נגד הכיבוש היווני העומד בשער  ,ולמען תנועת השחרור הלאומית התורכית  ,שהיתה
בתחילת

דרכה  .מנהל בית הספר  ,קונורטה קנסי  ,שהיה פרו-יווני  ,דחה את הבקשות .

כמו כן ביקשו התורכים מהיהודים להשתתף בבחירות העירוניות שהתקיימו בשנת , % 920
אך מועצת הקהילה סירבה לכך  ,בטענה שמרכז בני ברית באיסטנבול יעץ לה לא להשתתף

,

לסיכום  ,הקהילה היהודית בקירקלרלי לא השיבה בצורה העונה על ציפיות הפונים .

5

53

הקהילה אימצה עמדה נייטרלית בנוגע למאבק המתחולל בין יוונים ותורכים על השליטה
בתרקיה המזרחית ; אומנם  ,לב הקהילה נטה לצד התורכי  ,אבל ההיגיון חייב אותה לא
לנקוט עמדה  .דומה כי הסיבה לסירוב היתה רצון היהודים להבטיח את אפשרותם לחיות
בשלום תחת השלטון היווני העומד

במאי

1920

בשער .

אירגנה הקהילה היוונית בקירקלרלי קבלת פנים לכבוד משלחת בריטית

שביקרה במקום  .הקהילה היהודית הסכימה להשתתף  ,בתנאי שבאולם הקבלה יעמוד

" דגל יהודי " ליד דגליהם של כל המשתתפים באירוע ; היוונים הסכימו לכך .
שאלת זהותם הלאומית של היהודים התעוררה במלוא חומרתה

כאשר משלחת צבאית צרפתית ביקרה בעיירה .

55

ב2 -

54

ביוני , % 920

המשלחת הזמינה לשיחה נציגים מארבע

הקהילות בעיר  ,תורכים  ,יוונים  ,יהודים ובולגרים  ,על מנת לברר את תגובתם לכיבוש

היווני הקרב  .הנציג היהודי  ,קונורטה קנטי  ,היה היחיד בין המוזמנים שידע צרפתית

היטב  .קנטי התחמק ממתן תשובות ברורות על עמדת הקהילה בנושא המאבק המתנהל
בין התורכים והיוונים על השליטה בתרקיה המזרחית  ,תציגי התורכים פירשו את דבריו
כאנטי-תורכיים  ,או ידידותיים פחות מן הצפוי מעדה ידידותית  .קשה להניח שהקהילה

49

האירגון להגנה חוקית של חרקיה פשאעלי
מפקדת ההגנה הלאומית של תרקיה

50

51

) Cemiyeti

 ( Trakya Pa aeli MUdafa- 1 -Hakakוכן

1 hlddafa.ע1א ) ~

) - Trakya

עמ ' . 460 - 458
ארכיון כי " ח  , Kirklisse ,סוף [ ! ] מאי  , % 920קונורטה קנטי
שם  27 ,במאי  , 1920קונורטה קנטי לפריס .

) ( Conorte Canetti

ראו קאראסאם ,

לפריס .

52

שם ,

4

ביוני  , % 920קונורטה קנטי לפריס .

53

שם ,

5

במאי  , % 920קונורטה קנטי לפריס  .היוצא מן הכלל  ,הלא  -משמעותי  ,הוא תרומת הקהילה ,

בסך שמונה מאות לירות נייר תורכיות ( שכר חודשי של כמאה עובדים פשוטים )  ,לאירגוני ההתנגדות

התורכית  .התרומה אינה יכולה להיחשב נדיבה  :התורכים דרשו עשרת אלפים לירות  ,וגם הסכום
54

שנתרם הועבר רק אחרי משא ומתן ממושך בין הקהילה לתורכים .
ארכיון כי " ח  18 , lstanb~ l ,ביוני  , 1920קונורטה קנטי לפריס  .הקהילה התורכית לא הוזמנה  ,כמובן ,

55

לאירוע .
ארכיון כי " ח , Kirklisse ,

3

ביוני

, % 920

קונורטה קנטי לפריס .
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לא ידעה את עמדתו הפרריוונית של קנסי  ,מה גם שאשתו היתה יוונייה המאמינה בדת
הנוצרית

היוונית -האורתודוכסית .

56

למחרת הפגישה הודיעו השלטונות התורכיים לקנסי ,

באמצעות מועצת הקהילה  ,כי המשר נוכחותו בקירקלרלי " מסוכנת " לו  ,וייעצו לו לעזוב
את העיירה בהקדם האפשרי  .למחרת בבוקר עלה קנטי על הרכבת

ו  .בה 3טפי

לאיסטנבול .

57

של ר " ח ( ) % 922 - % 9 % %

במהלך תקופה זו תיפקדו בתי הספר בקהילה כבתי ספר של כי " ח לכל דבר  ,וחינכו את
ילדי הקהילה על פי תוכניות הלימוד של האירגון ובהתאם
ניהלה את בית הספר לבנות בשנים

; % 9% 9- % 9 % 1

לייעדיו .

58

רוזה אביגדור

היא התמסרה לעבודתה  ,אך לא נטלה

חלק בחיים הפוליטיים בעיירה  .שונה ממנה היה המנהל השני  ,קונורטה קנטי  ,אשר

ניהל את בית הספר לבנים בשנים  , % 9 % 9 - % 914ובשנים

המאוחד לבנים ולבנות .

59

% 922 - % 920

ניהל את בית הספר

כאמור  ,קנטי גורש מקירקלרלי ביוני  , % 920אך חזר לעיירה

כעבור שישה שבועות  ,בעקבות כיבוש העיירה בידי הצבא היווני  .קנטי היה מעורב
בפוליטיקה של ימיו  ,והוא ראה את עצמו בראש ובראשונה כמין שגריר צרפתי לתרקיה

המזרחית  .רוב הדו " חות שכתב ( המגיעים לאורך של שלושים עמוד ויותר  ,כתובים בכתב

יד צפוף ) דנים בנושאים פוליטיים אקטואליים .
כבר ב , % 914 -עוד לפני בואו של קנטי ובזמן שיצחק חסון היה מנהל בית הספר  ,החלו
להתפתח עימותים בין בתי הספר לבין השלטונות העות' מאנים  ,בנושאים שונים שנגעו
לניהולם  .השלטונות ביקשו לקיים את מבחני סוף השנה במועדים שבהם הם התקיימו
בבתי הספר התורכיים  ,ולשנות בהתאם את מועדי הפתיחה והסיום של שנת

לימודים ;

שלטונות הבריאות ביקשו לסגור את בית הספר  ,במסגרת מבצע כללי להדברת מגפת

הטיפוס שפרצה בעיירה באותם הימים .

60

מועצת הקהילה קיבלה את בקשות השלטונות ,

אך יצחק חסון  ,מנהל בית הספר לבנים שקדם לקנטי  ,התנגד לכך ,

61

וסירב לסגור את

בית הספר מטעמי בריאות  ,בטענה שהמגפה פגעה בקהילה היוונית בלבד  ,ולא בקהילה
היהודית  .מהתכתבותו דומה כי התנגדותו לשלטונות היתה אידאולוגית ולא

עניינית .

לבסוף נאלץ חסון לקבל את עמדת השלטונות  ,אך התנגדותו העיקשת והלא -צודקת

גרמה למרירות אצל השלטונות .בעניין מועדי הבחינות ושנת הלימודים נאלצה הקהילה

 , 1920קוערטה קנטי לפריס .

56

שם ,

57

ארכיון כי " ח  8 , Istanbul ,ביוני  , 1920קונורטה קנטי לפריס .

58

6

בפברואר

ארכיון כי " ח  , Kirklisse ,נובמבר Sernestriel , % 913

59

שם ,

60

שם ,

24
9

באוקטובר  , 1922קונורטה קנטי לפריס .

ביולי  , 1914יצחק חסון

) ( lsaac Hasson

רודריג  ,יהודים צרפתיים  ,עמ' . 158
61

שם ,

9

,

80110 11

מס '

. 75

ביולי  , 1914יצחק חסון לפריס.

לפריס  .בנושא מועדי לתיחת בתי הספר ראו גם

כי " ח והקהילה היהודית בקירקלרלי

ן

79

לערב את הרב הראשי של  aillet- nהיהודי  ,שמושבו באיסטנבול ,כדי להתגבר על התנגדותו

של חסון .

62

קנסי לא היה עקיב בהתנגדותו לתורכים  ,אלא תמך בכל תנועה שנראתה ברגע מסוים

כתנועה מנצחת  .קנטי תמך בשלטון היווני בתחילת התקופה  , % 922 - % 919והתמיד בעמדה
זו כמעט עד סופה  ,כאשר נראה היה לכול כי היוונים הם הצד המנצח  .הוא נהג לבקר
את השלטון התורכי ואת תנועת השחרור התורכי וללגלג על העם
בעקבות תבוסת הצבא היווני

תורכי  .על

ב Afyon Karahisaf-

התורכי ' ,

6

אולם

באוגוסט  , 1922הפך קנטי לפרו-

פי התכתבותו עם פריס  ,מתאריך זה והלאה החל משבח את העם התורכי

ומתח ביקורת על היוונים  64.אף על פי כן  ,בלי להמתין לשובו של הצבא התורכי לקירקלרלי ,

בנובמבר  , % 922נמלט קנטי לאיסטנבול והפעם לא שב .

65

ז  .כמחקוקה ע  %הויאה השפה העבייה
בשנים

1915 - % 914

התנהלה מחלוקת חריפה וממושכת ביו מועצת הקהילה לבין בתי

הספר בדבר הוראת השפה העברית  .המחלוקת הסתיימה בנצחונם המוחץ של מנהלי
בתי הספר  ,ובעקבותיה היה ברור שבתי הספר ישאו אופי של בתי ספר צרפתיים  ,וכי
זהותם היהודית

והעות' מאנית יהיו משניות לזו הצרפתית .

תחילת המאבק היתה התנגדותם החריפה של חוגים מסוימים בקהילה להקמת בתי
ספר של כי " ח בקירקלרלי

; 66

בין הצדדים גובשה פשרה  ,שלפיה בית הספר יוקם אך

התלמידים ילמדו בו " עברית המדוברת בפלסטינה " .
הקהילה מורה לעברית בשם אלי בן -יהודה  68 .על סמך כישוריו  ,ואולי גם על סמך אישיותו ,
67

בעקבות ההסכם גייסה מועצת

קבעה לו המועצה משכורת חודשית בסך חמש לז " ת  :סכום הגדול פי שלושה ממשכורתו
של מורה רגיל והשווה למשכורתו של מנהל בית

הספר .

69

מועצת הקהילה היתה שבעת רצון מאוד מתיפקודו של בן -יהודה  ,עד כדי כך שאיפשרה
לו לדרוש בבית הכנסת בעד לימוד עברית מדוברת ובעד הציונות  ,ולגייס אוהדים .
לעומת זאת קנטי  ,אביגדור ויצחק חסון  ,שלושת המנהלים של בתי הספר בקירקלרלי
62
63

64
65

66

שם  ,שם  .ראו גם רודריג  ,יהודים צרפתים  ,עמ' . 159 - % 58
ארכיון כי " ח  25 , Kirkl sse ,במאי  , % 920קונורטה קנטי לפריס .
~
באוקטובר  , 1922קונורטה קנטי לפריס.
שם 24 ,
ארכיון כי" ח  3 , 1518"5 "1 ,בדצמבר  , 1922קונורטה קנטי לפריס.
ארכיון כ " ח  28 , Kirkljsse ,במאי  , % 914יצחק חסון לפריס  .במכתבו מזהה חסון את אברהם אדטו
בתור ראש קבוצת המתנגדים לכי " ח  ,והוא מתאר אותו כ " ראש זקן המכור כולו לרעיונותיו של אלי

67

68

69

בךיהודה "
שם  ,שם .

)11 Ben lfehudaע

%1 .

entiirernent acqnit aax idies de

 vielle teteסמם) .

אלי בן  -יהודה נולד בבולגריה  ,עלה ארצה ולמד בבית המדרש למורים בירושלים שהוקם על ידי
דוד ילין .
ארכיון כי  -ח  28 , Kirklisse ,במאי  , 1914יצחק חסון לפריס.

80
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שבזמנם לימד בן -יהודה  ,הסתייע מפעילותו  .התיאור הבא משקף את דעתם על אישיותו
הציונות :

הפעלתנית וכן את עבודתו הנמרצת למען

מורה זה [ בן -יהודה ] הגיע אלינו טעון באמביציות אחרות  .הוא נהג בהתנשאות ,
הכריז בכל מקום כי הוא יכול לנהל את בתי הספר בצורה טובה יותר מהמנהלים

שנשלחו על יד כי " ח  .ערמומי וצבוע  ,הוא נדחף לכל מקום ובהתבטאויותיו נוטפות-
הדבש היה מערער את אימונה של הקהילה בנציגי כי " ח  ,הגם שלא היה מסוגל
לתקוף אותם בצורה

גלויה .

ציוני משולהב  ,תומך עברית שרוף  ,הוא רצה לגייר תיכף ומיד את המוני היהודים
לרעיונות אוטופיים של עצמאות יהודית  ,מלכות חופשית  ,משיח חדש  ,המכריז
על הבשורה הטובה והחדשה כי תתחולל גאולה לאומית בזמן הקרוב ביותר  ,רק
בתנאי שהיהודים יתחילו לדבר עברית .

70

חרף ההתנגדות  ,דיווח העיתון קול האמת על הצלחתו של בן-יהודה

בהוראה :

שיעורי העברית בבית הספר היהודי [ של קירקלרלי ] פורחים בצורה יפה  .הצורה
שבה הם מתקדמים גורמת ל Bonjo~ f-הצרפתי בושות גדולות  ,בשל נקודות הזכות
שצובר לימוד השפה העברית בהשוואה ללימוד השפה הצרפתית  .בכל מקרה ,

בקרב גברים  ,נשים ועלמות  ,השפה חוזרת לחיים  -אין מה להוסיף יותר  .הנשמה

נשטפת בשמחה כאשר שומעים כי גם גברות מבוגרות מבקשות להירשם לשיעורים  ~ .י
כאשר יצחק חסון עמד לסיים את תפקידו כמנהל בית הספר בפועל  ,הוא הגיש לוועדת
בן  -יהודה ; ב -

החינוך של מועצת הקהילה את ההצעות הבאות  :א  -לפטר את

לבחור

את מחליפו בקפדנות יתרה ; ג  -לאמץ את תוכנית הלימודים של כי " ח בשלמותה  .הוועדה
70
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( ההדגשה שלי  -א " ק )  .הביטוי

" הבונז ' ור הצרפתי " פירושו בוקר תרבותי חדש  ,הבא להעיר את יהודי קירקלרלי להחליף את
תרבות הלדינו העות' מאנית בתרבות " הניעורה " הצרפתית .לפי בעל הכתבה ( שמו לא מופיע בעיתון ) ,
הופיע עוד " בונז  ,ור  -בקירקלרלי  ,הלא הוא הבונז ' ור הציוני  ,שממנו התלהבה הקהילה יותר ופגעה
על ידי כך בזהות הצרפתית שאותה כי " ח שקדה להפיץ .

כי " ח והקהילה תיהודיתבקירקלרלי

דנה בהצעה

ביולי

ב3 -

19 % 4

ן

81

והחליטה שלא לאשר את הצעתו של חסון  .שני חברים

בוועדה הסבירו לחסון כי הקהילה נאלצת להעסיק את בן -יהודה לפחות במשך שנה או
שנתיים נוספות  ,הואיל וקבלת המישרה אילצה אותו לוותר על נתינותו הבולגרית  .זאת

ועוד  ,סילוקו של בן  -יהודה ייצור בעיה בקרב הקהילה  ,שלא תבין מדוע מפטרים מורה
כה מתאים לתפקידו  .מן ההסבר ברור כי חברי הוועדה העריכו את בן-יהודה וכי הבעיה
של אזרחותו

הבולגרית לא היתה יו

שמנעה את

פיטוריו .

חסון עירער על ההחלטה בפני מועצת הקהילה  ,שהיתה ממונה על ועדת החינוך ,

והמועצה החליטה להמשיך להעסיק את בן-יהודה כמורה לעברית בבית הספר " עד

שיימצא לו מחליף " .
יהודה למנהלו 2 .י ניתן לפרש החלטות אלה כניסיון אלגנטי לשמור את בן-יהודה בתפקידו
מבלי להרגיז יתר על המידה את מנהלי בית הספר ואת הנהלת כי " ח בפריס .

באותו מעמד החליטה המועצה להקים גן ילדים ולמנות את בן-

למרות נסיונות אלה  ,כעבור שמונה חודשים  ,באפריל  , 1915פוטר בן -יהודה על ידי

קנסי  ,מחליפו של חסון ' .

דומה כי הקהילה לא היתה מסוגלת להתנגד לכך  ,כיוון שקנסי

7

נהנה מתמיכת כי " ח  ,והקהילה היתה תלויה בכי " ח למימון בית הספר  .אין ספק כי אנשי
כי " ח ידעו על הנעשה  ,אך הם לא התערבו

בו .

74

לאחר שבן-יהודה פוטר  ,חזרו לימודי

העברית להתנהל על פי השיטה הישנה  ,באמצעות רבנים קשישים .
בעקבות המלחמה  ,שנגמרה בתבוסתן של מעצמות המרכז  ,כולל האימפריה העות' מאנית ,
התחדשו באופן מלא וללא מגבלות פעולותיהם של מוסדות החינוך הזרים באותו שטח
של האימפריה שטרם נכבש  ,וזאת עקב החלשת השלטון המרכזי  ,שהיה נתון עכשיו
למרותן של בעלות הברית  .אולם בתנאים החדשים נחשף

כי " ח לתחרות מצד אירגונים

יהודיים ציוניים  ,כגון הפדרציה הציונית המזרחית  " ,ההתאחדות " ו " מכבי גימנסטיקה " .
במגמה לעמוד בתחרות החדשה  ,הכריז כי " ח בשנת
הספר שלו קירקלרלי עברית כ " שפה חיה "

) vjvante

1920

75

כי להבא ילמדו בכל בתי

8ענמב. ) 1

76

קנסי העיד כי החוזר שפירסם כי " ח על השינוי במדיניות התקבל בקהילה בשביעות
רצון  .הקהילה יישמה את המדיניות בהתלהבות  ,מעבר לנדרש  .על פי הנהלים החדשים

של הקהילה  ,הוכנסו באופן קבוע " דגלים יהודיים " לחדרי הכיתות  ,וכל בוקר  ,לפני
תחילת השיעורים  ,נערך טקס הנפת דגל יהודי בחצר בית הספר  ,בנוכחות כל התלמידים ,
אשר שרו את " התקווה " ( בגירסתה הצרפתית ) 7 .י
72
73

74

ארכיון כי " ח , Kirklisse ,
שם  26 ,בינואר

שם ,

30

19

ביולי  , 1914יצחק חסון לפריס .

 , 1920קונורטה קנטי לפריס .

באפריל  , % 914אלי אדטו  ,יצחק מטראגי )  , ( Isaac hKitraniשלמה בן יהושע  ,אהרון אדטו

לפריס ; החתומים הם חברי ועדת החינוך של מועצת הקהילה  .המכתב מתלונן בשפה חריפה על

אי  -תפקודו של חסון  ,ומציין עד כמה הוא מזניח את תפקידו כמנהל בית הספר  .אין ראיה כי כי " ח
הגיב

למכתב זה .
עמ ' ; 131 - 126

75

רודריג  ,יהודים צרפתיים ,

76

ארכיון כי " ח  26 , Kirklisse ,בינואר  , 1920קונורטה קנטי לפריס  .יש להניח כי דרישה זו הועברה

בגבסה ורודריג ,

עמ '

. 130 - 121

ליתר בתי הספר של כי  -ח בשטחי האימפריה העות ' מאנית שטרם נכבשו על ידי מעצמה אחרת .
77

על פי עדותה של אלגרה אדטו מגריסו

. ( Magr

) sso
~
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קנסי החל לחפש מורה לעברית מדוברת  ,תחילה בכי " ח פריס ולאחר מכן בבני ברית

באיסטנבול 8.י לאחר שנסיונותיו לא נשאו פרי  ,הודה קנטי לכי " ח פריס כי הוא אינו
האדם המתאים ביותר לחיפוש מורה לעברית  ,משום שהוא כמעט ואינו יודע מילה עברית
חלפו שמונה שנים עד שנמצא מחליף לבן -יהודה  ,וגם הוא לא החזיק מעמד .

בכי " ח

ישם את המדיניות  ,ושאלת ההוראה של השפה העברית ירדה מסדר

פריס לא התעקשו

היום .

80

!9

'

~

בתי הספר חזרו ללמד עברית על פי השיטה המסורתית  .כך עולה גם מנסיונן של
שתי קהילות סמוכות  ,טקירדג וימבולי  ,שם היתה לדינו שפת הלימוד בנושאי היהדות ,
והתלמידים למדו לקרוא ולהבין טקסטים בעברית  ,ולא יותר מזה  .באף אחת משלוש
העיירות לא היה מבהל של בית ספר כי " ח שהתאמץ למצוא מורים בעלי הכשרה מתאימה

ללמד עברית  .הרושם הכללי הוא שבכי " ח כל דבר שהיה לו קשר ליהדות היה מזוהה
עם ריאקציה

ונחשלות .

81

התפנית של קנטי בנושא ההוראה של עברית מדוברת היתה פרגמטית  ,ולא אידאולוגית .
היא היתה קשורה בקריסת האימפריה העות' מאנית  ,באי -הוודאות הפוליטית ובאי -היציבות
שנבעו מכך  .היה נראה כי ההזדהות עם הציונות תחלץ את הקהילה מן הלחץ שהופעל
עליה לנקוט עמדה במאבק היווני  -התורכי  ,אולם ברגע שנחלשו הלחצים  ,האידאולומה
המקורית של כי " ח שבה על

כנה .

נחתום עיון זה בהשוואה למצב של הוראת השפה התורכית  .כאמור  ,בשנת

19 % 5

חקקה הממשלה העות' מאנית חוק המחייב את כל בתי הספר ללמד את השפה  ,יחד עם

ההיסטוריה והגיאוגרפיה התורכית ; החוק קבע גם כי את הנושאים ילמדו מורים תורכים ,

שיתמנו על ידי המדינה .
1922 - 1912

82

למרות החוק  ,בהתכתבות בין קירקלרלי לכי " ח פריס בשנים

אין זכר ללימוד תורכית בבית הספר  ,ודומה כי מלבד שנת הלימודים תרע " ב

(  , ) 1912 - % 911כלל לא למדו תורכית בבתי הספר .

83

כמו כן  ,בשנים  , % 922 - 1920שנות

הכיבוש היווני  ,אין זכר ללימוד יוונית בבתי הספר בכל צורה ורמה שהיא  .תהא הסיבה

78
79

80

ארכיון כי " ח ,
שם  20 ,במאי
ב1923 -

 26 , Kirklisseבינואר  , 1920קונורטה
, 1920

קנטי לפריס .

קונורטה קנטי לפריס .

התמנה מורה בשם פוירשטיין )  , ( Feursteinאך הוא היה נתין רומניה  ,ועזב כעבור ארבעה

חודשים  ,כיוון שלא הצליח להשיג רשיון עבודה  -ראו ארכיון כי " ח , Kirklisse ,

26

באפריל , % 923

מרקו לוי )  ( Marco Leviלפריס  .המאמצים למצוא מחליף נתקלו בבעיה של השכר הנמוך המוצע
לתפקיד ולא עלו יפה  ,והוראת העברית חזרה לאותו רב  ,שכבר היה מעל גיל שישים .
81

ארכיון כי " ח  29 , Andrianople ,במרץ  , 1893דוד לוי לפריס ; ארכיון כי " ח , Rodosto ,

19

באוגוסט

 , 1905אהרון לוי לפריס  ,דו " ח שנתי . 1906 - 1905
82

רודריג  ,יהודים צרפתיים  ,עמ ' . 161 - 160

83

לשם השוואה  ,במסמכי בית הספר של רודוסטו השכנה אין דו " ח שנתי שאין בו התייחסות להוראת

התורכית  ,למרות הקשיים  ,אף כי לא למדו יותר מהכרת אותיות ומעט קריאה  -ראו  :ארכיון
באוגוסט  , 1906אהרון הלוי  ,דו " ח שנתי  ; 1906 - 1905ארכיון כי " ח ,
ארכיון כי " ח  , Rodosto ,דו " ח שנתי  ; 1907 - 1906ארכיון כי " ח ,

כי " ח ,
 22באוגוסט
באוקטובר  , 1909נסים גרון
19 , 1lodosto

; 1907

odosto

odosto

)  Gueronשו" 55

א ) לפריס  ,דו " ח שנתי

. 1909 - 1908

~t

~t

14

כי " ח והקהילה היהודיתבקירקלרלי ן

83

אשר תהא  ,בתי הספר של כי " ח בקירקלרלי שחו בשנים אלה את השפה העברית והתורכית

כאחת  ,והדגישו את השפה והתרבות של צרפת .

.

י

י

ח שועה בת 9הספר ש  %ע " ח בק 9ק ) % 934 - % 923 ( % %

"

הרפובליקה התורכית קמה ב  29 -באוקטובר  . % 923בעקבות זאת גברה הלאומנות התורכית ,
והמדינה חדלה לנהוג בסובלנות שהיתה אופיינית לאימפריה העותמאנית כלפי האוכלוסייה
הלא  -תורכית :

תורכיה [ החלה ] לארגן את עצמה כמדינה חד  -לאומית  ,ולא היתה מסוגלת לנהוג
בסובלנות כלפי אירגונים וקבוצות שהיו זרים לתרבותה  ,דתה ושפתה  ,כפי שעשתה
זאת [ האימפריה העות ' מאנית ] לאורך כל תולדותיה  .משטר האפליה שנוצר על
ידי גישה זו הורגש באופן מיוחד כלפי

לדוגמה  ,בשנת
lisse

% 925

יהודים .

84

חקק בית המחוקקים התורכי חוק אשר שינה את שם העיירה מ-

 , Kirשפירושו " ארבעים כנסיות "  ,לשם התורכי קירקלרלי  ,שפירושו

~
הארבעים " .

" חבל

85

כעת חל שינוי גם בדימוי של יהודי קירקלרלי בעיני שכניהם התורכים  ,שהיו לרוב
מוחלט בעיירה בעקבות הסתלקות היוונים והבולגרים  86 .בתור המיעוט האחרון בעיירה
שלא היה תורכי ואף לא מוסלמי  ,משכו מעתה היהודים את תשומת הלב של תושבי
העיירה התורכים  .לפתע בלטו שמות היהודים כמצחיקים בעיני התורכים  ,ושוב לא
נתפס הדיבור היהודי בעיניהם כמושך ואולי אף כנחמד  .התורכים לא היו מוכנים לנהוג
בסובלנות כלפי יהודים דוברי צרפתית  ,קל וחומר כשאלו עשו זאת מתוך התנשאות

מסוימת ; אך יחס התורכים כלפי הדיבור הצרפתי לא הפריע במיוחד ליהודי קירקלרלי ,

אשר דיברו לדינו ביניהם ובקושי דיברו צרפתית.
ילדי היהודים בקירקלרלי למדו בבית ספר כי " ח  ,כלומר בבית ספר צרפתי  ,על פי
תוכנית לימודים שהוכנה בצרפת  ,מדינה שרק עד לפני זמן לא רב נלחמה נגד האימפריה
העות' מאנית והשתתפה בפירוקה  .באווירה הלאומנית החדשה  ,ברור שמצב זה לא נתקבל
בהבנה יתרה  .גורם נוסף להידרדרות ביחס כלפי היהודים היה הרושם הכללי כי היהודים

הם הנהנים העיקריים מבחינה כלכלית מעזיבת היוונים את קירקלרלי ; דבר זה היה
לצנינים בעיני התורכים  ,בפרט משום שהם סברו כי היהודים מנעו מהם מלקבל נתח
הוגן של המסחר ושל ענפי כלכלה
84

רות ,

אחרים .

עמ '  longer : 404סח  nat onal state , and couldב Turkey began reorganizing itself as

תו  , andמ11 510ט

]

 culture , 10תן ת110ב

.

~ midst heterogeneo

115 history .~The
s bodies
djscrimination which aeveloped was felt

; especially by the Jews
85

86

ראו גם רודריג  ,יהודים צרפתים ,

עמ '

ארכיון כ " ח ,
בעיירה נותרו כמאה~ בולגרים עד סוף שנות ~העשרים של המאה
 10 , Ksr lareliבפברואר 925

tolerate gladly
had
 throתו
175

. %~64
ghout
- 162

5 11ב speech ,

 ,אלי בג' רנו לפריס .
הי " ט ;

ראו מיפקד אוכלוסין . 1927

84

ן

ארול הקר

בקיץ

% 934

אירעו פרעות ביהודי

תרקיה :

ב % 934 -הופעלו לחצים כבדים מצד גורמים מקומיים על יהודי תראקיה . . .
מכך עזבו את בתיהם כ 3 , 000 -מתוך כ 13 , 000 -היהודים שחיו באזור  .מטרת הלחץ
וכתוצאה

על יהודי תראקיה היתה להביא לגירושם הכולל מהאזור  ,אולם השלטונות המרכזיים

בתורכיה התערבו לטובתם והמטרה לא הושגה בשלמותה  . . .ב 3 -ביולי תקף המון

מתפרע את בתי היהודים בקירקלארלי ) . ( Klrklareli

הפרעות נמשכו כל

הלילה :

בתים נהרסו  ,רכוש נבזז  ,אנשים הוכו ונשים נאנסו  .אולם השלטונות המקומיים
לא רצו  ,או לא יכלו  ,להגן על היהודים .

87

הלאומנות התורכית החדשה נתנה את אותותיה גם במערכת החינוך  .השלטונות הסבירו

למועצת הקהילה ולהנהלת בית הספר כי לדידם בית הספר של כי " ח מנוהל על ידי גורם
זר  ,כלומר צרפתי  ,וכי עליו להשתלב במערכת החינוך

הלאומית .

88

הם דרשו ארבע

דרישות  :א  -להעביר את מועדי בחינות סוף השנה למועדים הנהוגים במערכת החינוך
הלאומית ;  89ב  -לפתוח את שערי בית הספר בשבעה בספטמבר מידי שנה  ,כנהוג במערכת
החינוך הלאומית

; 90

- 3

להכפיל את השעות המוקדשות ללימוד השפה התורכית

ד  -לקבוע כי מעתה שפת ההוראה הרשמית של בית הספר תהיה תורכית .

; 91

92

דרישות אלה נשמעות הגיוניות וסבירות  ,אך עקב הסחבת הביורוקרטית  ,שתמיד
הכבידה על הנהגת שינויים  ,הביאו הדרישות לשיתוק בית הספר  :אי  -אפשר היה לפתוח
את שנת הלימודים עד אשר יעביר משרד החינוך התורכי לבית הספר את תוכנית הלימודים

להוראת השפה  ,הגיאוגרפיה וההיסטוריה התורכית  ,עבור כל כיתה וכיתה ; על משרד
החינוך היה גם למנות מורים לתורכית ולאשר הן את מערכת השעות והן את המורים

לצרפתית ולעברית ' .

9

.

מנהל בית הספר  ,אלי בג ' רנו  ,ביקש לדחות את ההחלפה של שפת ההוראה לתורכית ,
בטענה שהשינוי ידרוש זמן  ,הואיל והתלמידים אינם שולטים בתורכית במידה מספקת

9

בקשתו נדחתה  ,אך אין הוכחה כי בית הספר יישם את המדיניות החדשה  .כעבור שלוש

שנים  ,ב 4 -במאי  , % 926דרשו השלטונות מבית הספר לנתק את הקשר עם כי " ח  ,ואכן

הקשר הפורמלי עם כי " ח נותק כעבור שנה  ,בסוף שנת הלמודים תרפ " ז ( . ) 1927 - % 926

87

88
89

95

לוי  ,עמ' . 112 , 111
ארכיון כי " ח  4 , KKklareli ,במאי  , 1926אלי בג' רנו לפריס.
שם  30 ,במאי  , 1927אלי בג' רנו לפריס .
 , 1924אלי בג ' רנו לפריס .

90

שם ,

91

שם ,

15 Klrklareli

92

שם ,

 30 Kirklisseבספטמבר

93

שם ,

94

דומה כי אין תעודת עניות גדולה יותר לבית הספר מכך שחמש  -עשרה שגה לאחר פתיחתו לא

95

היתה לתלמידיו ידיעה בתורכית ברמה של בית ספר עממי .
ארכיון כי " ח  4 , Klriareli ,במאי  , 1926אלי בג' רנו לפריס .

 30 Kirklisseבספטמבר

2 Kaklareli

בספטמבר

, 1925

אלי בג' רנו לפריס .

 , 1924אלי בג ' רנו לפריס .

בדצמבר  , 1926אלי בג ' רנו לפריס .

כי " ח והקהילה היהודית בקירקלרלי
בשנת 926

%

ן

85

הודיעו השלטונות למועצת הקהילה ולהנהלת בית הספר כי ניתן יהיה

לשמור על בית הספר כעל בית ספר יהודי  ,ועל חלק מתוכנית הלימודים בעברית ,

96

בתנאי ששאר הנושאים יילמדו בתורכית  .ועוד היתנו השלטונות שמכאן ואילך השפה
הצרפתית תילמד כשפה זרה  ,על פי הכללים שיקבע משרד החינוך התורכי  .בג ' רנו כתב

לכי " ח פריס כי לדעתו ההצעה אינה אלא תחבולה  ,שאינה ראויה לשיקול דעת  .כי " ח
פריס קיבל את דעתו של בית הספר בנידון  ,ולא התנהל משא ומתן בעניין עם השלטונות  .י9
ההרכב של סגל המורים שיקף את החשיבות החדשה שייחסו השלטונות למקומה של

השפה התורכית בתכנית הלימודים  .בבתי הספר של כי " ח לימדו בשנת תרפ " ו
) 1926

( - % 925

שלושה מורים ( תורכים ) לתורכית  ,מורה לצרפתית  ,מורה לעברית  ,ועוד שני

מורים נוספים שאינם ניתנים לזיהוי על פי מקצועות הוראה  .כעת  ,כאשר בית הספר

כבר היה בתהליך של שקיעה  ,החלו ללמד בו תורכית באופן רציני .
על אף המתח סביב הלאומנות התורכית החדשה  ,שררו יחסים תקינים בין בית הספר
לבין השלטונות התורכים בשנים  , % 927 - 1923התקופה שבה בית הספר פעל כבית ספר
של כי " ח  .המפקח לחינוך במחוז קירקלרלי ביקר בבית הספר  ,חקר תלמידים ארוכות
ויצא שבע רצון .

98

גם נורמל פשה

( אבץ

5 ] 501א )  ,מפקד הדיביזיה של האזור  ,ביקר

בבית הספר  ,מלווה בקציני מטה ובמפקח לחינוך במחוז  .נורסל פשה דיבר צרפתית

רהוטה והתנהג בצורה ידידותית ביותר כלפי התלמידים וסגל ההוראה ; הוא שאל את

התלמידים שאלות רבות והתרשם מרמת ידיעותיהם  99 .בשנת תרפ " ו

(  925ן ) % 926 -

עדיין

למדו בבית הספר עשרים ושבעה תלמידים תורכים ; רק משנת תרפ " ז מנע משרד החינוך
התורכי מתלמידים תורכים ללמוד בבית הספר  ,ושני תלמידים הורשו להמשיך את

לימודיהם עד לסיומם באותה שנה .

100

מלבד הבעיה של הלאומנות התורכית  ,סבל בית הספר בתקופה זו גם מן הקושי

להחליף את המנהל קנסי ( שהסתלק כאמור בנובמבר  , ) % 922וזאת למרות נכונותו של

כי " ח לשלם למועמד מתאים ארבעת אלפים לירות תורכיות בשנה ,

101

סכום כפול מזה

שקיבל קנטי  ,שמשכורתו נחשבה גבוהה  .מישרת המנהל נשארה פנויה במשך שבעה
חודשים  ,עד שהתמנה מרקו לוי  .אך גם מינויו של לוי משקף את הקושי  ,שכן הוא היה

96

מכאן עולה שהשלטונות סברו כי השפה האמיתית של יהודים היא עברית  ,ולא צרפתית או אף
לדינו  .וראו גם רודריג  ,יהודים צרפתיים  ,עמ ' . 164

97

ארכיון כי " ח , Klrklareli ,

15

בספטמבר  , 1925אלי בג ' רנו לפריס .

, aw

20

בנובמבר  , 1923אלי בג ' רנו

99

שם ,

15

באוקטובר  , 1926אלי בג ' רנו לפריס .

% 00

שם  .ההרעה ביחסים בין השלטונות לבין בתי ספר של כי " ח באה לידי ביטוי לא בקירקלרלי אלא

98

באדירנה  .בתחילת

1923

לפריס .

דיווח מרקו לוי  ,מנהל בית הספר של קירקלרלי לתקופה קצרה  ,על

העוינות שלוחת הרסן שמגלים השלטונות התורכיים כלפי בית הספר של כי " ח באדירנה  ,שעליה
שמע ממנהל בית הספר שם  .מספר רב של תקריות מופיע בהתכתבות  ,כולל אחת שבה הישווה
מפקח החינוך של אדירנה את בית הספר לבית בושת  -ראו  :ארכיון כי " ח  12 , Kirkljsse ,באפריל
% 01

 , 1923מרקו לוי לפריס ; שם  28 ,ביוני  , 1923מרקו לוי לפריס .
שם  8 ,בפברואר  , 1928פנחס חלבה )  ( Pinhas Halevaלפריס .

כי "ח והקהילה היהוד1תבקירקלרלי

ן

87

נתין בולגרי  ,ובתור שכזה היה זקוק לרישיון עבודה מיוחד ; נסיונותיו להשיג רישיון
נכשלו והוא חזר לעירו  ,סופיה  ,כעבור ארבעה

חודשים .

02ז

רק בסתיו 923ן  ,דהיינו

לאחר כמעט שנה בלי מנהל  ,נמצא מנהל מתאים שהיה גם נתין תורכי  ,אלי בג' רנו .

103

בג ' רנו זכה להערכת הקהילה והשלטון התורכי  ,אך כי " ח העביר את בג ' רנו לאיסטנבול ,
שגם בה היו לכי " ח קשיים .

104

בית הספר סגר את שעריו בסוף שנת הלימודים תרפ " ט (  . ) 1929 - % 928הוא נפתח
שוב כעבור שנתיים בשם " בית ספר היסודי התורכי יהודי של
1 111 hlektebiץ % 455

שלוש שנים .

106

"

ו1טז ) י בניהול מנהל

תורכי .

105

קירקלרלי " ) Ksr lareli

בית ספר זה החזיק מעמד ~
במשך

בסוף שנה זו מנתה הקהילה פחות מחמש מאות יהודים  ,ביניהם פחות

ממאה ילדים בגיל בית ספר  .מטעמי דמוגרפיה וכלכלה  ,הודיע נשיא מועצת הקהילה
בקיץ

1934

כי " בית הספר היהודי בעיירה אינו קיים יותר " .

107

ט 4סיכר
התקופה שנסקרה כאן התחילה בעת דמדומי האימפריה העות' מאנית  ,שנהגה בסובלנות
כלפי מיעוטים אתניים ודתיים  .הרפובליקה התורכית החדשה  ,שירשה את האימפריה

אחר מלחמת השחרור התורכית  ,היתה חד -לאומית ברובה וגם לאומנית ,והפגינה סובלנות

מוגבלת כלפי מיעוטים לא -תורכיים ולא-מוסלמיים  .התמורות הפוליטיות והדמוגרפיות
השפיעו לא רק על יחס השלטונות כלפי היהודים  ,אלא אף על יחס היהודים כלפי המדינה
והחברה שבתוכן הם חיו  .בראשית התקופה הזדהו חברי הקהילה כעות ' מאנים נאמנים
וגאים  ,אך בעקבות השינויים בתורכיה התערערה זיקתה ונאמנותה של הקהילה היהודית

למדינה בצורה ביכרת  -היהודים לא העבירו את נאמנותם והזדהותם המלאה לשלטון
התורכי החדש  ,ואת מקומה של הזהות העות' מאנית תפסה הזיקה החדשה לתרבות
הצרפתית .יהודים רבים החלו לראות את עצמם " צרפתים שבדרך "  ,וככאלה החלו להתנשא
על שכניהם  .בד בבד עם תמורה זו  ,זנחו יהודי האזור במידה רבה את מורשתם התרבותית ,
היהודית

והדתית .

הדילמה של הזהות והתרבות התבטאה בתחום החינוך  .מסוף המאה הי " ט רצתה הקהילה

לטפח את מערכת החינוך שלה  ,תוך שמירה על המורשת היהודית .היא שאפה  ,כמובן  ,לשמר
את הקשר הטוב שלה עם השלטון העות' מאני ועם העם התורכי  ,אולם ידעה כי הדרך
102

שם Kirklisse ,

5

באוגוסט  , 1923פנחס חלבה לפריס  .פקידי כי " ח ידעו כי נתינים זרים חייבים

להצטייד ברשיון עבודה מתאים  ,שכן בעיה זו התעוררה ברודוסטו כבר בשנת
.

103

- 1907

ראו ארכיון

כי " ח  8 , % 040510 ,ביולי  , 1907אהרון חלבה לפריס  ,דו " ח שנתי . 1907 - % 906
ארכיון כי " ח  3 , Kzrklareli ,באוקטובר  , 1923אלי בג' רנו לפריס .
בדצמבר

 , 1927פנחס חלבה לפריס.

% 04

שם ,

105

עדות יעקב פילוסוף  ,שלימד עברית בבית הספר באותם הימים ; מר פילוסוף הוא בן שמונים ושמונה

106

היום וחי ביהוד .
עדות רחל אדטו ( לין )  ,אשר למדה בבית הספר עד לסגירתו .
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9

ארכיון כ " ח ,

16 , KEklareli

בדצמבר  , 1934בחור ( שם המשפחה אינו קריא בתעודה ) לפריס .
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ן

ארול הקר

המעשית היחידה לפתח את מערכת החינור שלה היתה ביצירת קשר עם כי " ח  .הקהילה פנתה

.

לכי " ח לעזרה  ,אך מנהית הקהילה הבינו כי יהיה עליהם להיאבק כדי להבטיח שבית הספר

לא יקפח את מחויבותו למורשת היהודית ולשלטון העות מאני-התורכי .
במשך התקופה השתנה החינוך היהודי בקירקלרלי כמעט עד לבלי הכר  .בתחילת

התקופה היו בה שני בתי ספר מסורתיים  -דתיים  ,שלא נלמד בהם כמעט שום נושא
החורג מלימודי יהדות  ,וגם אלה ברמה נמוכה ; בסוף התקופה בית הספר כבר לא נשא
אופי של בית ספר מסורתי  ,הן מבחינת תכניו והן מבחינת רמת הלימודים  .במובן זה

השיג בית הספר כי " ח של קירקלרלי את יעדו הראשון  ,דהיינו חשיפת היתרונות של

החינוך המערבי ( בהתגלמותו הצרפתית ) בפני יהודי המזרח .
כי " ח חתר גם לחזק את יהדותם של יהודי המזרח תוך שילובם בעולם המודרני .

דומה כי יעד זה לא הושג  -אדרבה  ,פעילותו של כי " ח גרמה לריחוקם של בני הקהילה
מן המורשת היהודית  .רמתם הנמוכה של המורים ליהדות היה גורם מרכזי לתוצאה זו ,
אך המנהלים של בית הספר בקירקלרלי לא התאמצו להתמודד עם הבעיה  ,אלא רק
קוננו על רמתם הנמוכה של המורים ליהדות ; כך עשו גם המנהלים של בתי הספר של

כי " ח בטקירדג וימבולי השכנות .מהתכתבויותיהם עם פריס עולה כי הם זיהו את התרבות
היהודית עם כשל ופיגור  ,ועל הצד היפה והנאור של המורשת היהודית אין אפילו משפט

אחד במכתבים ; לעומת זאת  ,המנהלים ציירו את התרבות הצרפתית כתרבות מתקדמת

ויפה  .קשה לחשוב כי את המסר שהעבירו המנהלים לפריס הם לא העבירו גם לתלמידים .
כי " ח חתר גם להגביר את השתלבות היהודים בחברה התורכית  ,והכישלון בתחום

זה היה נוקב עוד יותר  .המעצבים של תוכנית הלימודים בכי " ח בפריס הקציבו שעה
אחת ליום ללימוד התורכית  ,ובה היו התלמידים אמורים ללמוד לא רק את השפה התורכית ,
אלא אף היסטוריה וגיאוגרפיה תורכית  .מובן שהזמן המוקצב לא הספיק  ,והיתה זו סיבה

מרכזית לכישלון בהשגת יעד ההשתלבות  .גם השעה שהוקצבה ללימוד תורכית לא
נוצלה כראוי  ,כיוון שהמורים עצמם לא ידעו תורכית

בשנים

% 922 - % 912

כיאות .

לא נרשם אפילו משפט אחד בהתכתבות בין קירקלרלי לפריס

על הוראת התורכית  -המסקנה המתבקשת היא שהנושא לא היה חשוב בעיני כי " ח ,
ואף לא בעיני המנהלים של בתי הספר היהודיים של כי " ח בקירקלרלי  .המצב השתפר
רק ב  , 1923 -שנת יסודה של הרפובליקה התורכית  ,כאשר כל בתי הספר הזרים בתורכיה

חויבו ללמד נושאים מסוימים בתורכית החל מכיתה ו'  :היסטוריה  ,גיאוגרפיה  ,אזרחות
וספרות תורכית  .כעת הוקצו לנושאים אלה שעתיים ליום והיה זה פרק זמן סביר  ,שכן
ילדי כיתה ו ' למדו את כל לימודיהם בתורכית בחמש הכיתות הראשונות ושלטו היטב
בשפה .
המנהלים של בתי הספר היהודיים של כי " ח בקירקלרלי לא התאמצו למצוא שפה

משותפת עם השלטונות העות' מאנים או התורכיים  ,ועשו דברים רבים להרגיזם  ,אולם
לא ברור מה היה חלקו של כי " ח בהרעת יחס השלטונות כלפי היהודים

בקירקלרלי .

קשה להניח שהארגון לא מילא כל תפקיד שהוא בתהליך זה  ,ומאידך אין זה סביר שכי " ח

ן
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כי " ח והקהילה היהודיתבקירקלרלי

 כי " ח בוודאי לא תרם להשתלבותם של חברי הקהילה בחיי הרפובליקה. היה הגורם המרכזי
 לאומית הלאומנית התורכית- אר ביסוד בעיה זו היתה מונחת האידאולוגיה החד, החדשה

. % 923 בעקבות תקומת הרפובליקה בשנת
קיצורים ביבליוגרפתם
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