בין ארצות הברית לאמריקה
ה  %ט3נ3ה
על הקהילה הספרדית של יוצאי קובה במיאמי
מרגלית בררנו

הקהילה היהודית של יוצאי קובה במיאמי מונה למעלה מחמשת אלפים נפש  -כשליש
מהם ספרדים  .זו קבוצה קטנה ומעניינת בהקשר של זהות וזיכרון בגלל השילוב בין
ארבע זהויות  -יהודית  ,ספרדית  ,קובנית ואמריקנית  -ובגלל מיקומה על הגבול שבין

אמריקה הלטינית לארצות הברית  .הנרי גרין מגדיר את יוצאי קובה בארה " ב כ " יהודים
היספנים "  ,מעין יצור כלאיים שאיננו מתאים לא לדימוי המהגר הלטיני הקתולי  ,אך גם
לא לזה של היהודי האמריקני הנטוע בחברת

 -אמריקנים לבנים דוברי אנגלית .

ה 1105 -

1

~ 11

חשיבותה של קבוצה זו גוברת על רקע ההיספניזציה הגוברת של דרום פלורידה ולנוכח
העלייה במספר היהודים מאמל " ט והיהודים הספרדים מצפון מזרח ארה " ב המתגוררים
באזור מיאמי .
מטרתי במאמר זה לנתח את המפגש בין המקום לזיכרון ואת השפעתו על עיצוב הזהות .
נפתח במקום ובתושביו  -התפתחותה של אוכלוסיית מיאמי תוך הדגשת קבוצות התייחסות
לקהילה שבעיוננו ; בחלק השני של המאמר נבדוק את הזיכרון ההיסטורי מן התחנות

העיקריות בדרכם של בני הקהילה  -ספרד  ,האימפריה העות' מאנית וקובה ; החלק השלישי
יעסוק במפגש עם ארה " ב ובתהליכי ההשתלבות וההתארגנות שהביאו לגיבוש זהות של

יהודים -ספרדים שהם גם קובנים -אמריקנים .

מ9אמ - 3אוכ  %וי33ה בההפיכי שינוי
העיר מיאמי שבדרום פלורידה  -שער הכניסה הראשי לבאים מאמריקה הלטינית -
היא כרך מטרופוליני ענק  ,צומת בין לאומי של מסחר וכספים  ,מרכז תוסס של נופש
ובידור ומקום מקלט לפליטים פוליטיים  .מיאמי רבתי היא מקום מפגש לקבוצות אתניות
שונות  ,שבהן הריכוז העיקרי של הקובנים בארה " ב ואחד המרכזים הגדולים של האוכלוסייה
היהודית .

*

1

המאמר מבוסס על הרצאה שנישאה בכינוס " זהות וזיכרון " שארגן מכון בן  -צבי בי " ז  -כ ' באייר
(  25 - 22במאי . ) 2000
ראו גרין  ,עמ ' . 132

פעמים

97

( תשס " ד )

עמ '

123 - 107

תש " ס

108

ן

מרגלית בז ' רנו

הגולה הקובנית החלה להתגבש מיד לאחר המהפכה של פידל קסטרו  ,ב  -ו בינואר
 , 1959עם בריחתה של הצמרת הפוליטית של ממשלת פולחנסיו בטיסטה
7 Z ldivar

) Fulgenc o
~

. ( Batista

~
בשנים הראשונות שלאחר המהפכה הגיע למיאמי חלק ניכר משיכבת העילית הכלכלית-

החברתית של קובה הטרום-מהפכנית  :בעלי האדמות  ,בעלי העסקים הגדולים  ,בעלי מקצועות
חופשיים  ,מנהלים וטכנאים  2 .בהדרגה חלה ירידה ברמה החברתית -הכלכלית של המהגרים ,
אולם הראשונים עיצבו את המאפיינים הבסיסיים של הגולה הקובנית  :הם היו שותפים

להתפתחות הכלכלית של דרום פלורידה וזקפו לזכותם הצלחות מרשימות ; במקביל הם
השתלבו בפוליטיקה המקומית ונעשו לקבוצת לחץ בעלת השפעה גם במישור הפדרלי .
מצד שני  ,הם המשיכו להתייחס לחייהם בארה " ב כאל

של שיבה למולדת תוך ציפייה לנפילתו של

של ליסנדרו פרס ,

" הגולה "

" הגלות "

ה " אנטי  -כריסטוס " -

(0

8%1

) 81

ולטפח חלומות

"
פידל קסטרו  .לפי הערכתו

תהפוך ל " מיעוט " לאחר שייעלמו שני התנאים הבסיסיים

המזינים אותה  :שלטונו של קסטרו ומדיניותה העוינת של ארה " ב כלפי

קובה .

3

הקהילה היהודית במיאמי היא השלישית בגודלה בארה " ב ( אחרי ניו יורק ולוס

אנג ' לס )

והריכוז העירוני השישי בגודלו בעולם היהודי  4 .מיאמי  ,שדבורה ראש מור מתארת כ " עיר
מוזהבת "  ,ממוקמת בקצה הדרום מזרחי של הארץ  ,על גבול האזור הטרופי  .מיאמי היתה

עיר קיט קטנה ומרוחקת  ,משופעת בחופים שטופי שמש עטורים עצי דקלים  ,ש " ציפורי
השלג " ) ( snowbirds

מצפון מזרח ארה " ב חיפשו בה מפלט מן החורף הקר  .לאחר מלחמת

העולם השנייה נעשתה מיאמי למרכז מסחרי ותעשייתי משגשג ולמוקד משיכה ליהודים
מניו יורק או שיקגו  ,שהיגרו אליה לאחר פרישתם לגמלאות .

5

מחקר שנערך באוניברסיטת מיאמי מראה שהאוכלוסייה היהודית בדרום פלורידה
גדלה מכעשרת אלפים נפש בשנת

? 940

לשישים אלף נפש ב , 1950 -

באותה תקופה תשעים אחוז מן היהודים התגוררו במחוז דייד

ול 155 , 000 -

) Co~ nty

ב . 1960 -

 , ( Dadeהאזור

המטרופוליני של מיאמי  6 .הריכוז הגדול ביותר של קשישים יהודיים נוצר במיאמי

ביץ ' -

עיר נופש על רצועת החוף של האוקיאנוס האטלנטי  -שכשמונים אחוז מתושביה בשנת
1960

היו יהודים .

אוכלוסיית מחוז דייד עלתה מכחצי מיליון נפש בשנת

1950

לשני מיליון נפש

בסטטיסטיקות הרשמיות היהודים כלולים באוכלוסיית הלבנים דוברי אנגלית

ב ; ? 990 -

( 105

"

ח. ) 1

אוכלוסיית הלבנים היתה שמונים אחוז מאוכלוסיית מיאמי ב  , 1960 -והיא הצטמצמה
לשלושים אחוז

ב ? 990 -

 -באותו הזמן גדל אחוז ההיספנים מחמישה אחוזים בערך לקרוב

לחמישים אחוז ( ראו לוח . ) 1
2
3

4

ראו  :סייגן ואחרים ,
ראו  :פרס  ,עמ '
ה Yearbook -

עם

331 , 000

ריף  ,עמ ' . 32 - 26

 American Jewishלשנת

2002

מדרג את מיאמי במקום השישי במספר היהודים בעולם ,

יהודים .

5

ראו  :דאש מור ,

6

ראו

שסקיי

;5-4

עמ ' ; 23 - 16

פורטם ובאך  ,עמ ' . 84

עמ ' ; 29 - 26

. 1989 ,

להרסן  -רפפורט .

יוראי קשה במיאמי ן
ההרכב האתני של אוכלוסיית מיאמי ,

סך הכל

לבנים

( " אנגלו " )

109

71990 - 1950

1960

1970

1980

1990

935 , 000

1 , 268 , 000

1 , 626 , 000

1 , 937 , 000

80 . 0 1

61 . 4 %

47 . 7 %

30 . 3 %

~

היספנים

5.3%

23 . 6 %

35 . 7 %

49 . 2 %

שחורים

14 . 7 %

15 . 0 %

17 2 %

.

19 . 5 %

מגמת הירידה במספר התושבים הלבנים בשנות השמונים והתשעים מאפיינת גם את
האוכלוסייה היהודית המבוגרת של מיאמי ביץ '  ,והיא נובעת מגידול האוכלוסייה ההיספנית
באזור ומעלייה בפשע  .רבים מן היהודים העדיפו לעבור לפרברים הצפוניים יותר

שמחוץ למיאמי רבתי  .בכל שלושת המחוזות של דרום פלורידה  -מחוז ברוארד
 , ( Broward Coפאלם

) nty

ביץ ' ) ( alna Eeach

~

יהודים  ,כעשרה אחוז מהאוכלוסייה

ומחוז דייד  ,התגוררו בשנת

היהודית~ בארצות

650 , 000 1988

הברית ; רק שלושים וחמישה אחוז

מהם היו מרוכזים במחוז דייד  8 .מרכז הכובד של הגימלאים היהודיים עבר צפונה  ,עובדה

המשתקפת בהרכב הגילים הגבוה של האוכלוסייה  :אחוז המבוגרים היהודים בני שישים
ומעלה מגיע לשבעים ושישה בדרום פאלם ביץ ' ולארבעים ושישה במחוז דייד ( מיאמי
רבתי ) ;

זאת לעומת

שמונה -עשר אחוז בשיקגו ועשרים ושלושה אחוז בניו יורק .

9

עד לשנות השמונים הנוכחות הספרדית באוכלוסייה היהודית של מיאמי רבתי היתה
שולית  .במחקר על אוכלוסיית מחוז דייד הגדירו עצמם תשעים ושניים אחוז מן הנחקרים
כאשכנזים  ,ורק שני אחוזים הזדהו כספרדים .

10

הקהילה הספרדית הראשונה במיאמי

הוקמה בשנות הארבעים על ידי יהודים מתורכיה וארצות הבלקן  ,שבדומה לאשכנזים
היגרו למיאמי מצפון מזרח ארה " ב בהיותם בגמלאות  .בשנות השישים הצטרפו אליהם
המהגרים מקובה  ,ומאוחר יותר הגיעו קבוצות נוספות המוגדרות

כ " ספרדים " -

מצפון

אפריקה  ,מישראל ומאמריקה הלטינית  .הנרי גרין מעריך את מספר הספרדים בכל דרום
פלורידה בארבעים עד חמישים אלף  ,מתוכם חמשת אלפים הגיעו מישראל ועשרת אלפים
מאמריקה הלטינית .

11

7

המקור  :פורטם וסטפיק  ,עמ ' . 211

8

שם .

9

ראו צדקא ואחרים  ,עמ ' . 154

10

ראו שמקין . 1982 ,

11

הנתונים נתקבלו במכתב למחברת  .ההגדרה של גרין כוללת ספרדים ויוצאי ארצות מוסלמיות  .בין
בתי הכנסת הספרדיים יש למנות את " מגן

דוד " ,

שהוקם

ב 1970 -

שהוקם על ידי מרוקנים ועבר מדייד קאונטי להוליווד  ,ו " נר

בצפון מיאמי ביץ '  " ,בני ספרדים " ,

יצחק " בצפון

מיאמי ביץ' .

נחנך בית כנסת ספרא על ידי חלבים מניו ג ' רזי  ,המשמש גם חלבים מקסיקנים .

לאחרונה

 ] 110מרגלית בזרנו

הזיכרון ההישטותי והקהולה
הזיכרון ההיסטורי של היהודים הספרדים הקובנים שהיגרו למיאמי קשור בשלושה

מקומות :

ספרד  ,שממנה גורשו ב  , 1492 -תורכיה  ,שממנה היגרו עם נפילת האימפריה העות ' מאנית ,

וקובה שאותה עזבו לאחר המהפכה של  . 1959עקבות שלוש התחנות בדרכה של הקהילה
משתקפים ב " ספר
Temple Moses

הזהב " ) ( Libro del oro

שהתפרסם

ב 1979 -

לכבוד חנוכת בית הכנסת

של הקהילה הספרדית הקובנית במיאמי .

המשקע שהותירה ספרד בזכרונם של בני הקהילה משתקף במאמר " היהודים בספרד
(  , " ) 1492 - 950המתמקד ב " תור הזהב " של יהודי ספרד בחסות השלטון המוסלמי  ,ביצירה

הרבנית ובפריחת הפילוסופיה  ,המדעים והספרות  .לפי המאמר מאז " אובדן

לאומיותם "

של היהודים  ,ספרד הפכה ל" מולדת שנייה "  ,והוא מציין את המאפיינים העיקריים שהטביעו
את חותמם בזכרונם של הספרדים  -השפה והמסורת

התרבותית :

ההזדהות העמוקה עם ספרד שהיהודים הגיעו אליה לאחר למעלה מאלף שנה של

מגורים בחצי האי [ האיברי ] היתה הסיבה לכך שלאחר שגורשו הם נשאו איתם
לגלות בארצות זרות גורם של אחדות ומאפיין של אומה  -שפה  ,תרבות של חצי
האי ובאופן מובהק  ,את הצורה הקשטיליאנית של הרומנסות הספרדיות .

הקופלאס של הרומנסרו היהודי -הספרדי מוסיפות להתקיים בין הספרדים ושרו
אותן במשך למעלה מארבע מאות שנה של ריחוק מן המולדת האם

:

)

"

ץהנמ. . . ) 1

הן משקפות את המסורות הפולקלוריות היהודיות -ההיספניות  ,ושומרות על זיכרון
נוסטלגי ספוג באהבה ובהערצה .

12

השפה  ,נוסח התפילות  ,ההלכות  ,המנהגים  ,ושאר מרכיבי המורשת התרבותית שהובאו

מחצי האי האיברי  ,היו משותפים ליהודי ספרד בכל התפוצות  .אולם מה שייחד את הקהילה

בקובה  -כמו בשאר אמריקה הלטינית  -היה המפגש עם ארץ ששפתה  ,מקורותיה
התרבותיים ושורשיה ההיסטוריים  ,נעוצים אף הם בספרד של תקופת הגירוש  .בהגיעם
לקובה נבהלו המהגרים לגלות את עקבות האינקוויזיציה בשמות הרחובות של האואנה
הישנה שבהם הם התגוררו ,

Jesds -Marh

( ישו-מריה )  ( Picota ,עמוד הקלון ) ו '-

Inquisidor

( אינקוויזיטור )  .אולם הם נוכחו לדעת כי לפחדיהם אין כל בסיס  .ספרד של המלכים
הקתוליים היתה מזוהה בעיני הקובנים עם הכוחות שלוחמי העצמאות נלחמו נגדם בחירוף
נפש עד . 1898

13

היהודים מתורכיה שהגיעו לקובה לא פגשו את ספרד של המאה הט " ז  ,אלא את זו של

המאה הכ '  .המקורות המעטים העוסקים בגילוי מחדש של ספרד קשורים בהכרת תודה
למלך ספרד  ,אלפונסו הי " ג  ,על עזרתו ליהודי האימפריה העות' מאנית בזמן מלחמת העולם
הראשונה  ,והערכה למחקריו של אנחל פולידו
12

ראו ספר הזהב  ,עמ ' . 72

13

ראו פרנקו .

) ( Angel Pulido

מחבר הספר " ספרדים

יוצאי קעת במיאמי ן
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ללא מולדת והגזע היהודי -הספרדי " .
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חוסה מאיא )

זמן קצר לאחר הקמת הרפובליקה השנייה

בספרד פנה נציג של הקהילה לסגן הקונסול של ספרד בבקשה שיסייע ליהודים מתורכיה

( שנותרו חסרי אזרחות לאחר נפילת האימפריה העות ' מאנית ) לקבל " אזרחות ספרדית
ודרכון "  .נציג הקהילה הסביר לסגן הקונסול " שהיהודים הספרדים

) ( sefaradim

מאוחדים עם הספרדים )  ( espafiolesמסיבות אתניות ושבאופן רוחני הם מרגישים

14

1904

raZa sefaradi, Madrid

- , 23 . 9 . 1919

"ו

(

;- .]1 papa , 105

כמותם "

ייאי .

Samuel 40100 :
:מוג .- Angel pulido , Espa oles
מאמך בכתב~יד ( שהוכן לעתון " לה אמריקה " )  ,מעזבונו של

מרקום מטרין  ,ארכיון בית הקהילה היהודית בהאואנה ; דוד בליס  " ,פארצייכנונגען פון אידישן

לעבן אין קובא "  ,האוואנער לעבן  . 6 . 3 . 36 ,וראו גם אבני  ,עמ ' . 38 - 31

es

12

[

ן

מרגליתבז ' רנו

)  queץ 105 espa oles

conlo ellos

~

ntian

)8

8

estaban ~ nidos

תט "

ןט

] 1ק. ) 65

5

"

10פoae 105 sefaradiln por razones 61

15

אולם ההשפעה העיקרית"של"המפגש המחודש של יהודי תורכיה עם

" ספרד " שבקובה

היתה על המרכיב הלשוני  :הדמיון בין הקשטיליאנית המדוברת בקובה לבין הלדינו גרם
בהדרגה לטשטוש ההבחנה בין הסממנים המסורתיים של השפה היהודית לבין זו שהיתה
מדוברת ברחוב הקובני  .משפה של מיעוט יהודי  ,המוגבלת למסגרת משפחתית וקהילתית ,

הפכה הספרדית לשפה מודרנית  -לגשר לשוני גם עם חברת הרוב וגם עם היהודים
האשכנזיים שהתיישבו בקובה .

16

אם הזיכרון מספרד היה תרבותי ביסודו  ,הזיכרון ההיסטורי של החיים בתורכיה הטביע
את חותמו על המסגרות הארגוניות ועל הדפוסים החברתיים שנוצרו

שנת

בקובה :

משפחות ספרדיות רבות שהגיעו מתורכיה מתיישבות בהאואנה  .הן

: % 918

שכרו דירה  . . .והפכו אותה לבית כנסת  . . .המקבל את השם " שבת אחים " .
שנת

: 1921

מספר החברים הולך וגדל וכבר יש מרכז חברתי גדול  . . .כבר יש בית

קברות ותלמוד תורה " תאודור

הרצל "  . . .המכין את הדור של אנשי העתיד שלנו .

הם ארגנו ועד ל " ביקור חולים "  ,חברה קדושה וועדת הנשים . . .

בערי הפנים של האי  . . .משגשגות עוד קהילות ספרדיות .

E
~ ena Vol~ ntad

La

17

היהודים מן האימפריה העות' מאנית הגיעו מחברה רב-לאומית  ,מפולגת על פי החוק
והמסורת למערכות קהילתיות סגורות של מיעוטים דתיים -אתניים  .גם

" התנזימאת " -

שהעניק שוויון למיעוטים הלא -מוסלמיים  -לא ביטל את האוטונומיה הקהילתית  ,ותהליכי
המודרניזציה והחילון לא פרצו את המחיצות שבין המיעוטים לחברת הרוב .
ההגירה לחברה פתוחה וחילונית חייבה את המהגרים היהודיים להקים מסגרות ארגוניות
חדשות על יסודות וולונטריים  ,אולם הקהילה הספרדית שהוקמה בהאואנה בשנת

1914

נבנתה על פי תבנית קהילת המוצא  " .שבת אחים " היה ארגון קהילתי ריכוזי שסיפק את
השרותים הדתיים  ,החברתיים והחינוכיים לכל האוכלוסייה היהודית -הספרדית בהאואנה ,
ובד בבד שימש כמסגרת גג לקהילות שבערי הפנים  .נוכחותם של רבנים ומורים בין

המהגרים הבטיחה את קיומה של מנהיגות דתית -רוחנית  ,שחיזקה את כושר עמידתו של
הציבור בפני השפעות מחברת הרוב הקובנית והבטיחה את הנחלת המורשת היהודית -

הספרדית  .המאפיין הבולט ביותר של הספרדים בקובה היה האחידות של הקהילה

הספרדית :

כמעט כל המהגרים הגיעו משני אזורים בתורכיה האירופית  -אסתנבול ואדירנה ; רובם
נולדו בשתי עיירות  -סיליברי )  ( SiljVTiוקירקלרלי )  - ( Kirklarelוהשתייכו לאותן
~

16

ביקור חולים  ,ספר פרטיכלים  , 30 . 1 1 . 193 % ,ארכיון בית הקהילה היהודית בהאואנה .
על העברת הזהות הספרדית היהודית באמצעות השפה בחברה דוברת קשטיליאנית ראו כהן דה
צ ' רבונגורה .

17

 , 1914אולם קיבל הכרה רשמית

15

ספר הזהב  ,עמ '

ב . % 918 -

.5-4

הארגון הקהילתי

" שבת אחים " הוקם בשנת

יוצאי קובה במיאמי ן

113

משפחות מורחבות  .עם הגירתם לקובה יצרו יהודים אלה  ,בעיקר בערי הפנים  ,מובלעות
חברתיות של קהילות המוצא  ,שבהן הם שחזרו את אורח החיים של הבית הישן  ,ושמרו
על מחיצה חברתית ברורה  -במיוחד של הנשים והנערות  -בינם לבין החברה

הסובבת :

" חיי המשפחה היו בדיוק כמו בתורכיה  ,לא היה כל הבדל בשום דבר ; החיים הדתיים היו

אותו הדבר וכן גם החיים החברתיים " .

18

השפעת קהילת המוצא בתורכיה משתקפת גם באופיה של התנועה הציונית שהתפתחה
בקרב הספרדים בקובה  .המחקר של אסתר בנבטה  " ,היהדות העות ' מנית בין התמערבות
לציונות  , " 1 920 - 1908 ,עוסק בתקופה המקבילה לתקופת ההגירה לקובה  .בנבסה מדגישה

את השפעת התנועה הציונית על ההמונים היהודיים  ,שלהם היא העניקה " מין כבוד עצמי ,
ויחד עם זאת התייחסה בהערכה לעולם המסורתי שבו היו שקועים "  .היא מדגישה את
התפקיד המרכזי שמילאו מועדוני מכבי בקרוב הנוער היהודי לתנועה

הציונית :

מועדונים אלה  ,שמטרתם המוצהרת היתה מתן שיעורי התעמלות וספורט במגמה
" לשקם " את היהודים מבחינה גופנית  . . .הפכו במהרה למרכזים חשובים של תעמולה
עממית . . .

[ לנוער ] הוצע עתה לקחת חלק פעיל במאבק למען אידאל שיעורר את הנפש לחיים
חדשים  ,כפי שמועדוני הספורט של
כאמצעי להזדהות עצמית .

" מכבי "

הפיחו חיים בגוף  .הציונות נתפסה

19

בקובה היתה הפעילות הציונית בקרב הספרדים חלק בלתי נפרד מן החיים החברתיים

במסגרת קהילת " שבת אחים "  .הרב גרשון מאיא ייסד בשנת

1924

את בית הספר היומי

" תאודור הרצל"  ,ששילב את מסורת ישראל עם האידאל הציוני .

כעשר שנים לאחר

20

מכן נוסדה תנועת " מכבי "  ,שהיתה המסגרת החברתית המרכזית של הנוער הספרדי
בהאואנה  ,שחישלה את הגוף בפעילות ספורטיבית מגוונת והחדירה בצעירים תודעה
ציונית :
היתה קיימת המשכיות בין בית הספר תאודור הרצל  ,והמעבר ל nstituto de Lf-
 [ Habanaבית הספר התיכון העירוני ]  ,באמצעות הפעילות בסקציית הנוער של~

מכבי  .בתוך הפעילויות שלנו במכבי  . . .היינו מכינים הצגות תאטרון  . . .מביאים מרצים . . .
היתה פעילות נוער תוססת מאד  ,בנוסף לכל תחרויות הספורט שבהם שחקנו נגד

מועדוני נוער של אשכנזים .
18

ראיון עם קלי מאיא  ,מיאמי

; 1984

21

וכן ראיונות עם דוד וריינה פרס  ,רחל אגוזי  -בהר  ,קלי מאיא  ,סול

קרדי  ,מיאמי  , 1984וקבוצת ספרדים ממנסנייו )  . 1993 , ( hianzanilloהראיונות שמורים במכון
ליהדות זמננו  ,האוניברסיטה העברית בירושלים [ יה " ז ]  .כל הראיונות נערכו בשפה הספרדית  ,אלא
אם כן צוין אחרת .
19

ראו בנבסה  ,עמ '

20

על החינוך וראשית הציונות בקובה ראו בז ' רנו  ,הספרדים .

21

. 247 - 246 , 114

ראיון עם סלומון גרזי  ,מיאמי

- 1987

יה " ז .

.

 ] 1 14מרגלית ב ' רנו

תלמידי בית הספר תיאודור הרצל והאדיבות גלילה

מסגרת ההמשך למכבי היתה " המועדון

החברתי " ) Social

מלחי )

 , ( Clubשבו התרכזו כל פעולות

התרבות והחברה של האוכלוסייה הספרדית בקובה  .משפחות רבות מערי הפנים היגרו

להאואנה כשילדיהן הגיעו לפרקם  ,על מנת להבטיח שימצאו בן זוג יהודי  .עד המהפכה
של קסטרו נחשב " המועדון החברתי " של " שבת אחים " למקום המפגש העיקרי של הנוער
הספרדי ולמחסום היעיל ביותר נגד נישואי תערובת .

22

גם לאחר הניתוק מקובה ביקשו היהודים הספרדיים להמשיך את המורשת הארגונית
שהעבירו מתורכיה לקובה  ,ולהקים מסגרות ארגוניות שיגוננו על ילדיהם מפני סכנת
ההתבוללות  .לדברי הנשיא לשעבר של הקהילה במיאמי " ההורים שלנו  . . .חייבו אותנו
לקיים חיים חברתיים  ,חינוכיים  ,מנוהלים היטב  ,במטרה להגשים שני דברים  :לטפח את

המשפחה ולשמור עלינו שנהיה יהודים  . . .אותה מסורת אנו מעבירים לבנינו " .

23

תודעת

ההמשכיות  -הרצון להמשיך בארה " ב את השרשרת שהביאה את היהודים מתורכיה

לקובה  -משתקפת בסקירה ההסטורית שב " ספר
שנת

: % 959

הזהב " :

עם ייסודו של משטר קומוניסטי בקובה מתחיל ה " אקסודוס " של מאות

אלפי קובנים  .וביניהם רבות מן המשפחות היהודיות שלנו  . . .הרוב מתיישב
22

23

במיאמי ;

ראיונות עם קרדי  ,אגוזי  -בהר  ,הרב נסים גמבץ '  ,מיאמי  , % 984ועם חואן ורבקה מסלון  ,מיאמי
 - 1991יה " ז .
ראיון עם איזידורו בהר  ,מיאמי

- 1991

יה " ז .

יוצאי קשה במיאשי ן
בכל יום מגיעים עוד ועוד גולים ספרדים קובנים
הללו  ,והיסטוריה חוזרת על עצמה  :בדיוק כמו

) ( sefarditas cubanos

ב - 1918 -

בהאואנה ,

115

לחופים

ב - 1968 -

במיאמי .
קבוצה של אחים לדת

) ( correligionarios

בגלות כדי לזכור ולהתפלל ביחד  .נולד

נלהבים הרוצים להיות שוב מאוחדים

ה ~Hebrew Congregation -

24

ההגירה לארה " ב לאחר המהפכה של קסטרו העבירה גם את החיים בקובה למחוז הזיכרון .
חמישים שנות המעבר בין תורכיה לארה " ב השפיעו על מנהגיהם ועל השקפת עולמם של
היהודים הקובנים ועיצבו את דרך חייהם  .הם הפנימו את הערכים של חברת הרוב הקובנית ,
סיגלו את סגנון חייה  ,הזדהו עם גיבורי ההיסטוריה שלה וספגו את תרבותה  .הם גיבשו את
זהותם הנפרדת כמיעוט יהודי קובני  -זהות שהיתה עתידה להמשיך ולהתקיים גם בארה " ב .
בדומה לשאר הגולים  ,גם היהודים מביטים אחורה בגעגועים  ,ונוטים לאידאליזציה

של החיים בקובה הטרום  -מהפכנית  .בתקופה שמתום מלחמת העולם השנייה ועד המהפכה
של קסטרו חל שיפור ניכר במצבם הכלכלי של היהודים  ,ורבים עזבו את האואנה הישנה

ועברו לרובעי מגורים יוקרתיים  .האשכנזים הקימו את " בית הקהילה היהודית " המרשים ,
שנחנך

ב 1955 -

בהשתתפותו של הנשיא בטיסטה ; עשירי הקהילה הספרדית החליטו אף

הם להקים בניין קהילתי מפואר שיהלום את מעמדם הכלכלי החדש  .אולם זמן קצר לאחר
חנוכת " המרכז הספרדי " רוב המייסדים כבר נמצאו במיאמי .

הבניינים הקהילתיים היו ביטוי לעלייתם של היהודים בסולם הכלכלי והחברתי ; בד
בבד חל גידול בולט במספר הצעירים ילידי קובה שפנו ללימודים אקדמיים  .בשנות החמישים
הורגשה התקרבות ניכרת בקשרים החברתיים שבין שלוש הקהילות היהודיות  -אמריקנים ,
ספרדים ויוצאי מזרח אירופה  .עם זאת  ,תהליך ההשתלבות החברתית של היהודים בתוך

החברה הקובנית היה עדיין בראשיתו  :היו יהודים שהרגישו דחויים על ידי חבריהם
הקובנים  ,שכינו אותם בשם

polacos

( פולנים )  ,גם כאשר נולדו בקובה להורים שבאו

מתורכיה  .אחרים מגדירים את התופעה כהסתגרות מרצון  ,משאיפתם של היהודים -
ספרדים ואשכנזים כאחד  -להישאר במסגרת חברתית

נפרדת .

25

אחד התחומים שבלטה בהם ההסתגרות החברתית של המיעוט היהודי היתה הפעילות
המהפכנית נגד הדיקטטורה של בטיסטה  ,שליכדה חלק ניכר מן הנוער האוניברסיטאי של
קובה בשנות החמישים  .רוב הצעירים היהודיים היו פעילים מאוד באותה תקופה במסגרות
ציוניות  ,והזדהותם עם יהדותם ועם מדינת ישראל היתה הרבה יותר מרכזית לקיומם
מאשר הזדהותם עם בעיותיה הפוליטיות של קובה  .רק יהודים מעטים היו פעילים בתנועת
המחתרת של קסטרו או בדירקטוריון המהפכני של הסטודנטים  ,וכמעט כולם השחייכו
לקהילה האשכנזית .

26

24

ספר הזהב  ,עמ ' . 5 - 4

25

ראיונות עם ישראל ביצ ' צ ' י  ,אלנה ודוד ווק  ,מיאמי  , 1991ועם ישראל לוסקי  ,מקס לסניק  ,מיאמי
- 1987

26

יה " ז .

ראו בז ' רנו  ,מהאואנה למיאמי .

116

]

מרגלית בז ' רנו

היציאה מקובה הביאה להבלטת המרכיבים הקובניים בזהותם של היהודים  .בתהליך
ההגירה שלהם לא היו כלל רכיבים יהודיים ; היא היתה חלק בלתי נפרד מהגירת הבורגנות

הקובנית  -שנבעה מעלייתו של משטר קומוניסטי  ,מהלאמת העסקים הפרטיים ומחשש
לביטחון האישי ולעתיד הילדים  .התיעוד שבעל פה משקף את החוויות הטראומטיות
שהיו קשורות בהגירה  .הוא כולל עדויות על הלאמה אלימה של עסקים שהוקמו בעמל של

שנים בידי אנשי מיליציה חמושים ; בריחה חפוזה בעקבות ידיעה על מאסר צפוי או מרוץ
קדחתני להשגת אישורים ויציאה משפילה  ,כראוי
המהגרים לארה " ב .

ל ~ ( gusanos -תולעים ) -

כפי שכונו

27

המפגש עם ארוה הבייש
הזהות הכפולה של יהודים וקובנים העניקה למהגרים למיאמי יתרון כפול  :בתור קובנים

הם הוכרו כפליטים מארץ קומוניסטית  ,הזכאים לסיוע שממשלת ארה " ב העניקה לכל

הנמלטים ממשטרו של קסטרו ; בתור יהודים הם הגיעו לעיר שהיה בה מיעוט יהודי
מבוסס ומאורגן  ,שהיה יכול להקל עליהם את תהליכי הקליטה  .רוב הפליטים מקובה
התיישבו סמוך לאזור המסחרי של מיאמי  ,בשכונה שקיבלה את הכינוי

היהודים העדיפו להתגורר בעיר מיאמי ביץ '  ,שרוב תושביה

ב 1960 -

Havana

. Little

היו יהודים .

הקהילה היהודית אמריקנית הוותיקה לא נחלצה לעזרתם של היהודים שהגיעו מקובה
ולא גילתה בהם עניין  .רבים מיהודי קובה זוכרים במרירות רבה את המפגש עם

ה ' , Anglos -ובמייחד את דחייתם מבתי הכנסת בשל אי  -יכולתם לשלם דמי חבר  .בתחום
הכלכלי הצליחו היהודים מקובה להתבסס במהירות גם ללא הסיוע של אחיהם

האמריקניים :

נסיונם בקובה צייד אותם בקשרים ובידע שהקלו על קליטתם  ,והצמיחה המהירה של
מיאמי פתחה בפניהם הזדמנויות רבות  .אולם האטימות שגילו כלפיהם ארגוני הדת היהודיים
נותרה כעלבון צורב  :הם היו בני מעמד בינוני מבוסס שאיבדו את נכסיהם  -אך לא את
גאוותם  -והם נאלצו להתמקח על מחיר התפילה בבית כנסת או על שכר הלימוד בבית
ספר יהודי .
בשנת

28

% 961

( חוג יהודי

הוקם הארגון היהודי הקובני הראשון במיאמי -

קובני ) -

קליטתם בארה " ב .

Circulo Cubano Hebreo

על מנת לספק ליוצאי קובה מסגרת חברתית וסיוע כלכלי ולהקל על

ה Circ~ lo -

שימש מסגרת חברתית מאוחדת לאשכנזים וספרדים  ,אולם

בית הכנסת והשרותים הדתיים נועדו לציבור האשכנזי  .הספרדים  ,שהעדיפו את הנוסח

המסורתי שלהם  ,התפללו בבית הכנסת הספרדי בדרום מיאמי ביץ ' ; הצעירים והמבוססים

27

ראיונות עם אלגרה פינס  ,רחל אגוזי  -בהר  ,ד " ר יצחק כהן  ,וכן עם ד " ר ברנרדו בנס  ,אשר שטושינסקי ,

מיאמי  , 1984גדליה פלדנקרייז  ,רפאל קרבק  ,מיאמי

באנגלית עם וילמה שפירא  ,מיאמי
28

- 1984

, 1991

קבוצה ממנסנייו ,

יה " ז .

ראו  :בז ' רנו  ,מהאואנה למיאמי ; גרין  -זריביץ '  ,עמ '  ; 21ורטנברג ,

עמ '

. 191

- 1993

יה " ז  .ראיון

יוצאי קובה במיאמי ן
העדיפו להצטרף לבית הכנסת הקונסרבטיבי

117

'של הרב מאיר אברמוביץ' ,

Menorah

שהיה היחיד שפתח את שעריו לרווחה בפני היהודים הקובנים  -אשכנזים וספרדים כאחד .
בשנת

1968

29

הלאימה ממשלת קסטרו את כל העסקים הקטנים  ,ובכך השלימה את

ביטול המסחר הפרטי  .בעקבות ההלאמה הגיע לדרום פלורידה גל חדש של מהגרים
מקובה  ,ובו רבים מבני הקהילה הספרדית שנותרו בקובה  ,שהיו סוחרים זעירים ורוכלים .

30

באותה תקופה החליט אלברטו בהר )  , ( Beharשהיה בין הוותיקים שהגיעו למיאמי  ,לפרוש

מבית הכנסת הספרדי של דרום מיאמי ביץ ' ולהקים בית כנסת נפרד לספרדים הקובנים .
לדבריו  ,הפרישה נבעה מן היחס המשפיל כלפי הפליטים החדשים  " -כשהיו מגיעים
קובנים ומבקשים להיכנס  ,התגובה היתה ' זרוק אותו לרחוב  ,אל תתנו לו

מכיוון שלא היה בידם לשלם את דמי החברות בבית הכנסת .

להיכנס ' " -

31

בית הכנסת הספרדי הקובני הראשון הוקם בתנאים צנועים מאוד  ,במרתף חשוך שהשתייך
לסינדיקט נהגי המוניות וזכה לכינוי

11 cuveva

( המערה )  .אולם ההתלהבות הרבה שהוא

עורר בקרב הספרדים הקובנים חיזקה את מגמת ההתארגנות הנפרדת  ,ואת התקווה
לחדש במיאמי את הקהילה הספרדית שהיתה קיימת בקובה  .תוך עשר שנים קמה קהילה
של ממש  ,שכללה  ,מלבד בית כנסת  ,גם תלמוד תורה  ,תנועת הנוער " מכבי " ( ששימשה

מסגרת לנוער )  ,ואגודת נשים -

 - La Buena.שריכזה את ענייני הסעד והתרבות .

בניין בית הכנסת 10505י  ( Templeכיום " תורת

משה " )

נחנך בשנת  , 1980במגמה מוצהרת

להמשיך את החיים הקהילתיים שהתקיימו בהאואנה .

קהילת " שבת אחים " בהאואנה פעלה בבניין שכור בהאואנה הישנה  ,ורק סמוך למהפכה
של קסטרו הצליחו עשירי הקהילה לרכוש מגרש משלהם שעליו הם בנו את " המרכז

הספרדי "  .הקמת הבניין במיאמי משקפת גם את הצלחתם הכלכלית של היהודים יוצאי

דגם בית הכנסת " תורת משה " ,מיאשי
29

1979

ראיונות עם רפאל קרבק  ,ברנרדו בנס  ,הרב מאיר ורחל אברמוביץ ( אנגלית ) מיאמי  , 1991ועם
אלברטו יהושע בהר  ,מיאמי  , 1993יה " ז .

30

ראו לבנדר  ,עמ ' . 119

31

ראיון עם אלברטו יהושע בהר  -יה " ז .

118

ן

מרגלית עירנו

קובה  ,שרבים מהם מודים שההגירה לארה " ב אפשרה להם לשפר את מעמדם הכלכלי

הרבה מעבר לזה שהיה להם לפני המהפכה  .למעשה  ,היהודים היו שותפים מלאים ל " נס
הכלכלי " של הקובנים בפלורידה  ,וכמה מהם תופסים מקום בולט בשיכבת העילית הכלכלית
של מיאמי כבנקאים  ,בעלי עסקים ובעלי מקצועות חופשיים .
השתלבותם של הגולים הקובנים סללה את דרכם כקבוצת לחץ פוליטית  ,המודרכת
בראש וראשונה מן השאיפה להפיל את משטרו של קסטרו .

32

בצד כוחם האלקטורלי ,

השפעתם של הגולים נובעת מתמיכתם הכלכלית בנציגי המפלגה הרפובליקנית  .היהודים
הקובנים במיאמי  ,אף שחיי החברה שלהם מתנהלים במסגרת נפרדת  ,חשופים לאמצעי
התקשורת בספרדית  -המכוונים לאוכלוסיית הגולים  -ושותפים לאיבה כלפי קסטרו
ולאידאליזציה של קובה הטרום  -מהפכנית .
אברהם לבנדר חקר את הנטיות הפוליטיות של הספרדיים יוצאי קובה במיאמי  .לפי
הממצאים שלו דפוסי ההצבעה של היהודים ילידי קובה שונים מאלה של רוב יהודי

ארה " ב  ,הנוטים להצביע עבור המפלגה הדמוקרטית  ,ואפילו מאלה של האשכנזים ילידי
קובה  .ניתוח של רשימות הבוחרים לשנת

1991

שמביא לבנדר מציג את התמונה

הבאה :

דפוסי הצבעה לפי עדות33
רפובליקנים

דמוקרטים

אדישים

ס" ה

32 1 %

9. 6 %

156

13 . 0 %

21 5

12 . 3 %

1 54

5 . 7%

1 , 430

ספרדים ילידי קובה

58 . 3 %

אשכנזים ילידי קובה

38 . 1 %

48 . 8 %

ספרדים לא -קובנים

30 . 5 %

57 1 %

.

אשכנזים לא-קובנים

11 . 7 %

82 . 6 %

.

עמדתם השמרנית של היהודים הספרדים הקובנים איננה משתקפת רק בתמיכה במפלגה
הרפובליקנית  ,אלא גם ביחסם לפוליטיקה הישראלית .תפיסתם נעוצה באירוע שהשפיע
עמוקות על כל יחסם כלפי מדינת ישראל  :בשנת

1948

יצאו מקובה שתי קבוצות של

מתנדבים חברי בית " ר כדי להילחם למען עצמאות ישראל  .הקבוצה הראשונה  ,בת שבעה

חברים  ,הגיעה לחוף תל-אביב על סיפון האוניה " אלטלנה "  ,ושניים מחבריה נהרגו בתקרית
המפורסמת  -מותם מכדורים של חברי " ההגנה " גרם לזעזוע עמוק  ,שתוצאותיו ניכרות

עד היום ".

מנחם בגין  ,שביקר בקובה ב  , 1 95 1 -נותר בעיני הלוחמים וחבריהם בתור הגיבור

האמיתי של עצמאות ישראל .בחירתו לראשות הממשלה

ב 1977 -

עוררה התלהבות רבה

בקרב הספרדים הקובנים  ,ועודדה את המגמות לטובת " הליכוד " שהתחזקו באותה תקופה .

32

33

34

35

35

ראו ורטנברג  ,עמ ' . 192
ראו לבנדר  ,עמ ' . 125
ראו  :נסים כהן  " ,דין וחשבון מביקורי בקובה "  , 19 . 12 . 48 ,הארכיון הציוני המרכזי ,
ראיונות עם ביצ ' צ ' י  ,גרזי  ,יעקב פורמה וד " ר אלברטו פורמה  ,מיאמי  - 1991יה " ז .

; 1 : 1 : ] 5 / 16320

לאחרונה התפרסם ספרו האוטוביוגרפי של הד " ר אלברטו פורמה  ,אחד הקובנים שהשתתף בפרשת

אלטלנה  ,העורך דין וחשבון היסטורי עם המימסד הישראלי ועם המימסד הציוני בקובה  -ראו פורמה .

יוצאי קשה במיאמי ן

119

על אף המשקע הכואב של פרשת אלטלנה  ,חברי הקהילה הספרדית היו ציונים נלהבים ,
ונטלו חלק בפעילות הענפה למען מדינת ישראל  ,שאפיינה את החיים היהודיים בקובה
בשנות החמישים  .המגביות  -שנועדו למלא את צרכיה הבטחוניים והכלכליים של המדינה

היהודית  -היו לאירועים חברתיים נוצצים של הבורגנים החדשים של הקהילה הקובנית .
הפעילות המשותפת במסגרת ויצ " ו  ,הקרן הקיימת והמגבית המאוחדת  ,השפיעו על
ההתקרבות בין ספרדים לאשכנזים .

הציונות הקובנית היתה בעיקרה ציונות של מגביות  ,ולא של עלייה  -מתשעת אלפים
יהודים ( בערך ) שעזבו את קובה לאחר המהפכה  ,רק

420

עלו לישראל  ,ורבים מהם

המשיכו אחר כך לארה " ב  .לאחר שהתבססו  ,חזרו היהודים הקובנים להחיות את הפעילות
הציונית שלהם  .חלקם אולי זוכרים שהכסף היחיד שעמד לרשותם לאחר שיצאו מקובה
התקבל מפדיון אגרות מלווה הפיתוח  ,והם תורמים נלהבים למען הבונדס ולמען מדינת
ישראל.
הפעילות הציונית של יוצאי קובה התארגנה ללא כל הפרדה בין ספרדים לאשכנזים ,
במסגרת

ה ~Hebreo -

Cfrculo C

1

שהיה מסגרת ארגונית לכל היהודים יוצאי קובה

~ bano

במיאמי  .ארגונים אלו מסונפים לפדרציה של מיאמי  ,אולם מנהלים את פעילותם בנפרד ,
כ ~I] ivisjon of t]reater hdjami Jewish Federation -

] % ) 12

and

ban

s6

~
האשכנזית  ,שהקימה
ההפרדה בין שתי העדות נשמרת בעיקר בחיים הדתיים  .הקהילה

את בית הכנסת שלה בדרום מיאמי ביץ '  ,סמוך למקום ההתיישבות הראשון של המהגרים ,

מתקשה להבטיח את המשכיות החיים היהודיים קובניים  .עם השיפור במצבם הכלכלי
עברו הצעירים לקהילות סמוכות יותר למקום מגוריהם  ,המקיימות חינוך פורמלי ובלחי
פורמלי לילדיהם  ,אף כי במקביל הם מוסיפים להשתייך

לebrew CongregatioY-

. Cuban

~
הנוכחית של
מן ההתבוננות בחיים החברתיים של קהילה זו עולה הרושם שהמנהיגות

הקהילה  ,המורכבת מבני המהגרים ממזרח אירופה שנולדו בקובה והיגרו לארה " ב בצעירותם ,
עדיין קשורה מאוד למסגרת החברתית של הקהילה היהודית הקובנית  .הקשרים ההדוקים

בין היהודים שיצאו מקובה והחשיפה לתרבות קהילת הגולים הלא -יהודים משפיעים על

קצב ההתבוללות של בניהם בחברת ה ~ , Anglos -אולם אין בידי הקהילה כלים להנחלת
המורשת היהודית הקובנית לדורות הבאים .
שלא כאשכנזים הקובנים  ,המהווים חלק זעיר מכלל הציבור האשכנזי באזור מיאמי ,
הנוכחות של היהודים הקובנים הרבה יותר בולטת באוכלוסייה היהודית  -הספרדית ; לבנדר
מעריך כי " כמחצית הספרדים במיאמי

ביץ '

הם מרקע קובני " .

נמנים על המנהיגות של הפדרציה הספרדית בדרום פלורידה

37

ראשי הקהילה הקובנית
The:

) Sephardic

 (Federation, Rorida.ועל זו של הפדרציה הספרדית הלטינו -אמריקנית
atino Aaricana

faradi

( FESELA -

 , ( Federacibnהמסונפת להסתדרות הציונית .

~
36

ראו  :ורטנברג ,

עמ ' ; % 91

ראיונות עם רפאל ורבקה קרבק  ,מגדר קפלן  ,מיאמי

 - 1991יה " ז ; וכן

ראיון לא מוקלט עם רחל לפידות  ,מנהלת המחלקה הלטינית בפדרציה היהודית של מיאמי . 1991 ,
37

לבנדר  ,עמ ' . 118
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 phardic Congregation ofשאפה לאגד לא רק את יוצאי קובה  ,אלא גם

יהודים משאר ארצות אמריקה הלטינית  ,בהיותה קהילה יחידה שכל פעילותה מתנהלת
בשפה הספרדית  .רבים מיהודים אלה מבלים במיאמי את חופשותיהם או רוכשים בה
דירה שנייה לשעת חירום  .לאחר חנוכת הבניין

ב 1980 -

כתב נשיא הקהילה הספרדית כי

" אמריקה הלטינית והקהילות הספרדיות שלה צופות בנו  .אנו מעניקים להם בטחון לנוכח

אי -יציבות פוליטית " .

8

'

באותה תקופה היה נראה שהיהודים הספרדים הקובנים  ,שהגיעו

לקובה כפליטים שנמלטו מן המהפכה של קסטרו  ,הקימו בקובה קהילה יציבה  ,המהווה

גשר בין ארה " ב לאמריקה הלטינית ובין דוברי לדינו לדוברי קשטיליאנית .
בעשור האחרון ניכרת הזדקנות בולטת של הקהילה הספרדית הקובנית כתוצאה
מהתרחקות נמשכת של בני הדור הצעיר מחברות בקהילה  .תופעה זו טרם נחקרה  ,אולם
ניתן להצביע על מספר גורמים המשפיעים עליה  ,בתחום הדמוגרפי  ,הגאוגרפי והדתי .

9

'

מספרם של היהודים הספרדים המתגוררים באזור דרום פלורידה עלה בצורה בולטת

בשלושים השנים האחרונות  ,ונחנכו בתי כנסת חדשים בצפון מיאמי ביץ ' ובריכוזי מגורים
אחרים של הספרדים  .הקהילה היהודית הקובנית נחשפה לקשרים עם ציבור

" ספרדי "

מגוון  ,לא רק ממוצא תורכי ובלקני  ,אלא גם מצפון אפריקה ומסוריה  ,שהגיעו מצפון
ארה " ב  ,ממרוקו  ,מישראל ומארצות אמריקה הלטינית  .בתי הכנסת הספרדיים משתייכים
לזרם האורתודוקסי  ,אולם בחלקם הציבור מקיים אורח חיים חופשי  ,בעוד שבאחרים
ניכרת הקפדה ואף תהליכים של התחרדות .
הרחבת ההיצע של בתי כנסת ספרדיים  ,בצד קיומם של תהליכי התבוללות או חלופות

יהודיות אחרות  -בעיקר בזרם הקונסרבטיבי  -הרחיקו חלק גדול מצעירי הקהילה
הספרדית הקובנית מקהילת  -האם  ,בעיקר את אלה שעקרו למקומות מגורים חדשים

ומרוחקים  .בהשפעת הרב אברהם בן -זקן  ,ששינה את שמו של בית הכנסת הספרדי הקובני
מ ~ Temple Moses -ל " תורת משה "  ,קיבלו החיים הדתיים צביון אורתודוקסי מחמיר יותר .
אולם הדתיים מדירים רגליהם מבית הכנסת הקובני בגלל הריחוק הגאוגרפי

ו " החופשיים "

בגלל חוסר עניין .
הזהות הספרדית הקובנית  ,שהיתה היסוד להקמת
Congregatjon

ה ~C~ ban Sephardj Hebrew -

עדיין חזקה מאוד בקרב המנהיגים  ,שנולדו בקובה  ,אולם יש לבדוק אם

ההתרחקות של ילדיהם מבית הכנסת משקפת תהליך של אובדן הזהות  ,או שמא קיימות
מסגרות בלתי פורמליות המנחילות את תודעת ההמשכיות לדורות הבאים  .בשעה זו
נראה כי התקוות להפוך את הקהילה הספרדית הקובנית המאורגנת לבסיס לצמיחתה של
זהות היספנית חדשה אינן מתממשות  .אמנם  ,הגל החדש של מהגרים יהודיים דוברי

38

ראו fsrael Bichachi , "De 11 Presidencia" , Boletin Ilsformarivo , Cuban Sephardi Hebrew :
Congregation, September 1980

39

שלוש הפיסקאות האחרונות בפרק זה מבוססות על רשמי ביקור במיאמי במרץ  2002ועל ראיונות
( באנגלית ) עם הרברט פרמטר  ,נשיא הפדרציה הספרדית האמריקנית  ,סניף פלורידה ( , ) 5 . 3 . 2002
ובעברית עם רב הקהילה הקובנית  ,הרב אברהם בן  -זקן

( - ) 6 . 3 . 2002
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ספרדית  ,שהגיעו מארגנטינה בעקבות המשבר הכלכלי של ראשית שנות האלפיים  ,מעמיד
אתגר חדש בפני הקהילות הקובניות .

40

סיכום
בבטאון הקהילה היהודית הקובנית

מ 1970 -

נזכרות שלוש הארצות המייצגות את זהותם

של בני הקהילה  " :ארצות המולדת שלנו  ,קובה וישראל  ,והארץ שבה אנחנו חיים " .

41

אולם מלבד שלושת מרכיבי הזהות המתבטאים בזיקה הלאומית  -היהודית  ,הקובנית
או האמריקנית  -קיימת זהות עדתית המבוססת על הזיכרון ההיסטורי שעיצב את המורשת
התרבותית  .המעבר דרך קובה וההתיישבות במיאמי הוסיפו נדבך נוסף על הזיכרון הקיבוצי
שכבר נתגבש והתקדש במסורת של כל קהילות יהודי ספרד .
המרכיב התרבותי העיקרי שעיצב את הזהות הספרדית היה השפה  .ההתבוללות הלשונית

בין הלדינו והספרדית הקשטליאנית יצרה תערובת בין -תרבותית  ,שלא הורגשה כל עוד
היהודים חיו בתוך חברת רוב דוברת ספרדית  .אולם לאחר ההגירה לארה " ב בעיית השימור

של השפה הספרדית החלה למזג בתוכה מרכיב של זהות ספרדית  -יהודית עם מרכיב של
המשכיות קובנית .
צורת ההתארגנות הבסיסית של היהודים מן האימפריה העות' מאנית  ,ששימשה דגם
להתארגנות הספרדית בקובה  ,היתה במסגרת קהילתית מאוחדת ומקיפה שהציר המרכזי

שלה הוא החיים הדתיים  .עם ההגירה למיאמי נאלצו יהודי קובה להתאים את עצמם
לנורמות הנהוגות בארה " ב  .ההתארגנות כעדה דתית

) ( Congregation

היתה נבדלת מן

המסגרות החילוניות  -הלאומיות שאפיינו את ההתארגנות האשכנזית  ,אך היא השתלבה
במסורת הארגונית של הקהילה הספרדית .
הבטחת ההמשכיות היהודית באמצעות הסתגרות והתבדלות היו חלק מן המורשת
המשפחתית והחברתית של היהודים מתורכיה שהיגרו לקובה  .הקהילה שהוקמה בשנות
השישים במיאמי לא נוסדה על ידי מהגרים בודדים  ,אלא העבירה את המובלעת החברתית

היהודית למקום חדש  .זה היה תהליך של השתלה  -עקירה מאדמת קובה ושתילה בנוף ,
באקלים ובסביבה חברתית שאפשרו להמשיך ולקיים את ההסתגרות היהודית בין שתי

חברות רוב  ,קובנית ואמריקנית .
היהודים הספרדים הקובנים  ,שהגיעו לקובה בתור פליטים שנמלטו מן המהפכה של
קסטרו  ,הקימו במיאמי קהילה יציבה  ,המהווה גשר בין ארה " ב לאמריקה הלטינית ובין

40

לדברי אברהם אשכנזי  ,עיקר העזרה ליהודים מארגנטינה נותנת קהילת " מנורה " ( שרבים מחבריה

קובנים ) .

המפגש בין המהגרים החדשים מארגנטינה לוותיקים בקהילה האשכנזית הקובנית יצר

בעיות שמקורן ברקע ובתפיסת העולם השונים  .הגישה האורתודוקסית של " תורת משה " הרתיעה ,
להערכתו  ,את הארגנטינאים מלהצטרף לקהילה הספרדית הקובנית  ,אם כי זו עומדת לקבל רב

חדש מתורכיה  -מכתב למחברת . 10 . 8 . 03 ,
41

ראו JewBan , Anuario 7970 , Circulo Cubano Hebreo , 1970 :
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 קהילה זו שומרת על זהותה הספרדית הקובנית כל עוד. דוברי לדינו לדוברי קשטיליאנית
.  המורכבת מבני מהגרים שנולדו ובגרו בקובה, עומדת בראשה ההנהגה הנוכחית

"

קיצורים ביבליוגרפ ם
.  הקיבוץ המאוחד תשעה,  ספרד והיהודים בימי השואה והאמנסיפציה, חיים אבני

.

Margalit Eejarano , "From Havana 10 Miami , The Cuban Jewish

.

.

Community" , Judaica:

.

1997  עק. 113 - 130

. .

אבני
 מהאואנה למיאמי, בז ' רנו

AhSLATI) ס45 . ( ]1 Jerusalem

 " הספרדים כחלוצי ההגירה היהודית לקובה ותרומתם לחיים, מרגלית בז ' רנו
.  ירושלים תשנ " א,  בעריכת אברהם חיים,  חברה וקהילה, " היהודיים באי
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