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פתח דבר
בשנים  1924-1870היגרו למעלה מ־ 2,700,000יהודים ממזרה אירופה לארצות
הליברליות והדמוקרטיות שמעבר לים .יציאתם לדרך של מאות אלפי גברים ,נשים וטף
שינתה שינוי קיצוני וללא הכר את פני העם היהודי בעת ההדשה ,ומבהינות רבות
השלכותיה ניכרות עד עצם היום הזה .הייתה זו יציאת מצרים בגרסה מודרנית של עם
שביקש להשתהרר מהשעבוד הכלכלי ומהרדיפות שהיו מנת הלקו בארץ מוצאו וליצור
היים הדשים בארצות קולטות הגירה שמעבר לאוקיאנוס .תקופה זו מכונה בהיסטוריו
גרפיה ׳תקופת ההגירה הגדולה׳ ,והיא זכתה זה כבר לדיון היסטוריוגרפי רהב ומעמיק.
כמעט על כל ארץ יעד שהגיעו אליה המהגרים היהודים נכתבו מהקרים בעניין קליטתם
בהברה הסובבת ובהשפעתם עליה .על פי רוב עסקו השאלות בדפוסי הקליטה ,תנאי
העבודה ,היהסים בין ותיקים לבין הדשים ,הדמיון והשוני בין המהגרים היהודים לבין
קבוצות אתניות מהגרות אהרות שהגיעו לאותה הארץ או העיר ,וכיוצא באלה שאלות
רבות אהרות.
ספר זה מבקש להסיט את הדיון ההיסטוריוגרפי מתהליך הקליטה אל שלב המעבר
לארץ ההדשה .מעט מאוד נכתב על תהליך ההגירה עצמו ,על אותו רגע דרמטי שבו
התקבלה בתא המשפהה הההלטה האסטרטגית שאין עוד תקווה במזרה אירופה ושיש
לעקור  -למרות כל הקשיים  -לארץ הדשה ולבנות שם היים הדשים מבטיהים יותר.
מיעוט המהקרים בנושא זה בשילוב סקרנות ורצון להבין טוב יותר מה הביא יהודים
מזרה אירופים מן השורה לעקור מסביבתם המוכרת ולנוע במרהב גאוגרפי זר ולא ידוע
כשרק יידיש בפיהם הביאו אותי להקור פן זה של ההגירה ,שעד כה נדהק לשולי
המהקר .יש לציין שאף שההגירה היהודית הגדולה ממזרה אירופה שינתה באופן קיצוני
את פניו של העם היהודי בעת ההדשה ,מעט מאוד מהקרים התפרסמו בעברית בנושא
זה .מול שפע המהקרים בשפות זרות על ההגירה היהודית בולטת במיוהד דלותה של
ההיסטוריוגרפיה הישראלית עד כי נראה שהיא פסהה על אירוע מכונן זה בהיי העם
היהודי.
כדי להתהקות אהר ההתלבטות וההתהבטות בקבלת הההלטה אם להגר ולאן ,אופן
בהירת ארץ היעד ,הקשיים הביורוקרטיים הכרוכים במימוש הההלטה ,היציאה לדרך,
ההגעה לנמלי המוצא ,תנאי ההפלגה ויהסה של ההברה היהודית המזרה אירופית
לשאלת ההגירה ,נבנו מאגרי מידע ששופכים אור הדש שטרם נודע על תקופת ההגירה
הגדולה .בניית מאגרי הנתונים הייתה הליך ארוך ויקר ,והוא לא היה יכול לצאת אל
הפועל בלא התמיכה הכספית שהמהקר זכה לה .בראש ובראשונה אני רוצה להודות
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לקרן הלאומית למדע וללקטורים האנונימיים מטעם הקרן על האמון שהביעו בתכנית
המהקר שהוגשה להם לשיפוט .הסכום הנאה שקיבלתי לשלוש שנים אפשר לי להעסיק
במשרה מלאה את מטביי בייננסון ,עוזר מהקר הרוץ ומבין עניין ,שקידד בעבורי את
אלפי שמות המהגרים למהשב.
אני רוצה להודות לפרופ׳ יוסי בן ארצי ,דיקן הפקולטה למדעי הרוה באוניברסיטת
היפה בתקופה שבה נכתב המהקר ,אשר הבין את הכוה הגלום במאגרי הנתונים ומצא
סכום כסף שאפשר את העיבוד הסטטיסטי של הנתונים והעלאתם לאינטרנט.
מכיוון שהמהקר עוסק בהגירה היהודית אל כל הארצות שמעבר לים נדרשה עבודה
ארכיונית מקיפה בארצות הברית .אני רוצה להודות לגרי זולה ) (Gary Zolaמנהל
^ American Jewish Archivesולעמיתיו פרד קרום ) (Fred Kromeוקווין פרופיט
 (Kevin Proffîtoעל שהעמידו לרשותי מלגה אשר אפשרה לי לשבת בסינסינטי ולעיין
במסמכים בעלי השיבות רבה למהקר.
כמו כן אני רוצה להודות ליוו״א) (Yivoעל האמון שזכיתי לו ועל קבלת קרן פרופ׳
ברנרד הוסיד לשנים  .2005-2004מלגה זו אפשרה לי למצות את האוספים הלא רגילים
של הארכיון ולהתהקות אהר עקבות המהגרים היהודים בעיר ההגירה הגדולה בעולם -
ניו יורק .ככל שהדבר יישמע מוזר ,רוב המקורות הראשוניים שעומדים במרכזו של
המהקר נמצאו דווקא בשני ארכיונים בישראל ובספרייה הלאומית שבגבעת רם .ככל
שהעמקתי את ישיבתי בארכיונים ובספרייה הלאומית התברר לי שכדי לכתוב מהקר
על תקופת ההגירה הגדולה אל הארצות שמעבר לים לא בהכרה צריך להצות ימים.
בארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי ,בין תיקי ההברה להתיישבות יהודית)יק״א(,
ישנם מסמכים של לשכת המודיעין שלה לענייני הגירה ,והם היו בעלי השיבות רבה
בעבורי להבנת תהליך ההגירה .בתיקים נמצאו שמות רבים של מהגרים ,והם הוכנסו
למאגרי נתונים הדשים וזורעים אור הדש על ההגירה היהודית .אני רוצה להודות
למנהלת הארכיון הדסה אסולין על עזרתה ותמיכתה .בארכיון הציוני המרכזי נמצאים
הארכיון של ההסתדרות הטריטוריאליסטית היהודית)יט״א( וכרטסת השמות של מהגרי
גלווסטון .עיבוד סטטיסטי של השמות אפשר לי להתהקות אהר תכנית ההתיישבות
היומרנית של ישראל זנגוויל ויעקב שיף במערב ארצות הברית ולהשוותה להגירה
היהודית הכללית .אני רוצה להודות לרהל רובינשטיין שסידרה וערכה את אוסף זנגוויל
וענתה לי בסבלנות רבה על השאלות הרבות שעלו מהמסמכים.
בספרייה הלאומית יש אוסף לא רגיל של ספרות ועיתונות יידיש העוסקת בהגירה.
אני מבקש להודות לספרניות באולם הקריאה יהדות על שעזרו לי לאתר את דברי
הדפוס.
הוקרים ומלומדים אהדים עזרו לי בגיבוש הרעיון ויעצו לי עצות של טעם .בראש
ובראשונה אני רוצה להודות לפרופ׳ יונתן סרנה מאוניברסיטת ברנדייס על שקרא את
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כתב היד כמה וכמה פעמים .פרופ׳ סרנה הוא מבכירי ההיסטוריונים היהודים היום
שעוסקים ביהדות ארצות הברית .במסירות רבה ובסבלנות הוא הדריך אותי והעיר לי
הערות תשובות ,והן שיפרו מאוד את כתב היד.
תודה לפרופ׳ יעקב שביט על הערותיו המועילות ותובנותיו שפתהו לי אופקים
הדשים וכן ללקטורים אנונימיים של מרכז זלמן שזר .אני רוצה להביע את תודתי גם
לפרופ׳ ישראל ברטל ,שבמהלך טיסה משותפת וארוכה מתל אביב לאריזונה סיפרתי לו
על המהקר ובידענותו הרבה הפנה אותי למהקרים ולמקורות ראשוניים שלא הייתי מודע
לקיומם .תודה לפרופ׳ אריה גרטנר ,הלוץ הקר ההגירה היהודית ,ולפרופ׳ הגית לבסקי
על שקראו הלקים מכתב היד ,העירו את הערותיהם ועזרו לי בקבלת התמיכה הכספית.
תודה לפרופ׳ גדעון שמעוני על שהעמיד לרשותי את ידיעותיו ומקורותיו על ההגירה
לדרום אפריקה ,לפרופ׳ מתתיהו מינץ שהשיא לי עצות תשובות וליואש אלרואי ושמעון
לרר על שקראו פרקים נבהרים מהעבודה והעירו את הערותיהם.
זמן קצר לפני צאת הספר לאור נפטר פרופסור יונתן פרנקל ממהלה קשה .יונתן היה
הוקר דגול ,ג׳נטלמן ואיש צנוע וישר דרך ,וסייע ,טיפה ועזר להוקרים צעירים
בראשית דרכם .בזמן שישבתי בבית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי בירושלים שוההתי
עמו לא אהת על פרקי הספר ועל מסקנותיו ,והוא הקשיב בסבלנות ,כהרגלו ,והעיר
את הערותיו המלומדות .פטירתו היא אבדה גדולה למשפהתו ולקהילה האקדמית.
תודה מיוהדת להיים זוננפלד על שעזר לי לפענה מכתבי מהגרים ביידיש שכתב היד
שלהם לא היה תמיד ברור .כמו כן אני מבקש להביע את תודתי לעמיתי וחברי
באוניברסיטת היפה ד״ר מרקוס זילבר על שהיה משענת איתנה להתייעצות ולקבלת
תמיכה.
תודה מיוהדת ליורגן זילמן ) (Jürgen sielemannמנהל ארכיון עיריית המבורג
) ,(Staatsarchivשלא הסך מאמץ כדי להראות לי את אוצרות הארכיון ועזר לי בתום
ובהביבות בכל שאלה ובכל בעיה שהתעוררה.
אני רוצה להביע את תודתי למרכז זלמן שזר :לצבי יקותיאל ,מעין אבינרי־רבהון,
יהזקאל הובב ופרופ׳ ירהמיאל כהן שליוו את כתב היד מרגע התקבלותו ועד הוצאתו
לדפוס .תודה מיוהדת גם לנועה שליטין על ששקדה במסירות רבה על העריכה
הלשונית של הספר.
ולבסוף ,אני רוצה להודות לרעייתי יסמין ,שנשאה בעיקר הנטל בזמן ביקוריי
הממושכים בארצות הברית ושתמכה מקרוב ומרהוק במהקר .לה ולילדיי יובל ונם
הספר מוקדש .למותר לציין שתוכן הספר כולו הוא על אהריותי בלבד.
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במרץ  ,1908ערב חג חפסח ,עסקו שלוש נשים יהודיות בסידורים אחרונים לקראת
חיציאח מחאימפריח חרוסית אל מעבר לים .זמן קצר קודם לכן חן קיבלו את כרטיסי
חחפלגח ומעט כסף לתוצאות חדרך ,וחחתרגשות לקראת חמפגש חמחודש עם חבעל
חייתח רבח.
חראשונח שיצאח לדרך חייתח אסתר מינדס ,כובענית במשלח ידח ,וחיא חפליגח עם
ששת ילדיח  -רבקח בת ח־ ,16רתח בת ח־ ,11מרים בת חתשע ,חסיח בת חשבע,
שיינדל בת חשלוש ומוניח בן חשנתיים  -אל בעלת בבוסטון שבארצות חברית .זמן
קצר לאחר מכן חחלח ציפת שינקמן עם ארבעת ילדיח בתכנות ,ובמאי באותח
שנח חפליגו כולם אל בעלח חנגר ששחח זח כבר בבואנוס איירס בירת ארגנטינח.
חאחרונח לצאת חייתח רייזל קושניר .לאחר שנפרדח מקרוביח וידידיח חגיעח עם
שבעת ילדיח  -יוחנן בן ח־ ,12חירש בן חעשר ,חיים בן חתשע ,רחל בת חשבע ,אסתר
בת חשש ,ברוך בן חשלוש ויוסל חקטן בן חשנח  -לתחנת חרכבת חסמוכח למקום
מגוריח ,ומשם חיא חחלח במסע אל עבר בעלח חבנאי יחזקאל ,ששנת קודם לכן
תתיישב ביפו בארץ ישראל.
שלוש חנשים ו־ 17חילדים חיגרו לשלוש ארצות רחוקות מעבר לים ולא תכירו אלח
את אלח .משפחת שינקמן מחעיר אודסח חפליגח לבואנוס איירס מחנמל חמקומי בחברת
אניות איטלקית .מסעח חיח ארוך ומייגע ונמשך כ־  21יום; משפחת קושניר מחעיירח
שפולח ) (Schpoiaבפלך קייב חפליגח  12יום בחברת חספנות חרוסית מנמל אודסח
לארץ ישראל; ומשפחת מינדס מחעיירח קורץ) (Koretzשבפלך ווחלין חצתח את גבול
רוסיח־גרמניח בדרכח לנמל חמבורג ,שם עלתח על חאנייח ארכדיח של חברת חספנות
 ,Hamburg Amerika Linieוב־ 8באפריל  1908חיא חגיעח לניו יורק.
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שפולה ,עיירה בפלך קיוב .ע ל פי מפקד האוכלוסין של שנת  1897חיו בה  11,933איש ,ומתוכם
 (45%) 5,388היו יהודים .ראו :סגל ,מידע סטטיסטי ,עמ׳ .78
קורץ ,עיירה בפלך ווהלין .ע ל פי מפקד האוכלוסין של שנת  1897חיו בה  6,060איש ,מתוכם
 (76%) 4,608היו יהודים .ראו סגל ,מידע סטטיסטי ,עמ׳  .70סיפורן של המשפחות מינדם,
שינקמן וקושניר איננו פרי הדמיון אלא הוא שילוב בין מקורות ארכיוניים ובין מאגרי מידע
ממוחשבים .ע ל פנייתן של שלוש המשפחות אל לשכות המודיעין ,שמות ילדיהן ,מחוז המוצא,
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