בין ררמא ליררשלים :ריכרח פנימי רמתחים
באידיארלרגיה

של

דררר בברזיל

תנרעת

]חמו פללנ

הרשו לי להתחיל את הרהורי באזכור המטפורה שבשם
ספרו הידוע של אבי הציונות הסוציאליסטית המפורסם,
משה הס ,המכונה "הרב הקומוניסטי" .שמו וספרו הופיעו

המהפכנים היהודים שבמחצית השנייה של המאה ה , 19-

בתוכניות החינוכיות לשכבות הבוגרות בתנועת "דרור".
אתייחס בקצרה למשמעות ה"מטפורה" ,כפי שהיא
מבוארת על ידי הס עצמו במבוא לספר שיצא לאור
ב  .1862-הס חי בתקופת המהפכות הלאומיות ושחרור
עמי אירופה )בה לעתים השתמשו במושגי "גזע" ו"לאום"
כמילים נרדפות( ,הידועה כ"אביב העמים" ,רגע היסטורי

 Voliaו  Zemlyaו-

מיוחד במינו שוודאי היווה עבורו מקור ההשראה ,שהוביל

אותו הו לסוציאליזם והו לחזוו התחייה של האומה היהודית.
בראייתו של הס ,עם איחוד ושחרור איטליה ו"עם חדול
יחס האיבה של הנצרות אל התרבות יחלד גם יחס האיבה
שלה אל היהדות; עם
שחרורה של עיר
הנצח על נהר טיברוס
יתחיל גם שחרורה של
עיר הנצח בהר מוריה,

עם תחייתה של
איטליה תתחיל גם
תקומתה של יהודה.

ההסחררןח ת ' Jlןג'ח

מבחינה חברתית .חלק ניכר של "אינטליגנציה" יהודית
זו ,בא מבתים מסורת  IIם ולמד בבתי מדרש תלמודיים,
בפרט בסמינר הרבני של וילנה ,שהפך מאוחר יותר

לסמינר למורים .אופיינית לתהליך זה ,היא הביוגרפיה של
אהרוו שמואל ליברמו )  (, 1843-1880הנחשב לחלוץ
הסוציאליזם היהודי .דמות טיפוסית למשכיל של התקופה,

ליברמו הקים בלונדוו ארגוו בשם אגודת הסוציאליסטים
העבר  IIם ,שתקנותיו נכתבו בעברית ומטרתו להפיץ את
רעיונותיו

מעמד

בקרב

הפועלים

היהודי.
אחרים,

ORGAHIZACAO SIOn'STA -

האמינו

רבים
כמוהו,
באמונה

רקורן המ"מח ל'שןאל  5RAf:L -ו  EMET LEו MERE" KA
 CRGArt1lA(AQOOS OlIM 00 BRASI\.וRןnnנל ' בר ; 'ל

BOSQUE

ופועלים ברוסיה
בהכרח
יוליך
העם
לשחרור
היהודי .אף על פי כו,

של ירושלים רשאים
יהיו לקחת חלק

הגדולה ולהתנער יחד
עם כולם משינת

בשבט תשלי 20 1 1976

המוות החורפית של

KIBUTZ BROR-CHAIL.

חרשת ציונות ברזיל

העמים

קביץ בריר-ח'ל

חשו

אכזבה

מרה

לנוכח הפוגרומים
שהתרחשו בשנים

, 1881-2

בעקבות

וחלומותיה
הרעים")  (. 1כבו נאמו
ויורש של ההשכלה,

רציחתו של הצאר
אלכסנדר השני.
רבים מאלה ששרדו
את בתי הכלא
וההגליה לסיביר

עם

בעמדה

ימי

הס

הביניים

יאמר

העמים

שאביב

החל

ינקטו

המהפכה הצרפתית ושביו העמים שנחשבו למתים ,נמנה
גם העם היהודי ,ששליחותו ההיסטורית וזכותו לקיום
לאומי יש להחזיר על כנם .מבחינה זו אפשר להסיק
שהסוציאליזם של הס ,האתי במהותו ,היה קשור קשר
הדוק לקדמה ושחרור העמים ולאחווה ויחסים ההרמוניים
שישררו ביניהם בעתיד .הס הגיע לסוציאליזם דרך הערכים
האתיים של התנ"ך ונביאיו ,אותם ספג בילדותו באווירה
הרומנטית של תקופת שחרור העמים .עם זאת וכפי

לכך האלימות נגד היהודים צריכה להתפרש כתסמיו חיובי
לקראת התקוממות מהפכנית בעתיד לבוא .מבט קשוב
על שנים אלו ילביט את תחושת האכזבה ומיעוט הציפיות
לגבי הסיכוי לממש את שחרור יהודי האימפריה הצארית
באמצעות פעילות התנועה המהפכנית הרוסית.

עסק בראש ובראשונה בהפצת האידיאלים הסוציאליסטים.
אולם הרושם העז שהותיר עליו "עלילת הדם" בדמשק
ב , 1840 -הספיק כדי להזכיר לו שחרות העמים לא
תושלם אלא עם שחרור העם היהודי ו"שום עם מודרני
הנאבק למעו המולדת אינו רשאי לשלול מהעם היהודי

הלך רוח זה מסביר את הופעת הטקסטים הראשונים
המצדדים בפתרוו לאומי לבעיה היהודית ,כגוו אלה של
משה לייב לילנבלום ,פרץ סמולנסקיולאו פינסקר ,מחבר
המסה בעלת ההשפעה "אוטואמנציפציה" ,שיצאה לאור
גם בפורטוגזית בעת צעירותנו .ברל כצנלסוו ,אחת הדמויות

שהתוודה

32

 , Narodnaya Voliaאשר הסעירו את רוסיה הצארית,
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בתחיית

1.

שקעו בגופם ובנפשם בתנועות

שלמה ששחרורם
החברתי של איכרים

גם בניה המיותמים

י

לביו הרעיונות הסוציאליסט"ם.
עמיתיו לאמונה במזרח אירופה חוו דווקא תהליך הפוך;

"שכח" את עמו ועברו במשך

20

חדשה  -תוך חיפוש דרך חזרה לעם היהודי  -אחר
שנוכחו לדעת שחבריהם הרוסים ,הלא יהודים ,ראו
בפוגרומים "תופעה של מרד המונים" נגד נצלניהם .אי

שנה ,בהם

זכות זהה ,מבלי ליפול בסתירה גסה ולחולל התאבדות

הבולטות בתבועת העבודה בתקופה המכריעה של

מ  Iסרית") .( 2מבט קפדני על יצירתו העיקרית "רומא
וירושלים" ,מגלה שלרעיונותיו הציונ"-םסוציאליסטיים
שורשים עמוקים ביהדות ,שאבותיו הורישו לו ושהוא עצמו
לא חווה עימות חריף ביו התעוררותו ללאומיות היהודית

ההת  IIשבות בארץ ישראל  -שמאמריו תורגמו והודפסו
בפרסומים שלנו והשפיעו בצורה ניכרת על התנועה
שלנו -מזכיר בספרו "פרקים בתולדות תנועת הפועלים"
את המשבר הקשה בו היו שרויים מהפכנים אלה .אחד
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הפע'ל'ס מקרגס ,פאול אכסלרו,ן שקל  ,געקגות משגר
'.ש'א להשתקע גארץ 'שראל ' ,חד עס צע'ר'ס אחר'ס ,
גרל כצנלסוו מספר על מנה'ג'ס סוצ'אל'סט"ס מכוגד'ס
של התקופה ,ג'נ'הס פטר לורוג ואל'זה רקלו '  isוe E
 l lSו  - Recשג'קשו להנ'או מכוונתו " האוטופ'ת " להק'ס
קומונות על האדמה האקזוט'ת של ארץ אגות'ו ,געוד
אכסלרוד מתמסר ,ג Jוף וגנפש למהפכה הסוצ'אל'סט'ת,
תוך כד' התרחקותמהעס

ה'הוד') (, 3

ג'נת"ס הקרע

הרוחנ' ותחושת האכזגה שחוו ה " נרודנ'ק'ס " ה'הוד'ס,

אחר'

, 1881-82

הוג'לו גהמשך,

להולדת

תנועה

סוצ'אל'סט'ת 'הוד'ת  ,שגאה לג'טו' הו גהקמת ה " גונד " -
שא'מץ א'ד'אולוג'ה שגגס'סה השקפה של אוטונומ'ה
לאומ'ת-תרגות'ת גגולה 'והו גע'דוד הקמתו של קגוצות
צ'ונ'ות סוצ'אל'סט'ות ,שהתאגדו סג'ג ,לעת'ד לגוא,

" פועל' צ'וו ",

,

'

I

\

,

I .

התנצחו על רע'ונות ולמענו  ,ה"נו רחוק'ס מע'דו נט'שת
הא'ד'אולוג'ות ,
,
הצב'וו המרכס'סט' המודגש של התנועה ,ה'ה ,במ'דת
מה ,ס'בה לדאגה לשל'ח'ס ' (Jשראל שראו גב'קורת'ות
את תשומת הלב המוגזמת המוקדשת לה'גט'ס

הד' iקטר'נר'ס בהשוואה למאמצ'ס שהשקענו ב'ד'עת

.

)ר'קוד וש'רה (,

ה'הדות ,הכרת 'שראל ותרבותה העממ'ת
חרוט בז'כרונ' השל'ח אמה ספקטור ,ז " ל ,שהודות לקרבה
ב'נ'נו ,ה'ה מתבטא באופו גלו' על התרשמו'ות'ו
מהאור"נטצ'ה הרע'ונ'ת שלנו  ,הוא מצדו ,געל ההתנסות
הא'ש'ת ה'וצאת דופו של " הצבר " מדור הפלמ " ח,

המוקרנת גא'ש'ותו התוססת ,ה'ה משק'ע רגות כף'

,
,

להב'א א('נו את ההוו' ה'שראל'; מלמד אותנו בקולו
הצרוד ש'ר'ם 'שראל'ם '\!,iנש הטפוג' ס גנוסטלג'ה

וברומנט'קה של ה'מ'ס ההס,

גתולדות שנ' הזרמ'ס ,ה " גונד'סט' " והפועל'-צ'ונ '.לא
פסקו לרגע הו'כוח'ס והמתח'ס הפנ'מ"ס ג'ו א'ד'אל
אונ'גרסאל' של שחרור חגרת' לג'ו הא'ד'אל הלאומנ' של
שחרור עס ,העס ה'הוד'  ,אף אס א'ו זה הגורס הגלעד'.
הוא מסג'ר הפ'לוג'ס והמחלוקות גתוך תנועות אלה  ,א'ו
זה המקוס כד' להרח'ג גפרט'ס הנוגע'ס להתרחשו'ות
אלו גתולדות תנועת הפועל'ם ' ה'הוד'ת ,גכוונת' רק להזכ'ר

אף שנולדת' בא'רופה ולמדת' גחדר גע"רה קטנה
בגל'צ'ה  ,כאשר ה"ד'ש משמשת כשפת אם ,וגדלת' בג'ת
'הוד' מטורת '.התהל'ך הטגע' של הטמעה תרגות'ת
בברז ' ל ודח"ת " ה"ד'שק"ט "  ,לא פטח גס על '.עד
להצטרפות' לתנועה ,אחר' מספר שנ'ם בהו השת"כת'
לאגודת הצופ'ם המקומ'ת  ,כבר גתנועה ,מוקטמ'ם מג'לו'

t

י

.
, '.1 ,

הטפרות המרכט'טט'ת ,טפרות העשו'ה,

"

כך חשגנו  ,לפענח כל תעלומות ה'קוס,
נה"תה

מבח'נה

א'נטלקטואל ' ת

ותרגות'ת בעלת חש'בות מרכז'ת  ,מעל
ומעבר לכל דבר אחר,

אף על פ' כו ,טבורנ' שהש'נו' הגדול
בהשקפת העולם של' חל ב , 1951-כאשר
נטעת' ל " מכוו למדר'כ' חו " ל " ב'רושל'ס,
'צ'רת הקשר עם המקורות

והכרת

הה  Iסטוריה היהודית ,לומוך השפה
והטפרות העבר'ת

I
ראש הממשלה ד Iד בן גו ר י וו עם חברים

את העוגדה שהמתח ג'ו סוצ'אל'זס לצ'ונות ,שלעת'ס
נראה כדיכוטומיה שאונה נותנת לפשרה ,הוה קוום הרבה

לפנ' צמ'חתו של תנועות נוער 'הוד'ות ותנועת " דרור ".
התנועה גגרז'ל ,וגפרט גסו פאולו ,התאפ"נה גגווו

א'ד'אולוג' בעל עוצמה ,ש'סודות'ו גמרכס'זס
הסוצ'אל-דמוקרט' )המרכס ' זס האוסטר'( של
הא'נטרנצ'ונל השנ '.גנ'גוד למרכס'זס הלנ'נ'סט '.עמו
הזדהתה

וכנ'טה ראשונ'ת

לתחוס המכונה באקדמ'ה " מדע'
ה'הדות "  ,גנוטף למגע המוחש' עס הנוף
הפ'ז' והאנוש' של המד'נה הצע'רה ,שזה
עתה 'צא ממלחמת העצמאות שלה ,ה'ה
כזרקור אור בחש'כה ,מפגש זה אפשר לנו
למצוא את הד'אפזוו הנכוו והמאוזו למה
שהגנו כ " צ'ונות טוצ'אל'סט'ת ",
הא'ד'אולוג'ה של תנועת דרור  ,מרכט
והמטר'אל'זם הה'סטור' א'נם מטב'ר'ם " הכול "  ,אף לא
את מהלך הה'טטור' של העס ה'הוד '.למרות שהל'טוש
הת'אורט ' של בר גורוכוב תרם רגות להבנת חלק
מתהל'כ'ו  ,זכורה ל' החש'בות ש"חטנו לטפרוו של בורוכוב
" הא'נטרט'ס של המעמד והשאלה הלאומ'ת "  ,ש'צא לאור
בפורטוגז'ת גתוטפת ההערה " :חוברת זאת פורסמה על
' ד ' קגוצת אחווה  ,טנ'ף ר'ו של ארגוו הנוער הצ'ונ' דרור.. ,
לרגל פת ' חת ק'גוץ-הכשרה ע'ו דורות 27 ,במרט," 1949 ,

•
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תנועת " השומר הצע'ר  ",דגר שהנ'ע את

הו'כוח'ס הנודע'ס במפגש'ס ג'ו חגר' שת' התנועות,

גפ'נת הרחוגות הסמוכ'ס ל " סנ'ף " של התנועה ,מ' לא
זוכר א'ך עס חצ'

הכר'ך ,שנרכש גג'ת הקפה הסמוך,

ג'ד או עס חלק ממנו גפה ,ה'ו ה " א'ד'אולוג'ס " מתעמת'ס
גט'עונ'ס געד ונגד מושג האוונגרד המהפכנ' של הגולשג'ק
לנ'ו לעומת תורתו של ה " ר'אקצ' Iנר " קרל קאוצק' ,
אחר'ו אנו הלכנו 'המט'פה לח ' דוד המודעות גקרג
ההמונ'ס ,גדרכ'ס דמוקרט'ות ,לקראת מהפכה

הח"גת •

לבוא מלמטה מעלה ,ה'ו אלה זמנ'ס טוג'ס ,גהס
א'ד'אולוג'ה העס'קה את מוחס של הצע'ר'ס ובנ' אדס

הטפרוו של בורוכוב ש'מש כמשקל נגד לטפר בשם
" ההשקפה המטריאל י סטית על השאלה היהודית "  ,שיצא
לאור גפורטוגז'ת גאותה התקופה  ,ושנכתג על 'ד'
אברהס לאוו ,צע'ר בוגר " השומר הצע'ר " בבלג'ה ,שט"ס
את 'מ'ו בצורה טרג'ת גאושוו'ץ ,ג'צ'רתו ,שלא הטפ'ק
לט"ס ,ושפורטמה בצרפת'ת ג  , 1942-ב'קש המחגר
להוכ'ח ,בהטתמך על המטר'אל'זס הה'סטור '.שנ'תו
להט'ק מעצם מהלך תולדות העם ה'הוד' שהגשמת
הצ'ונות והקמת מד'נה 'הוד'ת א'נו 'ש'מות ,עצם ח"ו של
אגרהם לאוו משמש בודא' פרד'גמה לצע'ר צ'ונ'

•
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סוציאליסטי ,שהתלבט זמו ממושך ביו שני זרמים
אידיאולוגים והחליט לבסוף להתמסר לתנועה
הטרוצקיסטית .הספר ,החושף מידע ראשוני ושטחי למדי
בתולדות היהודים ומאמץ מוצהר ,אך לבתי מוצלח ,למסגרו
במושג המרכסיסטי של עם-מעמ,ד תורגם לפורטוגזית
ויצא לאור שנית ב  , 1981-כפי הנראה כדי להרגיע את
ספקותיהו של מספר יהודים ולא יהודים פסבדו-
שמאלניים ,שטרם השלימו עם העובדה שהמדינה היהודית
היא מציאות בלתי הפיכה מאז . 1948
לגופו של ענייו ,איו בכוחם של תיאוריה בוחת או אידיאולוג
כלשהו כדי למצות את התהיות שצצו נוכח הופעתה
וגורלה של הלאומיות היהודית ודרכי האמנציפציה של
האנושות .צדק שלמה בר-גיל  -במחקרו החשוב והחלוצי
על תולדות התנועה שלנו בארגנטינה בשם "נעורים -
חזווומציאות מדרור וגורדוניה עד איחוד הבונים בארגנטינה

"- 1934-1972

האידיאלים שבנפשם ,כדי להתמסר לפעילות תנועות
השמאל בברזיל ,פעילות שהייתה לעתים כרוכה בתשלום
מחיר גבוה .זכורה היטב ,עזיבתו של אחד מהחברים
המובילים בתנועה בסו פאולו ,ב , 1952-הנשענת על
השקפה לפיה התמסרות למאבק ולהגשמת הסוציאליזם
בברזיל היה צו העולה על חיי קיבוץ בלב המדבר המזרח
תיכוני .עמדה זו המחישה את ההזדהות הלוקה בחסר

והשטחית עם הלאומיות היהודית ,שנבעה קשר הרופף
ליהדות ,וקרוב לודא.י מהתלבטויותיו הפנימיות בזמו
חברותו בתנועת הנוער .לא מעטים הלכו בעקבותיו ובחרו
באופציה זו .אף על פי כו הנהגת התנועה השכילה לפעול
ביעילות ,באמצעות מסע של הסברה חינוכית כדי להתגבר
על המשבר.
תנועות נוער אחרות הכירו מצבים ,אם לא זהים ,לפחות
דומים ,שהיו לעתים מלווים בנזק ניכר .נחוס מנדל,
באוטוביוגרפיה שלו ,מספר מה אירע ב"השומר הצעיר"

שבהתייחסו לשאלת האידיאולוגיה בתנועה

בריו דה ז'ניירו ,ב , 1946-שנת הקמת התנועה בעיר זו,

הדגיש את תפקיד ותרומת מבשריה ,הווה אומר ,נחמו

כאשר קבוצת חברים החליטה להצטרף למפלגה
הקומוניסטית .בימים אלה שהה בברזיל שליח הקרו

סירקיו ,א.ד .גורדוו ,בר בורוכוב וברל כצנלסוו ,האחרוו
כדמות המסמלת את הסינתזה ביו ציונות לסוציאליזם,
כפי שהיא אמורה להיות מובנת ומועברת בתנועה .בר-גיל
גם נותו להביו שהוויכוח האידיאולוגי ביו חברי התנועה,
בסוגיה זו ,היה מבצבץ מדי פעם)  (. 4אני מעיז להניח,
בתור ספקולציה ומבלי לבסס את הטענה בצורה ראויה,
שאולי תנועתנו בארגנטינה ,הודות לרמת התודעה היהודית
שלה ,הנובעת מקהילה גדולה יותר מבחינה מספרית וחיי
התרבות היהודיים העולים על אלה של הברזילאית) מספר
רב של מוסדות חינוך ,עיתונות ,וביטאונים וכדומה( ,נטתה
פחות להטיל ספק בלגיטימיות של ההתמזגות ביו ציונות
לסוציאליזם .הנני זוכר ,בצורה די ברורה ,כי בדרך כלל
הייתה לחברינו הארגנטינאים הכנה טובה יותר בכל הקשור

לנושאים היהודים הכלולים בקוריקולום של המכוו
למדריכים ,למעט כמובו מקרים יוצאים מו הכלל .חלק
גדול מהם למדו בבתי ספר יהודיים ,הייתה להם שליטה
טובה בשפה העברית והתמצאות במסורת היהודית .באשר

לטיב הדאגות האידיאולוגיות שהעסיקו את התנועה

הקיימת ,המזוהה עם "השומר הצעיר" ,נתו ביסטריצק.י

שנתבקש להתערב במצב העדין שנוצר בתנועה)  (. 6נעמי
קיטרוו ,בספרה הביוגראפי על משה קיטרוו ,מתייחסת
לשהותו של הנ"ל בצ'ילה ב , 1945-שנה בה קמה תנועת
דרור במדינה זו .המחברת מצטטת מכתב של קיטרוו בו
הוא מדווח ש"מצא צעירים מתנועת דרור החברים בנוער

הקומוניסטי המקומ.י .( 7 ") ..איו אנו יודעים מה היו התוצאות

של השתייכות כפולה זו  ,אך ניתו להניח שבשלב מסוים
הייתה הכרעה ביו אחד הארגונים האלה.
לסיום ובהקשר לוויכוח הפנימי או למתח האידיאולוג.י
אליו התייחסנו במאמר קצר זה ,שהיה קיים בתנועתנו
ובתנועות אחרות ,נשאלת השאלה האם תופעה זו אינה
נמנית ביו הגורמים לאי הישארותם של "חברים" בישראל,
שעם עזיבתם את הקיבוץ מטעמים אישיים ,בחרו לחזור
למדינות מהו באו .שאלה מורכבת ,שעוד תעסיק
חשיבתנו ,אך שקרוב לודאי אין עליה תשובה פסקנית

הארגנטינאית ,אפשר ללמוד מתוכנית הסמינר שנערך

ומשכנעת.

בינואר  1945בקורדובה .התוכנית מוקדשת בעיקר למה
שכונה אז "חלוציות" ,וכוללת תכנים הקשורים במהותם
ליהדות ולהגשמה הציונית)  (. 5ידוע לנו שחברינו ,מייסדי
סניפי התנועה בפורטו אלגרה וקוריטיבה ,השתתפו

)  ( 1ביו רומי לירושלים וכתבים אחרים. 1862 ,
)  (2השפעתו של שפינוזה הייתה בעלת משקל וניכרת בפירושו
האישי של הס הממזג חשיבתו של הראשוו עם מושגים

בסמינרים מסוג זה ,וניתו לשער את מידת התועלת

הגליאנים ומשיחיות יהודית .בחזוו האידיאולוגי שלו הוא משתמש
לעתים קרובות בביטוי "העיקרוו המאחד של היקום" .על השקפת
עולמו ראה המבוא של מרטין בובר ליצירתו של משה הס,
"כתבים כלליים" ,הספרייה הציונית ,ירושלים, 1956 ,עמודים

אולם לא לכל "החברים" הזדמו להם ללמוד במכוו
למדריכים )מוסד שסייע לרבים במפגש עם שורשיהם(,
לבוא מבתים בהם שמרו בצורה זו או אחרת על המסורת
היהודית או ללמוד בבית ספר יהוד.י דבר שעל פניו אמור
היה לסייע להם למצוא תשובות להתלבטויותיהם באשר

.24 - 9

) (4
) (5
) " (6משחק

או עזבו את התנועה ,תוך שהם נושאים עמם את

גבעת חביבה ,2003 , ,עמודים . 129-120
) " (7ביו שלוש יבשות" חיי משה קיטרוו ,הוצאת כרמל, 2005 ,
עמ' .211-212

שהפיקו מהמגע עם התנועה בארגנטינה ,בתקופת

הקמתה של התנועה בברזיל.

לבחירת דרכם .אחדים מ"החברים" ,כדוגמת אלה מו
העבר הרחוק יותר ,המוזכרים לעיל ,בשלב מסוים התנתקו

)  (3פרקים בתולדות תנועת הפועלים ,כתבי ב .כצנלסוו ,דבר,
, 1949עמ'

.59-57-

יד טבנקיו,

,2007

בעיקר עמ'

. 136 - 125

חוברת רישומי סמינר ,דרור ,בואנוס איירס,

. 1945

ילדים" ,סיפור עליותיו של חלוץ מברזיל ,יד יערי,

נחמן פלנל
ן

פרופסור מן המניין להיסטוריה ומחשבה של ימי הביניים באוניברסיטת סן פאולו ,חבר מייסד של המרכז ללימודים יהודים
באוניברסיטה)  (; 1969מייסד הארכיון היסטורי יהודי-ברזילאי)  (; 1976פרסם ספרים ומאות מאמרים בתחום תולדות
ימי הביניים ותולדות היהודים בברזיל .חי בישראל מ  1956-עד  .1964מכהן היום בתור מנהל מחקר ופרויקטים של
הארכיון ההיסטורי היהודי-ברזילאי.
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