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   18-יהודים ופשיעה במאה ה, החברה האנגלית: מבוא
  

  
הוא לא . "השיב היהודי, "ראיתי שזה לא יהיה קל ללמד אותו את המקצוע"

  ".כמו ילדים אחרים במצבו
אחרת כבר מזמן הוא היה הופך ", רטן האיש, "שדיקח אותו ה! זה נכון, כן"

  ."לגנב
זה ... "המשיך היהודי, "לא הצלחתי להשחית אותו. לא היתה לי שליטה עליו"

  1".לא היה אצלו בדם
  
  

 
' ורג'איור של ג. אוליבר טוויסט מובא בפני פייגין לאחר שברח ממנו בפעם הראשונה: 1איור 

 של דיקנס' אוליבר טוויסט'למהדורה הראשונה של ) Cruikshank(קרוקשנק 

  

שהיה בעל השפעה רבה על ', אוליבר טוויסט'פרסם דיקנס את הספר  1839- ל 1837בין השנים 

דמותו המושחתת של הפושע היהודי פייגין הדהדה בתודעה האנגלית . דימוי היהודי באנגליה

' ורג'גאיורו של  2.קבעה כדימוי לפשיעה יהודיתוהת, 20-ואף לתוך המאה ה 19- במהלך המאה ה

, לאחר שכבר הצליח להשתחרר מאחיזתו קרוקשנק לסצינה בה מגיע אוליבר לידיו של פייגין

בה ממלכת אופל , אוליבר התמים והמפוחד מובל בכוח אל תוך מרתף חשוך: זה מגלם היטב דימוי

יהודי המאופיין בכל , די פייגיןהיא נשלטת בי. נאורכללים אחרים מאלו שבעולם הפועלים 

מאחורי דמותו של אוליבר  .התכונות הפיזיוגנומיות שייחסה האנטישמיות הפופולרית ליהודים

שהמתים  השומרהכלב המיתולוגי  –אלוזיה לקרברוס תוך , באיור ניצב כלבו של הפושע סייקס

                                                 
ישראל , שלמה נאה: ולשפרה באופן ניכר, אני מודה מקרב לב לכל הקוראים שסייעו בידי להוציא את עבודתי אל הפועל* 

 .נעמי, וכמובן אשתי, יובל
 .26פרק , אוליבר טוויסט, דיקנס 1
 . שהשפיעו זה על זה, אתייחס כאן לשאלה החשובה בדבר היחסים בין היצירה הספרותית ובין הדימוי הפופולרילא  2
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איירים מהמ, לאיוריו של קרוקשנק .עולם החייםמלכת השאול בחזרה למלא יצאו מ

היה תפקיד משמעותי לצד , והקריקטוריסטים הפוליטיים החשובים באנגליה הויקטוריאנית

  .הדימוי הויזואלי והטקסטואלי הזינו זה את זה; הטקסט בעיצוב הדימוי של פייגין כפושע היהודי

עיסוקו , סייקס) יהודי-הלא(בניגוד לפושע , על אף שאינו רוצח ואף לא גונב באופן ישיר

ציר העלילה הוא . לכידת ילדים אנגלים והפעלתם כפושעים: הוא המושחת ביותר יגיןשל פי

מאמציו של , המרחב של פייגין, מעבריו של אוליבר בין המרחב הנורמטיבי ובין המרחב האפל

לצד . מאבקו של אוליבר להשתחרר מאחיזתו, ומנגד, פייגין לשלוט בחייו וברוחו של אוליבר

מצטייר מאבק מיתי , ה בסיפור כלפי קלקלות שונות בחברה האנגליתהביקורת החברתית העול

  . שמתרחש על גבי דמותו של הילד אוליבר, כמעט בין יהודיות פושעת ובין האנגליות התמה

היסטורית - אופייה המיתי של דמותו של פייגין יוצר רושם שהיא מתבססת על תפיסה א

אולם המפגש . ניים ועד העת החדשהשלא השתנתה במהותה מימי הבי, של פשיעה יהודית

 17-במאות ה, עם פשיעתם של יהודים –וכחלק ממנו , ההיסטורי של החברה האנגלית עם יהודים

 18-לאורך המאה ה. הוביל קווי שינוי לא פחות משמעותיים מאשר המרכיבים שהוא שימר, 18-וה

הן הצטלבו זו עם זו ועם ושתי, השתנו הן התופעה החברתית של פשיעת יהודים והן הדימוי שלה

התהליכים ההיסטוריים החברתיים והתרבותיים שעברו על אנגליה במעבר לעת החדשה 

היה , מראשית התקופה הויקטוריאנית, במובנים רבים הדימוי המטפיזי של פייגין. המאוחרת

  . 18-נראה זר על רקע המאה ה

יים ושל תפיסות של היחסים החברת' עצב חשוף'דימוי הפשיעה חשוב מפני שהוא 

ולפיכך בחינתו ההיסטורית יכולה  –החטא והכפרה , החברה, תפיסת הסובייקט –תרבותיות 

הנחתי היא שבחינת דימוי הפשיעה היהודית במאה , בשל כך. להאיר תהליכי שינוי בתחומים אלה

יכולה לתרום זווית נוספת , התיישבות היהודים באנגליהראשית התקופה שלאחר , 18- ה

' פייגין'לאור הדימוי המיתי של . המודרנית אנגלית-ותית להבנת ההיסטוריה היהודיתומשמע

בחינת ההתייחסויות המוקדמות לפשיעה , 19-של המאה ה) ולא רק כדמות ספרותית, כמושג(

, אני טוען בעבודה, בהיבט זה. היהודית משמעותית גם בתור חשיפת המצע לצמיחתו של דימוי זה

הדימוי המיתי של היהודי הפושע של ימי הביניים ובין הדימוי המיתי של  עמדה בין 18-המאה ה

את התהליכים שעבר דימוי הפשיעה היהודית במהלך תקופת ביניים זו אבקש . 19- המאה ה

  . לחשוף להלן

באמצעות בחינת התופעה הקונקרטית של פשיעת יהודים לצד בחינה ספרותית של 

, לבחון את תפיסת היהודיּות ביקשתי', ספרות פשע'של  הדימויים שיצרו כותבי טקסטים שונים

 הזהות הבריטית בהקשר של תהליך יצירת, את היחסים בין יהודיּות ואנגליּות ,ובאופן כללי יותר

אפתח בסקירה , אולם לפני שאציג את תוכנית ומבנה העבודה ואת טענותי הכלליות. 18-במאה ה

  .       סתמבואית של התחומים עליהם עבודה זו מתבס

  

   .א

חברה היא היתה  17-לקראת סוף המאה ה. את פניה שינתה החברה האנגלית 18- במהלך המאה ה

 ;)נטרי'הג(קרקעות האצולת של  התחת הגמוניושרויה הומוגנית מבחינה אתנית , כפרית בעיקרה

של  מרכזּה, הטרוגנית מבחינה אתנית, בחלקה הגדול חברה עירוניתכעבור מאה היא היתה 
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כלכלי המניע הדומיננטי שבה היה -ואשר הכוח החברתי, מסחרית באופייה, פריה רחבהאימ

  . הבורגנות

התרחש באנגליה אירוע , 17-סביב מחצית המאה ה, ראשיתם של תהליכי השינוי הללועם 

בדצמבר . אשר על אף משמעותו החברתית המועטה היה בעל משמעות סמלית רבה, חדשני נוסף

כדי לדון בזכויות ) Whitehall(רומוול ועידה פרלמנטרית בווייטהול כינס אוליבר ק 1655

: לצעד זה קדמו כמה מהלכים. 13-ממנה גורשו בסוף המאה ה ,ההתיישבות של יהודים באנגליה

שלא זכתה פנייה , מתן היתר ישיבה ואזרחות ליהודיםלנעשתה פנייה אנונימית לפרלמנט  1649-ב

ל עצמו לעורר בפרלמנט דיון על שאלת התיישבותם של יהודים ניסה קרומוו 1655-ב; להתייחסות

האינטלקטואל ואיש , ישראל-ובסוף ספטמבר של אותה שנה הזמין ללונדון את מנשה בן, באנגליה

ופרסם , ישראל הגיע ללונדון-בן; הציבור היהודי שפעל לביסוס זכויותיהם של יהודים באירופה

 3.בבקשה להיתר ישיבה וזכויות אזרח ליהודים English Council of State-את אגרתו ל

הוועידה ישבה על המדוכה במשך . התכנסות ועידת ווייטהול עוררה עניין ציבורי ופולמוס רחב

של הפרלמנט או של קרומוול בשאלת  ,הכלשהי שלרשמית אולם אין עדות להכרעה , שבועיים

   4.כאלהבפשטות נראה כי היעדר זה מלמד שלא היו ; זכויות היהודים

נראה שלמהלכים הפרלמנטריים היו בכל זאת , אולם על אף היעדרה של הצהרה רשמית

התקיימה העלמת עין מופגנת מנוכחותם של יהודים באנגליה ומניהול חיים , לאחריהם. השלכות

בתחילה בעיקר ממשפחות סוחרים ממוצא , הקהילה היהודית צמחה בהדרגה. דתיים מוצנעים

, יהודים בסוף המאה 900-מ. כבר החל זרם הגירה של אשכנזים 17- המאה ה ולקראת סוף, איברי

על ההיסטוריה החברתית של . עשרים שנה מאוחר יותר 8,000-צמחה הקהילה היהודית לכ

  .היהודים באנגליה בתקופה זו ארחיב בפרק הראשון

   

  'מלמטה'אנגלית כהיסטוריה -ההיסטוריה היהודית  .ב

ת בנוגע לזכויותיהם של יהודים באנגליה הביאה לעמימות לגבי היעדר הכרעה פרלמנטרית רשמי

שאיפשרה לבעלי אינטרסים מסחריים או דתיים לפעול לדחיקתם או לצמצום והיא , מעמדם

ליהודים עצמם לעקוף חלק מהמגבלות שהוטלו על גם עמימות סייעה ה, עם זאת. זכויותיהם

ינים של אי התייחסות פוליטית מוגדרת מצב העני 5.ולבסס את מעמדם הכלכלי והחברתי, זרים

אנגלית במשך למעלה -המשיך לאפיין את ההיסטוריה היהודית ,קוו ליברלי יחסית- לצד סטטוס

בקרב חוקרי הדור הנוכחי קיימת תמימות דעים שההיסטוריה של  6.ממאה וחמישים שנה

מוצהרת של  מאשר ממדיניות ',מלמטה, 'עממייםהיהודים באנגליה הושפעה יותר מתהליכים 

האקולטורציה של היהודים באנגליה הקדימה את האינטגרציה החברתית . הממסד הפוליטי

מקובל לתארך את האמנציפציה של יהודי (ושתיהן הקדימו את האמנציפציה הפוליטית , שלהם

                                                 
היתר הקמת בתי ; היתר הקמת בתי כנסת; פרטי בקשתו של בן ישראל היו קבלת יהודים כאזרחים והגנתם בידי המדינה3

אוטונומיה רבנית ; Lord Protector-מגרים שבועת נאמנות למינוי נציג מדינה שיקבל מהיהודים ה; היתרי סחר חופשי; קברות
ביטול כל החוקים המפלים את היהודים ומתן ; עם אפשרות פנייה לרשויות החוק האזרחיות, למשפט פנימי על פי דיני התורה

 . Lord Protector -אפשרות ליהודים לחיות בבטחה באנגליה תחת הגנת ה
 .21-34' עמ, יהודים בהיסטוריה של אנגליה, ץ"כ; 4-6' עמ, מגירוש לשיבה, ֵהַסיון 4
  .146-147' עמ  ,יהודים בהיסטוריה של אנגליה, ץ"כ 5
, יהודי אנגליה הגיאורגיאנית, אנדלמןראה . מעמדם של היהודים לא הוגדר לא על ידי חוקי הגנה ולא על ידי חוקים מפלים 6

 .110-111' עמ
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הורשו יהודים  1845-אולם כבר ב, הורשו יהודים לשמש כחברי פרלמנטהשנה בה , 1858- אנגליה ל

  7).ל המשרות המוניציפליותלשמש בכ

, אפיינה הן את הממסד האנגלי עיצוב המציאותלממסד על  ההשפעה המועטה שהיתה

והן את הממסד , שנמנע מלטפל באופן מוצהר בשאלות הנוגעות ליחסי היהודים והמדינה האנגלית

 .השפעתו היתה קלושה, שעל אף נסיונותיו לשלוט בתהליכים החברתיים והתרבותיים, הרבני

אנגלי -והאתוס היהודי, ההתמודדות היהודית עם המודרנה באנגליה היתה פרגמטית במהותה

בו , אנגלי מזה שבגרמניה-בכך נבדל המצב היהודי. התעצב לאור הפרקטיקות של הציבור הרחב

בה עיצבה , ומזה שבצרפת, מעצב מרכזית ההשכלה של האליטה היהודית היה כוח ילאידאולוגי

התהוותה של חברה  8.אזרחית-ידאולוגיה פוליטיתבאמצעות א החברתיים את היחסיםהמדינה 

היתה תלויה במידת רצונו של ציבור היהודים  ,להבדיל מחברה יהודית באנגליה ,אנגלית-יהודית

לאור זאת אני . אותו אליה לאמץ את הזהות האנגלית ובמידת רצונה של החברה האנגלית לקבל

היא כלי מחקרי  ',מלמטה'המדגישה את התהליכים , עממיתסבור שמתודולוגיה של היסטוריה 

, לא פחות מאשר היסטוריה אינטלקטואלית באנגליההבנת התהליכים ההיסטוריים מועיל ל

עממית של -מחקר הן מכיוון ההיסטוריה התרבותית מתודולוגיה זו מחייבת. כלכלית או פוליטית

בשל מגבלות  אולם .של החברה הכללית והן מכיוון התרבות העממית, החברה היהודית באנגלית

, המועט ונגישותם המורכבת של החומרים הקיימים מהצד היהודי מספרםהיקף העבודה ובשל 

על אף . אסתפק בנסיון לבחון רק את האופנים בהם תפסה ודמיינה החברה הכללית את היהודים

להאיר את יחסיהם של  אני סבור שבכל זאת יש בו כדי ,ות בהכרחחלקיניב תוצאות השנסיון זה 

  . יהודים עם החברה האנגלית במאה הראשונה לאחר התיישבותם באנגליה

  

  שאלת הזהות הבריטית  .ג

העיסוק עמד של היהודים באנגליה  וההשתלבותבמוקד תהליכי האקולטורציה  ,מטבע הדברים

אפיין לא רק את חברת המהגרים הנקלטים אלא גם את החברה עיסוק זה  .בשאלת הזהות

בתחילת . על פני אזורים רחביםוהתפרש שלטונה  וכפל שטחה 18- שבמהלך המאה ה, ולטתהק

 9;אירלנד סופחה אף ובסופה, ממלכת בריטניה המאוחדת נוצרהסקוטלנד וסופחה המאה 

באמצעות חברת הודו (פקטו בחלקים גדולים בהודו -ממחצית המאה שלטה בריטניה דה

במהלך כל אותה העת . לוניות שבאמריקה הצפוניתועד לסוף המאה החזיקה בקו 10,)המזרחית

                                                 
יהדות , אלדרמן על תהליך האמנציפציה הפוליטית של היהודים ראה. 10-11' עמ ,יהודי אנגליה הגיאורגיאנית, אנדלמן 7

 . 2פרק , בריטניה המודרנית
והיא נשארה דומיננטית במונוגרפיות ההיסטוריות על יהודי , טענה זו מקובלת מאז ראשית המחקר ההיסטורי על יהודי אנגליה 8

, )יהודי אנגליה הגיאורגיאנית( 1979צות בספרו המקיף שיצא בשנת טוד אנדלמן טען כך בנחר. אנגליה מהעשורים האחרונים
ההיסטוריון דוד רודרמן הינו החוקר . )יהודים בהיסטוריה של אנגליה( 1994-ץ בספרו מ"ובמסלול זה המשיך גם דויד כ

אולם טענתו לא היתה , היחידי שיצא כנגד טענה זו והדגיש את משמעותן ההיסטורית של דמויות אינטלקטואלים יהודים אנגלים

שסוקר , באנגליה' השכלה, 'רודרמןראה . לגבי ההשפעה הציבורית של הרעיונות אלא התייחסה למשמעותם האינטלקטואלית

סייג אנדלמן את גישתו והסכים עם רודרמן על כך  1999במהדורה המחודשת של ספרו משנת . ומפנה גם למחקרים קודמים
הוא החזיק בגישתו הכללית כי התהליכים ההיסטוריים , עם זאת. אלים יהודים אנגליםשהרחיק מדי בהתעלמותו מאינטלקטו

 .עממיות ופחות מתמורות אינטלקטואליות- שהניעו את החברה היהודית באנגליה נבעו מתמורות חברתיות
 Union of the Crowns,(יימס השישי 'על אף שאנגליה וסקוטלנד היו נתונות תחת מלוכה משותפת מאז עלייתו לכתר של ג 9

- הנרי השמיני השיג ב. המצב מול אירלנד היה דומה. 1707איחוד פוליטי מלא הושג רק עם הסכם האיחוד בשנת , )1603
בשונה מתהליכי האיחוד עם . 1800אך איחוד פוליטי מלא הושג רק עם הסכם האיחוד בשנת , עם אירלנד' איחוד כתר' 1542

 ).   1542, 1536(ס עם הממלכה האנגלית הושלם על ידי הנרי השמיני איחודה של ווייל, סקוטלנד ואירלנד
שסופחה באופן רשמי לכתר הבריטי רק כמאה שנים מאוחר יותר ובין השליטה , יש כמובן להבחין בין השליטה בבנגל 10

 .  18-שסופחו בשלבים שונים במאה ה, בשטחי האימפריה האחרים
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ויצירתה של זהות , הייתה נתונה בריטניה במצב חדש של ריבוי אתני ודתי תחת אחדות פוליטית

בריטית חדשה ועיצובה מחדש של הזהות האנגלית הוותיקה היו אחד הפרויקטים המרכזיים 

, ירה היהודית מרכיב אתני נוסףבהקשר זה הוסיפה ההג 11.שניצבו בפניה במעבר לעת המודרנית

הנסיון לפתוח פתח . אנגלית ויהודית, שעורר שאלות חדשות והיווה זירה נוספת של עיצוב זהות

והפולמוס הציבורי שהתחולל , 1753של ' חוק היהודים'להתאזרחותם של יהודים בודדים עם 

גם אם , )'רק אהאירועים יוצגו בקצרה להלן בפ(סביבו והביא לביטולו לאחר שכבר אושר 

ממחישים את המשמעות שהייתה לממשק של , חשיבותם במישור ההיסטוריה הפוליטית מועטה

  . החברה האנגלית עם האספקט היהודי של המצב החדש

 –הלכה לונדון ונבנתה כמרכז העצבים של הממלכה המאוחדת  18-מאז ראשית המאה ה

עמוק מהריבוי האתני של הממלכה  וכתוצאה מכך הושפעה באופן –כלכלי ותרבותי , פוליטי

משבר הזהות האנגלית בפרט והבריטית בכלל בא לידי ביטוי . ושיקפה אותו באופן החד ביותר

ולפיכך אפשר לראות בה מקרה מבחן מובהק לשאלת הזהות האנגלית , מובהק דווקא בה

גם אם , התגובות השונות שעלו בלונדון למשבר הזהות. והבריטית בשחר העת החדשה המאוחרת

חושפות את מערכת היחסים , אינן מייצגות בהכרח את ההתמודדויות התרבותיות בפריפריות

  . להגדרה העצמית באופן החד ביותר' אחר'אתנית והשימוש ב-הבין

היעדר מדיניות להגדרת מעמד אזרחי של מיעוטים אתניים אפיין את המדינה הבריטית 

המדינה כמעט ולא , כפי שמעיר אייזק לאנד. יםולא רק כלפי היהוד, ביחסה לכלל המיעוטים

מה שהפך אותו לתהליך שנבע , ניסתה לכוון את שיח הזהות באמצעות רגולציות פוליטיות

אשר פעל בין היתר באמצעות , )מאפיין המתווסף לדברים שנאמרו בסעיף הקודם(' מלמטה'

על אף השלכותיהן של , אם כן 12.'זהות רחוב'ו' אלתור זהות'מנגנונים שלאנד מציע לכנות פעולת 

כדי לבחון את תהליכי , הגות אינטלקטואלית והחלטות פוליטיות על עיצובה של זהות ציבורית

עיתונות וספרות  –הבניית הזהות יש להעניק זכות דיבור ראשונית למוסדות התרבות העממיים 

, )cultural performance(' ביצועים תרבותיים'וערוצים שונים של  ,תיאטרון, בינונית ונמוכה

כוונתי לעמדות תרבותיות ואידיאולוגיות הבאות לידי ביטוי ' ביצוע תרבותי'כאשר במושג 

   13.ולא בהמשגה מילולית, בפעולות

 18-שהיה בעל חשיבות מרכזית בשיקוף ועיצוב זהות בלונדון במאה ה, מוסד עממי שכזה

ו כיצד היווה התיאטרון זירה ממחיש במחקר) Raggusis(מייקל ראגוסיס . היה התיאטרון

ונתפס כמעין בית דין , אתניים בבריטניה- פוליטית ציבורית שעיצבה ושיקפה את היחסים הבין

משמעותו של התיאטרון הייתה מרכזית מאחר שהזהות  14.ציבורי לשאלות חברתיות ותרבותיות

                                                 
קולי רואה את תהליך עיצוב הזהות הבריטית במאה . ד במרכז ספרה של לינדה קוליאיתור תהליכים אלה הוא הפרויקט העומ 11

תוך הנגדה לקתוליות ולצרפתיות . ועם היבשת בכלל, כתהליך שהתרחש לאור נסיבות של חיכוך צבאי מתמשך עם צרפת 18-ה
עם יהודים ממשיים או עם קולי אינה מתייחסת למגע המחודש . החלה להתעצב זהות בריטית שמוקדה הוא הפרוטסטנטיות

של ' בריטיזציה'שקרא ל, ון פוקוק'קולי פוסעת בדרך שהציע ג. בריטים, קוליראה ; מיעוטים אחרים כמרכיב משמעותי בתהליך

כפיתוח המודל של קולי מצביע מייקל ראגוסיס על משמעותם של . היסטוריה בריטית, פוקוקראה , הפרספקטיבה ההיסטורית

גם . 774-776' עמ, ביצועי זהות אתנית, ראגוסיסראה , שבחברה האנגלית בעיצוב הזהות החדשה' אחרים'המיעוטים ה

' עמ, חוק היהודים, רבין. גם דנה רבין מצביעים על החרדות שאפיינו את הציבור האנגלי בכל הנוגע לריבוי האתניראגוסיס ו
 .2פרק , זהותה של אנגליה, קולינס כמבט כללי על תהליכי האיחוד של בריטניה ושאלת הזהות ראה. 160-161

  .91' עמ, זהות מלמטה, לאנד 12
הביצועים התרבותיים הינם . ידי ויקטור טרנר- ידי האנתרופולוג מילטון סינגר והורחב על- נטבע על', ביצוע תרבותי'המושג  13

לסקירה תמציתית . ברתייםבחיי היומיום האישיים והח, אולם הם מופיעים גם מחוץ לתיאטרון הממוסד, תיאטרליים במובהק

 .והפניותיו שם, תיאוריה של ביצוע תרבותי, ברייאנטראה  Cultural Performance Theory-על תחום ה
 .776' עמ, ביצועי זהות אתנית, ראגוסיס 14
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ס אדם לבוש והגייה נתפ, באמצעות מראה; הבריטית החדשה היתה פרפורמטיבית ביסודה

ותחומים אלה עמדו במוקדן של מגמות אקולטורציה והן של פעולות מחאה ', אחר'כמשויך או כ

אולם בבריטניה של , במובן מסוים תחומים אלה רלוונטים לכל השתייכות תרבותית. והתבדלות

אני מאמץ כאן את . בהגדרת הזהות ייחודיהתרבותי היה מרכזי באופן הביצוע  18-המאה ה

שעלתה באנגליה ) 'משטר הזהות הישן'(ייחודית ' מערכת זהות'שאיתר רור ורמן התיזה של ד

של ' נשף מסיכות'ת תרבושהתבססה על , 18-עד סוף המאה ה הופעל 17-סוף המאה הלקראת 

ביצוע  .מקובל ולעיתים אף רצוי לעבור עליהן, בה גבולות נתפסו כהגדרות שניתן זהויות נזילות

הדת , המעמד, הגזע, המגדרנחשב כגורם המגדיר את ) 'פת תלבושתהחל'(תרבותי כזה או אחר 

   15.שינוי-נתפסו כבנישכולם  ,ואפילו המין

ספרות , אותו אבחן בעבודהאחר אבקש לחשוף דרך מוסד תרבותי  השכז ביצוע תרבותי

אין . שהיתה מרחב נוסף בבית המלאכה של עיצוב הזהות האנגלית המודרנית, הפשע הפופולרית

אם כי בהתחשב בכך שלעיתים קרובות (שקריאת החומרים עצמה היוותה ביצוע תרבותי  כוונתי

כגון סביב , באופן מיוחד באירועים מסוימים –ספרות פופולרית בת התקופה הוקראה בציבור 

אלא שהיא היתה , )גם של הקריאה עצמה ביצועייםיש לבחון את מאפייניה ה –ההוצאות להורג 

, אופן דיבורו והתנהגותו של הנאשם במשפט, הופעתו. 'ביצועי זהות'של מסגרת שעסקה בסוגיות 

נקראו דרך המשקפיים של , באירוע ההוצאה להורג, בשיחותיו עם הכומר ויותר מכל, בבית הכלא

טקסטים מתבססת על הטענה כי לפרשנותי . שאלת ההשתייכות התרבותית והזהות

טקסטואליים , ב הציבורי במגוון אופניםשבאה לידי ביטוי במרח, האידיאולוגיה של החוק

; 18- היתה אחד המרכיבים המרכזיים סביבם התעצבה הזהות האנגלית במאה ה, ומוחשיים

לציבור הרחב היו נקודות ממשק והשתתפות רבות עם המערכת החוקית והוא לא ראה את מוסד 

   . תומכאן גם המשמעות של הפשע לזהות הקולקטיבי 16,החוק כמרוחק או אבסטרקטי

      

  וקריאתה ספרות פשע  .ד

השונים זה מזה הן בערוץ , תחת הכותרת ספרות פשע אני כולל מגוון רחב של טקסטים

, עלונים, כתיבה עיתונאית, כגון ביוגרפיות פושעים, הן בסוגה והן באיכות ובמחיר, התקשורתי

ף את על אלו יש להוסי. מסות המתייחסות לשאלות הפשיעה וספרות הטפה, כרזות רחוב

מערכת הכליאה ותהלוכות וטקסי ההוצאה , משפטיהם של פושעים –הביצועים התרבותיים 

בכל אלה נטלו בני התקופה . אשר מילאו תפקיד משמעותי בתרבות העירונית בלונדון –להורג 

 17.לאחר שעובדו האירועים לטקסטים, משתתפים ושנית כקוראיםאו  ראשית כצופים, חלק

והיא היוותה מרכיב , סוגות וטקסטים- ורכבה ממגוון רחב של תתיה, אם כן, ספרות הפשע

  .משמעותי במערכת הביצועים התרבותיים של הציבור הלונדוני

                                                 
. 18-מציע באופן הרחב ביותר את תיזת הזהות הפרפורמטיבית בבריטניה של המאה ה, יצירת העצמי המודרניבספרו , ורמן 15

אך לענייני כאן , שני מהפכי זהּות 18-הוא מאתר במאה ה. 157-217' אך ראה במיוחד עמ, התיזה מוצגת לכל אורך הספר

, אשר העבירה את גרעין זהות האדם מנשמתו הנצחית לתודעתו, ון לוק'גרעינו באפיסטמולוגיה של ג. חשוב הראשון בלבד
מכיוון שאם האדם , נושי היוותה בסיס למהפכת תרבות נזילות הזהות העצמיתנזילותו של הזכרון הא. המאוגדת על ידי הזכרון

לדיונו של ורמן בבסיס . הרי כל מה שכבר אינו זוכר אינו נכלל תחת אותו הסובייקט, הוא סובייקט יציב הודות לזכרונו

לסופו לאחר תהליך שהחל הגיע ' משטר הזהות הישן'. 5וכן פרק  189-197ראה עמודים ' מהפכת הזהות של המשטר הישן'ל

 .המאופיין בעומק פסיכולוגי ויציבות זהותית, והביא להולדתו של סובייקט מודרני, 18-להתרחש רק לקראת סוף המאה ה
, ביוגרפיות פשע, האריס; 87-88' עמ, ספרות הפשע ועצמיות, רבין; 20-33' ובמיוחד עמ 1פרק , זהותה של אנגליה, קולס 16

   .352-354' עמ, טקסי הוצאה להורג, לאקר; 146-147' במיוחד עמ, להורג דת ואידיאולוגיה הוצאה, שארפ; 1-3' עמ
 .טקסי הוצאה להורג, לאקר; הוצאה להורג דת ואידיאולוגיה, שארפ; ביוגרפיות פשע, האריס 17
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התאפיינה ביצירה אינטנסיבית של  18-ועד לסוף המאה ה 17-התקופה שמאמצע המאה ה  

 מסגרות ווןהמרכזיים במג הנושאים היה הפשע אחד 18-עד לסוף המאה ה 18.ספרות פשע בלונדון

 ביוגרפיות 3,000-בלונדון כ בתקופה זו נדפסו(מאוד  גבוהה היתה שהצלחתן, ספרותיות פופולריות

מאמצע המאה . נטועה בהקשר היסטורי חברתי, כמובן, פריחתה של ספרות הפשע 19.)של פושעים

שהביאו , כלכליות ודתיות, עברה אנגליה תהפוכות פוליטיות 18- ועד ראשית המאה ה 17- ה

וחלה עלייה , הוקשחו חוקי ההגנה על הקניין יחד עימן. לחיזוק המעמד הבינוני חסר הקרקעות

הגדרות הפשע והענישה הפכו לציר מרכזי במאבק על  .דרמטית בהחלת עונש המוות בהקשר זה

   20.ועיסוק זה קיבל את ביטויו הספרותי בסוגת הפשע, ההגמוניה

ידת תפוצתם של הטקסטים היא אחת שאלת הפילוח החברתי של קהלי הקוראים ומ

השאלות המרכזיות המעסיקות את חוקרי ספרות הפשע בפרט והספרות העממית בכלל באנגליה 

 של הטקסטים הללו הורכב ככל המרכזי הקוראים כיום מקובלת הטענה שקהל. 18-של המאה ה

, לים"מו החומרים האחרים שהדפיסו אותם סמך זאת על ,הבינוני המעמד בעיקר מבני הנראה

ואולם נראה כי קהל הקוראים לא . נמוך היה שלא ולאור מחירם, לאור הפרסומות שהופיעו בהם

וכמו כן נראה שגם בני , היו גם טקסטים שנמכרו במחיר נמוך במיוחד: היה מוגבל לשכבה זו

יותר נהגו לקרוא טקסטים שכאלו ולא ראו את ספרות הפשיעה כתחום ספרותי  הגבוהות השכבות

   21.נמוכה פיין תרבותהמא

תוצריה הרבים של ספרות הפשע נחקרו לא מעט על ידי היסטוריונים וחוקרי ספרות 

אך רק פעמים , כלכלית או ספרותית, לרוב מתוך פרספקטיבה חברתית, בעשורים האחרונים

; ישנה החמצה לא מבוטלת, אני סבור, בכך. מעטות שימשו כחומרים למחקר היסטוריה תרבותית

התרבות הגבוהה , הפגישה את התרבות העממית, יחד עם הספרות הפופולרית בכלל, הפשעספרות 

צנזורה מסוגים שונים ואינטרסים , לים ומדפיסים"והממסד יחד עם גורמי כוח שונים כגון מו

אני טוען  22.היא היתה מרחב חשוב גם של מתיחות תרבותית, מכיוון שכך. פוליטיים וכלכליים

לקרוא אותם גם , וצריך, ניתן, היסטוריות שיש להציב מול מקורות אלהשבין שאר השאלות ה

   23.כזירה של מתיחות אתנית ודתית וכמשקפים שאלות של זהות

  

  תוכנית העבודה  .ה

באמצעות קריאתה של ספרות הפשע כזירה נוספת בה התרחשה הבניית הזהות הבריטית במאה 

, את היחסים בין יהודיּות ואנגליּות –ללי יותר ובאופן כ, כוונתי לבחון את תפיסת היהודיּות ,18- ה

                                                 
הן חלק קטן ההפניות הבאות . בשלושים השנים האחרונות זכתה ספרות הפשע האנגלית למחקר היסטורי וספרותי רחב 18

ניתוח כללי נמצא ; וידויי פושעים, קראוזמן בן עמוסלסקירה תמציתית וטובה בעברית ראו . בלבד מן הספרות המחקרית בנושא

פשיעה , גלדפלדרואצל , ביוגרפיות פשע, פאלרניתוח ספרותי יסודי ומקיף ניתן לקרוא אצל  ;ביוגרפיות פשע, ראולינגסאצל 

, 17הפניות נוספות ראה לעיל הערה . ספרות פשע פופולרית, נזי'מקושא נגיש באינטרנט אצל ניתוח יסודי של הנ; ונרטיב
 .209-ו 208, 21ולהלן בהערות 

שעבר , בלונדון נחווה ביתר שאת חוסר היציבות של המבנה החברתי. צנטרי במובהק- גם ההקשר הספרותי הינו לונדון 19

היא הפכה לסמל העושר והכוח . המתוארים בספרות הפשע התרכזו בה ואמנם רוב האירועים, 17- תהפוכות מאמצע המאה ה

ובו בזמן לדוגמה לבעייתיות הכרוכה בצמיחה הכלכלית ובתהום ההולכת ונפערת בין המעמד השליט הגבוה למעמדות הנשלטים 

 .  הנמוכים
 . 17-22' ובמיוחד עמ, קניין סמכות וחוק, היי 20
, שומייקר; 4-12' עמ, ביוגרפיות פשע, האריס; 49' עמ, ביוגרפיות פשע, פאלר; 3-4' עמ, ביוגרפיות פשע, ראולינגס 21

 .7-13' עמ, ספרות פשע פופולרית, נזי'מק; 563-565' עמ, פרסומי האולד ביילי
 . 11-16' עמ, ביוגרפיות פשע, ראולינגס; 201-204' עמ, תרבויות עממיות באנגליה, ריי; 1פרק , פשיעה ותרבות, ריינולדס 22
אך מכיוון שענייני , העירוב בין ִּבדיון להתרחשות היסטורית בטקסטים השונים של ספרות הפשע אינו ניתן להתרה פשוטה 23

 . איני מתייחס לשאלה זו, בעיקר העבודה הוא האופן בו נתפסה הפשיעה היהודית
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הדגש ששמתי לאורך העבודה . ואת מקומה של דמות היהודי בפרויקט הבניית הזהות הבריטית

. ולא על יהדות כהגדרה המתמקדת בדת, כמכלול אתני ותרבותי, )Jewishness(הוא על יהודיּות 

היא שמשמעותם של היהודים , ותאותה אבקש להמחיש עם ניתוח המקור, הנחת העבודה שלי

. בתהליכים התרבותיים ההיסטוריים באנגליה אינה עומדת ביחס ישיר לחלקם הזניח באוכלוסיה

סביב שאלת זכויות היהודים באנגליה  17-של המאה ה 60- וה 50-הפולמוס הציבורי של שנות ה

  . דים ממשייםמלמד כי הנושא היהודי יכול לעמוד בלב שיח ציבורי תוסס גם בהיעדר יהו

' ורג'עלייתם של ג –20- מסוף שנות ה(' הקצרה 18-מאה הה'הם מן  שנבחנוהמקורות 

בחרתי בה בשל היותה  24).עלייתו של וויליאם פיט –80-עד תחילת שנות ה, ורוברט וולפול השני

העומדת בהתאמה גם לתמורות , )והאירופאית בכלל(בהיסטוריה האנגלית  יחידה מוגדרת

של הקהילה ' המשטר הישן'שנים אלה מהוות את תקופת . ל היהודים באנגליהבהיסטוריה ש

לאחר הביסוס וההתייצבות שהשיגה בעשורים הראשונים של המאה בתקופת , היהודית באנגליה

ועד לקפיצה בגידול האוכלוסייה ושינוי דפוסי החיים שהביאה , הנהגתו של הרב דוד נייטו

  . המהפכה התעשייתית

כרקע , אסקור את סוגיית הפשיעה היהודית מנקודת מבט חברתיתבפרק הראשון 

את תפיסת הפושע והפשיעה היהודים . בהם אציע ניתוח ספרותי של מקורות, לחלקים הבאים

הפרוסים הן בזמן והן על פני , הקצרה 18-ביקשתי לדגום באמצעות מספר מקרים על פני המאה ה

האיר תמונה של תפיסת הפשיעה היהודית הן ובאמצעות זאת ל, הסוגות של ספרות הפשע-תתי

  . סינכרוני-דיאכרוני והן בציר התרבותי-בציר ההיסטורי

ראשונה מקורות הבוחנים את הפשיעה ב. משתייכים לשתי קבוצות שנבחנוהמקורות 

פוליטי ונועד לקהל יעד משכיל יחסית -חלקם של החיבורים הינו פולמוסי. בלונדון כתופעה כללית

אך מאחר שאלה גם אלה מציגים תמונה , יותר לשעשוע ונועד לקהל יעד מגווןוחלקם נוטה 

ומכיוון , מקורות אלה משמשים אותי כרקע לעיקר העבודה. חברתית של לונדון כללתי אותם יחד

  . וניתחתי אותם באופן אקסטנסיבי) פרק שני( שלםפרק שכך הקדשתי להם 

פשיעה דרך התייחסות לדמויות ה משתייכים מקורות הבוחנים את הילקבוצה השני

 ואניתוח אופני הייצוג של דמויות הפושעים היהודים במקורות הללו ה. ואירועים קונקרטיים

מחולקים באופן כרונולוגי ה, )שביעי-שלישיפרקים (פרקים  חמישהלו  ומוקדשים, עבודתיעיקר 

רביעי אני בוחן מספר בפרק ה, 30-בפרק השלישי אני בוחן מקרה מראשית שנות ה: על פי עשורים

ובפרק השישי אני בוחן ייצוגים , 70-בפרק החמישי אני בוחן מקרה משנות ה, 40- מקרים משנות ה

. בפרק תימטי העוסק בטקס ההוצאה להורגניתוח המקרים נחתם . והלאה 70- מסוף שנות ה

 משתי סדרות פרסומים שהיוו נתח מרכזימחומרי עיתונות ומקורות אלה מורכבים בעיקר 

של משפטים מבית הדין באולד ביילי וחוברות  עיבודים –בספרות הפשע הפופולרית של התקופה 

 18-של המאה ה 70-משנות ה. שפרסם תיאורים ביוגרפיים של הנידונים למוות, גייט-הכומר מניו

והחלו להתפרסם קבצים רחבים שלמעשה איגדו יחד , החלה לדעוך הפופולריות של שתי הסדרות

כדי להקל על רצף הקריאה הבאתי . וגם להם התייחסתי, הכתיבה של שתי הסדרות את מסורות

מקורות אלה עוצבו . סקירה היסטורית של הסדרות הללו יחד עם הפניות מקיפות בנספח לעבודה

" משפטי האולד ביילי"; מתוך מערכת של קונבנציות ושתיהן עמדו תחת צנזורה של רשויות לונדון

                                                 
, לנגפורדראה , ל אנגליהאימצתי את הפריודיזציה שהציעה הסדרה החדשה של אוניברסיטת אוקספורד להיסטוריה ש 24

 .1727-1783אנגליה 
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גייט הכתיבו תבניות - ואת חוברות הכומר מניו, סמכותי אובייקטיביהיו מחויבים לדימוי 

בשל מאפיינים אלה ברור כי קיימת הטיה בייצוג הדמויות . מוסרניות וסמכות כנסייתית

מתוך ההנחה שלאורה , אולם דווקא תבניתיות דוגמטית זו מרכזית עבורי, המתוארות במקורות

  . ייחודיות לפושעים היהודיםניתן לחשוף ביתר בהירות תבניות דימויים 

על אף שדמות היהודי זכתה . תחום טקסטואלי בו לא נגעתי בעבודה הוא התיאטרון

הקישור הראשון בין יהודים לבין פשיעה , במיוחד מזוויות אנטישמיות, באנגליה לייצוג תיאטרלי

 General Burgoyne.25מאת  The Heiressבקומדיה הפופולרית , 1786-בתיאטרון נעשה רק ב

אולם מכיוון שבהקשר התיאטרון דימוי היהודי הפושע , לאחריה הפך קישור זה שכיח יותר

   26.לא התייחסתי אליו בעבודה, משתייך לתקופה מאוחרת יותר

בחירת המקרים נעשתה לפי הקריטריון של מקרה שהסתיים בהוצאה להורג של יהודי 

הן בשל קוצר היריעה והזמן והן מתוך  לא בחנתי מקרים מינוריים יותר של יהודים. בלונדון

ולו בשל הביצוע , ההנחה שלמקרים שהסתיימו בהוצאה להורג היה מטען תרבותי משמעותי יותר

  . התרבותי הנוסף במרחב הציבורי

לקחת כמובן יש  .השתמשתי במקורות שהיו נגישים במאגרי המידע ברשתבעבודה 

, אליהם לא הגעתיואשר ונים לקריטריונים בחשבון את האפשרות שקיימים טקסטים נוספים הע

אולם ככלל רמת הכיסוי של מאגרי המידע המקוונים של חומרים השייכים להיסטוריה הבריטית 

, חומרים הנמצאים בארכיונים מגווניםבהם מכיוון שסרוקים של התקופה גבוהה באופן מרשים ו

    27.היצע הטקסטים שנמצא שם רחב ביותר

דמות היהודי עם הזהות הבריטית המתעצבת בחנתי כמה שאלות לשם הארת יחסיה של   

מהם הביצועים ? ובאיזה אופן הדבר נעשה, מהו דימוי היהודיּות שמעצבים הטקסטים: חתך

יכולים לשמש , והיהודים בכלל, האם פושעים יהודים? התרבותיים של דמויות הפושעים היהודים

השאלה האחרונה תקפה לגבי כל ? לכלל הציבור –שלילית או חיובית  –או כדוגמה מוסרית  כלקח

אולם היא מעניינת במיוחד לגבי הפושעים . 18-והתשובה לה השתנתה במהלך המאה ה, פושע

. היהודים מכיוון שאפשר לראות בה אינדיקטור לשיוכם או אי שיוכם למרחב מוסרי משותף

דת השאלה האם הציבור מצד אחד עומ: ההשתייכות למרחב המוסרי צריכה להיבחן באופן כפול

ענינו בחיוב על זאת רק לאחר ש(האנגלי הנורמטיבי ראה את הפושעים היהודים כחברים בו 

ומהצד השני האם הפושעים היהודים , )כחברים בו ראה את הפושעים בכללהשאלה האם הוא 

 .מוסרי לכלל הציבור לקחהאם הם ראו בכשליהם ובגורלם המר , דהיינו, ככאלהראו את עצמם 

שלא פורסמו על ידי , מניין לנו שהטקסטים: ההיבט השני של השאלה בעייתי מבחינה מתודולוגית

בעייתיות זו מתקיימת ביחס ? אכן משקפים באופן אותנטי את תודעתם, הפושעים היהודים עצמם

ולמעשה ברובם המוחלט של המקרים נראה שההתגברות על , לכל נידון למוות שסיפורו פורסם

                                                 
 .123' עמ, היהודי בדרמה, לאנדה 25
, של שייקספיר' סוחר מונציה'של מארלו ול' יהודי ממלטה'בהקשר לדימוי התיאטרלי כמובן שיש להעניק מעמד מכונן ל 26

אך בשל , בתיאטרון ומעבר לו, 18- אין ספק כי יצירות אלה השפיעו גם על הדימוי היהודי במאה ה. 16- שניהם מסוף המאה ה

 . מגבלות העבודה לא אתייחס אליהן כאן
מפעל דיגיטציה עצום בהיקפו בו נסרקו והוקלדו כל , Old Bailey Online-המאגרים העיקריים בהם השתמשתי הם ה 27

הכולל ( British Newspapers 1600-1900-ה; גייט שהיו נגישים בארכיונים- וחוברות הכומר מניו" משפטי האולד ביילי"

וגם לו טווח , שימש אותי לחומרי העיתונות )17th-18th Century Burney Collection Newspapers-גם את מאגר ה

ששימשו אותי לשאר , Early English Books Online-וה Eighteenth Century Online-וה; כיסוי רחב ביותר

ולא מצאתי בה התייחסויות למקרים , ם הפשיעה היהודית באנגליה דלהיש לציין כי ספרות המחקר המתייחסת לתחו. הטקסטים

 . שלא נמצאו במאגרי המידע
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טענותי לגבי תודעתם העצמית של הנידונים , מכיוון שכך. וך אינה אפשרית כללמחסום התיו

הטקסט המרכזי המתעניין . השערה מבוססת, אני סבור, אם כי, היהודים הינן בגדר השערה בלבד

לרוב משקפים , פיטר ליינבאו ראהוכפי שה, גייט-בתודעת הנידונים הוא חוברות הכומר מניו

כמובן תיתכן האפשרות שדבריהם  28.אותנטי יחסית נידונים באופןהטקסטים את דבריהם של ה

אך מכיוון שתודעתם היא , חייהם עצמםעובדות של הנידונים אינם משקפים באופן אמין את 

  .אינה באה לידי ביטויה זו בעי, העומדת כאן לדיון

 אין להתפלא כי ההתייחסות –קל וחומר כשהם זרים  –כאשר בוחנים פושעים , לכאורה

היא שיחס שכזה לא היה מובן , לאור ניתוח המקורות, טענתי. אליהם היא של שלילה והדרה

,  אפילו הפושע הזר, באמצעות עיצוב דמותו וחייו של הפושע. ובוודאי לא ברירת המחדל, מאליו

, מתוך הנחה זו. שרטטה החברה האנגלית את הנורמות שלה ואת גבולותיה, בטקסטים ובטקסים

. ושעים מאירה מבחינה היסטורית יחסים חברתיים ועמדות תרבותיות כלליותבחינתם של פ

שיש לנקוט בקריאת ההבחנה החשובה , אני סבור, בותיתמנקודת המבט של היסטוריה תר

-ובין הפושע החוץ) ככל שהמושג נשמע אוקסימורוני(' נורמטיבי'טקסטים היא בין הפושע הה

הפושע היהודי עמדה במקרים מסוימים בתוך  בעבודה ביקשתי להראות שדמות. נורמטיבי

וכי ההבחנה בשינויים אלה חשובה להבנת , המרחב הנורמטיבי ובמקרים מסוימים הוצאה ממנו

  .מערכת היחסים של אנגליה עם היהודים

בחנתי בהשוואה לשאר הדמויות המיוצגות יחד עימם  את ייצוג דמויות היהודים

את ההשוואה ערכתי עם הדמויות . יון והשוני ביניהםעל מנת לחדד את נקודות הדמבטקסטים 

מתוך ההשערה שהנחות תרבותיות יבואו לידי ביטוי בולט , המוצגות באותם הקבצים המודפסים

  . בעריכת קבצים שונים, או לא בהכרח, ופחות, יותר באותה פעולת עריכה

, יקף העבודהבשל מגבלות ה. תוכנית מחקר שכזו ניצבת בפני כמה בעיות מתודולוגיות

כדי להצביע ביתר בהירות על האופן הייחודי בו עוצבה ונתפסה . חלקית בה היאהתמונה העולה 

יש לחקור אותה בהשוואה , הפשיעה היהודית וכדי להפריד בין תפיסת יהודיות ותפיסת זרות

ות מגבלות נוספ. מה שלא יכולתי לעשות בעבודה זו, לאופן עיצוב הפשיעה בקרב מיעוטים אחרים

שאלה כיצד נתפסו להמועטה  יהתייחסותשל התמונה ההיסטורית העולה בעבודה נובעות מ

כולם  –אופיים המצומצם של המקורות כן מו, והאנגליּות על ידי היהודים עצמםהפשיעה היהודית 

 18-מקורות שעוסקים בפשיעה יהודית ובפושעים יהודים שהוצאו להורג באנגליה במהלך המאה ה

ישנם , בנוסף .אלו הן משימות שישארו להמשך מחקר. בה של מגוון הסוגותהטעון הרח –

הניסיון לניתוח היסטורי  ובפנימחקר היסטורי של תרבות עממית  כל בפניהעומדים המכשולים 

הבאה , אחת מבעיות אלה 29.של דימויים ושל קביעת המשמעויות שיוחסו להם על ידי בני התקופה

כיצד ניתן להפריד ; היחס בין הפרטי לכלליהיא שאלת , תם חקרתילידי ביטוי בולט בחומרים או

הן , זוהי בעיה כפולה? שאינה ייחודית למקרה הפרטי, מתוך המקרה המסוים תבנית תרבותית

החיבור של החברה האנגלית  .והן ביחס לכותב) ההקשר, הפשע, הפושע(ביחס למושא הטקסט 

כמעט יש מאין מקשה לשים את האצבע על המשתנה במהירות עם הקהילה היהודית הצומחת 

   .תפיסות ברורות בין ריבוי הקולות

                                                 
 .264-269' ובמיוחד עמ 260-269' עמ, גייט- הכומר מניו, ליינבאו 28
לעומת עמדתו האופטימית של בורק  .היסטוריה של מנטליות, בורקניסוח מסודר של הבעיות המתודולוגיות ניתן למצוא אצל  29

וכי היסטוריה של תרבות עממית , טוען בוב סקריבנר כי מחסומי התיווך העומדים בפני ההיסטוריון אינם ניתנים למעקף

, כהןסקירה מתודולוגית של הנושא בעברית אפשר למצוא אצל . היסטוריה עממית, סקריבנרראה , בהגדרתה אינה אפשרית
 . תרבות עממית
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מתוך ההנחה , על אף קשיים מתודולוגיים אלה אבקש להציע תמונה היסטורית מסוימת

 –' פרטיים'על אף בעיית היותם  –היסטורית של הטקסטים השונים -שמשמעותם התרבותית

ק במערכת תרבותית רחבה יותר של עיסוק נובעת מצריכתם על ידי קהל רחב ומהיותם חל

אני מייחס בעבודה משקל פחּות לשאלת , בשל הדגש על הקוראים. בפשיעה ובהגדרות חברתיות

   30.אשר כשלעצמה חשיבותה במקומה עומדת, הכותבים

  

*  *  *  

  

העת החדשה אנגליה ו, ההיסטוריים של היהודים יםנרטיבהאסיים את המבוא עם כמה מילים על 

 ההביא, 1655לאירועי , אנגלים-במיוחד יהודים, שהעניקו היסטוריונים החשיבות. תהמוקדמ

שראה אותה כמהלך , רטיב ההיסטורי הליברלי של העת החדשהשל המאורעות לנלחיבורם 

אתניים ושל , וסובלנות דתית שבסופם אמנציפציה של מיעוטים דתיים היסטורי ברור של קידמה

, שבקיומו של דיון ציבורי ופרלמנטרי בשאלת זכויות היהודיםמעבר למשמעות הסמלית . נשים

יהודים ולזניחת המורשת הההיסטוריוגרפיה המסורתית ראתה באירועים את האות לקבלתם של 

כמהלך תיקון לחושך הימי , 'שיבה'התיישבותם של היהודים באנגליה תוארה כ. הימי ביניימית

בבחינת קו פרשת , Commonwealth-ותקופת הביניימי שהתחבר עם תהליכי המהפכה האנגלית 

של תקופה היסטורית  כראשיתההמהלך נתפס . נאור וליברלי, מים בין העולם הישן לעולם חדש

בגילויים מעטים של , תקופה שהתאפיינה ביציבות, סקסי-חדשה בתולדות היהודים בעולם האנגלו

   31.אנטישמיות ובאקולטורציה נטולת מהמורות

שביקשו לשבור , ונים ניכרו קווים חדשים במחקר ההיסטורי והספרותיבעשורים האחר   

במקומה של הקידמה שאפיינה את יחסי . את המיתוס הליברלי המסורתי מכיוונים שונים

האנטישמיות הימי  המסורותשל הנמשך  קיומןהדגיש זרם מחקר מסוים את , אנגלים-יהודים

הדגיש זרם אחר דווקא את העמימות , לעומתו  32.ביניימיות ואת עלייתה של אנטישמיות מודרנית

. והמורכבות שעמדו ביסוד היחסים החדשים בין המדינה והחברה האנגלית ובין היהודים

) Shapiro(יימס שפירו 'וחוקרי ספרות כדוגמת ג, ץ"היסטוריונים כדוגמת טוד אנדלמן ודויד כ

צד ב, י ביניימיות כלפי היהודיםמנטליות ימ עמדותשל  המשך קיומןחשפו את , סיסוגאומייקל ר

                                                 
המחקר הכמותי של האוריינות מסתמך בעיקר על יכולתו של האדם לחתום . בתקופה כאן המקום לסקור את מצב האוריינות 30

בקרב  18-של המאה ה 20-סביב שנות ה 60%-לכ 15-בסוף המאה ה 10%-ומצביע על עליה מאוריינות של כ, את שמו

- של המאה ה 20-סביב שנות ה 26%-לכ 16-ובקרב הנשים על עלייה מחוסר יכולת כתיבה כללי בתחילת המאה ה, הגברים
מכיוון שפעולת , עם זאת. היתה גבוהה באופן משמעותי מזו שבכפרים, ובמיוחד בלונדון, האוריינות בקרב אנשי הערים. 18

, )ההקראה(הקריאה השכיחה בקרב המעמדות הנמוכים לא היתה הקריאה האינדיבידואלית השקטה אלא הקריאה הציבורית 
אוריינות , סטיבנסראה ; ם עשוי היה להיות גבוה בהרבה ממעגל בעלי יכולת הקריאהמעגל הסופגים הפוטנציאלים של הטקסטי

, אוריינות והאוסטון, האוסטוןראה , לתמונה רחבה יותר על תמורות האוריינות באירופה. 555-556' במיוחד עמ, בבריטניה
. קריאה, רזניק ומרטינקת ראה על הרגלי קריאה בפרספקטיבה היסטורי; 181-191' עמ, אוריינות בעת החדשה המוקדמת

סקירה רחבה על האוריינות באנגליה בעת החדשה המוקדמת ועל מקומן של הספרות והאוראליות בתרבות העממית אפשר 

תומאס . היקף האוריינות בקרב האוכלוסיה האנגלית אינו רק שאלה טכנית. 2פרק , תרבויות עממיות באנגליה, ריילמצוא אצל 
או מהכוונות הרשויות ) התרחבות מקצועות הפקידות(העלייה באוריינות נבעה פחות מסיבות כלכליות לאקר מצביע על כך ש

, אלא בעיקר בשל תהליך הטקסטואליזציה שעברה התרבות העממית) התרחבות מערכת החינוך הממוסד והפילנתרופיה(
  .ינותמקורות תרבותיים של אורי, לאקרראה ; ומרצונן של שכבות רחבות ליטול בה חלק

. יחסי יהודים נוצרים באנגליה, ופארקס, התיישבות היהודים באנגליה; )Roth(רות כדוגמאות לגישה זו אפשר לראות את  31
  .יהודים בהיסטוריה של אנגליהץ במבוא לספרו "מבט על ההיסטוריוגרפיה המסורתית מציע דוד כ

 .אנטישמיות, גלסמן; יתאנטישמיות אנגל, וליוס'ג; אנטישמיות, פלסנסטייןראה לדוגמה  32
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 ערכתיהודים והחברה האנגלית אופיינו על ידם כמהיחסי  33.עלייתה של תודעה פילושמית

  . של קירבה וניכור כתמתמש

נתפסת לעיתים קרובות כגרעין  18-סקירה היסטוריוגרפית זו חשובה מכיוון שהמאה ה

ל יחסי יהודים ואירופה הנוצרית כצופן הגנטי ש –ובמקרה היהודי , הנרטיב של העת החדשה

אף נתפסת , נוצרי המודרני מוקדם מאשר ביבשת-בה התרחש המפגש היהודי, אנגליה. המודרנית

מחקרים העוסקים , לפיכך 34.החברה היהודית והמודרנה השתלבותראשון של  כמקרהלעיתים 

ה ההיסטורית אנגלי בתקופה אינם יכולים להימנע מנקיטת עמדה בהקשר לתמונ-בנושא היהודי

  . אף אם לעיתים הדבר נעשה שלא באופן מוצהר, הגדולה

גם עבודה זו מבקשת לחשוף מהלך היסטורי של היחסים בין החברה האנגלית ובין 

זאת על רקע תהליכי המודרניזציה שעברו על אנגליה בתקופה במישור , צומחתהיהודית החברה ה

וח שאני מציע לאוסף המקורות שבחנתי מודגש בתמונה העולה מהנית. החברתי והכלכלי, הפוליטי

, ץ"בדומה אולי לכיוון שהציעו כ, הקונפליקט המצוי ביחסים בין היהודים והחברה האנגלית

של  וההשתלבותטענתי הרחבה היא שבד בבד עם התקדמות האקולטורציה . אנדלמן ושפירו

ל מחציתה הראשונה היהודי ש. היהודים באנגליה התרחש תהליך של הדרתם מהמרחב המשותף

המשותף  תרבותי ואתינתפס כמשתתף במרחב , על אף זרותו האתנית והתרבותית, של המאה

על אף התקרבותו , ה של המאהיואילו היהודי של מחציתה השני, לכלל החברה האנגלית

הדרה זו לא התרחשה תמיד באמצעות רטוריקה אנטישמית . הלך והודר ממרחב זה, התרבותית

 אלא באמצעים עדינים, פני השטח בכמה הזדמנויות במקרים שבחנתילאכן עלתה ש, אגרסיבית

   .שהפשיטו בהדרגה את הפושע היהודי ממאפייניו המשותפים, ריות ומורכבים

 
  
  
  
  
  
  

ציינתי את מקורות המחקר על ידי קיצור , כדי שלא להעמיס את הערות השוליים: הערה טכנית

, בגוף העבודה ובהערות על ידי תחילת הכותר בלבדהמקורות ההיסטוריים מצוינים . עברי

כאשר ציטטתי מובאות . ברשימת הביבליוגרפיהוהציונים הביבליוגרפים המלאים נמצאים 

  .ממקורות היסטוריים הבאתי את מספר העמוד מהמהדורה ההיסטורית בסוגריים בגוף העבודה

  

                                                 
השאלה היהודית והזהות , ראגוסיס; יהודים בהיסטוריה של אנגליה, ץ"כ; יהודי אנגליה הגיאורגיאנית, אנדלמןראה לדוגמה  33

 .שייקספיר והיהודים, שפירו; האנגלית
   .יהודי אנגליה הגיאורגיאניתראה למשל את דבריו של טוד אנדלמן במבוא להוצאה השניה של ספרו  34
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   18-יהודים ופשיעת יהודים בלונדון במאה ה – ראשוןפרק 

  

  סקירה חברתית: 1660-1790ודים בלונדון יה  .א

אליהם נוספו מהגרים  35,יהדות אנגליה של העת החדשה נולדה מגרעין קטן של יהודים מוסווים

גדלה האוכלוסיה , 17-מסוף המאה ה. ספרדים ופורטוגזים ומעט מהגרים ממזרח אירופה

כלוסייתה הכוללת של או(יהודים  900-חיו בלונדון כ 1695-ב: היהודית באנגליה בקצב מהיר

 8,000-שלושים שנה מאוחר יותר כ, )630,000 מתוך( 2,500- כ 1720-ב )527,000-כ לונדון מנתה

במבט דמוגרפי כולל על . )1,096,000 מתוך( 15,000- ובסוף המאה הגיע מספרם לכ )675,000 מתוך(

דרך , 17-מאה הבסוף ה 0.17%-מ: בהדרגההיחס הכמותי בין האוכלוסיות בלונדון עלה , המאה

  19.36-בתחילת המאה ה 1.36%- לועד , 50- בשנות ה 1.1%, 20- בשנות ה 0.4%

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  18- אוכלוסיית היהודים בלונדון במאה ה: 1גרף 

  
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 18-אחוז היהודים מכלל האוכלוסיה בלונדון במאה ה: 2גרף 

                                                 
מאחר שקבוצה זו נמנעה מלהפגין סממני ',  אנוסים'אני מוצא כינוי זה מדויק יותר במקרה האנגלי מאשר  הכינוי המקובל  35

ואחדים מתוכם המשיכו להחזיק בחיים כפולים , יהודיות לא בשל גזירות השלטון אלא מאינטרסים כלכליים וחברתיים שונים

  .ה היהודית בלונדוןשכאלה גם כמה עשורים לאחר התבססות הקהיל
הנתונים של . 171-173' עמ, יהודי אנגליה הגיאורגיאנית, הנתונים של האוכלוסיה היהודית בלונדון לקוחים מתוך אנדלמן 36

אוכלוסיה , פינליי ושיררוכן , היסטוריה של אוכלוסיית לונדון, אמסלי ואחריםהאוכלוסיה הכללית בלונדון לקוחים מתוך 
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האוכלוסיה . יה החברתייםיחד עם צמיחת האוכלוסיה היהודית השתנו גם היחסים בין מרכיב

, היהודית באנגליה בראשיתה התאפיינה הן בהגמוניה והן ברוב מספרי של בני הקהילה הספרדית

אך כבר  .בשירותי הקהילה הספרדית 37בעשורים הראשונים השתמשו היהודים האשכנזיםו

ה בסוף המאה כבר תפעלה הקהיל .החלו הקהילות להיפרד 17-של המאה ה 90-מראשית שנות ה

הקהילות הפך כמעט תרבותי בין החברתי והנתק וה, האשכנזית מוסדות דת וחברה עצמאיים

ומשלב זה ואילך צמחה , עלה מספרם של האשכנזים על זה של הספרדים 1720 עד 38.מוחלט

צמיחתה של האוכלוסיה  39.האוכלוסיה היהודית תוך המשך עליית חלקם היחסי של האשכנזים

-דרדרות מצבם של היהודים במזרח אירופה החל מראשית המאה היהאשכנזית נבעה בעיקר מה

הגירת אשכנזים , 50-עד שנות ה. )ולמערב אירופה בכלל(לאנגליה  שהביאה להתגברות ההגירה, 18

מרבית המהגרים האשכנזים לא השתלבו בעבודות . לאנגליה דרך הולנד כבר הפכה לזרם קבוע

זאת , דע תעסוקתי והתפרנסו בעיקר מרוכלות נמוכההם הגיעו לאנגליה ללא רכוש וי; מקצועיות

הגידול בהגירה האשכנזית  .שלא הוטלו באנגליה מגבלות חוקתיות על תעסוקת יהודים על אף

בסביבות מחצית המאה שכבת ו, היווה את חלק הארי מהגידול באוכלוסיה היהודית בכלל

האוכלוסיה היהודית  קרעינמוך ממרכז ומזרח אירופה היוותה את -מהגרים ממעמד בינוני

   40.באנגליה

תהליכי הקצנה הן  גררה עימה הגירת ענייםהתבססות צמיחת האוכלוסיה היהודית על 

בתודעה ' יהודי'והן שינוי של דימוי ה, בתוך החברה היהודית של הקיטוב החברתי והתרבותי

יבורית נקשרה בתודעה הצ ,ישניםובעיקר הרוכלות בבגדים  ,הרוכלות הנמוכה. הציבורית

של עלייה במעורבותם בשילוב עם , חלקם הגדול של יהודים בעיסוקים אלה .לרמאויות שונות

 דימוי של פשיעה יהודית ותלהיווצר הביאו, שאתאר להלן, בשנים אלהממשית בפשיעה יהודים 

   41.רחבת היקף

 הקישור בין יהודים ובין המסחר בסחורות זולות משומשות בלונדון בא לידי ביטוי גם

אופיינו היהודים  השכיח ביותר בו היה זה הדימוי 42.בדימויים הויזואלים של התקופה

, האיור: 1785משנת , 2אשר דוגמה שלו אפשר לראות באיור מספר  ,בקריקטורות התקופה

ככל הנראה בשיתוף עם תומס , )Wigstead(על ידי הנרי וויגסטד  נעשה, Traficשכותרתו 

בעלי מאפיינים פיזיוגנומיים , שני רוכלים יהודיםתוארים בו מ Rowlandson.(43(דסון נרול

מתרחשת , מאחוריהם, בפתח בית אחר(בפתח הבית  קונים בגדים משומשים ממשרתת ,מובהקים

  :מתחת לאיור כתוב). למשרתתחלב רוכל אנגלי מוכר : 'אמיתית'פעילות מסחרית 

Vat you say: Tow pence\ By Got Almighty\ They are worth a penny\ Are they Moses  

  

                                                 
ולא כהגדרה לבני ארצות , מרכז ומזרח אירופה, כהגדרה ליהודים בני מערב' אשכנזים'דה אשתמש בכינוי במהלך העבו 37

ולא רק למהגרים , כהגדרה כוללת ליהודים בני הקהילות האיבריות' ספרדים'אשתמש בכינוי , כיוצא בזה; אשכנז בלבד

  .מספרד) האנוסים(היהודים 
ראה . בעוד נישואים בין ספרדים לאנגלים נוצרים לא היו אירוע נדיר, על הדעת נישואים בין ספרדים לאשכנזים לא עלו 38

  .והפניותיו שם, 7' עמ, חוק יהודים, פרי
  .172-176 'עמ, יהודי אנגליה הגיאורגיאנית, אנדלמן 39
 .41-43' עמ, יהודי בריטניה, אנדלמן 40
 .43-46' עמ, יהודי בריטניה, אנדלמן 41
  .78-79' עמ, אנטישמיות, פלסנסטיין. 105-107 'עמ, גיאורגיאניתיהודי אנגליה ה, אנדלמן 42
  .תומס רולנדסון, פלסנסטייןעל המאיירים ראה . 23' עמ, קריקטורות יהודים, פלסנסטייןהאיור לקוח מתוך  43
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  Trafic ,1785, הנרי וויגסטד ותומס רולנדסון: 2איור 

  

ולא הצטמצמה רק לאוכלוסיה , בעיית העניים היהודים החלה כבר בתחילת תקופת ההגירה

הספרדי לצדקה  ת הכנסתהציבור של ביהוקדש שליש מקופת  1663-1681 בין השנים. האשכנזית

כבר מסוף שנות  44.לעניים ומשערים שכרבע ממשקי הבית הספרדים נתמכו על ידי צדקה ציבורית

גם באמצעות תקנות הקהילה וגם בשיתוף  –פעלה ההנהגה היהודית בלונדון  17- של המאה ה 60- ה

עניים וחסרי הכשרה מקצועית בכוונה לצמצם את הגירתם של יהודים  –פעולה עם רשויות לונדון 

הקהילה אסרה על מהגרים שהגיעו ללא מקצוע להסתפח אליה והנחתה חלק . לאנגליה

, כתמריץ לכך. מדיניות שננקטה גם כלפי פושעים יהודים, מהמהגרים החדשים לשוב ליבשת

ך מדיניות זו הופעלה לכל אור. נוסףמסוים שילמה הקהילה ליוצאים את הוצאות הנסיעה וסכום 

ובין היתר , בעיקר לבקשת ההנהגה היהודית, גם רשויות לונדון פעלו כנגד התופעה. 18- המאה ה

התאפשרה לעניים ללא  18-של המאה ה 60-שעד שנות ה, הקשו על ההפלגה מהולנד לאנגליה

  45.תשלום

ץ את מקומם של היהודים במרחב "מאיר דוד כ, 1695 תוך ניתוח מפקד האוכלוסין של

שהיוו מעט מעל אחוז , פי בחינת השמות במפקד עולה כי היהודים בלונדוןעל . העירוני

ישבו , פארוכיות בעיר 110 מתוך. התרכזו באזורים מצומצמים של העיר, מהאוכלוסיה הכללית

 St. Jamesבשתי הפארוכיות. פארוכיות בלבד 6-ישבו ב 80%-מהן ומתוכם כ 48-יהודים רק ב

Duke's Place  ו-St. Katherine Creechurch בדיוקפלייס . ישבה מחצית אוכלוסיית יהודי לונדון

מתוך אוכלוסיית שש . 10% כמעט' רץ'ובקריצ, מכלל התושבים 30% היוו היהודים כמעט

 שמספרםעל כך יש להוסיף  46.מהתושבים 10%-הם היוו קרוב ל, הפארוכיות בהן ישבו יהודים

                                                 
  . שם 5והערה , 62' עמ, היסטוריה כלכלית של יהודי אנגליה, פולינס 44
; 266-267, 202' עמ, יהודים בהיסטוריה של אנגליה, ץ"כ; 62-65' עמ, נגליההיסטוריה כלכלית של יהודי א, פולינס 45

  . 79-92' עמ, הגירת היהודים, שולוואס; 41' עמ, יהודי בריטניה, אנדלמן
  . 184-185' עמ, יהודים בהיסטוריה של אנגליה, ץ"כ 46
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. אלא גם בפעילותם, רק בישיבתם שםשל היהודים באזורים אלה לא התבטא יחסית הגדול 

, Rag Fair ,יהודים היו מהדמויות הטיפוסיות בשוק הסחורות המשומשות המרכזי של לונדון

הנראּות הבולטת של יהודים באיזור  47.איזור עם דומיננטיות יהודית, Pettycoat Lane-ששכן ב

ודעתי חזק בינם ובין יצרה קישור ת, הן במרחב המגורים והן במרחב התעסוקה, East End-ה

  . לפשיעה המקומית, ולא בלי הצדקה, אשר בתורן נקשרו, העוני העירוני והתעסוקות הנמוכות

ספרדית ופורטוגזית , לצד השכבה הנמוכה היהודית פעלה בלונדון אליטה יהודית

הפיכתה , של בריטניהפוליטי - בהתאמה לעליית כוחה הגיאו שכבה זו הלכה ושגשגה. בעיקרה

הודות לקשרי . למוצרי יבוא, במיוחד בלונדון, מסחר עולמי וצמיחת דרישת השוק האנגלילכוח 

מקשרי מסחר חזקים הן עם היבשת והן עם מוקדים שכבה זו נהנתה , משפחה וקהילות מוצא

מרחב  אך 49,שם הוקמו בתי הכנסת, אנד- גם האליטה התגוררה באיזור האיסט 48.בעולם החדש

ובתי הקפה של סוחרי  Royal Exchange-ה: סחר של לונדוןהתעסוקה שלה היה מרכזי ה

אולם , לאליטה השתייכו בעיקר ספרדים. בהם התנהל המסחר במניות ובאגרות חוב, הבורסה

מסחר ב, היא עסקה בהלוואות לכתר. נמנו עליה גם כמה משפחות אשכנזיות 17- מסוף המאה ה

הסוחרים . בין הסוחרים לשוק האנגלי תיווךבמסחר ימי וב, ספקולציות בבורסהב, באגרות חוב

והחל מהעשורים הראשונים של , היהודים הפורטוגזים מילאו מקום מרכזי במסחר האטלנטי

בעיקר במסחר עם הולנד , סוחרים אשכנזים נכנסו גם הם לעמדה כלכלית מרכזית, 18- המאה ה

  . ועם הודו

  

  מעמדם החוקי של היהודים באנגליה  .ב

תקפותו של האיסור על ישיבתם של יהודים באנגליה לא -הבהרת איפרט ל, כפי שצוין במבוא

כל הצהרה  התפרסמהולא  1656-התקבלה אף החלטה פרלמנטרית חיובית בועידת ווייטהול ב

לא נוצרה תבנית , מכיוון שכך. רשמית על ידי קרומוול בנוגע למעמדם של היהודים באנגליה

תחת התקנות שהגבילו את זכויותיהן האזרחיות  חוקית ייחודית להתייחסות ליהודים והם נכללו

תקנות אלה יועדו בראש ובראשונה לצמצום , למעשה. של כל קבוצות הזרים והמיעוטים הדתיים

שנוכחותם עוררה בתודעה האנגלית אימת קונספירציה עוד מימי המלכה , כוחם של הקתולים

יחד  ,זכו היהודים) 1688סוף -1685(יימס השני 'דווקא בימיו של המלך הקתולי ג, מסיבה זו. מרי

 Declaration of-להצהרה רשמית ראשונה בעניינם עם ה, עם הקתולים ומיעוטים דתיים אחרים

Indulgence;  אך גם מהלך זה לא נועד לספק את היהודים עצמם אלא השתמש בהם ככלי נוסף

     50.לפירוק הכוח הפרוטסטנטי

הם זכו , מצד אחד. באנגליה במצב תנודתיהיעדר מעמד חוקי רשמי שם את היהודים   

הותר ליהודים לשמש  1668-כך למשל ב. בסטטוס קוו שלעיתים חרג מהתקנות הרשמיות

את  1679-אולם כשהגבילה מועצת לונדון ב; כברוקרים ואכן יהודים רבים החלו לעסוק בספסרות

                                                 
. רשמי לא איפיינה רק את יהודי לונדון הישיבה במעין גטו לא. 76-77' עמ, אמנציפציה ושינוי ביהדות אנגליה, גרטנר 47

, והאירים, Spitafields-שהתיישבו ב, כגון ההוגנוטים, קהילות מהגרים אחרות יצרו אף הן מרחבים עירוניים אתניים
 . 132' עמ, לונדון, פורטרראה . Little Dublinשנודע בכינויו , St. Gile's in the Fields-שהתיישבו ב

  . 47-49' עמ, יהודים במסחר, יוגב. 31-32 'עמ, יה הגיאורגיאניתיהודי אנגל, אנדלמן 48
 .49' עמ, יהודי בריטניה, אנדלמן 49
 .150' עמ, יהודים בהיסטוריה של אנגליה, ץ"כ 50
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דוגמה נוספת  51.ההחוק לא נאכף והמציאות בשטח לא השתנת ,העיסוק לאזרחים אנגלים בלבד

-ועם זאת ב, יהודי לא יכול היה להגיש לפרלמנט בקשה לקבלת זכויות אזרחהעובדה שלכך היא 

לצד הרווחים , היולערפול מעמדם של היהודים . קיבל שלמה דה מדינה תואר אביר 1700

 השלכות בעייתיות והוא הביא לכך שעם כל שינוי פוליטי משמעותי קמה אופוזיציה, הפרגמטיים

  . כפי שקרה לאחר המהפכה המהוללת, שביקשה לצמצם את זכויותיהם

עם , 1753-משמעותית בתפיסת מעמדם הפוליטי של היהודים התרחשה ב ציוןנקודת   

ללא שבועה סקרמנטלית כפי הגשת הצעת חוק שנועדה לאפשר ליהודים להתאזרח באנגליה 

היתה זו  The Jews Naturalization Bill.(52(על בסיס אישור פרלמנטרי אישי  ,שנדרש עד כה

. הפעם הראשונה שהנושא היהודי עמד בלב דיון ציבורי כאשר קהילה יהודית כבר היתה מבוססת

חפפה לעלייתן של שתי מגמות  17- ראשית התיישבותם של יהודים בלונדון במחצית המאה ה

רעיונות , מאידךקסנופוביה והתחזקותה של , מחד גיסא: מנוגדות בתרבות הפוליטית האנגלית

שאלת ההגירה ומעמדם , 17-העשורים האחרונים של המאה הן מל .חדשים של סובלנות דתית

העמדות בפולמוס ההגירה חפפו כמעט לגמרי . הפוליטי של מהגרים נמצאה בכותרות הראשיות

הוויגים תמכו בהגירה ומתן אזרחות בקנה ; גושית של אותם הימים-מפה הפוליטית הדואת ה

שני הצדדים הביאו הן נימוקים . ואילו הטורים נלחמו במגמות ליברליות אלה, חבמידה ר

החוק היה האחרון בסדרת הצעות חוקים  53.כלכליים והן נימוקים תרבותיים לעמדותיהם

כחלק ממאבק פנים אנגלי בשאלות סובלנות , שביקשו להרחיב את אוכלוסיית האזרחים הבריטית

החוק התקבל אך נמשך ( 1709-ת חוקי ליברליזציה הועלו בהצעו. דתית ומתן אזרחות לזרים

כך שהצעת , 1751-בו 1748-ב ,1747- ב ,)חוק המושבות( 1740- ב ,)לאחר מכן בשל התנגדות קשה

  .לא היתה חריגה' חוק היהודים'

ואושרה שבועיים לאחר מכן ללא , 1753 באפריל 3-הצעת החוק הוגשה בבית הלורדים ב  

ללא התנגדות ואת ) באפריל 17- ב(ועבר את הקריאה הראשונה , ית הנבחריםהחוק עבר לב. עוררין

גם שם , במאי התקבל החוק בוועדה הכללית 15-ב. 95:16של בהתנגדות זעומה ) במאי 7-ב(השניה 

והוא החל , לחוק עיתונים עם נטייה ֹטוריתו להתייחס בשלב זה החל. בהתנגדות לא משמעותית

 דרישה לדחות את החוק על ידילפרלמנט  הין הלך והתעצם עם הגשהעני 54.לעורר עניין ציבורי

וחרגה הרבה מעבר למשמעויות המעשיות שהיו  הקצינההרטוריקה של ההתנגדות . מועצת לונדון

במהלך ששת החודשים  .והפולמוס עבר מהזירה הפרלמנטרית לזירה הציבורית, כרוכות בחוק

קריאתו  55.סף לטּורים השונים בעיתונותבנו, בהם סער הפולמוס נדפסו עשרות פמפלטים

התקיימה כאשר הסערה הציבורית כבר היתה , במאי 22-ב, השלישית של החוק בבית הנבחרים

מהלך זה לא אולם . ועבר לאישור המלך, 96:55של שוב התקבל החוק ברוב לא מעורער . בעיצומה

                                                 
 .185-186' עמ, יהודים בהיסטוריה של אנגליה, ץ"כ 51
; 6פרק , הודים בהיסטוריה של אנגליהי, ץ"כראה למשל . זכה להתייחסות רבה יחסית במחקר ההיסטורי' חוק היהודים' 52

, סינגר; פולמוס חוק היהודים, סינגר; חוק יהודים, פרי; 8פרק , אנטישמיות, פלסנסטיין; 7פרק , שייקספיר והיהודים, שפירו
 אך בשני ספריו אין הוא, טוד אנדלמן מתייחס כמובן גם הוא לפרשה. חוק היהודים, רבין; איזרוח היהודים והאומה הבריטית

   .מקדיש לה פרק ייחודי
 .7פרק , שייקספיר והיהודים, שפירו 53
 London Evening Post, London Magazine, The-העיתונים המרכזיים ששימשו במה להתנגדות לחוק היו ה 54

Craftsman.  
האנטישמיים שהיתה ייחודית בטיעוניה , פירוט וניתוח של טענות שני הצדדים וכן ניתוח של רטוריקת ההתנגדות לחוק 55

פולמוס חוק , סינגר; 8פרק , אנטישמיות, פלסנסטיין; 7פרק , שייקספיר והיהודים, אפשר למצוא אצל שפירו, החדשים

  .איזרוח היהודים והאומה הבריטית, סינגר; היהודים
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משכה , ממית הרחבה לחוקבשל ההתנגדות הע, בסופו של דברו ,חתם את הדיון אלא הקצין אותו

  .הממשלה הוויגית את החוק בסוף נובמבר

ההתאזרחות היתה (השאלה מדוע הביאה הצעת חוק שהשלכותיה המעשיות כה שוליות   

) על בסיס תהליך אישור אישי בפרלמנט שעלותו גבוהה ביותר, אמורה להיפתח בפני יחידים

שלא היתה כמוה באנגליה בעת החדשה לסערה ציבורית עזה ולרטוריקה אנטישמית אינטנסיבית 

שלושה כיווני מענה הוצעו . הן ההיסטוריונים והן חוקרי הספרות, העסיקה את כל חוקרי הפרשה

אותה אימץ גם דוד אשר , )Perry(של ההיסטוריון הפוליטי תומס פרי , הגישה הראשונה. לשאלה

וליבוי הסערה הציבורית , תיטענה כי הנושא היהודי שימש ככלי במאבק פוליטי בין מפלג, ץ"כ

מהות הפרשה . נועד להשיג רווח פוליטי של האופוזיציה הטורית החלשה לפני הבחירות הקרבות

אינה התפרצותם של רגשות אנטישמיים ישנים אלא התעוררותה של מחנאות פוליטית מסורתית 

טענה כי , דלמןעליה נמנים פרנק פלסנסטיין וטוד אנ, הגישה השניה. סביב שאלות ליברליזציה

ברטוריקת ההתנגדות לחוק . להתפרצותה של אנטישמיות עזה גורם מניעהפרשה הפוליטית היתה 

אך  –האשמות יהודים ברצח ריטואלי ובחילול הקודש  –ניתן לאתר הן אנטישמיות מסורתית 

 56.לאומי וכלכלי, אנטישמיות סקולרית על בסיס גזעי –אנטישמיות מסוג חדש  העליה נוספ

טענה כי יש להבין את , יימס שפירו ושפיתחו אלן סינגר ודנה רבין'שהציע ג, שה השלישיתהגי

היהודים היוו מרכיב משמעותי . 18-הפרשה על רקע פרויקט הבניית הזהות הבריטית במאה ה

נתפס בציבור ' חוק היהודים'. שלאורה ביקשו הבריטים להגדיר את זהותם' אחרּות'במערכת ה

במוקד הפרשה ? 'מהי אנגליות –אם יהודי יכול להיות אנגלי 'קת לכת מפני שכבעל משמעות מרחי

  57.אלא החברה הבריטית והעקרונות המגדירים אותה, לא עמדו היהודים כשלעצמם

אני מאמץ את פרשנותו של שפירו הרואה את הפרשה לאור התפקיד שמילאו יהודים   

הציבורית על הפולמוס המפלגתי  העמדת הסערה, כפי שהוא טוען. בהגדרת הזהות הבריטית

ואילו הבנתה כפריצת סכר , תרבותי של הפרשה כמלאכותי ומדומה-פוטרת את המטען הציבורי

שעצר עד כה רגשות אנטישמיים מסורתיים ומודרניים מתעלמת מהיעדר האלימות כנגד יהודים 

' הודיםחוק הי'סערת  58.דעיכתו המוחלטת של השיח תקופה קצרה לאחר שנחתמה הפרשהמו

אשר עוצבה בתהליך , היתה נקודת קתרזיס בגלגולי מערכת יחסי הזהות הבריטית והיהודית

בפרקים הבאים של העבודה אבקש . מתמשך שהחל הרבה לפני הפרשה והסתיים זמן רב אחריה

- לחשוף זווית מסוימת של תהליך זה באמצעות ניתוח דימויי הפשיעה היהודית בלונדון במאה ה

18.  

  

  הודית בלונדוןפשיעה י  .ג

עד לרבע . והלאה 18-של המאה ה 30- יהודים באנגליה מצוי רק משנות ה תיעוד לפשיעה של

הראשון של המאה גודלה הקטן של הקהילה איפשר לה לתמוך בשכבותיה הנמוכות ולצמצם את 

                                                 
 . 198-199' עמ, שייקספיר והיהודים, שפירולתקציר קולע של גישות אלה ראה  56
  .חוק היהודים, רבין; 31-33, 21, 24' עמ, פולמוס חוק היהודים, סינגר; 205' עמ, יםשייקספיר והיהוד, שפירו 57

 On Saturday: ממחישה את המורכבות שבסוגיה, סביב הפולמוס London Evening Post - שהופיעה ב, הידיעה הבאה
Night last amidst the Rejoicing for the celebrating his Majesty's Birth Day in the Borough of 
Southwark, the Populace dress'd up the Effigy of a Jew, and burnt him in a large Bonfire London 

London Evening Post, November 13, 1753) .(או שזהו ביטוי , האם האירוע משקף התפרצות של אנטישמיות עמוקה
  ? ומרכזו הסימבולי הוא בחיבור שריפת הדמות עם יום ההולדת של המלך ,הרואה את היהודי כניגודו של האנגלי, למאבק זהות

  .199' עמ, שייקספיר והיהודים, שפירו 58
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יה קטן וחלקם של העניים וחסרי ההכשרה המקצועית בתוכה ה, החיכוך עם הרשויות והציבור

שהורכבה מאוכלוסיה שהיתה , התגברה ההגירה האשכנזית 18-החל מראשית המאה ה. יחסית

של האוכלוסיה היהודית מהמעמד  גידולהעם . בחלקה הגדול ענייה וחסרת כישורים מקצועיים

צמחה גם תופעת הפשיעה היהודית , הנמוך ועליית חלקה היחסי בשכבות הנמוכות של לונדון

   59.ה הטקסטואלי הפופולריוהחלה לתפוס מקום במרחב הפשיע

פריצה וגניבה , כגון כייסות, הפשיעה היהודית התאפיינה בפשעים קטנים ושכיחים, ככלל

חלק  60.כך שהפושעים היהודים לא התבלטו בייחודיותם, מחנויות ומעט מאוד פשעים אלימים

רובם המוחלט של גם , ובדומה לשאר הנאשמים, קטן מהם היו אנשים שכל פרנסתם מהפשע

 61.הצדיקו את פשיעתם בטיעון המצוקה הכלכליתהגיעו משכבות עניות והפושעים היהודים 

המאפיינות את המחקר  מתודולוגיותהבעיות בהנסיון לשרטט תמונה של הפשיעה היהודית נתקל 

אין ארגון נתונים מסודר של  19-עד לתחילת המאה ה, ראשית. הכמותי של הפשיעה בתקופה

ורובם חלק  הארי של מעשי הפשע כלל לא דווח , שנית; תיים בכללפשיעה ושל נתונים חבר

את ( 18-שופט ומסאי שפעל בסוף המאה ה, פטריק קולקהן .הפושעים לא נתפסול ש המוחלט

, שלישית; העריך שלא יותר מאחוז אחד של הפושעים הועמד לדין, )חיבורו אציג בפרק הבא

חברתיים וחוקתיים , שינוים פוליטיים – לא היתה יציבה 18- הגדרת הפשיעה במהלך המאה ה

על כך יש להוסיף  62.שינו את הגדרות מעשי הפשע ואת מידת הסכנה שיוחסה לעבירות מסוימות

והוא הסתמכות השיוך , את הקושי המתודולוגי שנוסף בעת חקירתה הכמותית של פשיעת יהודים

כל אלה יוצרים נעלם . )י המשפטברישומ 'יהודי'במקרים רבים לא מוזכר הכינוי (האתני על שמות 

אני , על אף קשיים אלה. והופכים את המחקר הכמותי לספקולטיבי, שקשה להעריך את משמעותו

תמונה שיש בה חשיבות , סבור שאפשר לצייר תמונה כמותית גסה של פשיעת יהודים בלונדון

  .  כרקע לבחינת הדימויים של הפשיעה היהודית בספרות הפופולרית

, ר נתונים אחרים אסתפק בנתונים מהמשפטים בבית הדין המרכזי של לונדוןבשל היעד

השתמשתי בנתונים שהציג טוד אנדלמן בנספח ר תמונת הפשיעה היהודית ואילת .האולד ביילי

נתונים על בהשוואה ל, בטבלה המידע בסוף הפרק מוצג 63.על בסיס ניתוח שמות הנידונים, לספרו

, של מקרי הפשיעה המוחלטמבחינת המספר  ם הנתונים בעייתייםאמנ. הפשיעה הכללית בלונדון

אך אפשר להניח כי הם משקפים בקירוב גס את מגמות השינויים ואת היחסים בין פשיעתם של 

אבחן את , בשל מיעוט מקורות המידע. שמיוצגות באולד בייליכפי , כלליתהיהודים לפשיעה 

כמובן שזוהי תמונה . בהם נענשו יהודיםתופעת הפשיעה היהודית רק לאור כמות המקרים 

ובחינת שינויי היחס בינם ובין , על מחקר יסודי לכלול גם את השינויים בכמות התביעות: חלקית

אך בשל מגבלות המחקר  –הן בהשוואה לשאר האוכלוסיה ביחס לפשיעה היהודית והן  –הענישה 

        64.והנתונים הסתפקתי במחקר מצומצם של השאלה

                                                 
  .193' עמ, יהודי אנגליה הגיאורגיאנית, אנדלמן 59
  .56' עמ, פשיעה וחברה, אמסליראה . עבירות שכאלה אפיינו גם את הפשיעה הכללית בלונדון 60
  .56-63' עמ, פשיעה וחברה, אמסלי; 192-194' עמ ,אורגיאניתיהודי אנגליה הגי, אנדלמן 61
 . 24-25' עמ, פשיעה וחברה, אמסלי 62
  .ואת ההערותיו המתודולוגיות שם, 297-300' עמ, יהודי אנגליה הגיאורגיאנית, אנדלמןראה  63
ם וירידה באחוז הענישה עליהן עלייה במספר התביעות נגד יהודי. הסקת מסקנות תרבותיות מנתונים כמותיים הינה בעייתית  64

, הציבור מרגיש מותקף על ידי היהודים וממהר לחשוד ולהאשים בבית הדין(עשוי לשקף עלייה בתודעה אנטישמית ציבורית 
אך , )ולכן בית הדין מזכה אחוז גבוה, זאת ללא ביסוס עובדתי חזק  –וכך גם אנשי השיטור ממהרים לחשוד ולהסגיר יהודים 

  ). בית הדין אינו נוטה להאשים יהודים(יא יכולה לשקף את היעדרה של תחושה אנטישמית יחד עם זאת ה
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בשנות . אחד בהוצאה להורג, ישנה עדות על ענישת שני יהודים באולד ביילי 30-הבשנות 

ובעשור שלאחר מכן , מתוכם הוצאו להורג שמונה והוגלו שישה, עלה המספר לארבעה עשר 40- ה

התחילה הפשיעה היהודית בלונדון , 60- החל משנות ה. הוצא להורג יהודי אחד והוגלו שבעה עשר

בעשור . הן בקרב רשויות העיר והציבור והן בקרב הקהילה היהודית, תלהיתפס כתופעה חברתי

כאשר , )מוצאים להורג או גולים 35(ענישת היהודים כמעט הוכפלה בהשוואה לעשור הקודם , זה

שוב כמעט הוכפל מספר היהודים  70- שנות הב. 10%- הענישה הכללית בלונדון עלתה בפחות מ

בעוד הענישה , )חייבים בעונשים אחרים 9-או מוגלים ומוצאים להורג  66( נענשוהורשעו וש

, )30%- כ(חלה עלייה נוספת אך מתונה יותר בענישת יהודים  80-בשנות ה. 30%-הכללית עלתה בכ

באותו העשור עלתה הענישה הכללית בלונדון . אך היא לא כללה עלייה בהוצאה להורג או גלות

זאת , שת יהודים והן בענישה כללית על פשיעההביאו לירידה הן בעני 90-שנות ה. 50% בכמעט

ההגירה מאירופה ובשל המלחמות הנפוליאוניות בגינן התבצע גיוס נרחב בקרב תושבי אנגליה 

הן , שוב אנו עדים לעלייה דרמטית בפשיעה 19-החל משנות העשרה של המאה ה. הפכה לקשה

גיש שעל אף העלייה הדרסטית יש להד. תקופה שהשארתי מחוץ לעבודה זו, היהודית והן הכללית

חלקם היחסי מתוך כלל הפושעים , בכמות היהודים שנענשו באולד ביילי 60-החל משנות ה

הנקודה בה חלקם היחסי של היהודים בפושעים הנאשמים  ,80-בשנות ה. שנענשו היה קטן ביותר

  . מכלל הנענשים באולד ביילי 1.7%-הם היוו כ, היה הגדול ביותר

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  18-מספר נידונים למוות יהודים במאה ה:  3ף גר

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  18-אחוז יהודים מכלל הנידונים למוות במאה ה:  4גרף 
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על אף יחסם המספרי הזניח והעובדה שפושעים יהודים כמעט ולא הואשמו בפשעים אלימים 

. לם הפשעהציבורית לעו בתודעהקושרו היהודים , )1771-ומקרה מדובר ב 1747- פרט למקרה ב(

מרכזיותם במסחר בטובין  –מאפיין שנתפס כייחודי לפושעים היהודים  דרךהקישור נעשה לרוב 

נובות ועיסוקם השכונות בהן התרכזו יהודים היו ידועות כאיזור הסחר העירוני בסחורות ג. גנובים

השכבות הנמוכות בסחר בחפצים משומשים העניק להם יתרון טבעי בני של רבים מהיהודים 

פולמוסיים שפורסמו לאורך המאה בנושאי - בטקסטים חברתיים 65.בתיווך בין גנבים לקונים

ההתייחסות הדומיננטית ביותר לפשיעה יהודית היא למסחר  –להם מוקדש הפרק הבא  –פשיעה 

קסון 'וויליאם גשל  New and Complete Newgate Calendar -אם ניקח את ה. בסחורות גנובות

הרי שהתמונה  66,שנתפסו כבעלי משמעות ציבורית 18-קרים מהמאה הכמייצג למ 1795-מ

אותם אנתח בהמשך , פרט לשני המקרים של פשיעה אלימה של יהודים. מובהקת עוד יותר

מאחר . הינם בהקשר של קניית סחורות גנובות) 22-כ(כל שאר האיזכורים של יהודים , העבודה

יתכן כמובן שהחמצתי ', יהודי'ת ועל פי המילה חיפשתי על פי שמובספר שאת הפושעים היהודים 

חיזוק לכך אפשר לראות . אולם גם בהתחשב במרווח הטעות הרי שהתמונה ברורה. כמה מקרים

מעטים . בכך שההתייחסות בחיבור ליהודים כסוחרים בסחורה גנובה אינו אישי אלא גנרי

סופר כי הנאשם מכר את וברוב המקרים מ, היהודים המוזכרים בשמותיהם או באפיון מסוים

  :ההערה המופיעה באחד המקרים מהכרך השני ממחישה נקודה זאת. 'ליהודים'הסחורה פשוט 

The Jews are the most notorious receivers of stolen plate, and consequently the 
greatest encouragers of housebreakers in this kingdom. If we had a law to 
make the receiving of stolen goods a capital offence, the property of honest 
housekeepers would be much more secure than at present. (vol. II, p. 147) 

  

בפועל כמעט , שפתחה פתח לעונש מוות על קנייה ביודעין של טובין גנובים 1691-למרות תקנה מ

בתודעה  'בעיית הפשיעה היהודית' 67.א הואשמו גם בגניבה המקוריתולא הואשמו הספסרים אם ל

  . בעיה לא פתורהנותרה 

  

  

                                                 
 .194-196' עמ, יהודי אנגליה הגיאורגיאנית, אנדלמן 65
  .ועד יציאתו לאור 1700- וכלל מקרים מרכזיים מ, הספר יצא בשישה כרכים 66
   .פשע משפט וענישה, אמסלי ואחרים 67
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  פשיעה יהודית ופשיעה כללית: 18-יסטיקה השוואתית של פשיעה במאה הסטט  .ד

  68ת על פי ענישה באולד בייליומחושב

  

  כ"סה  אחר  גלות  מוצאים להורג  עשור

  יהודים  יכלל  יהודים  כללי  יהודים  כללי  יהודים  כללי  

1700-1709  96 -  6 -    -  456 -  

10'  491 -  298 -    -  2029 -  

20'  530 -  2294 -    -  3491 -  

30'  474 1 2121 -    1 2965 2 

40'  393 8 1893 6   1 2852 15 

50'  508 1 1887 17   0 2905 18 

60'  515 1 2151 34   1 3185 36 

70'  770 16 1627 49   9 4291 74 

80'  1111 19 1955 44   31 6307 94 

90'  687 5 1649 33   30 5781 68 

1800-1810 810 5 1891 25   16 7612 46 

10'  1569 29 3407 60   36 12204 125 

20'  1673 7 5635 84   52 15372 143 

 621   177   352   92    כ"סה

  

  

  

  

  

    

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
הנתונים . 297-300' עמ, יהודי אנגליה הגיאורגיאנית, אנדלמןקוחים מתוך הנספח לספרו של הנתונים לפשיעה היהודית ל 68

  .הכלליים מחושבים על פי מאגר המידע המקוון של האולד ביילי
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 18- פוליטיים במאה ה- הפשיעה היהודית בטקסטים חברתיים –  שניפרק 

  

אבקש לעקוב בקצרה אחר  ,כמבט כללי על הפשיעה היהודית בתודעה הציבורית בלונדון

 polemic pamphletsהמונח האנגלי (פוליטיים -ההתייחסות לפשיעה יהודית בטקסטים חברתיים

ניתוח או , תחת כותרת זו אני כולל טקסטים שעניינם תיאור. 18- לאורך המאה ה) קולע יותר

בין אם נכתבו כספרות פופולרית ובין אם נכתבו כקונטרסים פולמוסיים , םהצעה לתיקון חברתיי

המשותף לכל המקורות הללו הוא ההתייחסויות לפשיעה היהודית כתופעה כללית ולא . פוליטיים

אבחנות פמפלטים וספרים שונים הציגו  ,החל מראשית המאה. מקרים מסוימים כאוסף של

בין הכותבים היו חברי פרלמנט . נדות שונות'מתוך אג, אהבפשיעה העירונית הגולטיפול  ודרכים

  . סופרים ופובליציסטים, עיתונאים, ומועצת העיר

אותם  אינם מייצגים תרבות עממית ולעיתים אף יש לקרוא, אם כן, חלקם של המקורות

ציר מרכזי במאבקם התרבותי של , )Reformation of Manners( תיקון ההליכות תכחלק מתנוע

למרות שאינם מתאימים  .18-ה ומעמד הביניים הגבוה בתרבות העממית במאה ההאליט

כללתי אותם בעבודה מפני שהם מרחיבים , למתודולוגיה של היסטוריה עממית שהצגתי במבוא

היבט התרבותי הרחב ב לא אדון. ומתוך כך גם על זו היהודית, את הפרספקטיבה על הפשיעה

  .יתאת הפשיעה היהודם וגואתמקד בייצ ,שעולה במקורות הללו

ואוגדו  1698-חוברות שיצאו אחת לחודש החל מ Ward( ,18( של נד וורד London Spy-ה

היה אחד החיבורים הראשונים שתיארו את , )1718-המהדורה החמישית יצאה ב( 1700- בספר ב

וכך גם  ,החיבור כולו כתוב כסאטירה. וחלק ניכר מעניינו הוקדש לעולם הפשיעה, לונדון הנמוכה

אשר ספק אם אין , השטופה בדימויים אנטישמיים מגוחכים בקיצוניותם, ההתייחסות ליהודים

אולם בין אם נקרא את הדימויים האנטישמיים כפרודיה ובין אם נקרא . להבין אותם כַּפרודיים

ארלס 'גם הפמפלט של צ 69.היהודים אינם מקושרים לפשיעה מכל סוג שהוא, אותם ברצינות

, הסוקר את הפשע בלונדון ובפרט את מערכת הסחר בטובין גנובים 1718,70- מ) Hitchin(ין 'היצ

, thief-takers-רשת ה, ין היה מראשי מערכת הלכידה העירונית'היצ. אינו מזכיר כלל יהודים

לוכדי גנבים שקיבלו תמורה מבעלי הסחורות הגנובות ולעיתים קרובות הפעילו גם את הגנבים 

ולפיכך , רשתיריבו על השליטה ב, ן וויילד'ונת'צין לנגח את ג'החיבור ביקש היבאמצעות  71.עצמם

אולם על אף הטייה זו ניתן היה לצפות לאיזכור של בעיה יהודית אם , ההתמקדות בו ברורה

 Mandeville(,72( מאת ברנרד מנדוויל, שעסק בפשיעהחיבור נוסף . ין היה סבור שישנה כזו'היצ

יל מנתח את בעיית הפשיעה בלונדון ומצביע על המערכת החברתית מנדוו. 1725-התפרסם ב

ומכאן הצעתו לרפורמה מקיפה בתחום הענישה והביצוע , הרחבה התומכת בפשע כבעיה היסודית

בעיית הפשיעה והמענה לה נעדרים  לעגם מהתמונה של מנדוויל . התרבותי שלה במרחב העירוני

                                                 
  .תייר בלונדון, וורד 69
 A True Discovery of the Conduct of Receivers and Thief-takers, London, 1718 :  החיבור פורסם כאנונימי 70
, 1-3' עמ, סיפורי משפט, קוק ושומייקר'היצ; Thief Takers-ובמיוחד שם הסעיף הדן ב, שיטור בלונדון, אמסלי ואחרים 71

 . ן וויילד'ונת'סוקרים המחברים בפירוט את המקרה של ג 11-17' בעמ .11-17
  ,An Enquiry into the Causes of the Frequent Executions at Tyburn, London. גם חיבור זה פורסם כאנונימי 72

1725  
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מאתר את התשתית של , ומיוחס לדניאל דיפו 1730 שהתפרסם בסוף שנת, אחרחיבור . יהודים

  73.הפשיעה העירונית בבתי המחסה של הפושעים וגם ממנו נעדרים היהודים לגמרי

 על ידיבעיית הפשיעה לפתור את התפרסמה בדבלין חוברת אנונימית שהציעה  1731 בשנת

ידכא את א רק לנטייה תורשתית ולפיכך סירוס  אמתוך ההנחה שפשיעה הי, סירוסם של פושעים

חיבור זה לא היה ההצעה  74.ימנע את היווצרותם של פושעים עתידייםאלא גם הפושעים הקיימים 

התפרסמה בלונדון ולאחר מכן בדבלין  1710-ב. הראשונה לפתור בעיה חברתית באמצעות סירוס

לטובת האינטרס החברתי , חוברת הקוראת לתיקון הצעת חוק לסירוס אנשי כנסייה קתולים

החיבור יצא כחוברת מורחבת . מוסרי הבריטי והאינטרס הפרוטסטנטי הכללי באירופהוה

   1747.75 בשנת, בשתי גרסאות, ומפותחת יותר

, חיבורים אלהכציר מאחד של הפשיעה והמיניות שנראה , על רקע שיח הפוליטיקה

רה שנה לאחר פרסום הקריאה הראשונה לסירוס פושעים שהוזכ( 1732-התפרסמה בלונדון ב

החוברת היתה חלק  .חוברת שקראה להחיל את הסירוס כעונש על פשעים שונים של יהודים, )לעיל

ידוע  ,בפרק הקודם שציינתיכפי  76.בעניין היהודים שנדפס בכריכה אחת מקובץ פמפלטים רדיקלי

וניתן לומר כמעט , בבית המשפט בלונדון 30-של ענישת יהודי בראשית שנות ה אחדרק על מקרה 

נראה כי הקובץ זכה , למרות זאת; דאות שלא היתה תופעה רחבה של פשיעה יהודית בלונדוןבוו

החיבור הראשון והמרכזי . 1736-וב) שונה כותרתתחת ( 1733- להצלחה ויצא במהדורות נוספות ב

הוא כתב האשמה אנטישמי קיצוני נגד יהודי , "משפטי נגד יהודים ויהדות-חיבור היסטורי", שבו

הוא פורסם לראשונה . מערב תפיסות ימי ביניימיות ותפיסות מודרניות של היהודיםה, אנגליה

בשלוש המהדורות של הקובץ  ,1721-ב, 1720-ויצא במהדורות חדשות ב, 1703-כחיבור נפרד ב

נראה אם כן סביר להניח . 'חוק היהודים'כנראה סביב הפולמוס על  1753- וב, 30-המורחב בשנות ה

. ר לא היה שולי בשיח הציבורי בלונדון במחציתה הראשונה של המאהכי מקומו של החיבו

, על מילת ילדים נוצרים ורצח פולחני –ההאשמות המסורתיות המופיעות בו כנגד יהודי אנגליה 

: נעשות מתוך פרספקטיבה לאומית מודרנית –נוצרים  גיורחילול הקודש ו, הרעלת בארות

; ה על ידי הכובשים הצרפתים במטרה לפגוע באנגליּותהיהודים מוצגים ככוח זר שהובא לאנגלי

לעומת בכירי (המאבק מול היהודים הוא מאבק עממי המּונע על ידי רצון ואינטרס האומה 

והסכנה היהודית היא של קונספירציה ; )השלטון והכנסייה המופעלים על ידי שוחד היהודים

מוצגת בפמפלט הינה פשיעה הפשיעה היהודית ה. רחבת היקף לשליטה באירופה הנוצרית

אקטואליות להמחשת הסכנה החברתית  דוגמאות צוינולא . מיתית ואינה קונקרטית-היסטורית

  .על אף הלבוש הלאומי המודרני, והיא נותרת כסכנה מטפיזית, בישיבתם של יהודים באנגליה

קובץ הוא העתק של החוברת הקוראת לסירוס פושעים שפורסמה להחיבור הבא המוצמד 

כדי לייחס את הנאמר בה . ובמקור לא התייחסה באופן מיוחד ליהודים, שנה קודם לכן בדבלין

את ההצעה לסירוס [ליישם אותה 'ל סיומת לכותרת המקורית הקוראת "המו הוסיףליהודים 

מעבר . 'על היהודים הנתפסים בהונאת נוצרים או המתגוררים עם נשים נוצריות] נ"יא, הפושעים

לא ניתן להסיק . לנושא הלא נעשה כל עיבוד לתוכן החוברת לצורך התאמת לשינוי הכותרת

                                                 
73 An Effectual Scheme for the Immediate Preventing of Street Robberies, London, 1731 . על ייחוס החיבור

פורבנק ראה , פורבנק ואוונס מערערים על ייחוס החיבור לדיפו. 905' עמ, ביבליוגרפיה לספרות אנגלית, בייטסוןלדיפו ראה 

  . 149' עמ, שיוכים לדיפו, ואוונס
74 Some Reason Humbly offer'd, Dublin, 1731 
75 Reasons humbly offer'd, Dublin, 1710; The Priest Gelded, London, 1747      
76 An Historical and Law-treatise Against Jews and Judaism, London, 1732 
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ל נמנע מלערוך את "יתכן כמובן שהמו ;מסקנות ברורות מהיעדר העיבוד של תוכן החוברת

אך יתכן גם כי הדבר ממחיש כי לא היתה בתודעה הציבורית בעיית , החוברת כדי למעט בטירחה

  .   היה להתייחספשיעה יהודית קונקרטית אליה ניתן 

שנכתב , ללורד קליפורד) Howell(יימס הוול 'החוברת השלישית בקובץ היא מכתבו של ג

 77.בקובץ מכתביו של הוול ומאז התפרסם במספר מהדורות 1645-פורסם לראשונה ב, 1633-ב

וגם הוא משלב אנטישמיות , החיבור הוא ניתוח היסטורי אנתרופולוגי קצר של היהודים באירופה

שנהגו לפי הדוגמה , הוא מציג את גירושי היהודים מארצות מערב אירופה. דרנית ומסורתיתמו

זיוף מטבעות  –לא כרדיפה דתית אלא כסנקציות שהתייחסו לפשעים נגד המדינה , של אנגליה

היהודים הם הגורם המניע את הקונפליקט של אירופה ועולם , בנוסף לכך). 39 'עמ(וחותמות 

ניוונם של היהודים כעם מוכח לאור חוסר היכולת שלהם להתאגד לישות . )40 'עמ(האסלאם 

מודרני של - לצד הפן הפוליטי. על אף אוכלוסייתם המרובה ומשאביהם הכלכליים, פוליטית

ומוטיב הסרחון היהודי , מוטיב קבוע מימי הביניים, היהודים מואשמים בהרעלת הבארות, הגינוי

   .  מופיע גם הוא כמאפיין מרכזי

החוברת החותמת את הקובץ היא רשימה של סוחרי הבורסה הפעילים בלונדון בצירוף 

עשר סוחרי -אשר תחת כותרת משנה נפרדת בסופה כתובים שמותיהם של שנים, מקום מגוריהם

מתוך ? מדוע מצרף העורך את הרשימה הטכנית לקובץ העוסק במוסר חברתי. הבורסה היהודים

וכי , נראה כי העניין בה נובע מרשימת סוחרי הבורסה היהודים ההקשר הטקסטואלי של הרשימה

ההון הוא ערוץ . היא נתפסת כמרכיב נוסף בכתב ההאשמה המוסרי כנגד היהודים באנגליה

ובאמצעות  ,ההשתלטות של היהודים על החברה והמדינה הנוצרית מאז ימי הביניים ועד היום

). 26 'עמ, "משפטי-חיבור היסטורי("לי רכישת המניות משתלטים היהודים על המסחר האנג

ממבט כולל על קובץ הפמפלטים עולה כי ההאשמה המופנית כלפי היהודים הינה אינטואיטיבית 

הטקסט אינו נזקק לדוגמאות והסברים קונקרטיים מעבר לדוגמאות היסטוריות . ביסודה

ישמיות בקובץ הינה תבנית האנט, אם כן. שהרי אשמתם של היהודים היא מטפיזית, מיתולוגיות

המדינה , גם כאשר היא מתייחסת למוטיבים החברתיים המודרניים כמו העם, במהותה מסורתית

  . והמסחר

כאשר דמות הפושע היהודי , 50-שינוי במגמת ייצוג הפשיעה היהודית מתחיל בשנות ה

 כחלק מכך גם הופכת למושאו ,הקונקרטי מתחילה לתפוס מקום בניתוח הפשיעה העירונית

סופר , ההתייחסות הראשונה לכך נמצאת אצל הנרי פילדינג. פשיעהמענה לתוכניות בלטיפול 

, בפרק החמישי 1751.78 בחיבורו משנת, שופט וממקימי כוח השיטור הראשוני בלונדון, חשוב

  :הוא כותב כי, העוסק בענישת הסוחרים בטובין גנובים

Among the Jews who live in a certain Place in the City, there have been, and 
still are, some notable Dealers in this Way, who in an almost public Manner 
have carried on a Trade for many Years with Rotterdam, where they have 
their Warehouses and Factors, and wither they export their Goods with 
prodigious profit, and as prodigious Impunity. And all this appeared very 
plainly last Winter in the Examination of one Cadosa a Jew… (p. 107) 

  

                                                 
77 James Howell, Epistolæ Ho-Elianæ, London, 1645  
78 Henry Fielding, An Enquiry Into the Causes of the late increase of robbers (2nd ed.), London, 1751 

  .והיא מרחיבה אותה, ה השניה יצאה לאור כמה חודשים אחרי הראשונההמהדור
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מצד אחד הוא מקדיש לפשיעה היהודית נתח זעום : פילדינג נוקט בגישה המשתמעת לשני פנים

נקודה הראויה . אך יחד עם זאת הוא מעניק לה מעמד מרכזי בתמונת הפשיעה הכללית, בחיבור

מזה 'לתשומת לב היא שפילדינג מתאר מערכת מסחר בסחורות גנובות המופעלת על ידי יהודים 

ון 'סר ג, ארבע שנים מאוחר יותר פרסם אחיו. שלא ראינו בטקסטים מוקדמים מה, 'שנים רבות

, שיחד עם הנרי פילדינג היה מחלוצי פיתוח מנגנוני אכיפת החוק ושימש גם הוא כשופט, פילדינג

האיזכור היחיד בחיבור לתופעת פשיעה יהודית נעשה . חיבור בנושא ההתמודדות עם הפשיעה

הקונים של . חס לזריזותם של הגנבים במכירת הסחורה שגנבוכאשר הוא מתיי, בדרך אגב

   79.הם יהודים, נאמר באגביות כמעט מובנת מאליה, הסחורות

 The Frauds. העיסוק בפשיעה היהודית הפך אינטנסיבי בעשורים האחרונים של המאה

of London Detected ,ות היצא במהדורה ראשונה בתחילת או בסוף שנ, רד קינג'ספרו של ריצ -

והמשיך לצאת ) לא מצוין תאריך הדפסה והתיארוכים של החיבור משתנים בטווח של עשור( 70

היו , לראשונה ולשתיים נוספותפרט , רוב המהדורות 19.80- במהדורות נוספות עד תחילת המאה ה

קינג חותם את ספרו בפרק הדן בפשיעה היהודית ומשלב בו . המלאהמקורי תקציר של הספר 

, פסקת הפתיחה שלו בנושא הפשיעה היהודית. מסורתית ומודרנית קיצוניתאנטישמיות 

  .חושפת את הדימוי המהווה את ציר הפרק, המצוטטת בחלקה להלן

The many notorious depredations and outrages committed by Jews, are very 
alarming in a Christian country such as Great Britain is, remarkable for laws 
and liberty… The many horrid and shocking murders and burglaries they 
have committed, and for which some have justly suffered, though others 
have escaped, call for the interference of the legislative power, and the 
maturest wisdom, in adjusting a code of laws particularly to affect this 
numerous race of unbelievers, who took upon it as virtue to destroy, cheat 
and gull the christian world. Through the lenity of our laws, and the 
impartiality of our judgments, the Israelites elude the justice their notorious 
crimes demand… (pp. 110-111) 

 
היא מתאפשרת באמצעות . הפשיעה היהודית שוטפת את אנגליה ומאיימת על תשתיתה האזרחית

הפושעים היהודים . גורמים אנגלים בוגדניים המסייעים ליהודים תמורת כסף לנצל פרצות בחוק

. בעדים הנשבעים לשקר תמורת כסףמשתמשים בעורכי דין אנגלים המוכנים לעוות את האמת ו

היהודים מדומים : דימוי הפשיעה היהודית בחיבור מאמץ מוטיבים אנטישמיים מסורתיים

הם מהווים סכנה ; מרעיב את ילדי האנגלים וחי על שומן הארץ, לארבה הפושט על דבש הארץ

גם , "הודיםמשפטי על הי-חיבור היסטורי"בדומה לכותב . שטניתופעילותם מתוארת כ םנוצריל

פעילותם של היהודים מכוונת . קינג מחיל את המוטיבים המסורתיים על המדינה המודרנית

קינג . החוק, ומאיימת על תשתיתה המודרנית של המדינה, להגדלת החוב הלאומי של בריטניה

ניצול  לשםבאמצעות חקיקה ייחודית של מיסוי וקנסות ) retaliation( לתגמולמאמץ הצעות 

את [בלתי אפשרי מבחינה מוסרית להפוך אותם 'על בסיס הטענה ש, לצרכי המדינה היהודים

                                                 
79 John Fielding, A Plan, London, 1755, p. 16  

אשר לצערי לא הצלחתי להגיע אליו בשל קשיי הנגישות בספריות , ון פילדינג חיבור נוסף'שלוש שנים לאחר מכן פרסם ג

  .John Fielding, Thieving Detested, London, 1757. בארץ
80 Richard King, The Frauds of London Detected, London, 1770 [?] . לעיתים יצא הספר תחת הכותרתThe 

new cheats of London exposed.  
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 '...מעבר לספק] אפשרי[אך להפוך את כספם ניתן לשירות הציבור הוא דבר ש, להגונים] היהודים

  ).114 'עמ(

הבחירה לחתום את הספר בפשיעה היהודית מדגישה , מעבר לתוכן הקשה של הדברים

, היא מהווה את הפגיעה המסוכנת ביותר במסגרת המדינית. אולטימטיביעוד יותר את אופיה ה

נקודה חשובה היא . ובכך היא סיכום ראוי של שלל הפשעים הנפוצים בלונדון המתוארים בספר

. שבמהדורות המקוצרות והמאוחרות יותר של החיבור הפרק על הפשיעה היהודית אינו מופיע

אה לא יוחסה לתופעה אותה מרכזיות שיוחסה לה בעת נראה כי בשלבים המאוחרים יותר של המ

ובהסתמך על ההתייחסות , לאור זאת. לפחות לפי דעתו של המוציא לאור, שיצא הספר לראשונה

ושבגינם חלק נענשו בצדק וחלק נמלטו , רציחות ופריצות נוראיות שבוצעו לאחרונה על ידם'ל

ר שיש לתארך את המהדורה הראשונה אני סבו) מהפתיחה לפרק שהובאה לעיל במקור( 'מעונש

נראה כי כוונת הדברים היא לפרשת הפריצה . או בסמוך לאחריה 1771של החיבור בסוף שנת 

בהמשך העבודה אנתח את . ושעוררה פרץ אנטישמיות בלונדון 1771 לסי שאירעה בקיץ'והרצח בצ

ים במהדורות של אך לאור השינוי ,)'ו-'ה להלן פרקים( לפרשההטקסטים השונים שהתייחסו 

ומר כי התסיסה שעורר המקרה בתודעה הציבורית בנוגע לפשיעה החיבור הנוכחי ניתן בשלב זה ל

  .לפחות באופן הקיצוני בו היא הוצגה בחיבור של קינג, היהודית היתה זמנית

, בד בבד עם השמטת הפרק הדן בפשיעה יהודית במהדורות המקוצרות של ספרו של קינג  

 1781 משנת Complete Modern London Spy -ה. לתופעה טקסטים אחרים המשיכו להתייחס

את הדומיננטיות של היהודים במסחר בטובין גנובים ואף  ,אנד-במהלך ביקור באיסט ,מתאר

חיבור נוסף העוסק בניתוח הפשיעה בלונדון  81.מעיד על מפגש ממשי בין גנב וספסר יהודי

  1785.82 בשנת, רופא ומשורר, וויליאם בליזארד ובאמצעים לתיקון חברתי נכתב על ידי סר

שהצביע בפניו על בעיית , Duke's Place-נטלמן יהודי ב'בליזארד מספר על סיור שערך עם ג

נטלמן היהודי מציין כי בעיית הפשיעה היהודית כמעט ואינה 'הג. העניים והפשיעה היהודית

  :פתירה מכיוון ש

[T]here was hardly a robbery, to any considerable amount, in which many of 
these persons were not, either directly or remotely, concerned. That some of 
them had crucibles and furnaces always ready for melting down gold and 
silver; others were employed in different parts of the kingdom, in disposing 
of stolen property; while yet others were sent to Holland, and various 
foreign parts, to get rid of articles which cannot be safely or advantageously 
exposed and sold in this country… the neighborhood of Houndsditch was 
the principal seat of these gentry. Put all these circumstances together and 
we have the great lines of a dreadful system of depredation, against which 
we have no system of defense and security. (p. 44) 

  

 מציג אותה כתופעההוא עם זאת , בליזארד אינו מקדיש לפשיעה היהודית עיסוק רחב בספרו

מאורגנת היטב של המערכת הכלכלית  'מערכת מרַאה'יסודית בפשיעה באנגליה ומאפיין אותה כ

אלא מנגנון מאורגן המופעל על ידי , היא אינה אוסף מעשי פשע של חברה נמוכה. האנגלית

מהמסחר המעוגן , לא רק המערכת הכלכלית עוברת היפוך על ידי הפושעים היהודים. נטלמנים'ג

  . מעמדי האנגלי-אלא גם האתוס התרבותי, מסחר החותר תחתיובחוק המדינה ל

                                                 
81 The Complete Modern London Spy, London, 1781, pp. 49-53  
82 William Blizard, Desultory Reflections on Police, London, 1785  
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  - A Treatise on the Police of the Metropolis -אחתום את הסקירה שבוהחיבור 

שהיה מחלוצי , שופט ממוצא סקוטי, )Colquhoun(על ידי פטריק קולקהן  1795-נכתב ב

המתבסס על ניתוחים והערכות , החיבור המקיף. המקימים של כוח השיטור המודרני בלונדון

ומציע ליקויי מערכת אכיפת החוק על  מצביע, המציאות החברתית מנתח את, סטטיסטיים

זהו למעשה הסקר המודרני הראשון של הפשיעה ; מפותחת וריכוזית, מערכת שיטור חדשה

ועד , עמודים 500- בן כאחד  בפורמט של כרך, תוך עשר שנים יצא החיבור בשבע מהדורות .בלונדון

זהו אחד החיבורים החשובים  במחקר ההיסטורי של  83.עותקים שלו 7,500- סוף המאה נמכרו כ

ההתייחסות הקצרה  ;אין מחקר בנושא שלא מתייחס אליושהפשיעה והשיטור באנגליה וכמעט 

  .חשיבותו ההיסטוריתתואמת את שלי אליו אינה 

ק יותר מקהילות אתניות מובהאופן ב, היהודים זוכים לתשומת לב מיוחדת מקולקהן

שהציגו את , בניגוד לחיבורים הקודמים. והוא מייחס להם רבות מהקלקלות של לונדון, אחרות

קולקהן יוצא , הפשיעה היהודית כתופעה מהותנית ולא קישרו אותה לתופעות קונקרטיות

בע אך רואה קשר זה כנו, הוא קושר בין היהודים לתופעות פשיעה מסוימות. מתפיסה הפוכה

ההמונים היהודים חסרים הכשרה מקצועית בשל עוניים : מנסיבותיהם החברתיות הקשות

בשל מנהגיהם (ובגלל הניכור שלהם מהחברה הכללית , והיעדר חינוך יצרני בחברה היהודית

השכבה הנמוכה היהודית  84.הם אינם משתלבים בשוק התעסוקה) 'פרימיטיביים'הדתיים ה

תמיכת השכבה ( תפנימי רפורמהממנו תוכל לצאת רק על ידי , עהשקועה במעגל של אבטלה ופשי

מוסיף בהערת שוליים הצגה סוציולוגית  הוא). היהודית הגבוהה בהמונים ורפורמה תרבותית

ומנתח את ההבחנות בין הקהילות היהודיות ואת , יסודית של החברה היהודית באנגליה

  . השתמעויותיהן החברתיות

אך מצד שני אי אפשר לראות בעצם , והד הקהילה היהודיתקולקהן אינו מצטייר כא

התנאים החברתיים עליהם מצביע . אישומם של יהודים בקלקלות כה רבות ביטוי לאנטישמיות

ויתכן כמובן שיהודים רבים אכן , ההיסטורי במחקר העולה החיבור תואמים את התמונה

חשוף רטוריקה מסוימת ומכוונת אפשר ל, עם זאת 85.השתתפו בעולם הפשע באנגליה בסוף המאה

בשונה . אשר את הגרעין שלה ראינו במקורות הקודמים, מאחורי תיאור הפשיעה היהודית

המשלבת בין  הפשיעה היהודית מאופיינת כמערכת מאורגנת היטב, מקהילות מיעוטים אחרות

ועד  רחובוהבגדים המשומשים בממוכרי הפירות , כל שכבות החברה היהודית 86.זרועות רבות

ואף מגיע , אנגליה, משתתפות במסחר בסחורות גנובות הפרוס על פני לונדון, לסוחרים מבוססים

  ):319-322, 292, 120-121 'עמ(ליבשת 

[T]he plunder thus purchased, finds a ready vent through the extensive 
connections of the Jew dealers both in this Country and upon the 
Continent. (p. 292) 

                                                 
83 Patrick Colquhoun, A Treatise on the Police of the Metropolis, London, 1795 . רקע כללי על קולקהן ועל

' במיוחד עמ, 9פרק , היסטוריה של החוק הפלילי, ראדזינוביץאפשר למצוא אצל , שהביא לו את פרסומו הציבורי, החיבור
  .227' שם עמ, הם'רמי בנת'הספר על עדותו של גמבסס את הערכת המכירות של ' ראדזינוביץ .221-223

84 '[Their crimes are] generated in a greater degree by their peculiar situation in respect to Society than 
by any actual disposition on their parts to pursue these nefarious practices.' (p. 321) .יש להדגיש שקולקהן 

  .  ואין הוא רואה זאת כמאפיין של האוכלוסיה היהודית, מקשר באופן כללי בין התנאים החברתיים ובין הפשיעה בלונדון
 .173-176' עמ, יהודי אנגליה הגיאורגיאנית, אנדלמן 85
 .213-214' עמ, שם, אנדלמן מציין רעיון זה בקצרה 86
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[T]hey become in many ways the medium through which stolen goods are 
conveyed to and from the Metropolis; and as their existence depend on this 
nefarious traffick, they keep alive a System of Fraud and Depredation... (p. 
321) 

 

שולטת מערכת הפשיעה היהודית במחזור המטבעות המזויפים ם המסחר בסחורות גנובות יחד ע

יהודים מזייפים . משתמשת בהם במסחר הפנימי ומייצאת אותם לשאר אנגליה ולאירופה, בשוק

נערים יהודים קונים בשווקי לונדון במחיר נמוך ו ,מטבעות ומעבירים אותם דרך הרוכלים

   87).182-190 'עמ(משפצים אותם ומחזירים אותם למחזור , המרומה מטבעות מזויפים מהציבור

קולקהן משתמש . הפשיעה היהודית אם כן אינה תופעה של יחידים אלא של קהילה

מתייחס ברובם של המקרים למערכות הממסד ה, )system(כמאה פעמים בספרו במונח מערכת 

: במונח כדי לתאר מערכת של פשיעהבשלוש הזדמנויות משתמש קולקהן ). ענישה, שיפוט, שיטור(

לגבי רשת המסחר בסחורות גנובות ולגבי רשת המסחר , לגבי רשת ההימורים הפועלת בלונדון

הם קבוצת הפשיעה היחידה המוגדרת ו, בשתי האחרונות שולטים יהודים. במטבעות מזויפים

די מהחיבורים חיבורו של קולקהן מפותח ויסו .'מערכת'ו' שיטה'של במונחים באופן מובהק 

וגם דימויה של הפשיעה היהודית כמערכת מאורגנת בהנגדה למערכת הלגיטימית , שקדמו לו

של פשיעת  מוחלטתעלייה בכמות ה האכן התרחש, כפי שהראיתי בפרק הקודם. מפותח בהתאם

תוך של נאשמים בפשיעה מ ייחסחלקם הב )נמוכה יותר(עלייה יחד עם , 18-המאה היהודים בסוף 

 .נבעו בין היתר מהגירה אינטנסיבית של יהודים אשכנזיםתי תופעות שש, חברה היהודיתהכלל 

יהודים  תעלייתה הכמותית של פשיע אולם ;אפוא התגברות ההתייחסות לתופעה אינה מפתיעה

מאחורי בחירה זו עמדה  .ך הדימויים המסוים לתיאור התופעהבחירה במערל אינה הסבר מספק 

  .תדיּויהותפיסה מסוימת של 

תהליך של התעצמות בהם ניכר , על ההתייחסות ליהודים בטקסטים לסיכום המבט

 כמותם הקטנהעל אף ש. 18-יהודית לאורך המאה ההפשיעה הבעיית בנוגע לציבורית התודעה ה

להצביע על שינוי בתפיסה  שהם מאפשריםאני סבור , המקורות מקשה על הסקת הכללותשל 

הדימויים האנטישמיים המסורתיים נשמרים לאורך כל . תהתרבותית של הפשיעה היהודי

-אך מאחורי השימוש בהם עומד מעבר מהתייחסות לפשיעה יהודית כתופעה מיתית, התקופה

אולם גם מבעד לקונקרטיזציה שלה . להתייחסות אליה כתופעה חברתית קונקרטית, מטפיזית

ולא אוסף של תופעות , ה קבוצתיתזוהי תופע:  הפשיעה היהודית שומרת על מאפיינים ייחודיים

, במילים אחרות. העומדת בהנגדה למערכת הכלכלית הקיימת, זוהי תופעה מאורגנתו; בודדות

  .  פוליטיתוממילא גם כתופעה , חברתיתהפשיעה היהודית החדשה נתפסה כתופעה 

 

                                                 
  . אולם שליטתם של היהודים במסחר בהם עליונה, )189' עמ(ים את ייצור המטבעות המזויפים חולקים עם היהודים האיר 87
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  נרטיבים משותפים – שלישיפרק 

  

  המקרה של אברהם ישראל

 88).או יונאס(ע יהודי בלונדון שנידון למוות הוא של אברהם ישראל המקרה הראשון הידוע של פוש

הואשם בגניבה מבעל  1730 ובשנת, )סלובקיה, כיום ברטיסלבה(הונגריה , הוא נולד בפרשבורג

המקורות  1730.89 במאי 12- נשפט למוות באולד ביילי והוצא להורג בתליה ב, הבית אותו שירת

פרסומים בעיתונות לאחר , גייט-הכומר מניו וחוברת "האולד ביילי משפטי" המתייחסים אליו הם

   .1735- המשפט ולאחר ההוצאה להורג  ופרק מספר המאגד חיי פושעים שיצא ב

  

  .א

והן במקורות העיתונאיים היא שיהדותו של ישראל  90"משפטי האולד ביילי"בבולטת הן נקודה 

ראשית בשל , על הדעת ההשערה שלא היה ידוע כי הוא יהודי אינה מתקבלת. אינה מוזכרת כלל

הכומר ידע על כך מסיפורו האישי והקובץ שלו התפרסם מיד עם ההוצאה ששנית מאחר , שמו

עובדת . טקס ההוצאה להורג עצמו השתתפו נציגים מהקהילה היהודיתפני שבושלישית מ, גלהור

ואינם מקדישים לסיפורו יותר מציון , היותו יהודי נשמטת מכל העיתונים המזכירים את המשפט

יהדותו . גם העיתונים המספרים על ההוצאה להורג אינם מתייחסים אליו באופן שונה. לאקוני

בוודאי בהשוואה לשני נידונים למוות אחרים , סציונית או כמעניינת במיוחדאינה נתפסת כסנ

האחד ששתה לשוכרה וביזה את המעמד הטקסי והשני שהתאבד בכלא , באותה הוצאה להורג

אינו משקף שום  "משפטי האולד ביילי"בגם התיאור . ם לאיזכור מיוחדשזוכי, לפני האירוע

הכולל את , אין כל שינוי בתבנית הפורמלית של הטקסט. יתפיסה ייחודית של ישראל כפושע יהוד

כמות הטקסט המוקדשת למקרה של . ם ותמצית של העדויות נגדורשימת החפצים הגנובים ושֹוויָ 

  .ישראל גדולה מעט מהממוצע אך אינה ייחודית או חריגה

   

  .ב

, 1730 במאי 15-בשנדפס , )Guthrie(רי 'יימס גאת'גייט ג-עשיר יותר הוא הקובץ של כומר ניו

והכומר לא מייחס לו , גם בו נזכר ישראל כאחד מתוך רשימה. ימים לאחר ההוצאה להורגשלושה 

התייחסות מיוחדת אליו עולה רק לאחר שהכומר מציג את הטפותיו . ייחודיות בהצגה הראשונית

הדתית  ומספר על אטימותו, )אשר ארבעה מתוכם קיבלו חנינה מהמלך(לקבוצת הנידונים למוות 

 obstinate and irreclaimable'ישראל הוא . של ישראל ועל אי היכולת לנהל איתו פולמוס דתי

Jew' ,ככלל יחסו של ישראל לדת הוא  .ביטוי שיחזור בהמשך בחוברות הכומר כלפי כל פושע יהודי

כפי שלא מפגין אף אחד מהיהודים , אין הוא מפגין יראת שמים לקראת מותו; של אדישות

הכומר מפגין תשומת לב , על אף אטימותו של ישראל לדברי השכנוע .חרים במקרים הבאיםהא

הוא  העלייה חגב: קוראכך הוא מבחין בדיוק אלו פרקי תהילים הוא (מיוחדת להתנהגותו הדתית 

                                                 
  .209' עמ, יהודי אנגליה הגיאורגיאנית, אנדלמןראה  88
פשיעה , ראה שארפ. גניבת משרתים מאדוניהם היתה שכיחה ביותר; במעשה הפשע עצמו של ישראל לא היה כל ייחוד 89

  .146-148' עמ, 1550-1750
איש על כלל  50והוצאו להורג , איש על עבירות גניבה שונות 498אשמו באולד ביילי באותה השנה הו, לשם ההשוואה

  .והפניותיהם שם, ענישה, על טווח עונש המוות בתקופה ראה אמסלי ואחרים. העבירות
  .פני 6עמודים ובמחיר הסטנדרטי של  22באפריל בהיקף  8-יצא לאור ב 90
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ככל הנראה פרקי , ד בתהילים ואת החלק האחרון של הדוקסולוגיה"שר בקול חצי מפרק כ

   91.)של תהילים 'הללויה'

מפתיע לראות כי תבנית , רי כלפיו'של גאת, צדדי-אם כי החד, על רקע המתח הדתי

תבנית זו חוזרת . ההצגה של ישראל דומה מאוד לזו של הפושעים האחרים המוצגים יחד איתו

הפושע . פרט למעט יוצאים מהכלל, בתיאור חייהם של רובם הגדול של הפושעים האחרים

, אך לעולם לא איכותי, המשתנה באופן כמותי –קיבל חינוך הגון , יםהטיפוסי גדל אצל הורים ישר

מתוך . שכלל גם הכשרה מקצועית וגם הנחלה של עקרונות הדת –על פי המצב הכלכלי של הוריו 

הבן מזלזל בהוריו . הנובעת גם היא משילוב של סיבות קבועות, הרקע הנורמטיבי מתרחשת נפילה

, נוטש את הכשרתו המקצועית ומזלזל בערך העבודה, נוך הדתילא נענה לחי, ובמאמציהם כלפיו

, ומת כראוי לנוצרי, לפני ההוצאה להורג מתוודה הפושע 92.ומתחבר לחברה רעה המקלקלת אותו

, הנידון הראשון המוצג בקובץ, תיאור הפתיחה לחייו של יּו הֹורטון 93.'בשלום עם כל האנושות'

  :ממחיש את מאפייני הרקע של הפושע

Hugh Horton… about 48 Years of Age, born in Lancashire of honest 
Parents, who gave him good Education at School, and instructed him in 
religious Principles. When of Age, he serv'd his Time to a Wine Cooper, 
and behav'd himself Honestly; was naturally of a civil Disposition, and for 
some Time follow'd his Business and was encourg'd by his Friends and 
Acquaintance. 

 
של  םהמקפיד לציין את הגינות, רי'התיאור של גאת יותגילו המבוגר של הורטון ממחיש את תבנית

רי כדי 'תבנית זו חשובה לגאת 94.הורי הפושע ואת החינוך שקיבל כנער שנים רבות לפני ההאשמה

הפושע . להתקבל ,הנובע מחיי הפושע ,המוסרי ללקחשתאפשר , ליצור אמפתיה בין הפושע לציבור

ומה , שעהוא לא גדל להיות פו. רי אינו שונה באופן מהותי מכל אדם אחר'וסי של גאתהטיפ

שדרכה הוא משמש כתזכורת לציבור לנטייה האנושית , א הנפילהישמאפיין את מסלול חייו ה

נפילתו של הורטון התרחשה אחרה שפוטר מהצי המלכותי ומהצבא לאחר , במקרה זה. לחטא

  . דרכים- נותר ללא משכורת וביצע שוד, המלחמות בתקופת המלכה אן

הוא נולד . רי את הנידונים האחרים'אברהם ישראל מתואר באותה תבנית בה מעצב גאת

נפילתו נעוצה בצעד . מקצועי ודתי כאחד, להורים הגונים ממעמד בינוני שהעניקו לו חינוך טוב

אין כאן עניין ; ינוך הדתירצון ההורים ואדישות לחנגד מרי  –אופייני לנפילתם של צעירים לפשע 

הכומר אינו מבחין בין זניחת החינוך הדתי היהודי ובין זניחת . שלו כיהודי 'אחרּות'ייחודי הנוגע ל

                                                 
  .אישי או קלנדרי, ואיזכורם אינו מלמד על אירוע כלשהו, היהודית פרקי תהילים אלה נאמרים באופן תדיר בתפילה 91

  :וכך דבריו על ישראל, בתפיסתו את אחרית הימים, כמו גם ביחס לפושעים יהודים אחרים, עניין מיוחד מגלה הכומר
'He had wild extravagant Notions about the Messias, as that he was to come down from Heaven at the 
End of the World, and to make all Men happy of what Sect or Profession soever they were… He did 
not believe that the Messias was to be the Son of God in an extraordinary Manner, and when I urg'd 
him with that Text, Jehova Tzidkenu, the Lord our Righteousness Jer. 23. 6. He knew nothing of it, and 
could answer nothing to any Argument proving Jesus Christ to be the true Messias, only he was ready 

to tell some out-of-the-way jewish Fable.'  
תבנית . מפגש עם עולם הפשע העירוניבמקרים רבים ההתחברות לחברה המשחיתה נעשית עם המעבר מהכפר לעיר וה 92

  . והשלכותיה החברתיות העמוקות, 18-תיאור זו ממחישה את תופעת העיור האינטנסיבית שעברה על לונדון במאה ה
אולם אני סבור שהניתוח שלו משקף , פאלר עוסק בעיקר בוידויו של הרוצח. 89-92' עמ, ביוגרפיות פשע, פאלרראה  93

 .גייט- של פושעים אחרים בחוברות הכומר מניונאמנה גם את וידוייהם 
, המוקדמות 20-הגיל הממוצע לנידונים ילידי לונדון היה שנות ה: רובם הגדול של הנידונים למוות באולד ביילי היה צעיר 94

; 32' מע, פשיעה וחברה, אמסליראה . 30-והגיע לסביב ה, ואילו ממוצע הגיל של הנידונים שנולדו מחוץ היה גבוה בכמה שנים

  .  101' עמ, 18- פשע וחברה במאה ה, ליינבאו
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, כך גם המרי בהורים. אשר את שניהם הוא רואה כמנגנוני הגנה מפני הפשע, אנגליקניהחינוך ה

ע פוגע בעקרונות היסוד של הפוש. ההסברית החברתית לכל הנוגע לפשעהנתפס כבסיס המערכת 

נטרול הסכנה שבו , ומכיוון שכך –אלו הכללים לחלוקת הטובין הרי , במקרה של הגנב –החברה 

מהווה את ה ,ההסבר הביוגרפי לפשיעהמזווית  95.מחייב חיזוק מחדש של המערכות הבסיסיות

וסיפורו הוא  ישראל מיוצג כחלק מהכלל החברתי ,רי'עיקר הפרויקט של חוברות הכומר של גאת

  .חלק מתבנית רחבה שנועדה לתחזק את הסולידריות החברתית

תפקיד חשוב בפרויקט הסבר הפשיעה והצדקת הסדר החברתי והענישה ממלאים 

ישראל  96.גורמים שהביאו אותם למעשיהםל בהתייחסבאמצעות הטפה לציבור , הפושעים עצמם

 'נורמטיביים'ותנים פושעים אנגלים עצמו מסביר את נפילתו באופן הדומה מאוד להסברים שנ

ושלא היה זה , שילמו לו ביד רחבה, האדונים אותם שירת היו טובים אליו'הוא מספר ש. לנפילתם

הוא מנקה את שאר החברה מהאחריות לפשע . 'שהביא אותו לגנוב מאדונודבר מלבד פיתוי השטן 

ואל ההשפעה שהיתה  עצמו ומפנה את הזרקור אל, )להאשים את אדוניו בהתעמרות לוהוא יכ(

ישראל מתבטא כאן תוך שימוש בקונוונציות הרטוריות האופייניות לתרבות . לכוחות השטן עליו

הצגתו כפעולה לקיחת אחריות מלאה לפשע  יחד עם  .הפשיעה האנושיתהתקופה ולתפיסתה את 

בשיח  היתה שכיחה, שאינה נשלטת לחלוטין ונעשתה בעידודם של כוחות שטניים מטפיזיים

חסד האלוהי בהכרח השהתבסס על הנחת שחיתות טבע האדם ו, הפשיעה האנגלי בתקופה זו

לא שונה ישראל מהפושע  ,אם כן, הסבר העצמיבגם . להימנעות ממימוש פוטנציאל הפשיעה

  97.הנורמלי

חלק מרכזי נוסף בתבנית ההסברית של הפשיעה הבאה לידי ביטוי בחוברות הכומר 

במישור , כאקט ממלכתי דתי הנותן תוקף לסדר החיים הראוי, להורגממלא אירוע ההוצאה 

מותו של אברהם ישראל הוא ההבדל המהותי . ומשיב אותו על כנו לאחר הפרתו, החברתי והאישי

. נקודה שארחיב בפרק האחרון, בין ייצוגו ובין ייצוגם של הפושעים האחרים בחוברת הכומר

ייצוגו הביוגרפי של ישראל זהה לזו של הפושעים אולם פרט להבדל זה התבנית הבסיסית ל

  . וכך גם ההסברים החברתיים הניתנים לפשיעתו, האחרים

  

  .ג

, הוא אוסף בן שלושה כרכים – The Lives of the Most Remarkable Criminals –המקור הבא 

אברהם סיפורו של  1735.98-ועד להוצאתו לאור ב 1720-של חיי פושעים שפעלו מ, שם מחבר ללא

פרקים בכרך  39מתוך ( והוא הפושע היהודי היחידי הנזכר בכל הספר, ישראל מופיע בכרך השלישי

היקף , עמודים 9 מוקדשים למקרה שלו. )פרקים בשני הכרכים האחרים 110-ועוד כ, בו הוא מופיע

  . גבוה מהממוצע אך לא ייחודי

                                                 
 .93ראה לעיל הערה  95
אולם מרכיבים , 17- שארפ אמנם מנתח את תרבות ההוצאה להורג במאה ה. הוצאה להורג דת ואידיאולוגיה, שארפ 96

  .המשיכו להתקיים עד לשלבים מאוחרים, כגון זה, משמעותיים
. ובמקומה עלו הסברים בעלי אופי סקולרי יותר, הלכה תפיסה זו ונחלשה 18- ה היש לדייק כי במחציתה הראשונה של המא 97

בולט הדמיון בין , כך או כך. שיש לפרש את מעורבות השטן בתהליך הפשיעה בדבריו של ישראל כמטפורה בלבד, אם כן, יתכן

למבט רחב על ; 269-286' עמ, תספרות פשע פופולרי, נזי'מקראה . אופי ההסבר שנכתב בשמו ובין תבנית ההסבר המקובלת

 .  3פרק , ביוגרפיות פשע, פאלרתפיסת גורמי הפשיעה ראה 
. המחיר לקוח על פי פרסומות בעיתונות לספר. וחצי שילינג לכרך 2ובמחיר של , עמודים 1400-כ, הספר בן שלושה כרכים 98
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ואת , הפשע והענישה לעאת הכרך הראשון פותחת הקדמה בה מציג המחבר את תפיסתו 

תפיסת הפשע שהוא מציג הינה חילונית . תפקידה התרבותי של ספרות הפשע וספרו בפרט

המדד לפשע הינו . מטפיזייםולא , חברתייםמעשים מוגדרים כפשע על פי קריטריונים . במהותה

מניעה ; לענישה מטרה כפולה. והיא המהווה את ההצדקה לענישה, הפגיעה בטובת הציבור

תפקידה של ספרות הפשע הוא . והרתעתם של אחרים, ושע המסוים לגרום לחברה נזק נוסףמהפ

, לפי המחבר 99.ובזמן) החברתי והגיאוגרפי( אמצעות פריסתו במרחבבהעצמת אפקט ההרתעה 

ספרות הפשע היא אחת הטכנולוגיות לשמירה על הסדר הקיים וככזו הינה בעלת חשיבות חברתית 

  . ונהותרבותית מהמעלה הראש

והמחבר , עומד כמוסכמה בשיח התרבותי ושל ספרות הפשע אינ הז שימוש ממסדיאולם   

העולים מהשכבות הגבוהות של , נאלץ לצאת כנגד קולות הרואים בה ביטוי לתרבות מקולקלת

צבועה את דובריה כמי שעוטים על עצמם תחפושת  תוקףיוצא המחבר ו ביקורת זומול . החברה

-דברים אלו משקפים את המאבק התרבותי ההיסטורי המאפיין את המאה ה. של מלומדות ועידון

ובנוסף ממחישים את היותו ', נמוכה'וה' גבוהה'שהביא בסיומו לקיבוע הגבולות בין התרבות ה, 18

   100.של מעמד הביניים קהל היעד המרכזי של ספרות הפשע

ישראל יהדותו  פרק המתאר את המקרה של אברהםב, בשונה מבשני המקורות הקודמים

בטקסט הנוכחי  ,עם זאת. מייחד את מהלך חייווהינה רכיב ביוגרפי המודגש לכל אורך הטקסט 

עד לכדי אמפתיה , הפושעים האנגלים מתחזק עוד יותרלייצוג הדמיון בתבנית ייצוגו של ישראל 

ני מופלאות שחייבת לעורר בנו חמלה מפ, הטקסט נפתח בציון מופלאותו של המקרה. מובהקת

אדם חייב להיות חסר אנושיות כדי להסתכל בבחור מחונן ביתרון טבעי של שכל טוב ומואר 'ש

, אשר נופל בפתאומיות מהתנהגות הגונה ומכובדת להוללות, בהישגים שרכש על ידי הלימוד

הפתיחה מטרימה את סופו של . )222-223' עמ( '...דרכים המביאות להרס ודאי, יזהרשעות וב

לנפילה מתווספים שאר המאפיינים . את מוטיב הנפילה לציר המרכזי של הנרטיב והופכת, הפרק

וכמוה גם הם מוקצנים בטקסט , גייט-של תבנית ייצוג הפושעים כפי שראינו אצל הכומר מניו

  . הנוכחי

שהקדישו את מירב , הוריו של ישראל מתוארים כאנשים הגונים וממעמד כלכלי גבוה

הם שלחו אותו לישיבה חשובה בפראג שם . בנם ולצרכיו האישיים משאביהם לחינוכו הראוי של

את מחצית (והתנהגותו היתה נטולת כל דופי , הוא עלה במעלות הלימוד הרבני והפך לעילוי למדני

החיבור שעושה הטקסט בין הגינות ). הכסף שהיה מקבל מהוריו היה מחלק לתלמידים הנזקקים

מוסרית מבקש להביא את הקורא לאמפתיה כלפי הגיבור על הלימוד הישיבתי והתנהגותו ה, הוריו

- דמויות הרבנים והלימוד הישיבתי היהודי מצטיירים כמאפייני המצב של טרום. 'אחרותו'אף 

                                                 
99 My intent in communicating to the Publick the Lives of those who for about a dozen years past, have 

been Victims to their own Crimes, is to continue to posterity the good effects of such Examples, and by 
a Recital of their Vices to warn those who become my readers from ever engaging in those Paths, 

which necessarily have so fatal an End… (pp. i-ii)   
  :ההקדמה מסתיימת במילים הבאות

…[B]y this Work the intent of the Law, in punishing malefactors, is more perfectly fulfilled, since the 
Examples of their Deaths is transmitted in a proper Light to Posterity (p. xxiii). 

100 …[H]owever contemptible the Lives of the Highwaymen etc. may seem in the eyes of those who 
affect great Wisdom, and put on the Appearance of much Learning, yet it will not be without its Uses 

amongst the middling Sort of People… (p. ii)  
  .21והערה  8על אופיו החברתי של קהל הקוראים של ספרות הפשע ראה לעיל עמוד 
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הם משקפים את אב הטיפוס הביוגרפי , ולא רק שאינם טומנים בחובם שחיתות מוסרית, הנפילה

  .   המוסרי והראוי

הקטע . על ידוכתב נמביא הכותב תיאור של פראג ש, ראלשל ישכחלק מהמחשת מעלותיו   

וכמוה שולבו תיאורי מסעות נוספים , מהווה מעין מובלעת של ספרות מסעות בתוך ספרות הפשע

גייט במקרה - ראה במיוחד את הטקסט של כומר ניו(בהצגת חייהם של פושעים יהודים אחרים 

סטייה שמטרתה הנאה , ו העיקריתתיאור המסעות כסטייה ממטרת מצהיר עלהמחבר ). הבא

)entertainment ( גיאוגרפי של -אני סבור שלתיאור ההיסטורי על פי כןאולם אף , מוסרי לקחולא

והוא משתלב בצורתו ובתוכנו בנרטיב חייו של , פראג חשיבות להבנת הרעיון המרכזי של הטקסט

, וארת כגן העדן של אירופהפראג מת. ישראל כמעין תמונת מאקרו שלאורה מסופר סיפורו האישי

בתוך גן עדן שכזה . הן מבחינת הנתונים הטבעיים והן מבחינת קידמת היצירה האנושית שבה

תמונה . מותזכויות מתקדלוזוכה , מהבחינה התרבותית והחומרית, פורחת גם הקהילה היהודית

ע מלחמת שלושים באמצ, םעל ידי גורמים קתולי ,של אלברכט פון וולנשטייןהריגתו זו נקטעת עם 

גם מצבם של . עד לניוונה ועבדות תושביה, נופלת מגדולתה החומרית והתרבותיתהעיר  .השנה

לקורא ). בין היתר הם נדרשים ללבוש בגד מזהה(היהודים מדרדר והם מאבדים את זכויותיהם 

המופתע מתברר כי תיאורה של פראג המשגשגת הינו תיאור של מציאות שהתהפכה לפני כמאה 

מדוע בחר המחבר להכניס תיאור אנאכרוניסטי שכזה לחיבור . ולא של פראג העכשווית, ניםש

אני סבור שעריכה זו נעשתה ? )השנים שלפני הוצאתו 15-הפשעים הנסקרים בו נעשו ב(אקטואלי 

ומעידה על כך שככל הנראה לא היה זה אברהם ישראל עצמו שכתב את , משיקולים נרטיביים

תיאורה ההיסטורי של . 13 עד גיל, המסופר שהה בפראג שנים ספורות בלבד מה גם שלפי, הקטע

בדיוק כפי שבנוי סיפורו של , פראג ובתוכה הקהילה היהודית בנוי בתבנית של פריחה ונפילה

ואולי (הן של ישראל והן של פראג , המצב הנוכחי. ישראל שהקורא עתיד לפגוש בעוד כמה שורות

אך הוא אינו טבעי להם אלא מצב הדורש , הוא של ניוון) הודיתיש להוסיף אף של החברה הי

ונפילתה של פראג דורשת תיקון , נפילתו האישית של ישראל דורשת תיקון על ידי כפרה. תיקון

למהלך . עליית הפרוטסטנטיות והכנעת הכוח הקתולי –ברמת מאזן הכוחות הדתי באירופה כולה 

. כולל בתוכו את תיקון מעמדה ממצב של ניוון לשגשוג והוא, זה השלכות גם על החברה היהודית

החברה , בונה נרטיב רחב המשלב את הפושע, אם כן, הפתיחה לסיפור חייו של אברהם ישראל

אלא נוטלת חלק בנרטיב ' אחרותה'דמות היהודי לא רק שאינה זרה ב. היהודית ואירופה כולה

  .משותף

השונה בתכלית , עצמושל ישראל ך הנפילה שותפות זו באה לידי ביטוי גם בתיאור תהלי  

. הכירה כל הקהילה בגדלותו 13 כשחזר מפראג לפרשבורג בגיל. רי'תמהתיאור בטקסט של גא

והוא ביקש לרכוש את גינוני התרבות , הכבוד הרב שהורעף עליו הביא אותו ליוהרה ולהתנשאות

דו להכין רב מלומד הוא קפץ מהלימודים שנוע'כך ש, סיף ורכיבה, ריקוד, מוזיקה: האירופאים

שורש נפילתו נעוץ . )226-227' עמ( 'פתאום למעלות ההכרחיות להשלמת גנדרן רברבן יהודי

ביקורת מפתיעה לכאורה בהתחשב בכך שנכתבה על ידי אנגלי , בנהייתו אחר תרבות זרה וריקנית

אפיינים את החברה גינונים המ, ההתהדרות בגינונים צבועים היא העומדת כאן בביקורת.  נוצרי

מול התהדרות זו מעמיד המחבר את ערכי התרבות . הגבוהה מולה יצא המחבר בפולמוס בהקדמה

דמותו היהודית של אברהם . הצניעות והסיוע לזולת, )הרבני(במקרה שלנו הלימוד , 'אותנטים'ה

ך ועצם השימוש בה לצור, ביקורת המכוונת לתרבות האליטה האנגלית-ישראל משמשת כנֹשא
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, על אף ייחודו הביוגרפי של ישראל. שכזה מדגיש את השותפות בינה ובין האנגלי הנורמטיבי

השיעור המוסרי מסיפור חייו מהווה תמרור , שאינו בגדר נתון טכני אלא גורם מכונן של חייו

  . ואין בו מאפיינים יהודיים מהותניים, אזהרה אוניברסלי

גם הוא אוניברסלי , אך צעד נוסף, לנפילתו מהווה את הבסיסשל ישראל חטאו התרבותי 

האישה המושחתת מכלה את כספו . קשרות לאישה רעהתהה –גוזר עליו את האבדון , מהותוב

על אף שמטבעו היה , ישראל מוצג כמי שהגיע לפשע. ומתמרנת אותו לביצוע הפשעים כנגד רצונו

הוא מהווה תמרור אזהרה  בכך. מתוך מניפולציות של אישה מושחתת אליה נקשר, תמים וישר

  . מפני הסכנה שבנשיות המושחתת העומדת בפני היחיד והחברה

או ' אחר'המהלך שעושה הטקסט עם דמותו של ישראל אינו דמוניזציה צבעונית של ה

אך השימוש , זרותו הדתית אינה מעומעמת. הפיכתו לקוריוז לשם יצירת עניין ומשיכת קוראים

הסכנה שבאימוץ הגינונים הריקים של החברה : וניברסליות המסרשנעשה בה נועד להדגיש את א

ייצוג היהודי המתקבל בסופו של דבר הוא של שותפות . הגבוהה וסכנת האישה הקטלנית

  .     תרבותית שאינה מושפעת מהייחוד הדתי
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  ויהודיּות פושעת פיצול ,שיתוף – רביעיפרק 

  

  המקרה של אברהם פאס .1

שנשפט , יליד צרפת, אברהם ּפאס וא שלי שהוצא להורג בלונדון הפושע יהודל התיעוד הבא ש

 נובמברב 21-למוות באולד ביילי באשמת פריצה וגניבה של יריעות בד והוצא להורג בתליה ב

לא . גייט- וקובץ הכומר מניו "משפטי האולד ביילי"המקורות המתייחסים אליו הם  1743.101

  .מצאתי חומרי עיתונות המתייחסים למקרה

  

  .א

של הפושע היהודי אינו נושא מטען תרבותי  "משפטי האולד ביילי"גם במקרה הזה התיאור ב

, מתייחס ליהדותו של הנאשם 103,של השכונה) watchman(שומר הלילה , אחד העדים 102.ייחודי

השומר זיהה את . אך התייחסות זאת נעשית מטעמי זיהוי ולא משויכים לה שיפוטים תרבותיים

, )אך אפשר להבין כי הגנבים לא דיברו ביניהם אנגלית, הוא לא מסביר כיצד(ודים שני הגנבים כיה

יהדותו של פאס היא עובדה עניינית . ואחרי שתפס את פאס קרא ליהודי נוסף שישמש כמתורגמן

מהדיון במשפט כי לפאס היו עוד עולה . ומהטקסט לא נראה שיש בה עניין מעבר לכך, במשפט

  . ביניהם גם לא יהודים, םקשרים עם פושעים אחרי

  

  .ב

, עשיר יותרשיצא לאחר ההוצאה להורג  רי'יימס גאת'גייט של ג-התיאור בחוברת הכומר מניו

, תואר המקרה של אברהם ישראל בו , שנים קודם לכן 13 והשוואתו לטקסט של אותו המחבר

עיצובו הגרפי של , עוד לפני הקריאה. לצד המשכיות תבנית הייצוגמשמעותיים חושפת קווי שינוי 

ראה ( עמוד השער של החוברת מכוון את כל תשומת הלב למקרה של אברהם פאס וליהודיּותו

היה פאס והעובדה ש ,אין זה המקרה היחיד בו נכתב בעמוד השער שמו של פושע אחד. )3איור 

 המצדיק) האחרים קיבלו המרה של העונש(שהוצא להורג  מבין המוזכרים בחוברתהפושע היחיד 

, צעד נדרש אינהאולם הוספת התואר יהודי על עמוד השער . את ציון שמו בלבד על שער החוברת

  . של הפושע' אחרותו'ל שיגלו הקוראים ב"וממחישה את העניין שציפה המו

                                                 
באותה השנה הוצאו להורג מבין . איש 407לשם ההשוואה באותה השנה הואשמו באולד ביילי על עבירות גניבה שונות  101

  . איש 42המורשעים באולד ביילי 
  .העמודים הוקדש מעט פחות מעמוד למקרה של פאס 48מתוך . 1743קטובר באו 12-החוברת יצאה לאור ב 102
  . 2-4פרקים , שיטור בלונדון, ריינולדסראה  18-על תפקידו שומר הלילה והתמורות שעבר במהלך המאה ה  103
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  גייט-פרט מתוך שער חוברת הכומר מניו :3ור אי

  
משתמש והוא , צמורי בטקסט חורגת מהגבולות הביוגרפים של הפושע ע'הדמות שמציג גאת

בדומה לתופעה שראינו במקרה , בסיפורי נדודיו של פאס באירופה לתיאור עמים ותרבויות

 הוצרפת ספרד וטורקיה מלּו, פלנדריה, גרמניה, דרכו של פאס בערי איטליהסיפור . הקודם

מסתייע הוא ושל רשת הסולידריות של הקהילות היהודיות בה  104בתיאורים של מנהגי המקומות

אך צירופו לדמות של יהודי , קונים- תיאור המסעות הצבעוני נועד למשוך את הקוראים. דודיובנ

 –גם בחירה זו מעידה על עניין מיוחד דווקא בדמות היהודי . ולא לדמות אחרת של זר אינו מקרי

ובפשיעה , בנדודיו וברשת החברתית התומכת בו בכל רחבי אירופה, באמונותיו, במנהגיו הדתיים

   .שלו

תבנית שבה , הצגת הרקע האישי של פאס תואמת לתבנית שתיארתי במקרה הקודם

גם כאן ממרה הנער את פי הוריו הישרים החפצים . עוצבו רוב הפושעים ובתוכם גם הפושע היהודי

בדברי ההקדמה שלו לסיפור חייו של פאס מעניק . חזרה ללאומתגלגל מצעד זה בדרך , בטובתו

 and as Disobedience to Parents was the first wrong': בה לשלב זהרי חשיבות סמלית ר'גאת

Step this unhappy Person took, we may justly account it the Spring and Source of all 

his future Miseries' )יחד עם , המרי בהורים ובסמכות חוזר לאורך הטקסט 105.)12' עמ

                                                 
  :תיאורו את איטליה, כדוגמה 104

The Italians are a grave, sedate, industrious People, polite in their Manners, and altho' now not like 
their fore Fathers, expert in Arms and War; yet they are good Merchants, Artificers, and have 

understanding in Things contributing to the Decreation of Life and Manners; in Furniture Sumptuous; 
at their Tables neat and decent; but these good qualities are stained with vices of a deep Dye reigning 

among them, particularly Revenge, Lust, Jealousy, and Swearing, to which they are generally too much 
addicted… (p. 6)  

  : ראה גם 105
Oh! Where has Undutifulness to Parents brought him? Whither will it further carry him? Let all such 

therefore, in whose mistaken Notions Disobedience to Parents seems a trivial Offence, learn, from the 
Instance before us, to pay all due Respect and Difference to them, least by a contrary Behaviour they 
secure to themselves a Portion in this unhappy Persons Miseries, for the like Offences will always be 

attended with like Judgments (p. 16-17) .ובמקום אחר:  Disobedience to his Parents had paved the Way to 
the Disobedience of Natural Laws… (p. 18)  
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 המתלכדים, אצל כל הדמויות שמציג הכומרכמעט פיעים המאפיינים הנוספים של הפושע המו

 ,He was a most profligate, wicked young Man, wholly void of the Fear of God': יחד

disobedient to his Parents and Superiors, and unwilling to follow any settled Business' 

הקושר את , יוגרפי התבניתי של הכומר הסבר מהותנינוסף להסבר הב, אולם ביחס לפאס. )8' עמ(

 most perverse, disobedient boy… and naturally'הנער פאס היה. הנפילה לטבעו של הפושע

inclining to nothing but Vice' )5' עמ( .  

מגיע ללונדון ומתחבר כאשר הוא , המקובלתחוזר לתבנית  רי'גאתאצל פאס של  הייצוג

 here he got acquainted with the Refus of his':של יהודים ולא יהודים, לחברה מושחתת

own Nation, and the Scum and Off-scourings of this country, who suddenly brought 

him to Ruin and Destruction' )רעיון קיומה של שכבת פשע קונספירטיבית שעולה . )7' עמ

אלא לקשר פנימי בתוך ) אופקית בחלוקת זהות(כבן דת שונה  מהטקסט אינו מתייחס ליהודי

רי אינם מכוונים כלפי הזהות 'חיציו של גאת). אנכיתבחלוקת זהות (שכבות החברה הנמוכות 

אלא , שגם אותה הוא רואה כמערכת נורמטיבית המשמרת את הסדר החברתי, הדתית השונה

. נשמרת פאס כפושע יהודי החינוכית של הפונקציה, אם כן .כלפי מאפיינים חברתיים מסוכנים

 פתיחהבכפי שמציין הכומר . הוא משמש כדוגמת הרתעה מוסרית לקהל הקוראים ככל פושע אחר

 we shall, in Pursuance of our wonted Method, and to perfect the Intention of' :לנספח

the Legislator, in making Examples of this Nature, as useful Cautions to others' )עמ '

12( .  

מוצא בסיפור הפושע היהודי ) ואפשר להניח שגם קהל הקוראים(אולם לא רק הכומר 

המחשה לכך . גם פאס עצמו רואה את סיפור חייו כדוגמה מוסרית לכלל הציבור; אפקט חינוכי

רי 'מפרסם גאת אותו, רד קליי'ריצ, נוצרי לחיי הפשע-אפשר לראות במכתבו לשותפו האנגלי

אפשרות . רי בדה דברים אלה ושייך אותם לפאס לאחר מותו'כמובן שיתכן שגאת. כנספח בחוברת

רי לכלול את הפושע היהודי במרחב המוסרי 'זו עשויה להדגיש עוד יותר את מגמתו של גאת

אין  .אך היא מעמידה בסימן שאלה את תפיסתו העצמית של הפושע היהודי כשותף לו, המשותף

ואני סבור , אולם האפשרות שהמכתב כולו מומצא נראית לי כלא סבירה, י דרך להכריע בנידוןל

הבאתי אותו במכתב הדברים  בשל בהירות. שמקרה זה אכן מעיד על תפיסה עצמית של שותפות

  ):הדגשות במקור(כמעט בשלמותו 

  

Let the sad Example of me, who died by the Hand of Justice, deter you not 
only from those flagrant Offences, which has been so fatal to me, but also 
from those foolish and sinful Pleasures, which in some Measure have been 
the Cause of all my unhappy Misfortunes, I mean in keeping Company with 
vile Women... I hope all young Men especially will take Care to avoid their 
vile and wicked Company; in which it is but too frequent for young Persons 
to indulge themselves. Remember that I tell you from sad Experience, that 
the Wages of Sin, though in Appearance they be sometimes large, and what 
may promise outward Pleasures, yet are they attended with such inward 
Disquiet, as renders it impossible for those who have received them, to 
enjoy either Quiet or Ease. Work hard at your Employment , and be 
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assur’d, that Sixpence got thereby, will afford you more solid Satisfaction, 
than the largest Acquisitions, at the Expence of your Conscience. 
That God may by his Grace enable you to follow this my last Advice; and 
one Thing more before I have done, I desire all young Persons to be 
obedient to their Parents, which is the earnest Prayers of Your dying 
Friend, Abraham Pass. (pp. 19-20) 
 
 

  

  המקרה של סמואל מוזס וחבורתו  .2

ולפחות לאחד מהנאשמים בו , המקרה הבא אירע שבועות בודדים לאחר הוצאתו להורג של פאס

ואליה נוספו , פסה ונשפטה יחד על גניבההיתה זו קבוצת פושעים יהודים שנת. אף היה קשר עימו

, )Jude(מייקל יהודה , סמואל מוזס. גם הם על עבירות גניבה, שני פושעים יהודים שנשפטו בנפרד

 בדצמבר 7-ונשפטו באולד ביילי ב, ונתפסו יחד גנבו) Selick( גאו זלי) Athorn(ורן 'תוסלומון א

אך נתפס מאוחר יותר ונשפט , אותה הגניבההשתתף ב) Maccoy(וזף אייזקס או מאקוי 'ג .1743

אך נשפט בנפרד על מעשי , ויעקב קורדוסה השתתף גם הוא באותה הגניבה, 1744 בינואר 13-ב

 17-כולם נתלו ב. על הימצאות אסורה באנגליה לאחר שהוגלה ועל בריחה מהכלא, גניבה אחרים

הן בחוברת הכומר  –כריכה  בשל הוצאתם להורג יחד ופרסום המקרים באותה 1744.106 בפברואר

. אתייחס אל כולם כשותפים ביחידה ספרותית אחת –והן בחוברת תקצירי המשפט באולד ביילי 

  .גייט ועיתונות התקופה-חוברת הכומר מניו 107,"משפטי האולד ביילי"אל כולם מתייחסים 

  

  .א

 בתדירותשתה משפטם והוצאתם להורג של הפושעים היהודים נע, התייחסות בעיתונות לתפיסתם

אך אף אחד מהם לא הקדיש להם , עיתונים רבים התייחסו לאירועים. גבוהה אך בהיקף מועט

וחלקן , חלק מההתייחסויות מדגישות את היותם של הפושעים יהודים. יותר מפיסקה אחת

 London Daily -וה   Westminster Journal or New Weekly Miscellany -ה 108.מתעלמות מכך

Post and General Advertiser אלה הם שלושת הפושעים 'מוסיפים לאחר הדיווח על תפיסתם ש

. 'שמזה זמן כה רב זרעו הרס במחוזות אסקס וסאפולק ושלהם יוחסו בשבועה פריצות רבות

ואפשר לשער כי עיתונים אלה שאפו , מנתוני המאגר של האולד ביילי לא עולים פרטים כאלה

  . להעצים את האירוע

  

  

  

                                                 
באותה שנה הוצאו להורג מבין . איש 334באותה השנה הואשמו באולד ביילי על עבירות גניבה שונות  לשם ההשוואה 106

  .איש 47הנאשמים באולד ביילי על עבירות שונות 
כאשר , עמודים 38החוברת כללה . פני 6במחיר הסטנדרטי של  , 1743בדצמבר  7- יצא לאור ב "משפטי האולד ביילי" 107

  .לפושעים היהודיםמעט יותר מעמוד הוקדש 
  :העיתונים המזכירים את יהדותם של הפושעים הם 108

London Daily Post and General Advertiser, Westminster Journal or New Weekly Miscellany, Daily 
Post, London Evening Post, Penny London Morning Advertiser    

 General Evening Post, Daily Advertiser, Daily Gazetteer, Daily: העיתונים המתעלמים מיהדותם הם
Advertiser    
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  .ב

כמעט ולא  "משפטי האולד ביילי"בגם במקרה הנוכחי התיאור , דומה לשני המקרים הקודמיםב

מאחוריו תפיסות  נראה שעומדותוכאשר הוא עושה זאת לא , מתייחס ליהודיות הנאשמים

ורק במקרים מעטים מוזכר הכינוי , אף אחד מהנאשמים אינו מוצג כיהודי. חברתיות או דתיות

השימושים הספורים בכינוי ). זאת הנאשמים או העדים היהודים עצמםלעיתים עושים (יהודי 

רבים שמאחר  109.אך לעולם לא על ידי נציגי בית המשפט עצמו, נעשים במהלך מתן עדויות

אולם הוא אינו , כדוגמת שבת ועדות, מהעדים יהודים ישנו עיסוק בשאלות הקשורות ביהודים

רים האחרים גם כאן הנאשמים מודים בעצמם על כמו במק 110.מגיע לרובד התפיסות התרבותיות

וגם כאן לא נראה כי מערכת המשפט מתנכלת באופן מיוחד לנאשמים בשל , חלק מהגניבות

  .יהדותם

כמה מאפיינים חברתיים של הפשיעה  עולים "משפטי האולד ביילי"בהתיאור  מאחורי 

יהודים דוקה בין פושעים מהחקירה משתקפת מעורבות ה. 18-היהודית בלונדון במחצית המאה ה

הנחשפת בשל התבססותה של מערכת החוק על הלשנתם של פושעים , יהודים בפעילות הפשע-ללא

שיטה זו שיתכן ( קה שעולה מתוך כל תקצירי המשפטיםפרקטי, תמורת הפחתה בעונש זה על זה

לד משפטי האו"בשיטה זו חושפת . )פשעחבורות לפרק את הסולידריות הפנימית של  ביקשה

. יהודים-בין הפושעים היהודים עצמם ובין פושעים לא, רשת סבוכה של בגידות ונאמנויות "ביילי

פשיעה 'מתוך ההלשנות התכופות של פושעים יהודים על יהודים אחרים עולה כי הבחנה בין 

יותר מקבוצת פשיעה יהודית המקושרת בסולידריות . אינה ברורה 'פשיעה כללית'ל 'יהודית

השיתוף החברתי בין הנאשמים היהודים  111.ימיים יש כאן פשיעה של יהודים בודדיםוקודים פנ

בין עדי האופי שהנאשמים . יהודים העולה מהטקסט לא היה מוגבל לפעילות הפשיעה-לבין לא

ועדויותיהם משקפות , )על פי שמותיהם(יהודים -הביאו לטובתם היו גם שכנים ומכרים לא

  112.קשרים חברתיים

  

  .ג

עולה תמונה של שיתוף פעולה וקשרים בין יהודים  ,רי'גאת ,גייט-ך חוברת הכומר של ניוגם מתו

הם משתתפים : השיתוף ביניהם נחשף כרחב הרבה יותר 113.יהודים בשכבת הפשע של לונדון-ללא

ופושעים יהודים נושאים נשים או , )שתייה ומשחקי הימורים( 'נמוכות'יחד בפעילויות חברתיות 

                                                 
כשחזר . ולמחרת נסע לעיסוקיו, כך למשל אחד העדים מספר שהסיע בכרכרה את הנאשמים ולאחר מכן הלין אותם בביתו 109

עות זהב גנובות ורן מספר כי הוא מכר שש טב'בנקודה אחרת סלומון את. 'שלושת היהודים שדדו אותו'אשתו אמרה לו ש

אך הוא עצמו השתמש בייחוס הפשע , היתה בידו אפשרות שלא להזכיר את יהדותו של רוכש הסחורה. 'יהודי פורטוגזי'ל
  .ליהודי

  : וזף אייזקס'כדוגמה אפשר לראות שאלה שנשאל אחד העדים במשפטו של ג 110
Q: Do you hold it to be lawful to give evidence on your Sabbath? 

Lyon: Yes, we are at liberty to attend to tell the truth upon the Lord's day, as well as any day. 
רד קליי 'יהודי ריצ- אברהם פאס הלשין על שותפו הלא. לא מצד המערכת אלא מצד פושע נבגד, יחס שונה ליהודי אכן עולה 111

 I believe‘: כפי המעיד אחד העדים. ל ידי האשמתם בבית המשפטאשר נשבע לנקום ביהודים ע, )לו הקדיש את מכתב מותו(
Abraham Pass did peach Dick Clay, and this Clay took a great and swore he would hang half a dozen 

Jews before had done’ )א מבקש ואחד העדים סיפר כי הוא שמע אותו אומר שהו, וזף אייזקס'קליי העיד נגד ג).  52' עמ
 ). שם(להפליל את היהודי על אף שלא השתתף בגניבה 

 .170-173' עמ, פשיעה ומשפט, ראה ביטי. מערכת המשפט האנגלית ייחסה משקל לא מבוטל לעדי אופי בהקלת העונש 112
  .פני 6עמודים ובמחיר  20בהיקף , 1744בפברואר  17-שיצאה ב 113
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) כנראה על סמך סיפוריהם של הפושעים עצמם(רי מספר 'גאת. יהודיות-ים לאלוקחים פילגש

   114.וזף אייזקס חי עם חמש או שש נשים'ושאביו של ג, שקורדוסה נשא אישה לא יהודיה

שיטת הוא , ונקודה זו חוזרת גם במקורות אחרים, המייחד את הפשיעה היהודית בטקסט

הוא דבר של מה בכך , להולנד ובמיוחד, גליה לאירופההמעבר התכוף בין אנ. לההפעולה הייחודית 

עברית ב יחד עם השימוש, סחורותאנשים וערוץ להעברת כ ומשמש, הפושעים היהודים עבור

נראה כי . מהטקסט עולה גם שינוי בהתנהלות הקהילה היהודית ביחס לפשע. כשפת סתרים

הקהילה החלה לנקוט צעדים ו, הגדישו את הסאה 40-אירועי פשיעת יהודים של אמצע שנות ה

הם משלחים טיפוסים בעייתיים . מאחריות אליהם פחות להתנערלמניעת פשיעת יהודים או ל

  :  חזרה ליבשת עם קיצבה קטנה ואוסרים עליהם לשוב לאנגליה

[A]t that Time the Vestry belonging to the Synagogue hearing there were 
many Robberies committed by the  Jews, sent several of them to Holland, 
and they gave him two Guineas and ordered him to the same Place; and told 
him if he returned within 3 Years they would arrest him… 

  

רי מעלה תמונה דומה לזו שראינו 'הביוגרפיים של הפושעים שמציג גאת הסיפוריםניתוח 

אותה על פי מעוצבים , יהודים-ארבעה יהודים ושישה לא, כל הפושעים. קרים הקודמיםבמ

ונפילה לפשע שיסודה בזלזול , הורים הגונים שהקנו לנער אמונה דתית והכשרה מקצועית: תבנית

יהודי -השוואת נרטיב הפושע הלא .זניחת ערך העבודה וחבירה למעגלים חברתיים נמוכים, הורים

הנוסף לתבנית ההסבר , חושפת את המאפיין שראינו במקרה של אברהם פאס לנרטיב היהודי

וזף 'כך למשל  ג. ולא רק כנגזרת של הנסיבות הביוגרפיות, הפושע היהודי מושחת מטבעו. הרגילה

לקרוא , שחינכו אותו יפה באורח החיים ובדת היהודית, להורים מכובדים'נולד בלונדון , אייזקס

כך גם סמואל . )6' עמ( 'ונות והתנהגות מושחתים ביותרהיה נער של עקר'אולם הוא , '...עברית

אשר שמו , להורים ממעמד ועסקים מכובדים'אם לתבנית הרגילה נולד באמסטרדם שבהת, מוזס

ומדים ואת הלשונות המזרחיות אותן ל, אותו בבית ספר שם למד את העברית ואת השפה הרבנית

גניבה , היותו על פי טבעו נוטה לכייסות'ל ם בהמשך מדובר עאול; 'היהודים לצורך תועלת המסחר

הנידון למוות , אותו דפוס התיאור מופיע גם אצל קורדוסה. )7-8' עמ( 'וכל צורה של שוד, ופריצה

יהודים ואת הפושעים -במקום מומנט הנפילה שאפיין את ביוגרפיות הפושעים הלא 115.השלישי

מניעה את הפושעים היהודים במקרה הנוכחי נטייה , תיהיהודים בשני המקרים הראשונים שניתח

  . מושחתת טבעית

גם לא אלה של , הטקסט הנוכחי חושף תפיסת יהודיּות שלא עלתה בטקסטים הקודמים  

רי כמנגנון לשמירה על הסדר 'ראינו שהחינוך הדתי באשר הוא נתפס בעיני גאת. רי עצמו'גאת

ך הפושע הינה במקרים רבים אחד משלבי המפתח זניחת הנורמות הדתיות עליהן חונ. החברתי

אולם , ישנם פושעים שהדרדרו לפשע ושמרו על אמונתם. של יהודים ולא יהודים כאחד, בנפילה

, תפיסה זו עולה גם בטקסט הנוכחי. ככלל נתפסת המסורת הדתית כאמצעי הגנה אישי וחברתי

דבר הרחוק סוג שהוא היתה הדת מכל 'וזף אייזקס בכך ש'מסביר את הדרדרותו של ג-המתאר

אך יחד עם . היתה עשויה להרחיק אותו מהפשע כלשהיומכאן עולה שנאמנות לדת , 'ביותר מליבו

חיבור בין אדיקות יהודית , באמצעות דמותו של סמואל מוזס, תפיסה זו עולה בטקסט הנוכחי

                                                 
     .7' עמ 114
ואינו עונה לתבניות התיאור הרגילות של , חריג בצמצומו ובסגנונו, ון למוות הרביעיהניד, ורן'תיאורו הביוגרפי של את 115

  .  ומכאן החריגה מהתבנית, רי'ורן לא היה מעוניין בתקשורת עם גאת'אפשר לשער כי את. הטקסט
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, )זוהי התחזות בלבד רי'אם כי לטענתו של גאת, הוא אף למד קבלה(למוזס ידע דתי רב . ובין פשע

הנהגתו הרוחנית  קושר בין  רי'נרטיב של גאתה 116.הרוחני של חבורת הפושעיםוהוא נתפס כמנהיג 

אב ויועץ לחבורה של פושעים 'תיאורו של מוזס כ. גתו אותה לפשעהנה לביןשל מוזס את החבורה 

  .תויאור אדיקויחד עם תמשולב  '...אותם הנהיג למעשי גניבה, מהצעירים רשעים מאותה האו

. הנותרים אטומים לתקשורת, מאפיינת את היהודיםהעקשנות והדקדקנות הקטנונית 

אך אף אחד מהם או מאנשי הציבור , מעיד על עצמו שניסה להגיע איתם לפולמוס דתי רי'גאת

העקשנות  .והם פתרו אותו באדישות, לבקר אותם בכלא לא היה מעוניין בויכוח שכזה שבאו

להסבר נוסף אך כעת היא הופכת , יאור היהודים גם בטקסטים הקודמיםמאפיינת את ת

כפי שנראה מאי המוכנות של אף (חוסר ההגיון שמאחורי העמדה הדתית היהודית . לפשיעתם

כמו גם היותו של מוזס ) רי'אחד מהפושעים או מהרבנים המבקרים להיענות לפולמוס שמציע גאת

הינם נדבך חדש במערכת ההסבר  'רי המשמעותעיקש בפולחנים והטקסים היהודיים חס'

  .גייט- הדוגמטית של קבצי הכומר מניו

. הפושעים היהודים נשארים בו עם רגל שניה, אך בד בבד עם הדרתם מהמעגל הנורמטיבי  

גם במקרה הנוכחי הפושעים היהודים מהווים גורם מלמד עבור הציבור , במקרים הקודמים כמו

 מתוך ההנחה(אפשר לשער שכך רואה אותם הציבור הכללי , רי'כך רואה אותם גאת. כולו

וכך , )בראש ובראשונה שיקולים שיווקייםהיו ל כאחד "שהנחו את הכותב ואת המו שהשיקולים

, רי את מכתבו של פאס'בו ערך גאת, כמו במקור הקודם. לפחות חלקם, רואים גם הם את עצמם

כפתיחה לסיפורו המפורט של  117.יהודיםגם כאן הוא מרחיב את סיפורו של אחד הפושעים ה

כמה לילות לפני הוצאתו , הסיפור הבא ניתן על ידי קורדוסה היהודי'קורדוסה הוא כותב ש

כאזהרה לכל הבחורים הצעירים להימנע ממותו , עם בקשה שהוא יפורסם בציבור; להורג

  :ובגוף הדברים.  'המביש

It can hardly be imagined, (he [Cordosa] thinks) that a Man sensible of his 
unhappy Condition, and that he is but a few Moments from Eternity, can be 
induc'd from any Pleasure he takes in the Review of a wicked, vicious, ill-
spent Life, to recite those Crimes to the World which he must repent of, or be 
ever miserable. But least any one should believe that to be his Motive… he 
thinks it necessary to declare, that he look'd upon himself (in his dying 
Condition) to take Shame and Confusion of Face to himself; and for the 
Benefit of the World… to warn Youth by his sad Example to avoid those 
Courses, which sooner or later end in Misery, Destruction and Death. 

  

אין בהם שמץ . 'נורמטיבי'דברים דוגמטיים אלה מתאימים לסיפורו האישי המוסרני של כל פושע 

שעיצב אותו , רי'אתגם אם נאמר שהטקסט עבר עריכה אגרסיבית של ג. 'אחרות'של יהודיות או 

הרי שבחירתו בדמות של פושע יהודי להעברת המסר , בתבניות ההטפה הקבועות והרצויות לו

מלמדת על כך שהפשיעה  –של היהודי לכך , לפחות באופן מסוים, והיענותו –דתי -החברתי

  .   מוחלט ומאיים' אחר'היהודית לא נתפסה כתופעת שחיתות של 

  

  

                                                 
 Moses the Eldest, and most learned of them, directing and beginning before‘: כך בתיאור ההוצאה להורג 116

the rest, who followed and sung after him, whom they highly esteemed for his Learning.’  
  .פני 6עמודים ובמחיר  20בת , קטע זה לקוח מתוך חוברת המשך לחוברת שלנו 117
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  )Hosea Youell(המקרה של הושע יואל  .3

חושף , המקרה הראשון הידוע של רצח על ידי יהודי בלונדוןוהוא  1747-שהתרחש ב, המקרה הבא

- גם הוא את האמביוולנטיות שביחס לפושע היהודי ואת הדיאלקטיקה של שיתוף והדרה בו

עיתונות וכן קבצים , גייט-הכומר מניו, "משפטי האולד ביילי"מתייחסים אליו  118.זמניים

- ומחוברות הכומר מניו "משפטי האולד ביילי"מם יותר בהם נערכו מקרים נבחרים מאוחרי

 – הדגשת יהודיותו של יואלפרט ל, ההתייחסות למקרה בעיתונות אינה בעלת עניין מיוחד 119.גייט

   120.ומכיוון שכך לא אציג אותה, תופעה שלא התקיימה במקורות האחרים

  

  .א

של  על שוד שהסתיים ברצח) Lopez(ייקוב לופז 'יחד עם ג 1747 באוקטובר 14-הושע יואל נשפט ב

אך , מסר להם שעון וכסף, ונס על ידי שני גנבים'גבספטמבר הותקף  23- ב. ונס'וזף ג'אדם בשם ג

יומיים לאחר מכן . צעק לעזרה ואחד הגנבים דקר אותו מיד יםכשראה קבוצת אנשים מתקרב

בטענה שהוא יודע  ,מבתי המעצר של לונדון אחד, Poultry Compter-הסגיר יואל את עצמו ל

ונס מת 'ג. שזיהה אותו כאדם שדקר אותו ונס'וזף ג'הוא נלקח אל מיטתו של ג. פרטים על הרצח

ייקוב לופז לא 'ג. אחרי שהספיק לחתום על הצהרה שיואל הוא שתקף אותו, כמה רגעיםכעבור 

כדי לזכות , גם הוא יהודי, דם אחריואל ניסה להפליל א. וזוכה במשפט בשל חוסר ראיות, זוהה

בולט  "ביילימשפטי האולד "גם בחוברת זו של . אך בית הדין מצא סתירות בעדותו, את עצמו

הכינוי יהודי מוזכר רק פעמיים ולא בהצגתו ; התייחסות להיותם של הנאשמים יהודיםה היעדר

 ,קירה הארוכה והיסודיתהיא הח נקודה נוספת. ומתוכן פעם אחת על ידי יואל עצמו, של הנאשם

אי אפשר לומר שהיתה התנכלות ש כך ,ל כה גלויותהסתירות בדבריו של יוא. של עדי התביעהגם 

על קשרים חברתיים בין  המעיד חוברת זוגם , בדומה למקורות במקרה הקודם. לנאשם היהודי

העדות המספרת וכך גם אחת , חלק גדול מעדי האופי על יואל אינם יהודים. יהודים-יהודים ללא

  .על היכרותה עם לופז ועל קשריו עם נשים אחרות מידידותיה

  

  .ב

-שהחל את תפקידו ב, )Taylor( ון טיילור'גייט כתב ג-ואת תיאורו של יואל בחוברת הכומר מני

התחלפות המשמשים ). אך נפטר תוך מספר חודשים, רי'סמואל רוסל החליף את גאת( 1747

 דימוי עמוק יותרייעת להפריד בין נטיות הכתיבה האישיות ובין בתפקיד משמעותית כי היא מס

  . בייצוג הפושעים

                                                 
דים נוספים הוצאו מספר יהו. מפאת צמצום היריעה איני מתייחס לשני מקרים של יהודים שהוצאו להורג בסמוך למקרה זה 118

  . אך הנתונים עליהם אינם נגישים, להורג בתקופה זו
על עבירות גניבה אלימה שונות הואשמו ; איש 12לשם ההשוואה באותה השנה הואשמו באולד ביילי על עבירות הריגה שונות 

  .איש 23מבין המורשעים באולד ביילי הוצאו להורג באותה השנה . איש 14
 5מתוכם הוקדשו , עמודים 39פני ובהיקף  6במחיר , 1747באוקטובר  14-ביילי יצאה לאור ב חוברת משפטי האולד 119

בנובמבר  16-גייט יצאה לאור ב-חוברת הכומר מניו. אך אינו יחיד במינו, זהו נתח גדול יחסית. עמודים למקרה של יואל

  .עמודים 15בהיקף , 1747
 London Evening Post, General Evening Post, General Advertiser - כך ב 120
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שנזכרת רק דרך תיאור , יואל אינו תופס מקום מרכזי בחוברת של טיילור וכך גם יהדותו

הפרטים בהם מאריך , ועל אף שהוא מתואר באריכות רבה יותר, סיפורו מופיע אחרון 121.הוריו

גם בחוברת זו . ולא מוסריים או פסיכולוגיים) אור האירוע והחקירהתי(טיילור הינם טכניים 

הפושע . רי'הדומה מאוד לתבנית של גאת, הפושעים על תבנית קבועההביוגרפי של נרטיב המבוסס 

לרוב מהמעמד הבינוני והוא זונח את עבודתו הּכשרה בשל התחברות עם , נולד להורים הגונים

פרט . הצגתו של יואל אינה עוקבת אחר תבנית זו. סונוברה מושחתת שמביאה עליו את אחֵ 

כל . ולא מתייחס לחינוכו של יואל לגביהםכל פרט אינו מציין טיילור  ,לאיזכור יהדותם של הוריו

נראה כי טיילור אינו . 'הוא היה זר גמור, אפילו היהודית ,לדת מכל סוג'שיש לו לומר הוא ש

. בניגוד לעניין שלו לגבי הפושעים הנורמטיביים, ל לפשעאת יוא ומעוניין בחיפוש הסיבות שהביא

לא נסוב סביב  –הארוכה מבחינת הכמות אך דלה מבחינת עומק התיאור  –הנרטיב של הצגתו 

  . ייצוגו של יואל בטקסט הינו שטוח וסטטי. נקודת נפילה או תהליך הישחתות מידות

ו נעוץ פוטנציאל הלקח תהליך שב, חברתי מהנרטיב- על אף היעדרות התהליך הנפשי

הוא ': יואל עצמו רואה את מעמד הוצאתו להורג כחלון הטפה מוסרית לציבור, המוסרי לציבור

וביקש מכל הבחורים הצעירים שינהגו בתבונה בבחירת חברת , פנה באופן תכוף לכל הציבור

איר באמצעות מילים אלה מש. )16' עמ( 'בלי לדעת מה טיבם, מצטרפים אליהםהאנשים שהם 

לאחר שהרחיק אותו בעצם החלפת תבנית , טיילור את הפושע היהודי המת בחיבור עם הציבור

  .הנרטיב ושיטוחו

יואל . עצמו היא המניע של יואל להסגרתו אתשל טיילור נקודה חשובה העולה מהטקסט 

הואשם על ידי רבים ממכריו בקהילה היהודית בביצוע השוד והרצח ורצה לנקות את שמו אצל 

אין סיבה לשער כי טיילור עשה כאן  ,רת כל אינטרס שלוישלא הדבר שמאחר . שויותהר

 הקהילהעדותו של יואל חושפת מודעות והתמודדות של . פולציה על יואל או שינה את דבריומני

 המאמצים', בסעיף א' כפי שהזכרתי בקצרה בפרק א. בההיהודית בלונדון עם תופעת הפשיעה בקר

   122.עצמה בינה לביןראשית כל  ורים נעשלחיברות בניה הסור

  

  .ג

מקרי פשע היסטוריים  בקיצור בהם לוקטו ונערכוהמקרה של יואל מופיע בקבצים מאוחרים יותר 

 Selected - ה ,בשני הראשונים. גייט- וחוברות הכומר מניו "משפטי האולד ביילי" מתוךנבחרים 

Trials of the Old Bailey וה 1764 משנת-Tyburn Chronicle  פושע יואל הוא ה 1768 משנת

מוזכר מקרה יהודי , 1779 משנת Malefactor's Register-ה ,שלישיוב, היהודי היחידי שנזכר

, באף אחד מהטקסטים יהדותו של יואל אינה מוזכרת בכותרת הסיפור או כפרט בולט .נוסף

המאוחרים אולם בנקודה אחת סוטים הטקסטים . וככלל הם נאמנים למקורות מהם שאבו

קרא האסיר 'הם מספרים כי בסיום המשפט . ששימש להם כמקור "ביילי משפטי האולד"מ

אולם על פי שמותיהם . וכולם העידו על הגינותו, 'להגנתו לכמה יהודים שישמשו כעדי אופי

השערה שיכולה להסביר את . כמחצית מעדי האופי לא היו יהודים, "משפטי האולד ביילי"ב

                                                 
במקום זה מעדיף טיילור לייחד חלק גדול מהחוברת לדיון . גם שלושת הפושעים האחרים אינם זוכים להדגשה מיוחדת 121

  .החברתית והפוליטית, בחומרת פשע ההברחה מהזווית הדתית
ון התרבותי של שכבת העניים להקשר הרחב של פרויקט התיק; 196-198' עמ, יהודי אנגליה הגיאורגיאנית, אנדלמן 122

  .7פרק , היהודים ראה שם
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רצון שהתפתח בשלב , לטשטש את הקשרים החברתיים בין יהודים לנוצרים ההבדל היא רצון

  . מאוחר לאירועים עצמם

התובנות שלו . פיסקה של התבוננות וניתוחמסיים כל מקרה ב Malefactor's Register-ה  

. מעניינות בכך שאין הן מבוססות על התייחסות ייחודית ליהודיותו של הפושעשל יואל מהמקרה 

. ואת דמותו של יואל ניתן להחליף בכל דמות פושע אחר, ל מהסיפור הוא אוניברסלימוסר ההשכ

  :הפרק מסתיים במילים אלה

To what we have before observed in our remarks on the crime of murder, 
nothing needs on this occasion be added, but that the associating with bad 
company is the frequent fore-runner of every other vice. Young people 
cannot be too cautious in the selection of their associates; as on this 
circumstance depends the whole happiness of their lives. Nothing is more 
contaminating to youth as vicious company: 

From one rude boy that's used to mock 
They learn the wicked jest; 
One sickly sheep infects the flock, 
And poisons all the rest. 
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  בין הקטבים דימוי היהודי: היטמעות תרבותית ודמוניזציה -  חמישיפרק 

  

  'לסי'כנופיית צ'המקרה של 

מרקוס הארטוך או , אשר ווייל, לוי ווייל -נשפטו באולד ביילי שישה יהודים  1771 בדצמבר 4-ב

וזס או ייקוב לאזרוס או חיים דרזדן וסלומון מ'ג, לאזרוס הארי, )Hartogh; Asheburgh(אשבורג 

חבורה של גנבים  123.אז איזור כפרי מחוץ ללונדון, לסי'ביוני בצ 11- על שוד ורצח שאירע ב -פורטר 

. כבלה את אנשי הבית ושדדה חפצי ערך וכסף, ינס'פרצה בשעות הלילה לביתה של האלמנה האצ

המשפט והוצאתם להורג של ארבעה . מת מפצעיו למחרתואחד המשרתים  נורהתוך כדי האירוע 

והביא להתפרעויות , מתוך ששת הנאשמים טלטל את לונדון כולה ואת הקהילה היהודית בפרט

מעדויות בני התקופה ניכר כי השפעתם של האירועים ארכה עוד שנים . אלימות נגד היהודים

   124.כרוןיצרובים בזהיו עדיין הללו אירועים הש עולה 19-מעדויות מתחילת המאה ה; רבות

עיתונים הקדישו להם עמודים ; חסות במגוון רחב של טקסטיםהאירועים זכו להתיי

והם נכללו בקבצים שונים של אירועים היסטוריים שנערכו , המשפט סּוקר ביסודיות, שלמים

הראשונים שעוסקים באירוע הם חומרי העיתונות שהחלו  המקורות. מכןבשנים שלאחר 

מכן סקרו את חקירתם שקדמה  ולאחר, להתפרסם לאחר האירוע עוד לפני שנתפסו הפושעים

ואציג את המקורות , אנרית'על אף קדימותם הכרונולוגית אשמור על חלוקה ז. למשפט

  .העיתונאיים המוקדמים כיחידה אחת עם שאר המקורות העיתונאיים

  

  .א

הנקודה , כבר במבט ראשוני 125.בדצמבר 4-מה, "משפטי האולד ביילי"באפתח בתיעוד המשפט 

עמודים  13 המשפט פרוש על פני עיבוד. פיינת את הטקסט היא אריכותוהבולטת ביותר המא

המשפטים נפרשים על פני עמוד אחד עד שניים  73 בעוד ששאר, העמודים של החוברת 56 מתוך

אלא , ייצוגו הספרותיבלא רק המשפט היה חריג ). עמודים 9 חריג הוא משפט נוסף לו מוקדשים(

הוא החל בין תשע לאחת עשרה בבוקר והסתיים : ום שלםהמשפט ארך י. עצמו במהלך שלוגם 

פרק זמן זה הינו ארוך באופן . ולאחריו  דנו המושבעים בהחלטה עוד כעשרים דקות, בשש בערב

   126.עומס על המערכת המשפטית משפט ממוצע ארך כעשר דקותהבשל  ;חריג למשפט בתקופה זו

עמים על ידי פ 3 מתוכן, פעמים 6 בהטיותיו השונות נזכר בטקסט רק 'יהודי'הכינוי 

בכל המקרים הללו . פעמים על ידי עדים שאינם יהודים המלמדים זכות על הנאשמים 3- יהודים ו

בולטת העובדה כי מערכת המשפט . ולא ככינוי מעריך, בשימוש ענייני, הוא מופיע ככינוי משייך

מקום השימוש בכינוי והעדיפה לעשות מעקפים רטוריים ב, עצמה לא עשתה אף שימוש בכינוי

                                                 
123  Levi Weil, Asher Weil, Marcus Hartogh (otherwise Asheburgh) Lazarus Harry, Jacob Lazarus 

(otherwise Hyam Dresden, or Hyam Lazarus), Solomon Moses (alias Porter) 
על עבירות של גניבה אלימה הואשמו ; איש 12ל עבירות הריגה שונות לשם ההשוואה הואשמו באולד ביילי באותה השנה ע

באותה השנה מבין המורשעים באולד ביילי על עבירות שונות הוצאו להורג . איש 623על עבירות של גניבה הואשמו ; איש 39
  . איש 84
  .200-201' עמ, הגיאורגיאנית יהודי אנגליה, אנדלמן; שם 5והערה  49' עמ, היסטוריה של החוק הפלילי, ראדזינוביץ 124
  .בדצמבר 18-הודפס ב  125
המשפט  General Evening Post - על פי ה, 11:00-בדצמבר המשפט החל ב 5-מה  London Evening Post -על פי ה 126

, בכל מקרה. 9:00- המשפט החל כבר ב Middlesex Journal or Chronicle of Liberty-ואילו על פי ה, 10:00-החל ב
  .תהליך המשפט, אמסלי ואחריםעל משך המשפטים ראה . הגירסאות מעידות על משפט ארוך באופן חריגשלושת 
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ומאפשר להם לבקש , כך למשל פונה השופט אל הנאשמים לפני עלייתו של עד יהודי. הפשוט יותר

  :   ממנו להישבע כפי שנהוג בקרב היהודים

Court: Now prisoners, you know the tribe this man is of; you may have him sworn in 
that manner as is binding on that tribe. 
 

. 'יהודי'המשתמשים בפשטות בכינוי , הסרבול הרטורי בולט לאור מענה הנאשמים ונציג הקהילה

אולם , יתכן שההחלטה הרטורית לא נעשתה על ידי מערכת המשפט אלא על ידי עורך הטקסט

 הטקסט עבר פיקוח של רשויות לונדון ובכך הינו נאמן; הבחנה זו חשיבות מועטהלענייני בעבודה ל

 127.ויהיה מקורו אשר יהיה הרי שזהו הנוסח שספג קהל הקוראים, כמשקף הלך רוח ממסדי

 בשל פשטותתבקש היה מבמקרים בהם הוא  גםבכינוי המפורש לא השתמשה המערכת העובדה ש

המקורות  שממחישיםכפי . בניגוד למודעות הציבורית ליהדותם של הנאשמים תהניסוח עומד

זהותם היהודית של הפושעים היתה אחד הנושאים המדוברים , באהעיתונאיים שאנתח בסעיף ה

של , "משפטי האולד ביילי"בהשיח הציבורי בנושא עולה גם מהעדויות . בלונדון עוד לפני תפיסתם

הביא את הנהגת הקהילה היהודית לנקוט בצעדים על מנת להפליל והוא ש, יהודים-יהודים ולא

זאת בולטת שתיקתו של הטקסט בנוגע לזהותם של  לאור. את הנוגעים בדבר ולטהר את שמה

  .הנאשמים

במקרה הנוכחי בולטת , במקרים האחרים "משפטי האולד ביילי"בבשונה מהתיאור   

הפושעים מקללים ומאיימים שוב ושוב על . אכזריותם של הפושעים המופעלת לכל אורך האירוע

את בעלת הבית לימות ופוצעים מכים בא, יפוצצו את מוחם אויושבי הבית שיחתכו את גרונם 

תוקפנותם של הפושעים היהודים אינה רציונלית . הורגים אנשים נוספיםוכמעט , והמשרתים

אחד התוקפים האחרים את ופעמיים ניצלו חייה של בעלת הבית כשלוי וייל עצר , ואינה נשלטת

יהודי , יזקסכפי שמעיד דניאל אי, אכזריותה של החבורה מופעלת גם פנימה. לירות בראשהמ

איימה עליו החבורה שתחתוך את כל גופו , כשסירב להשתתף באירוע. שהיה קשור לחבורה

   . באכזריות

 ,כל עדי ההגנה. יהודים- אגם מטקסט זה עולים קשרים חברתיים ענפים בין יהודים לל  

ופא ר, לוי ויילהנאשם  לגביהדבר בולט במיוחד . ינם יהודיםא ,עדויות אופי ואליביהמספקים 

יהודים מהעדויות עולה כי . עימו היכרות קרובהשהעידו על יהודים רבים -בחולים לא שטיפל

בטקסט עצמו ו ,ובאים שם במגע עם שאר האוכלוסיה ם בבתי קפה ובתי מרזח באופן תדירמבלי

העדויות משקפות מגע מתמיד בין , כמו כן. כחריגה תשפרקטיקה חברתית זו נתפסרמז לכך  אין

התגוררו בשלב זה או רוב העדים במשפט . יהודים גם מבחינת הגיאוגרפיה העירונית-אלליהודים 

שכירת חדר בדירה היה נוהג מקובל (ולעיתים אף באותה דירה , עם יהודים בשכנות קרובהאחר 

אפשר  ,ואולי אף לאסימילציה, מתקדמתלהשתלבות העדות מהצד היהודי ). בלונדון של התקופה

, כי חגג את יום הולדתו בחברת אחיו וחברים נוספיםמציין  הוא: לוי ווייללראות באליבי שבחר 

חגיגת יום הולדת לא היתה מקובלת בחברה . בדיוק בערב בו אירע הרצח, חלקם לא יהודים

בחברה  וקיומה של פרקטיקה שכזאת מעיד על רמת שילוב גבוהה, היהודית המסורתית

היהודים שבטקסט גם בייחודיות  יקים הפושעיםיחד עם השיתוף החברתי מחזאולם  128.הכללית

                                                 
, משפטי האולד ביילי, אמסלי ואחריםראה . של לונדון Lord Mayor- יצאו לאור רק עם אישור ה proceedins-קבצי ה 127

  . וכן הפניות בנספח לעבודה
גם אם נשער שהאליבי הינו שקרי ונועד לזכות את . ולא העברי, תאריך הלועזיכמובן שהתאריך המצוין כיום ההולדת הוא ה 128

לא מצאתי מחקר היסטורי המתייחס לפרקטיקת חגיגת יום . עצם הבחירה בו משקפת רמה גבוהה של השתלבות, לוי ווייל
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אחד השותפים (הלוח העברי משמש כציון זמן חשוב יותר לפעמים מאשר הלוח הכללי . אתנית

   .)אך אינו בטוח בתאריך הלועזי, סןבני' מציין את התאריך א

היא היחס , וכך גם בטקסטים הבאים העוסקים במקרה, נקודה נוספת שנחשפת בטקסט  

תפקיד מרכזי  לוי וויילאין לעל פי מקור זה על אף ש. מהוגנותו אתוס תרבותיה ובין בין פשיע

ובמיוחד , לוי ווייל שונה בתכלית מארכיטיפ היהודי. תופסת דמותו מקום מיוחד, בפשע

להבדיל מדמות מוכר הבגדים המשומשים או הפירות שאפיינה את . מארכיטיפ הפושע היהודי

ללוי השכלה   –ואכן כמה מהנאשמים האחרים עונים על דימוי זה  –היהודים בתודעה האנגלית 

באמצעותה שוהיא גם האסטרטגיה , מהוגנותו עומדת במרכז כל העדויות עליו. ומקצוע חופשי

, דבריו האחרונים לפני פרישת חבר המושבעים. הוא בוחר לפנות אל השופט וחבר המושבעים

  :היטב את הנקודה ממחישים, שנאמרו מהכתב וללא עזרת מתורגמן

My lord, and gentlemen of the jury, the fair trial with which you have been 
pleased to favour me, most gratefully deserves my unfeigned thanks, 
begging your further continuance of your favours towards me in allowing 
me, uninterrupedly to plead for my life… I shall not trouble your lordship 
with any long preamble, it will suffice when I with the greatest regret reflect 
on my situation, my being charged with a crime so cruel and notorious… I 
ever used much humanity and honour to the gentlewomen, I had the honour 
to attend, and I treated my other patients in the tenderest manner which I can 
prove. I can only say, and truly affirm, that what he [Solomon Lazarus, the 
prosecution Jewish witness, A.N] has said is as false as God is true. 

  

הוא משתמש בגינונים . לוי ווייל פונה למערכת המשפט כבן בית בתרבות אותה היא מייצגת

ואת  ייחודו האתניובכך מדגיש את השותפות התרבותית על פני , ובקודים המתאימים למעמד

הוא פותח במתן כבוד ולגיטימציה למערכת המשפט . הערכתו למערכת על פני מאבקו עימה

ומבסס את צדקתו על אורחותיו , בקש את חסדיה במתן זכות ההגנהמ, החפצה בהוצאתו להורג

אמיתות האל אינה : הטענה שבין השורות ממצות אתמילות הסיום של דבריו  129.נטלמניות'הג

כל הנאשמים האחרים מדברים , בניגוד ללוי ווייל. הדת אינה מונעת שותפות תרבותית; תלוית דת

של שניים  םעצם היזקקות. וצא תרבותית נבדלתמתוך עמדת מאבק במערכת ומתוך נקודת מ

  .כבר פוערת קרע תרבותי בינם לבין המערכתלמתורגמן מהנאשמים האחרים 

היא מוצגת בו זמנית גם , נטלמנית של לוי ווייל'שכנוע שבהופעתו הגאולם לצד ה  

  :שבעדותו מספר דניאל אייזקס . כהתחזות

Levi Weil invited me to go again upon such business; and said it would be 
much better for me to go with them, for they had business to procure them 
40,000 l. and it would be better to be a gentleman, and possess money, than 
to be a beggar with my wife and children.  
 

אך , הוא משכנע בהופעתו. והם אינם אותנטיים, נו בכסף גנובגינוניו התרבותיים של ווייל נק

במקור זה  שעלה, ההתחזותמוטיב . מתחת למעטפת החיצונית המלאכותית עומדת שחיתות

  . במיוחד בעיתונות, יופיע בעוצמה רבה יותר במקורות הבאים, גולמי בלבדבאופן 

                                                                                                                                            
יהודיות שאבתי משיחה ואת ההתייחסות לחגיגה זו כאל חריגה מהנורמות החברתיות ה, 18- ההולדת בחברה היהודית במאה ה

  .לבב- ר אבריאל בר"אלחנן ריינר והתייעצות עם ד' שערכתי עם פרופ
אך הדברים החסרים אינם משנים את רוח , בחלקים שהשמטתי מהציטוט הוא מערער על אמינותו של אחד מעדי התביעה 129

  .הדברים
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  התייחסויות בעיתונות .ב

  חשודיםבין התרחשות האירוע ללכידתם של ה

בשל . וחושפת את ההד הציבורי הרחב של האירוע, רחבה ביותרההתייחסות בעיתונות למקרה 

מובהקים למגמות היקפו של החומר אתייחס באופן ישיר רק לטקסטים אותם מצאתי כביטויים 

בנוסף לניתוח ייצוג הפשיעה היהודית אבקש לבדוק באיזו נקודה הפך האירוע . ייצוג שונות

  . ח הציבורילמרכזי בשי

פרטי . בנושאהחלו להופיע בעיתונות ידיעות  ,ביוני 13-ב ,הפריצה והרצחיומיים לאחר 

, עדויות באולד ביילי כמה חודשים לאחר מכןעם ה בקנה אחדעולים המקרה ברוב הידיעות אינם 

דוגמאות לסטיות שכאלה הן תיאורים של אכזריות . והסטיות נעשו לרוב לכיוון הסנסציוני

נסיון , )תמונה אלימה יותר מפגיעה בכתפו, בין היתר השודדים יורים בראשו של המשרת(גת מופל

והודעות , )!המחוץ לדלתלשווא מחכה המלך (ך בביתה של האלמנה לאחר פציעתה ביקור של המל

עם תחילת ההתייחסות העיתונאית לאירוע כבר  130.תכופות על תפיסתם של כמה מהפושעים

תוספת זו אינה מופיעה בכל . את המקרה לפושעים יהודיםלשייך ם חלק מהעיתוניהתחילו 

 131.וישנה התאמה  בין ייחוס הפשע ליהודים ובין עיצוב אכזרי במיוחד של המקרה, העיתונים

- מה  Bingley's Journal-בהחיבור המובהק ביותר בין יהודיותם של הפושעים ואכזריותם מופיע 

אשר מיד לאחר תיאור האירוע מספר כי שלושה יהודים , )ניביו 15-הידיעה מתייחסת ל(ביוני  18

נראה שהפושעים 'מספר כי הוא . הסתובבו באיזור ואספו בדרכים שונות אינפורמציה על הבית

  : סר תיאור אכזרי במיוחד של השודומו 'ינס היו מומחים במקצועם'ששדדו את גברת האצ

One of them was so brutal as to attempt to force her; she upon that told them 
that her life was in their power, and that if they pleased they might take it, 
but that she would resist every attempt to dishonour her to the utmost of her 
power. A tall pale faced young fellow protected her from farther violence… 
an old fellow was so bloody in his disposition , that he was for murdering all 
in the house; three times he pushed a pistol to Mrs. Hutchins's mouth, and 
three times it was put aside by the abovementioned young fellow. 
  

הקווים האדומים של נורמות הפשע מוקצן באמצעות התמונה  וחצייתתיאור אכזריות השוד 

  : שמוסר העיתון על מותו של המשרת למחרת

Mrs. Hutchins servant, who was mortally wounded by the above ruffians, 
died in great agony. The poor dog who had been shot and cut terribly in 
several places, would not be taken from him, but […]y by him as if he 
sympathized with his misery… 
 

לא רק . התמונה מעמידה להשוואה את הפושעים הרצחניים ואת הכלב שפצעו אנושות

. אלא שאפילו הכלב העלוב והפצוע יותר תרבותי מהם, שאכזריותם מופנית גם כלפי בעלי חיים

  :של המעשה מביאה למסקנה שהפושעים אינם אנגלים 132אכזריות הבלתי נתפסתה

                                                 
ת גם ידיעות המכחישות את תפיסת כאשר מתפרסמות בעיתונו, מספר הפושעים שנתפסו משתנה בין ידיעה לידיעה 130

 Middlesex Journal or - ראה למשל את ה. ולעיתים אותו עיתון עצמו מבטל את הידיעה שפרסם בגליון הקודם, הפושעים
Chronicle of Liberty, Tuesday, July 23, 1771  

  Public Advertiser-וב General Evening Post, Bingley's Journal Or Universal Gazette-מצאתי תוספת זו ב 131
  Middlesex Journal or Chronicle of Liberty- וב London Evening Post-היא אינה מופיעה ב

 Their cruelty': המספר כי, Public Advertiser-לדוגמה ב, מופיע גם בעיתונים אחרים בהקשר זה' בלתי נתפס'התואר  132
to Mrs. Hutchins was beyond conception…' 
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Such wanton cruelty was practised in this robbery and murder, that many 
people think that the perpetrators were not all of them English. About a 
fortnight before the robbery, three men, supposed by their language and 
appearance to be Jews, went to a little publick house near Mrs. Hutchins… 
they were extremely desirous to know every thing relating to Mrs. 
Hutchins's fortune and circumstances… 

 
לא ברור מה כיוון , ם במשפטלא כל תיאורי ההתרחשות עולים בקנה אחד עם הפרטישמאחר 

או מאחר , י הפושעים אינם אנגליםהאם מתוך האכזריות הלא תרבותית עולה כ :ההיסק

גם ללא מענה לשאלה זו ברור ? הפושעים אינם אנגלים עולה כי הפשע בוצע באכזריות מיוחדתש

 Bingley's Journal -דברים בה. כי שני הרעיונות עומדים בהתאמה זה עם זה בתודעת הציבור

האירוע הפך מרכזי מהרגע בו יוחס ; על השאלה בנוגע למרכזיותו של האירוע בשיח הציבורי עונים

  . או ליתר דיוק ליהודים, הפשע לזרים

העיסוק באירוע  ,במשך החודשים שבין הפשע עצמו ועד להוצאתם להורג של הנאשמים

מהידיעות . יות בחקירת המקרהגם כשלא היו התפתחו, על במת העיתונות היה אינטנסיבי ביותר

השגויות התכופות על תפיסת חלק מהפושעים וחקירתם אפשר להסיק כי יהודים רבים נעצרו 

 50 –הפרס על הבאת הפושעים לדין גדל לסכום חריג  133.בחודשים אלה בחשד לשותפות באירוע

ולבסוף נוספו , לסי'פאונד על ידי הפארוכיה של צ 50 לאחר נכן נוספו, פאונד הוכרזו על ידי המלך

העלאתם ופרסומם האינטנסיבי בעיתונות מלמדים על , הסכומים הגבוהים. פאונד 200עוד 

אינטנסיביות העיסוק במקרה והחשד החמור  134.המקום המרכזי שתפס המקרה בשיח הציבורי

. שהופנה כלפי היהודים הביאו את הקהילות היהודיות להצטרף למאמצים ללכידת הפושעים

 אונד על כלפ 30של , מעבר לפרסים שהוצעו עד כה, פורטוגזית פירסמה בעיתונות פרסהקהילה ה

    135.לסי'פאונד נוספים אם הוא קשור למקרה בצ 10-ו, לכידה של יהודי השותף לגניבה

היה זה השימוש הראשון בו השתמשו הרשויות . המקרה היה מיוחד באספקט נוסף

גנובות ותיאור הפושעים במטרה לאתר את בשיטה של פרסום אינטנסיבי של הסחורות ה

הופצו בלונדון וברחבי אנגליה תיאורים של החפצים , יחד עם פרסומים על הפרס. האשמים

    136.נתפסו בבירמינגהםמתוך החבורה הראשונים , בסופו של דבר. הגנובים ושל החשודים

  

  

  

  מלכידתם ועד המשפט

אחד מחברי הכנופיה , י הסיפור העיתונאיעל פ. 1771 החשודים החלו להיתפס בתחילת נובמבר

סיפור שונה , שכב על ערש דווי ומצפונו המיוסר הביא אותו להסגיר את עצמו ואת חבריו

חריגה זו משמשת  ).48' עמלעיל ראה (במשפט מהתמונה העולה מעדותו של דניאל אייזקס 

                                                 
 .199' עמ, יהודי אנגליה הגיאורגיאנית, אנדלמןראה גם  133
  . שם, יהודי אנגליה הגיאורגיאנית, אנדלמןראה . תשלום הוצאות הלכידה על ידי הרשויות היה מעשה חריג 134

לשותפים השונים בהרשעת הנאשמים מצוין כי מודעות הפרס  Sir Theodore Janssenבפירוט הסכומים ששולמו על ידי 

 ,London Evening Postראה . פאונד 25פרסום שעלה מעל , פעמים בחודשים שלפני לכידת הפושעים 50פורסמו 
Tuesday, October 20, 1771  

הקהילה חוששת מתרעומת המופנית . נקודה חשובה העולה כאן היא שהמודעה מתייחסת רק ללכידת גנב יהודי פורטוגזי 135

  .  ה הספרדיתאך רואה אחריותה רק כלפי האוכלוסי, כלפיה
  .  48-49' עמ, היסטוריה של החוק הפלילי, ראדזינוביץ 136
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מתחזקת בהמשך מגמה ש, להעצמת הדמוניות של הפשע ולפיתוחו של נרטיב שלם יותר סביבו

  :הידיעה

It appears from the examination taken… before Sir John Fielding… of the 
above persons, that this gang, who are all Jews, was increasing to a dreadful 
degree, and that even fresh miscreants have been sent for from abroad and 
arrived, and that they had formed some very daring and mischievous 
plans.137    

   

- ולאחר מכן הועברו לכלא ניו ,שם נחקרו ,Rotation Office-בנובמבר ל 8- החשודים הוסגרו ב

משלב זה הידיעות . כבר למחרת החלו להתפרסם בעיתונות הידיעות על פרטי חקירתם .גייט

בחקירה הראשונית . והחלו לתפוס טורים ואף עמודים שלמים, בנושא הפכו לארוכות במיוחד

, והפריצה, פריצה וגניבה בוּודפֹורד, פריצה וגניבה בוֹורְמלי –הואשמה החבורה בשלוש האשמות 

לכידתם וחקירתם של . שרק על האחרונה נשפטה בסופו של דבר –לסי 'הגניבה והרצח בצ

להיות ומגמת הדמוניזציה והפנטסטיות המשיכה , החשודים לא שינו את רוח הדיווחים בעיתונים

מספר על טקס שבועת אמונים קדושה בה  Middlesex Journal - ה. ייצוג המקרהב דומיננטית

ואחת ממשרתות הבית אליו פרצו , הוא מוסיף כי הם פעלו באלימות אכזרית. נשבעה החבורה

- ה 138.'יו לפשע בזזו את הביתאשר ווייל שכב עליה כל זמן שאח'בוּודפֹורד נשבעה בחקירה כי 

Bingley's Journal חבר פרלמנט פעיל הכריז על כך שגילה לאחרונה את התוכניות 'מספר ש

תוכניות שיסוכלו , חברים 200 על ידי חבורת יהודים המונה, לביצוע פשעים שטרם נשמע כמוהם

, שלום הציבור למען, בתקופת חייו, אולם את תוכניות הסיכול הם לא יפרסמו; עד כמה שאפשר

לא יוכלו לישון , מתוך חששותיהם הנוראיים לסכנה מפני אותם רשעים, שאילולא כן הציבור

וסיף על פרטי הידיעה על החקירה כי כמה ה  Westminster Journal -ה  139.'בשלווה במיטותיהם

ע לסי על מנת לאסוף מידע לקראת ביצו'חודשים לפני השוד התארח לוי ווייל כדייר בבית בצ

ח אותו לוי בעת ומחשש שיזכור אותו רצ, הראה לו את הבית) Slew(ון סלּו 'המשרת ג. הפשע

מחוץ ון פילדינג בחקירה המקדימה חיכתה 'וסיף כי בדרכה להעיד אצל גההוא . ביצוע השוד

היא השיבה . הנהג הציע להסיע אותה לבית המעצרו ,ינס כרכרה'אלמנה האצלביתה של ה

את פניו של אחד השודדים והסיקה שהוא ביקש לעלות אותה על הכרכרה ואז זיהתה  ,בשלילה

לאף אחד מהפרטים הללו אין זכר בתיעוד המשפט  140.כדי לרצוח אותה ולמנוע ממנה להעיד

ואפשר להניח כי תוספות אלו אינן אמינות ומקורן בשמועות שהסתובבו בציבור או , ביילי באולד

ניסוח קצר המשקף את רושם . מכירותה כדי להגדיל ברצונו של העיתון להעצים את הסנסצי

                                                 
137  Middlesex Journal or Chronicle of Liberty, Tuesday, November 5, 1771 
138 Middlesex Journal or Chronicle of Liberty, Thursday, November 14, 1771 . העיתון מתבלבל בכמה

היתכן כי שגיאת דפוס זו . Asher Weildבאחת הפעמים הוא מכנה את אשר ווייל . ת שמותיהםמקומות בין החשודים או באיו

  ?היא פרוידיאנית
139 Bingley's Journal, Saturday, November 16, 1771 

We hear that a certain active Magistrate has declared, that the discovery lately made by him of the most 
unheard of villainies, planned by a gang of Jews, which consists of near 200 in number, shall be 

prevented from being put in execution as much as possible, but that their intended schemes for the 
perpetration of them all shall not, for the peace of mankind, be made public during his lifetime, lest 

people, from their horrid apprehensions of danger from those miscreants, should not be able to sleep in 
peace in their beds  .  

140  Westminster Journal and London Political Miscellany, Saturday, November 16, 1771 
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יהודים נמצאים עכשיו במעצר בבתי  40 כמעט'ש שסיפר Middlesex Journal - בהדברים נמצא 

ינס אלא גם בקשר למעשי גניבה 'לא רק על קשר עם השוד והרצח אצל גברת האצ, כלא שונים

  141.'בכך שאפשר לקוות שהקנוניה המרושעת הזו תשבר בקרו, אחרים

באמצעות העמדתה , במכוון או שלא במכוון, הדמוניזציה של הפשיעה היהודית מועצמת

ידיעה על  Westminster Journal- לפני הידיעות על החקירה מביא ה. בתוך מעטפת ידיעות שונות

הם (ואחריותם של היהודים לדבר , השלכותיו החמורות, המחסור החמור במתכת הכסף באנגליה

מיד לאחר ). ומעבירים את המתכת ליבשת Israelitish melting-pots -בעות במתיכים את המט

  :סיפור החקירה מופיעה ידיעה ש

 [T]he notorious Jew, Pigot, was apprehended near Oxford Road, and 
carried before Sir John Fielding, upon information of being one of the 
dangerous gang now infesting this metropolis. He was observed to be the 
worst looking sulky fellow of any that have yet been taken.142 

  

איזכור נוסף של  נמצאהאולד ביילי לא  וחוברותבמאגרי המידע המקוונים של עיתונות התקופה 

אך סביר , המידע שברשתיתכן שהמקורות הרלוונטים אינם נגישים במאגרי . אותו פושע מסוכן

  General Evening Post -כך גם ה. אינו אמין Westminster Journal -יותר שהסיפור של ה

יהודים הולנדים נעצרו  12 המוסרת כי, הולנד, מביא לפני הידיעות על המקרה תכתובת מהאג

  143.בחשד שזייפו מטבעות

עיסוק , יםים הממשיפושעבלאחר לכידת החשודים היהודים החלו העיתונים לעסוק 

בשלב המוקדם של ההתייחסות לפושעים אפשר למצוא את הבסיס של . שהיה טעון במתח רב

שתי המובאות הבאות ממחישות מגמות שהיו דומיננטיות . הואריאציות הבאות של ייצוגם

  :שנוצרו בשלבים מאוחרים יותרטקסטים שאר הבהמשך העיסוק העיתונאי וכן ב

One of the Jews, who was yesterday committed to Newgate for the robbery 
and murder at Mrs. Hutchins's at Chelsea, has constantly transacted business 
on the Royal Exchange, and keeps his Chariot.144   
 
We are informed that one of the Jews taken up for the robbery and murder at 
Mrs. Hutchins's at Chelsea, has for several years practised as a physician 
and a man-midwife in this metropolis, and that he is very well known at the 
coffee-houses at the west-end of town.145 

  

בשתיהן עולה . הרופא לוי ווייל, המובאות מתייחסות למי שיהפוך לציר המרכזי של ייצוג המקרה

דמות של פושע זר שהצליח להיטמע בתרבות ובחברה באופן האינטימי ביותר ולהשתלב 

רפואה בכלל ומיילדות (לא רק שיש לו מגע ישיר עם מערכת העצבים החברתית . יהןבמוסדות

. גינונים תרבותיים המסווים את זרותו ושחיתותו מאמץהוא גם , )הכלכלי שליטהמרכז הו, בפרט

 ,לשמו של לוי ווייל 'רופא'התואר  מצמידים אתמנקודה זו והלאה כל המקורות העיתונאיים 

   .משמש במקום שמו' הרופא'ם הכינוי ולפעמי

                                                 
141  Middlesex Journal or Chronicle of Liberty, Tuesday, November 12, 1771.  
  .141לעיל הערה  142
143  General Evening Post, Tuesday, November 12, 1771 
144  Middlesex Journal or Chronicle of Liberty, Saturday, November 9, 1771 
145  London Evening Post, Thursday, November 14, 1771 
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לותו את פעי מצייןהמתייחסים לאירוע לא הרבים שאר הטקסטים בין אף אחד ממכיוון ש

במובאות  יםהדימוי כי אני מניח) אלא רק כרופא(מיילד -רופאכ אולוי ווייל בבורסת המניות של 

. אך נראה כי זו השערה סבירה בהחלט, זוהי כמובן השערה בלבד. תוספת מומצאת הינםשלעיל 

ובשל כך חשיבותם , פשיעהיהודיות ושל  מסוימות תפיסותניתן לראותם כמשקפים , מכיוון שכך

, עוד בהיותו אנונימי, של הפושע היהודיאלה  יםדימוישני  .בנת ייצוג הפושע היהודי עולהלה

מאחורי גינוני . סכנה חברתיתכהאקולטורציה של היהודים בחברה האנגלית על  יםמצביע

יש בכך היפוך של הייצוג המקובל של . התרבות של היהודי בן מעמד הביניים מסתתרת שחיתות

במקומו . השכבות הנמוכותהשולח יד בפשעי  היהודי העני בעל החזות הזרהל ש, הפשיעה היהודית

 אינה –והסכנה שבו  –המשתתף בתרבות מעמדות הביניים ושזרותו , האנגלי-דימוי היהודי עולה

   .נראית

ובמיוחד , תמיילדּוה. אינן מקרייםידיעות כתוספת בשתי השנבחרו המומצאים הדימויים 

התרחש  19- ועד ראשית המאה ה 17-מסוף המאה ה. מטען תרבותי כבד נשאה ,המיילדות הגברית

החלו לתפוס את מקומן בעלי מקצוע גברים כאשר , תהליך שינוי בתפיסת המיילדות המסורתית

הילודה נקשרה , יחד עם תהליך זה. עד להשגת דומיננטיות בתחום ,המסורתיותהמיילדּות של 

חברתית , מגדרית: קולקטיביתקד של תפיסה עצמית בדימויים פוליטיים ולאומיים ועמדה כמו

ביטוי קיצוני , מצד אחד היוו המיילדים ערעור על הסדר המגדרי והחברתי המקובל. ולאומית

הם עמדו בחוד  מצד שני .תקופהמאפיין את השנתפס כ) topsy-turvy(למצב העניינים המהופך 

והפתיחה למרחב , המסקוליניזציה ,רציונליזציהה, דהיינו –תהליך המודרניזציה החנית של 

הבחירה  להציג את הפושע היהודי דווקא , לאור שני פנים אלה 146.של המדע והחברה –הציבורי 

לצד  147.חוסן הלאומיסדר החברתי ולסכנה לכ, כמיילד היא בחירה להציגו בהקשר החברתי הרחב

היהודי נשען על  בהתייחסו לפושע המודרני של המיילדהדימוי , שלוההקשרים ההיסטוריים 

אחד הטיפוסים היהודים השכיחים היה היהודי . ביניימים ימי יסודות עמוקים של דימויים

נזק עמוק לחברה מציע הינה כסות להוא הרפואה ש אשר ,לכוחות שטנייםהקשור , הרופא

   148.ולפרט

הוא היותו ברוקר שהופיע במובאות לעיל הדימוי המומצא הנוסף של הפושע היהודי 

הדימוי הימי ביניימי של היהודי כמלווה . בחירה שגם היא אינה מקרית, ה של לונדוןבבורס

אחד מגלגוליו היה התודעה של קונספירציה  149.שמר על חיות רבה לתוך העת החדשה, בריבית

חוק 'שעלתה באופן חזק במיוחד בפולמוס על , כלכלית יהודית להשתלטות על אירופה הנוצרית

וכערוץ פעילות כלכלית מרכזי , בורסה נתפסה כמאפיינת את היהודיםהספסרות ב 150.'היהודים

                                                 
קודי מספקת סקירה וניתוח של תהליך המעבר ממיילדות נשים - מכיוון שפורמן. יילוד והגדרה לאומית, קודי- פורמן 146

  . לא ציינתי הפניות נוספות למחקר בנושא, למיילדות גברים
ברה במקרים ולפיכך התופעה התח, ובמיוחד סקוטים, את מיילדּות הגברים בבריטניה הובילו דווקא בני מיעוטים שונים 147

. אלא מהווה חלק מתופעה רחבה יותר, המקרה הנוכחי אינו ייחודי, לאור זאת. 152-164' עמ, ראה שם. רבים עם קסנופוביה
דימוי המיילד הודבק לפושע היהודי מתוך בחירה לראות את ; אולם אין בכך כדי להפחית את משמעות הדימוי במקרה שלנו

  . ואף הלאומי, הפשיעה היהודית בהקשר החברתי הרחב
יהודים , שצמילרוכן  91-98' עמ, ב"דימוי היהודי בימיה, טרכטנברגעל דימוי הרופא היהודי כמקושר לכוחות שטניים ראה  148

  .85-90' ובמיוחד עמ, 5פרק , ב"ורפואה בימיה
 .13פרק , ב"דימוי היהודי בימיה, טרכטנברג 149
 .28-29' עמ, פולמוס חוק היהודים, סינגר 150
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נעשתה על גבי , אני סבור, ולפיכך הדבקת דימוי הברוקר בבורסה לפושע היהודי האנונימי, שלהם

    .ולפיכך לא ארחיב בה כאן, זו אפתח בסיכום העבודההנקודה האת  151.מטען זה

הפשיעה  חרג מסוגייתהעיתונאיים  ותמשתקף במקורכפי שהשיח הציבורי סביב האירוע 

 London Evening -ה. בכללותה נגע גם בשאלת מעמדה של הקהילה היהודית בלונדוןוהיהודית 

Post ראשי הקהילה בלונדון לפקח באופן הדוק על הנעשה באזורי דרש מראש העיר סיפר ש

ציג חוק ה General Evening Post - ה 152.יהודים לשמש בתפקידי שיטור בעיר על ואסר, היהודים

האדם הנפגע , והוא שאם יהודי שדד או הונה מישהו מאזרחי הרפובליקה, עדיין תקף בהולנד'ש

או , אם שווי הנזק לא מושב. ופונה לזקני הקהילה, פונה לנציג רשויות ומצהיר בשבועה על הפסדיו

ציע ה Public Advertiser -גם ה 153.'בית הכנסת נסגר, שהפוגע לא מועמד לדין עד שקיעת החמה

דבריו ממחישים שוב את . החבים לאנגליה חוב על שהייתם בה, ענישה קהילתית על היהודים

  :ייצוג הפשיעה היהודית כקונספירציה רחבת היקף

The late horrid Robbery and Murder at Chelsea, and the wicked Plans said 
to be in Agitation among the cursed Race of People the Jews, seems to call 
loudly for Redress, and claims the immediate attention of Parliament. There 
are undoubtedly some good Characters among the Jews, and those will be 
much hurt at the Behaviour of their Brethren; and though they might think it 
hard, yet it would be good Policy to oblige the Principles of them to 
indemnify those who may be Sufferers by the villainous Part of their 
Community. This is due from them in Return for the Protection they receive 
in this or any Other Country; and I am convinced this is the only effectual 
Remedy for the Abuses so much complained of.154 
 

  המשפט וההוצאה להורג

-כשלושה שבועות לאחר החקירה ב, ביילי-מקורות העיתונות הבאים מתייחסים למשפט באולד

Rotation Office .אצל פתיחת הידיעה . כולם מקדישים נתח גדול מאוד מהגליון לסקירת המשפט

  :ממחישה את התעצמות הסערה הציבורית סביב האירוע General Evening Post - ה

As the robbery and Murder at Mrs. Hutchins’s have been the subject of 
general conversation, we thought we could not lay a more acceptable matter 
before our readers than an account of what passed on the TRIAL OF THE 
JEWS yesterday at the Sessions-House in the Old-Bailey….155 

  
ההבדל בין ו ,)כך במקור(באותיות גדולות  'משפטם של היהודים'העיתון הפך המשפט ל דפיעל 

שיצא כשבוע לאחר גליון , ביילי הטקסטים העיתונאיים לבין הטקסט הרשמי של המשפט באולד

עבור המקורות , מקור הרשמיבניגוד ל. זועק לעין ,שנמנע מלהזכיר את הכינוי יהודי, עיתוןה

                                                 
 .155-157' עמ, אנטישמיות, גלסמן 151
152  London Evening Post, Thursday, November 14, 1771:  

‘The Right Hon. the Lord Mayor hath signified to the Elders of the Jews, his intention of making some 
regulation about Duke's-Place, in order to prevent robberies and purchasing of stolen goods; and also 

that his Lordship will not suffer any Jew to be a constable’.  
153  General Evening Post, Tuesday, November 12, 1771 
154  Public Advertiser, Monday, November 18, 1771 
 -וב, Gazetteer and New Daily Advertiser - ב, Morning Chronicle and London Advertiser - הידיעות ב 155

Craftsman or Say's Weekly Journal זהות מילה במילה לנאמר ב - General Evening Post . לשם הנוחות אזכיר רק

  .General Evening Post - את ה
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הבדל מרכזי זה מודגש בממשק  .של המקרה מהווה את עיקר העניין בו' אחרּות'העיתונאיים ה

בניגוד . ביילי הפרסומת שהופיע בעיתונים לחוברת האולד –הישיר בין העיתונות למקור הרשמי 

   156.הפרסומת מדגישה את יהודיותם של הפושעים ואת סנסציוניות הפשע, ברת עצמהלתוכן החו

 הראשונה. בכמה נקודותמהתיעוד הרשמי של המשפט  יםחורג יםהעיתונאי ותהמקור  

גם ביחס לחשודים וגם ביחס , 'יהודי'בכינוי הישיר  אינטנסיביהשימוש והבולטת ביותר היא ה

 ."משפטי האולד ביילי"שאפיינה את  בכינוישימוש המרה הברו הימנעותבניגוד לזאת , לעדים

 לוי וויילשבעוד שבתיעוד הרשמי בעלת הבית לא מדגישה . נוגעת לעובדות המקרההנקודה השניה 

מציל אותה  ווייל General Evening Post-הרי שב, שמנע מפושע אחר לירות בהבכך  הציל אותה

משפטי האולד "על פי (לים ומסלק אותו מהזירה מתרעם על הפושע הא אףפעמיים ובפעם השניה 

ינס נשאלה במפורש האם לוי אמר משהו כשמנע מהפושע לירות בה והשיבה 'האצ "ביילי

משפטי האולד "שבעוד . געת להקשר בו מופיע הדיון המשפטינו השלישיתנקודת ההבדל  ).בשלילה

מקדימים ורות העיתונאיים המק, העדויות הבאתן את החלטת המושבעים מיד לאחר מציי "ביילי

לתהליך  מסגרת נרטיבית ויוצרים על ידי כך ,את דבריו של השופט לפני פרישת המושבעים לה

העיתונים נוגעת ליחסי הכוחות כמה מ של מבחירתם הנרטיבית ותהעול ותסוגיאחת ה. המשפטי

ונאית משפט ומומחשת בהמשך דבריו של השופט למושבעים ובהתייחסות העיתהחוק וה בתחום

  :השופט מוסיף כי. אליהם

[H]e hoped they would not suffer themselves to be led astray by any 
prejudices arising from accounts of what had passed on their examination 
before the Justices, which had been published in the papers, and which, in 
his opinion, were extremely improper, extremely cruel, and could only 
satisfy an idle curiosity.157 

  
אותם , ככל הנראה מתכוון השופט למקורות העיתונאיים שפורסמו בחודשים שלפני המשפט

יה של ביסודם של מקורות אלה עומדת מגמה לדמוניזצ, כפי שהראתי. ניתחתי בסעיף הקודם

מאבקו של השופט תמוה במקצת שהרי במילים . נגדה יוצא השופטונראה כי , הפשיעה היהודית

פשר . לא הותיר אפשרות תמרוןושאמר רגע קודם לכן דחק במושבעים להרשיע את רוב הנאשמים 

  : להערת השופט, בהערת שוליים, לכוונתו אפשר למצוא לאור תגובתו של העיתון

With all due deference to the Chief Baron, we cannot help maintaining a 
very contrary opinion; let us not, for the sake of our country’s credit, 
suppose that an English jury will be prejudiced by any matter previously 
published; by their oath they are to try and determine upon the matter in 
issue before them according to such legal evidence as shall THEN and 
THERE appear.—We have now neither time nor room for argument; we 
flatter ourselves we could easily, and incontrovertibly, prove, that the 
publication of what passes on the examination of supposed felons is a very 
essential public service; often affording an opportunity to such as have been 
robbed, to discover the rogues who have robbed them; and otherwise very 
generally useful.158    

                                                 
156 'TRIAL OF THE JEWS / This day is published… / Containing the extraordinary trial of Levi Weill 

(the physician), Asher Weil (Captain of the Gang)… for the Murder and Robbery at Mrs. Hutchins at 
Chelsea…'; Public Advertiser, January 1, 1772  

157 Gazetteer and New Daily Advertiser, Monday, December 9, 1771; Craftsman or Say's Weekly 
Journal, Saturday, December 14, 1771  

158 ibid 
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דית לרציונליזציה של הוא התנגשות השאיפה הממס האחדצידו . מאבק כפול למדת עלהתגובה מ

מהנושא היהודי  "משפטי האולד ביילי"בהמומחשת בהתעלמות המפתיעה  159,הפשע והצדק

הצד  .הדמונית' אחרּות'עם הדגשתה של העיתונות דווקא את ה, ובתקינות הפוליטית הבולטת

הצנזורה על העיתונות בוטלה באנגליה כבר . השני של המאבק נוגע לכללי התקשורת הציבורית

אך המקור שבפנינו מעיד על מאבקי כוחות מתמשכים בין זרועות שונות של , 17-וף המאה הבס

השאלה העומדת במרכז דיון גולמי זה היא ביד מי . הממסד ובין גופי התקשורת הפרטיים

הציבור או  רצון תולדתהאם הממסד הוא  ;'בורשירות המהותי לצי'הסמכות לקבוע מהו ה

סביב  י השופט וההתייחסות העיתונאית אליהם משקפים קונפליקטדבר? גופים פרטיים דווקאש

ששני הצדדים מחזיקים בעמדות ובולט , שאלות המאפיינות את התגבשות המצב המודרני

דמוקרטיזציה של -הממסד מבקש להוביל רציונליזציה. הנראות ממרחק הזמן לא קוהרנטיות

העיתונות מבקשת להוביל  ואילו, המוסר יחד עם מאבקו בדמוקרטיזציה של התקשורת

  .רציונלי-דמוקרטיזציה של התקשורת יחד עם שמירה על מוסר לא

 "משפטי האולד ביילי"הבחירות הרטוריות השונות משקפות הבדלי עמדות לא רק בין   

 London-דבריו של השופט מקבלים ניואנס אחר ב. אלא גם בין העיתונים השונים והעיתונות

Evening Post ,מדעות קדומות כלפי אומה שהמעמדות'להרחיק את המושבעים קש שם הוא מב 

משמעות  .בעקבות הפרסומים בעיתונים שיתכן והושפעו מהן 'הנמוכים ספגו לתוכם איבה כלפיה

אלא ) על הציר האופקי(אין מדובר בהתנגשות בין הממסד לתקשורת ; כאן שונה בתכליתהעימות 

, מאחר וההתנגשות נתפסת כהתנגשות אנכית). יעל הציר האנכ(בין שכבות חברתיות שונות 

   160.ומתקבל הרושם כי הוא תומך בהם, העיתון לא רואה צורך לצאת כנגד דבריו של השופט

הייצוג של היהודים  ןלאופ גם בנוגעהתמונות העולות מהעיתונים השונים נבדלות זו מזו   

לפני הקראת גזר הדין ,  Westminster Journal- וה General Evening Post - על פי ה. באירוע

הקדים ושיבח את ההנהגה היהודית בלונדון על תרומתם החשובה ') Recorder(מזכיר בית הדין 

ואמר כי הוא מקווה שאף אדם לא יפלה אומה שלמה בגלל פשעיהם של ; בהוצאת הדין אל הפועל

המתייחסים  שאר העיתונים 161.'פושעים שההנהגה עשתה הכל כדי להביא למשפט צדק, בודדים

האפשרות שדבריו של המזכיר לא נאמרו אינה מתקבלת על . למשפט לא מזכירים דברים אלה

. במכווןויש להסיק מההבדל בידיעות כי כמה מהעיתונים החליטו להשמיט את הדברים , הדעת

 London Evening -גם ה. משתנה בין העיתונים, מאיירס, תיאורו של נציג הקהילה היהודית גם

Post וגם ה - Westminster Journal כי  והוסיפואת נוכחותו של מר מאיירס כל המשפט  ציינו

גדיל ה. 'הופעה מרשימה של צדק והדרת פנים אנושית שעשתה לו כבוד מיוחד'הוא הפגין במהלכו 

  :לוי ווייל הפושע עצמואת דומה גם באופן יאר תש Westminster Journal - לעשות ה

The Jew Doctor is said to be a man of extensive erudition and abilities. He 
was elegantly dressed in black, with a bag wig, and read his defense with 

                                                 
 .פרטי או חברתי, במושג רציונליזציה בהקשר זה כוונתי לתהליך הפיכתו של החוק והמשפט למנותק מהקשר פרסונלי 159
 Westminster Journal and London Political - והMiddlesex Journal or Chronicle of Liberty   - ה 160

Miscellany לא מציינים כל אמירה של השופט.  
161 Westminster Journal and London Political Miscellany, Saturday, December 7, 1771; General 

Evening Post, Thursday, December 5, 1771   
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propriety and grace that would have done credit to the most distinguished 
situation. 

  
של מאיירס וווייל התיאורים , מזכיר בית הדיןבניגוד להחלטה לצטט או להשמיט את דבריו של 

, אלא מציעים פרשנות למסגרת ההתרחשויות החיצונית למשפט 'עובדות קשות'אינם מתייחסים ל

ים את הדמויות אקולטורציה מתקדמת שניהם מעביר. מרחב בו לרטוריקה העיתונאית חופש מלא

לך זה עומד פולמוס עם הגישות מאחורי מה. אותן במרחב התרבות האנגלי הנורמטיבי יםוכולל

קבלתו של מר באולם אם . האנטישמיות העממיות וכנגדן מוצגת אמירה של קבלה תרבותית

 Westminster - מה עומד מאחורי תווית ההכשר התרבותי שנותן ה, מאיירס ניתן לראות הגיון

Journal ונת לקבלה כוכיצד יש להבין רטוריקה המ? רגע לאחר שהורשע ברצח, ללוי ווייל עצמו

  ? תרבותית של רוצח יהודי

מוחלט ' אחר'התנועה בין דמוניזציה של היהודי הפושע כ, אני סבור שסתירה פנימית זו

הדיאלקטיקה של ההכלה וההדרה . מאפיינת את המקרה הנוכחי, ובין הכלתו בתרבות האנגלית

יחס דיאלקטי . א המשכילהרופ, מגולמת בדמותו של לוי ווייל' אחרּות היהודית'זמניות של ה-הבו

דרך העיתונות  "משפטי האולד ביילי"מהחל , זה עומד מאחורי הסתירות הפנימיות במקורות

דימוי , כל המקורות בלי יוצא מהכלל מדגישים את היותו רופא. וכלה במקורות שאציג להלן

; חברההפועל להיטיב עם ה, מהצד האחד הוא מלומד משכיל ותרבותי. הנושא מטען תרבותי כבד

המתח . ובעל כוחות שאינם בהכרח רציונליים, ומהצד השני הוא בא במגע אינטימי עם חבריה

ובמיוחד עם נשים  ,באופן שהאינטימיות שלו עם חבריה, מועצם בהיותו של הרופא זר לחברה

 –האנגלים האמיתיים . מאפשרת לו גישה מסוכנת לקרביה ,)כאלה אכן עולות במשפטעדויות (

שוכבים סבילים על שולחן  –נגלית כסמל לטוהר הפנימי ביותר והפגיע של החברה והנשיות הא

מטען דיאלקטי זה . יכול לעשות בגופם ואולי אף בנשמתם ככל רצונו' אחר'כשהרופא ה, הניתוחים

ודרכו מביעים הטקסטים את נטיותיהן , שנושא לוי ווייל הופך אותו לציר המשמעות של המקרה

את אותה תופעה נראה גם . על אף הקונפליקט הפנימי שמאפיין את כולם, תהאידאולוגיות השונו

 העצימו את מרכזיותש, אותם אציג בפרק הבא, שנערכו מספר שנים לאחר המקרהבטקסטים 

  .סיפורבדמותו של לוי ווייל 

     

    .ג

 ית שערכהספרות סוגה-שהשתייך לתת, "סיכום שנה"המקור הבא הנוגע למקרה הוא ספר 

לתת מבט מקיף על ההתפתחויות ההיסטוריות  הוביקש על פי שניםולטים ומרכזיים אירועים ב

ההתייחסות למקרה שלנו מופיעה  162.יחד עם חומרים מגוונים שאינם ממין העניין, באותה השנה

בשל מגבלות . בה מוצגות באופן כרונולוגי חדשות פנים וחוץ, הכרוניקה, בחלקו השני של הספר

ולפיכך יש בבחירה באירועים , לא יכלו להכליל את כל החדשות היומיותאורך הטקסט העורכים 

  .כבעלי משמעות רבה יותר בזכרון של אותה השנה תפיסתםמסוימים עדות על 

                                                 
162 The Annual Register, London, 1772 . האחרונה בהן בשנת , והוא יצא בארבע מהדורות, עמודים 566הספר בן

על פי הפרסומות . שנה מאוחר יותר 20-לעיתים אפילו כ, אחרות יצאו במספר רב של מהדורותגם ספרים על שנים . 1784

תוכן העניינים של הספר ממחיש את העניין העצום בחומרי קריאה . שילינג וחצי 6מחיר כל חצי כרך היה , לספרים בעיתונים

, הן במישור החוץ והן בענייני הפנים, אנגליה אחרי שמוצגים ומנותחים התהליכים הפוליטיים שעברו על. בציבור הלונדוני
, המצאות ורעיונות מעשיים, היסטוריה פופולרית, שירה, חקר טבע, אנתרופולוגיה: מוצגים קטעים קצרים בנושאים מגוונים

  .מסעות ועוד, נתונים דמוגרפיים, מכתבים שונים



 59 

החל ממעצרם וחקירתם , הכרוניקה עוקבת אחר ההתפתחויות במקרה של ששת היהודים

סוימים בו לקוחים מילה במילה וקטעים מ, תיאור סגנון עיתונאיל. ודרך המשפט וההוצאה להורג

האירוע . אך החלטות העריכה שנעשו בו משמעותיות ואינן מובנות מאליהן, עיתונים שוניםמתוך 

אלא  ,אין כל תיאור של מעשה הפשע עצמוו, לא צוין בכרוניקה בתאריך התרחשות השוד והרצח

חושפת את , עת או לאמוד, בחירה זו של העורך. רק בתאריכים בהם אירעו התרחשויות משפטיות

שהרי בתור שכזה  –תשומת הלב הציבורית לא הוענקה לאירוע כמעשה פשע : מרכז העניין באירוע

המחשה . ומכאן גם ברורה הדגשת יהודיּות הדמויות, אלא כהתרחשות תרבותית –לא היה חריג 

פח לנושא בנסארבעה עמודים שלמים  ווקא במשפט נראית בהקדשתנוספת לעניין המיוחד ד

והושם דגש על  'יהודי'נעשה שימוש רצוף בתואר  בחיבור זהגם , מקורות העיתונאייםכמו ב. לספר

מובאים דבריו של מזכיר בית הדין לפני הקראת גזר יחד עם זאת  .תיאורי אכזריות הפושעים

על כך . ים למשפטהמשבח את ראשי הקהילה היהודית על מאמציהם להביא את הפושע, הדין

המתארת טקס הכרזת חרם בבית , בדצמבר 7-השבת של ה, מהיום שלאחר המשפט חדשהנוספת 

חדשה שלא מצאתי , לסי'על השותפים לפשע בצ) Duke’s Place(הכנסת האשכנזי הראשי 

נקרא  הוא. המתח בין דמוניּות ומהוגנות יהודית עולה גם מייצוג דמותו של לוי ווייל .בעיתונות

. כי היה זה הוא שירה במשרת –כפי שעלה בחלק מהעיתונים  – ומהעדויות עולה, 'הרופא'תמיד 

הטקסט בוחר בגירסה על פיה לוי הציל את בעלת הבית פעמיים , יחד עם האחריות לרצח עצמואך 

הקהילה נציג הערכה לעמידתו המהוגנת של דברי . שילוב היוצר מתח מסוים, מהפושע האלים

   .  היהודית או של לוי ווייל אינם מופיעים
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  קבלה אזרחית והדרה מוסרית - שישיפרק 

  

  ייצוגים מאוחרים -לסי 'הרצח בצ .3

מספר מקרים . גייט-חוברות הכומר מניופסקה הוצאתם לאור הסדירה של  60- מאמצע שנות ה

סדרה בחמישה  יצאה לאור 1779-ב. )Villette(ון וילט 'מהשנים שלאחר מכן נערכו על ידי הכומר ג

, The Malefactor's Register; or, the Newgate and Tyburn Calendarתחת השם  כרכים

וביניהם המקרה של הרצח  עם מקרים מתחילת המאה ועד ההוצאה לאור, ללא ציון שם הכותב

יצא הכרך החמישי בלבד במהדורה , 1791ככל הנראה בשנת  .המופיע בכרך החמישי, לסי'בצ

   163.וגם בהוצאה זו מופיע המקרה, מורחבת

) שנים לאחר האירועים 8-כ(ך ההנחה שהפרספקטיבה של הכותב ממרחק הזמן מתו

המהדורה המאוחרת של סיפורי הפושעים פותחת בפנינו , שיחררה אותו ממחויבות לכלל הפרטים

בטקסטים אם . תמונה ברורה יותר של הנקודות אותן ראה הכומר כמרכזיות ביותר לאירוע

 הספרותיכעת היא הפכה גם לציר , יר המשמעות של המקרההיתה צ ווייל דמותו של לויהקודמים 

ומתבלט על פני האחרים כדמות , לוי הוא הפושע היחיד שזוכה להתייחסות בפני עצמו. שלו

למד , הוא רכש השכלה גבוההמתואר ש. הן בהיותו איש תרבות והן בשחיתותו העמוקה –ייחודית 

הוא כתב 'ו, ית ליבו משכה אותו לפשעינטאולם . רפואה בליידן ועבד כרופא מצליח בלונדון

. 'לאמסטרדם לכמה יהודים עניים לבוא לאנגליה ולהצטרף אליו בתקיפות המתוכננות על הציבור

נחשפת מאחורי התיאורים . ההבטחה לסכומי כסף גדולים המחכים להם שכנעה אותם מיד

ל חשש מפני השכבות ומבוססת ע, מצד אחד היא בעלת אופי מעמדי: תודעת קונספירציה כפולה

והיא , מצד שני יש לה אופי אתני מובהק; זאת על אף שלוי ווייל לא השתייך אליהן, הנמוכות

  . מבוססת על חשש מיהודים

סיפור מעשה הפשע עצמו קצר בהרבה , בשונה מהמקורות הקודמים שהתייחסו למקרה  

שכולל על המקרה דים מתוך שמונה עמו. ואינו נמשך לתיאורי האלימות שאפיינו את קודמיו

נקודה מפתיעה נוספת היא שלא נזכר בו כלל . מעשהההפרק רק שני עמודים מוקדשים לתיאור 

 ,היה מרכזי בנרטיבים הקודמיםאירוע ש, בעלת הבית והצלתה על ידי לוי ווייל לעאקדח איום בה

ני עמוד שלם על פלהציג ט וילֶ אך יחד עם השמטה זו בוחר . כמה גרסאות עיתונאיותכפל בנאף ו

מונע מחיים לאזרוס , הרופא היהודי, לוי ווייל'ומתחתיו הכותרת , תחריט של אירוע זה בדיוק

כיצד שכח עורך הטקסט לספר את האנקדוטה המתוארת באיור . 'לסי'ינס בצ'לירות בגברת האצ

  ?שהביא

                                                 
היא הודפסה ונמכרה . גייט-של חוברות הכומר מניוהסדרה היתה סדרת הכרכים השניה שהציגה סיפורי פשע לאחר דעיכתן  163

החלוקה לחלקים קצרים . שיחד הרכיבו את הכרכים, פני 6כל אחד במחיר , )כל כרך התחלק לעשרה חלקים(בחלקים שבועיים 

, הבניגוד לחוברות הכומר הפשוטות שיצאו מיד לאחר ההוצאה להורג בעריכה חפוז. איפשרה להוסיף לקובץ סיפורים עדכניים
  .המהדורות החדשות היו ערוכות היטיב ובפורמט יוקרתי יותר
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מונע מחיים , הרופא היהודי, לוי ווייל' - Malefactor's Register -תחריט מתוך ה: 4איור 
  'לסי'ינס בצ'לאזרוס לירות בגברת האצ

  

הוא היה סמוך ובטוח . ושהעורך לא ראה בכך בעיה, אפשרות אחת היא שההשמטה הינה מכוונת

כהשערה , אולם יתכן. פרטיםתפקידו אינו להציג וששקהל קוראיו כבר מכיר היטב את האירוע 

ברור , כך או כך .אינסטינקטיביבאופן נעשתה  האיורכי הכנסת ו שההשמטה אינה מכוונת, בלבד

שנים  8-כ הטקסט פורסם(כי האירוע היה צרוב בתודעה הציבורית בלונדון כל אותה התקופה 

המשקל הציבורי של האירוע בא לידי ביטוי בפסקת הפתיחה . רבה משמעותיוחסה לו כי ו) אחריו

  :של הטקסט

  

The circumstance of the robbery at Mrs. Hutchin’s house at Chelsea, and the 
murder that was the consequence of this egregious violation of the laws, 
must be within the memory of almost all our readers… the affair was greatly 
the subject of public conversation at the time… 

  
אור מעשה הפשע עצמו ואף משמיט נקודות מרכזיות לתי קצראם הטקסט מקדיש רק חלק 

מפתח לתשובה נמצא במובאה האחרונה המשקפת עד כמה ? כלפי מה מכוון העניין שלו, בסיפור

ויותר , הינו חברתי במקרההעניין המרכזי של הטקסט . היו האירועים צרובים בתודעה הציבורית
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מגמה זו עומדת בהתאמה לדגש  164.עצמם הוא מבקש לדון בהתייחסות אליהם באירועיםמאשר 

. על תהליכי המשפט ולא על מעשי הפשע עצמם, Annual Register -ה, שניתן במקור הקודם

כפי שאפשר לראות בתיאור , היות כלפיו מותח הטקסט ביקורת קשהמקרה עורר גל של אנטישמ

  : ההשלכות החברתיות של המקרה המובאות מיד לאחר סיפור האירוע

[T]heir crime, conviction, and execution, gave rise to a scene of insult and 
inhumanity highly reproachful to the lower ranks of people in London: nor 
were those in superior stations wholly diverted of it. A Jew could scarcely 
pass the streets but he was upbraided with the words “Hutchins” and 
“Chelsea”, and many of them were pulled by the beards; while those who 
ought to have taken the insulters into custody, stood calmly by, and 
triumphed in the insult... but shall any person of liberal breeding see a 
fellow subject insulted, in defiance of law and reason, and not endeavour to 
protect him?  

 
העומד על יסודות ערכי הליברליזם , ההתנגדות למופעים האנטישמיים מבוססת על אתוס אזרחי

מהמבט כלפי הפושעים . וככזה זכאי באופן שווה להגנת החוק 'אזרח עמית'היהודי הוא . הדתי

ערך ולוקח את המקרה כהמחשה ל, למבט פנימי על החברה האנגלית שבחוץ עובר הטקסט

הרואה את , קטע הסיום מציג מחשבה דתית מפותחת. סובלנות הדתית שיש להסיק ממנוה

הנחה ששומטת את הבסיס מתחת לכל , חברה-שכנוע אלא כתלוי-האמונה לא כמשתנה תלוי

  :  אפליה או מאבק על רקע דתי

[C]hristian charity ought to prevail; and we should no more quarrel with a 
man because he cannot coincide with us in sentiments, than we should for 
not being born with us at the same time and place with ourselves… 
Christians ought to offer up their most ardent thanks to God… in the words 
of the poet, 

Lord, I ascribe it to thy grace, 
And not to chance, as others do, 
That I was born of Christian race, 
And not a Heathen, or a Jew. 

After all, much must be allowed to the force of birth, and the prejudice of 
education; nor can the sincerest Christian, firm as he thinks he treads on 
christian ground, be assured, that he should not have been a Jew, if he had 
been born of Jewish parents, and educated in that persuasion. Humility, 
therefore, and the devout reverence for the blessings of the gospel-
revelation, are the great lessons to be drawn from this serious conclusion of 
a very melancholy tale; and we hope they will be properly attended to by all 
our readers! 

  

ל על ההודיה לא. ומהפך את משמעותו, ),Watts 1715(הטקסט לוקח שירו הידוע של אייזק וואטס 

אלא מכיוון שלולא היא אף אחד לא היה , או דתית ההיוולדות נוצרי אינה נובעת מעליונות גזעית

גורסת שהאדם נולד ו המחשבה הדתית העומדת מאחורי אמירה זו חברתית במהותה. הופך נוצרי

                                                 
והיא הנידוי שהוטל בבית , Annual Register-שנמצאה רק ב, כך אני סבור שיש להבין עוד תוספת המובאת בחיבור 164

ן המשותף זהו ביטוי נוסף לעניי). 22' עמ(בשבת שלאחר המשפט , לסי'הכנסת האשכנזי המרכזי על כל המעורבים בפרשיית צ
כנראה שגורם מרכזי בנקודת המבט הזו . ולא באירועים עצמם, של שני הטקסטים דווקא בהתייחסויות החברתיות לאירועים

 .     הוא המרחק של שני הטקסטים הללו מהאירועים הממשיים
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למעשה כמעט ולא (ולפיכך השיקולים הרעיוניים שוליים בבחירת דת , לחברה ומסורת מסוימות

המוסרי שהטקסט מבקש להנחיל הוא החמלה שיש לחוש כלפי  הלקח). לדבר על בחירת דת ניתן

האיסור לגלות איבה כלפי ציבור  וממנה משתמע, הנחות –ולא גזעו  –נוצרי בשל גורלו -הלא

מתנגד לדמוניזציה של דמות  הטקסט. היהודים בשל אי התנצרותם או בשל פשעיהם של בודדים

  . ה שוויון אזרחיומעמיד במקומ, היהודי

בשונה מהתבנית  .היהודי מודר מהשדה המוסרי, אך יחד עם הכלתו בשדה האזרחי

הטקסט הנוכחי אינו רואה את הפושעים היהודים עצמם כסוכנים , שאפיינה את המקורות עד כה

מציג תפיסה שונה במהותה של  ואה. ואינו מבסס את הטפתו על חייהם ונפילתם, של לקח מוסרי

על אף נחיתותו החברתית עמד , שם. שהצגתי קודמיםמזו של הטקסטים במקרים ההיהודי 

לעומת  כעת. שיכול היה ללמוד ממנו על עצמו, היהודי באותו השדה המוסרי עם קהל הקוראים

אך הוא מאבד את הפמיליאריות , של היהודי מתפוגגת לטובת שוויון אזרחי הדתיתנחיתותו , זאת

  . בשדה המוסרי

בשאר המקרים נוקט המחבר באותן תבניות של ייצוג עליהן התבססו , ה שלנומקרבמלבד 

ובפרט ברקע המשפחתי והחינוכי שלו , התעמקות בביוגרפיה של הנידון: המקורות הקודמים

בדגש על התנהגותו , תיאור אירוע ההוצאה להורגו; ירידה לפרטי הפשע; ובחברה עימה נקשר

אי אפשר להסביר את ייצוגם החריג של , לפיכך. ציבורהמוסרית של הנידון והמסר שהעביר ל

מקרה לוהרחקת הנידון מהמרחב המוסרי ייחודית , הפושעים היהודים כמאפיין כללי של החיבור

, גם בתיאור המקרה של הושע יואל ניכרתחריגה מקונוונציות התיאור הרגילות של פושעים . שלנו

אולם . )45-46 'לעיל עמאותו הצגתי בקצרה ( Malefactor's Register-של ה השלישיבכרך  תוארש

והוא יכולתו של הנידון למוות היהודי , לטענתי, נשמר המאפיין הבסיסי מכולם, במקרה של יואל

  . ללמד את הציבור הרחב לקח מוסרי

הוא מפתח חשוב להבנת תפיסתו של שני הפושעים היהודים הסבר ההבדל באופן הייצוג 

 מהיותוונובע  ,לסי הוא חד פעמי'צמקרה ייצוג הפושעים בהאם . ודישל הטקסט את הפושע היה

 ?משקף שינוי תפיסה עמוק או שהוא, מקרה ראשון של חבורת יהודים שמבצעת שוד אלים שכזה

יש יסוד סביר להניח כי , עם זאת; שני מקרים בלבד לא ניתן להגיע למסקנות ודאיות על בסיס

 -ניכר כי ב, ראשית. זאת על סמך שתי סיבות, ה בטקסטאופן הייצוג החדש משקף תפיסה עמוק

Malefactor's Register  הופשט גם הושע יואל ממאפיינים משותפים שהיו לו עם הפושע

במקרה של יואל עמדו בפני , שנית. הוצג בטקסטים קודמיםהוא בשונה מהאופן בו , הנורמטיבי

אל והתנהגותו באירוע ההוצאה להורג על חייו של יוטקסטים שונים מהם שאב את המידע  המחבר

ולפיכך שמר על הקו המוסרני , )60-ושני עיבודים נוספים משנות ה, גייט-חוברת הכומר מניו(

 –לא עמד בפני העורך טקסט שכזה , לעומת זאת, במקרה הנוכחי. המקובל של ייצוג המקרה

ספר "ו, "האולד ביילימשפטי ", כמו עיתונות, המקורות שעמדו לרשותו היו מקורות חדשותיים

וניתן לראות , ולפיכך חופש הביטוי שלו היה גדול יותר –ולא מקורות מוסרניים , "סיכום השנה

לאור זאת השערתי היא כי הדרתו של הפושע היהודי  165.בנאמר שיקוף נאמן יותר לתפיסתו

 אינה רק ביטוי חד פעמי שנבע מהתנאים הייחודיים של מקרה, מהמרחב המוסרי המשותף

                                                 
עיבוד של  הקריאה במקורות השונים העלתה כי האופציה המועדפת על רובם של עורכי החיבורים היתה העתקה או 165

 Malefactor's Register -אין להתפלא כי ה, לפיכך. במידה והדבר היה אפשרי, טקסטים קיימים שעסקו באותם המקרים
  .   שאין הם משקפים נאמנה את תפיסתו, וזאת טענתי, על אף, שומר על קווי ייצוג מוקדמים יותר
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מייצג שינוי  Malefactor's Register -השאלה האם ה, לצערי. אלא ביטוי לתפיסה עמוקה, מסוים

היסטורי או שהוא עצמו ביטוי ייחודי בתודעה הציבורית לא תוכל לקבל מענה יסודי במסגרת 

      .העבודה

  

  המקרה של ליון הארט ועמנואל מארקס .4

בשכונת היה זה שוד אלים . 1789 נתהמקרה האחרון של פשיעה יהודית שאנתח התרחש בש

שלל . מתוכם הוסגרו רק שלושה, של שני גברים על ידי חבורה של כעשרה תוקפיםאפל 'ווייטצ

, שניים מבין השלושה 166.וגזר הדין היה מוות לכל שלושת הנאשמים, השוד היה שני שילינג וכובע

את  האיבדהאנגלית  ספרות הפשע בה ההאירוע התרחש בתקופ. היו יהודים, הארט ומארקס

קטן בהרבה מזה שבעשורים אליו הפופולרי ומסיבה זו היקף המקורות המתייחסים  המעמד

-ואיזכור קצר ב, )broadside(עלון  ,"משפטי האולד ביילי"לאירוע מתייחסים . המוקדמים יותר

Historical Magazine .  

 167.ייחודי בשום צורהשל המשפט אינו  )בדצמבר 9-מה( "משפטי האולד ביילי"בהתיאור 

ואין כל ביטוי לתפיסות תרבותיות או חברתיות העומדות , תם של הנאשמיםּוידואיזכור ליה אין

ואינו שונה במהותו , ים של האירועטכניה מתרכז בפרטיםהטקסט  168.בתשתית המשפט

גם כאן בולט , כמו במקרים הקודמים. מהתקופה "משפטי האולד ביילי"מטקסטים אחרים של 

  .של זהות דתית ואתנית ר ההתייחסות לשאלותהיעד

שהופץ ביום ההוצאה להורג עשיר הרבה יותר מבחינת  169בן דף אחד) broadside(עלון    

אך גם כאן המקור רלוונטי מתוך שתיקתו ולא מתוך התייחסותו החיובית , תפיסת הפשיעה

 נאשמיםעוד שני  במקרה שלנו נתלו באותו היום הנאשמיםיחד עם שלושת . לשאלות שהעמדתי

הראשון של המוצאים להורג , העלון מחולק באופן ברור לשני חלקים. בשני מקרי שוד אחרים

 ובחלק. ג בשני החלקים שונה בתכליתכאשר אופן הייצו, במקרה שלנו והשני של השניים האחרים

ם ומוזכר לראשונה כי שני הפושעים הינ, הראשון מתוארים בתמצית הפושעים ומעשה התקיפה

הם השליטו טרור בשכונת ', הטקסט מספר כי על אף שהמוצאים להורג היו כמעט ילדים. יהודים

אולם למרות , לדמויות 'עבה'תיאור שכזה מעורר ציפייה להתייחסות . 'אפל תקופה ארוכה'ווייטצ

או הסקת לקח מוסרי כללי , זאת לא מופיעה כל התייחסות ביוגרפית או פסיכולוגית כלפיהם

  .מהמקרה

  

                                                 
באותה שנה מבין המורשעים . איש 78גניבה אלימה  לשם ההשוואה באותה השנה הואשמו באולד ביילי על עבירות של 166

  .איש 80באולד ביילי הוצאו להורג 
 .היקף גבוה מהממוצע אך לא חריג –עמודים למקרה שלנו  3עמודים ומתוכם מוקדשים  128בחוברת כולה  167
כל הנראה מדובר ביהודי כ. אך הוא אינו יודע מיהו, אחד מקורבנות התקיפה מעיד כי לאחר שנפצע טיפל בו יהודי מהמקום 168

, פאל היתה מאוכלסת ביהודים רבים בתקופה זו'שכונת העוני של ווייטצ. שניתן היה להכיר ביהדותו על פי מראהו, מסורתי
עדותו של המותקף אינה מעוררת כל התייחסות נוספת בהקשר , בכל מקרה. והימצאותו של יהודי בקרבת מקום אינה חריגה

  .הנאשמים לזהות הדתית והאתנית של
  .מ"ס 18x35בגודל של  169
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  פרט מתוך העלון: 5איור 

  

זאת על אף היותם של , ייצוג הפושעים בחלקו השני עשיר בהרבה, בניגוד לחלקו הראשון של העלון

נראה כי , בתקופה בה ספרות הפשע המוסרנית חדלה להתפרסם. הפושעים גנבים זוטרים בלבד

. ם מסוגים אחריםפונקציות תרבותיות שמילאו בעבר טקסטי ומילא חומרים מסוגו של העלון

גייט - אופן ייצוג הפושעים ונקודות העניין בהם בעלי דמיון רב לטקסטים של הכומר מניו

  :יד בכתיבה –ט ון וילֶ 'בתקופה זו היה זה ג –ויש לשער כי היתה לכומר , מהעשורים הקודמים

These unhappy criminals were young men in the prime of life, and had both 
received a decent education, by the care and industry of their parents, who 
were credible tradesmen. 
Gaming, idleness, and the company of bad women, they declared was the 
cause of their coming to so miserable an end. Such wicked courses they 
desired all young men would shun; and declared that tho’ they got a great 
deal of money by robbing on the highway, it never did them any good… 
They declared that from their first going out to rob, they never enjoyed a 
moment’s peace. The fatal day being come, on which they were to undergo 
their dreadful sentence, at five o’clock the doors of their cells were 
unlocked, and they […] went up to the chapel, where they […] in prayers 
and supplications to the divine Majesty, and received the sacrament. They 
were then summoned to their […] and came down into the press yard, where 
their irons being knocked off they were brought out of Newgate… and after 
praying with the clergyman in a devout and penitent manner, the caps were 
[…] (my suggestion for completion, in light of other similar texts: the caps 
were pulled and their eyes were covered and they were launched to 
eternity). 

  
הן מבחינת המוסר האישי והן מבחינת , יהודים-בשני הגנבים הלא של הטקסטהמוסרי העניין 

הודים י-שני הפושעים הלא. בפושעים היהודים דומהעניין של  והיעדר מדגיש את, המוסר החברתי

): לפחות בתקופות מסוימות(גייט - מיוצגים בתבנית שאפיינה את הטקסטים של הכומר מניו

הנפילה לפיתויים , החינוך ההגון והבגידה בהורים המסורים, הרקע החברתי הנורמטיבי

סיפורם במשמעות  את ןיאופן ייצוג זה מטע. והישחתות המידות ולבסוף התשובה והמוות הראוי
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מועצמת באמצעות הטפתם הישירה של המוצאים ה, ת כלפי הקורא הנורמטיביתרבותית המופני

  . להורג להתנהגות תקינה

שראינו כמותו במקרים המוקדמים יותר גם לגבי הפושעים , לאור ייצוג עשיר זה  

היא ; יהודיותם של הפושעים אינה נראית כסנסציה. בולטת השתיקה שבחלק הראשון, היהודים

הכוונה שכנראה (ליווה אותם במהלך ההרשעה ופרט לכך שרב , הכרזה אינה מוזכרת בכותרת

אין לה כל ) היא להכנות להוצאה להורג או להוצאה להורג עצמה Condemnationבמונח 

. פרט לכותרת הכרזה אין התייחסות למעמד ההוצאה להורג לגבי שני היהודים ושותפם. משמעות

וניכר כי , ב את הפושעים היהודים באותה עמדהההתייחסות לזרותם הדתית אינו מצי-אולם אי

להשתמש בדמויות הקיימת  מגמהעל אף ה. ה המוסרי הנורמטיבישותפים לשד-הם נתפסים כלא

חברתי פושעים היהודים כתמרור מוסרי לא נעשה שימוש ב, הפושעים למתן תוקף לסדר התרבותי

   170.שכזה

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
המציין בקצרה את ההוצאה , השוני בשימוש החברתי שנעשה בדמויות הפושעים היהודים מודגש לאור מקור מאוחר יותר 170

הוא ממקם את שני היהודים בתחילת רשימת שמות הנידונים ומציין . ביניהם שני היהודים האמורים, להורג של חמישה נידונים

. 'they all behaved very penitent'-אולם את האיזכור הקצר הוא מסכם בכך ש. ובכך מבליט את ייחודיותם, את יהדותם
  .כפי שהשתמע מהטקסט הקודם, ייחודיותם של הפושעים היהודים אינה מדירה אותם מהשדה המוסרי

 The Historical Magazine, vol. 2, London (date of publication unknown).  
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  טטקס וטקס :הוצאה להורגה – שביעיפרק 

  

 הנידונים של להורג ההוצאה אירוע עיצוב על תמטי מבט עם חתוםא המקורות ניתוח את

היה אירוע ההוצאה להורג מנגנון טקסי , 18-עד לסוף המאה ה, במהלך העת החדשה. היהודים

ולפיכך הוא יכול לשמש כנייר , בעל תפקיד מרכזי בשמירה על האינטגרציה החברתית והפוליטית

 The',גואן'בלשונו של רנדל מק 171.בחברה ,ומיעוטים בכלל, יסתם של היהודיםלקמוס לבחינת תפ

execution was a theater where belief was made visible'.172  

 ביניהם המרכזי אשר, אתרים בכמה בשנה פעמים 8- כ בלונדון התרחשו להורג הוצאות

 בטיבורן ההוצאה להורג( גייט-ניו מכלא מייל 3 במרחק שעמד, )Marble Arch כיום( טיבורן היה

 Industry andהידועה התחריטים בסדרת 11 באיור מספר' הוגארת וויליאם ידי על התואר

Idleness ,1747 ; תהלוכת יוצאת היתה בבוקר מוקדם ;יום כחצי ארך אירועה 173).7ראה איור 

 להורג ההוצאה .שעות כמה ארכהש הליכהל ,בהמונים מוקפת, עץ בעגלות גייט-ניו מכלא הנדונים

   174.המאוחרות הבוקר בשעות לרוב התקיימה עצמה

  

  

  1680סביב , מקור לא ידוע, טיבורן: 6איור 

  

, הפרטבעיצוב המתמשך של יחסי  ,ותראולי המרכזי בי, אירוע ההוצאה להורג היה מוקד מרכזי

מרחב והוא היווה את נקודת השיא בהתממשותה של מערכת החוק ב המדינה והחוק, החברה

יחסים השתקפה בו ומי היה השחקן המרכזי בו נמצאת במחלוקת השאלה איזו מערכת ; הציבורי

ינה ודרכו היא ונוהל על ידי המד תוכנןש ,יטקסהיה זה אירוע הטענה המקובלת היא ש. במחקר

 טקסיש לראות באירוע  ,על פי פרשנות זו. במרחב הציבוריביטאה את נוכחותה המתמדת 

 כנו על ולהשיבו והפוליטי החברתי הסדר את לבסס שביקש ,'דרמטורגיה של כוח', דתי-ממלכתי

                                                 
 . 654' עמ, הגוף וענישה, גוון'מק 171
 .שם, שם 172
  .153-154' עמ, ביטול טקס טיבורן, ֵדוורֹו 173
  .67' עמ, תפיסה אסתטית והוצאה להורג, וילף; 150-152' עמ, שם 174
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אך זוהי , שאלת מידת הצלחת הכוונות היא כמובן חשובה; הפשיעה שבמעשה הערעור לאחר

 על הקיים לסדר תוקף לתת היה בכוחוש מאחר, בטקס מרכזי תפקיד היה לנידון 175.דתשאלה נפר

 התרסה ידי על הממסד של המתוזמרים למאמצים מתחת השטיח את למשוך או ציבורי וידוי ידי

כי ו חלשה היתה באירוע המדינה של מעורבותה כי לאקר תומס טעןלעומת פרשנות זו  176.פומבית

גם לאקר רואה את האירוע כטקס . היה ההמון, וניהל אותו למעשה שהכווין, השחקן המרכזי

אולם הוא רואה אותו , שנועד לחדש את האינטגרציה החברתית ואת הקשר בין החברה לחוק

   177.ולא כטקס ממסדי, כטקס קרנבלי במהותו

  

  

Industry and Idleness: 7איור  , plate 11; The Idle 'Prentice Executed at Tyburn  

  

אולם , בשל היקפם המצומצם של המקורות שבחנתי אין ביכולתי להביע טענה מוצקה במחלוקת

נראה כי ישנה הבחנה חשובה שלא תמיד זוכה לתשומת הלב הראויה ועשויה להועיל בפרשנות 

 זה משולבים שהיו, רבדים בשני התקייםההוצאה להורג בלונדון  טקס. היסטורית של האירוע

 שנית. והחברתי העירוני במרחב, קלנדרי אף מסוים במובן, מוחשי אירוע יהה הוא כל קודם. בזה

מאוירים או אני כולל גם ייצוגים  ובכך, במובחן הרחב של המושג( טקסטואלי אירוע היה הוא

מרחב בו חי האירוע ללא תלות בגבולות , הפשע ספרות של הענפה במערכת שהוצג )יםדרמטורג

 אירועמאחר ש. התקיים קשר אך הם אינם חופפים זה לזה בדיםהר שני בין. זמן והמרחב שלוה

                                                 
-665, 651' עמ, הגוף וענישה, גוון'מק; 166, 146-148' עמ, הוצאה להורג דת ואידיאולוגיה, שארפ; 51-78' עמ, שם 175

  .xx' עמ, 18- פשע וחברה במאה ה, ליינבאו; קניין סמכות וחוק, היי; 666
גם , בנוסף לנידון. 665-666' עמ, הגוף וענישה, גוון'מק; 156, 150' עמ, הוצאה להורג דת ואידיאולוגיה, שארפ 176

הנמען  שהרי בסופו של דבר הציבור היה, להתנהגותו של קהל הצופים היה תפקיד קריטי בהצלחתו או כשלונו של האירוע

כפי שמראה פיטר ליינבאו המנתח את , לעיתים לא נדירות היה האירוע זירה למאבק בין ההמון לממסד. המרכזי של הטקס

      .מהומות טיבורן, ראה ליינבאו. המהומות סביב נתיחתן של גופות הנידונים
  .טקסי הוצאה להורג, לאקר 177
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, בנידונים שעסקו טקסטים לשיווק ביותר הטובה המסחרית ההזדמנותהיה  להורג ההוצאה

 הייצוג שלפעמיםמה שמלמד , ההתרחשויותלעיתים קרובות נמכרו חוברות שונות תוך כדי 

וממקם במרכז  זו רבדיםכפילות  םמשחק ע' הוגארת .העצמהממשית  התרחשותל קדם הספרותי

 The last dying speech and'התמונה אישה עבת בשר המכריזה על מכירת הטקסט של 

Confession of The Idle' , 178).8ראה איור ( לשאת את דברו על הגרדוםכמובן לפני שהוא הספיק   

  

  

רת חוברת עם האישה מוכ. The Idle 'Prentice Executed at Tyburn מתוך פרט: 8 איור

 'The last dying speech and Confession of The Idle': הכותרת
  

בעבודה  אותו ניתחתיהמקורות גוף  179.אידאולוגיותהיה כר לריבוי  של האירוערובד הייצוגי ה

עליהן ניתן לומר כי הוכוונו על , גייט- חוברות הכומר מניוהורכב בעיקר מבהקשר ההוצאה להורג 

מהביטויים הקרנבליים הדומיננטים באיורים שונים של , למשל, זאת בשונה(ידי אתוס ממסדי 

צוב המוות הראוי של לעיבהן תשומת לב מיוחדת הוקדשה . )180לאקר שהראהכפי , האירוע

, הנרטיב הביוגרפי של הפושע. המחודשתהחברתית מרכזי בהשגת האינטגרציה כ נתפסש ,הפושע

פי כללי ההיררכיה החברתיים וביקש לבסס את הסדר הוכתב על , מילדותו ועד הוצאתו להורג

כדי  ,במקרים מסוימים. של פושעים על ידי החברה) ההמונית(ולהצדיק את הריגתם  הקיים

גייט את תיאור ההתרחשויות -להתאים את האירוע לתבנית המבוקשת שינה הכומר מניו

צאו להורג יחד עם אברהם את רגעיהם האחרונים של הנידונים שהו, כך למשל. בטיבורןהממשיות 

  :רי כך'ישראל תיאר גאת

They were serious at Prayers and singing Psalms, and when we had sung 
part of the 51 Psalm, Dalton desir'd some of the Humble Suit of a Sinner to 
be sung, which was done. They went off crying to God for Mercy (p. 4). 

  

                                                 
  .יטגי- חוברות הכומר מניו, אמסלי ואחרים; 337' עמ, שם 178
כאשר החלו לפעול תנועות , 18- התופעה בולטת ביותר ממחצית המאה ה. גם האירוע הממשי היה נתון לפרשנויות שונות 179

אולם . שטענו כי המשמעויות החברתיות והמוסריות הגלומות בטקס שונות מהאופן בו מקובל לראות אותן, לרפורמה בענישה

  .ע נשא מטענים חברתיים שוניםיש לשער שגם ללא קשר לנסיונות הרפורמה האירו
לאקר מבקש להמחיש את הקרנבליות שבטקס גם לאור הייצוגים הכתובים . 332-339' עמ, טקסי הוצאה להורג, לאקר 180

אלא , אולם בנקודה זו אני סבור שבחירותיו סלקטיביות ואינן משקפות את האתוס שהמכלול הטקסטואלי מבקש להנחיל, שלו

  .ביטול טקס טיבורן, ראה למשל ֵדוורֹו, כך גם עולה מהמחקרים העדכניים יותר בנושא. הכללמצביעות על היוצאים מן 
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היחידי שחייו לא הוצגו בתבנית הרגילה של רקע חברתי מהוגן וממנו , דאלטון הוא פושע אירי

ייצוג זה של . רי מציג אותו כשותף נורמטיבי בטקס ההוצאה להורג'ואף על פי כן גאת ;נפילה

 James Dalton appeared very :המספר ש, דאלטון עומד בניגוד לתיאור העיתונאי של האירוע

resolute and undaunted, drank Part of two Pots of Beer at the Place of Execution, and 

utterly denied the Fact for which he died.181 תקפתמש העיתונאיים טקסטיםב, ככלל 

 ולא תמיד עולה מהם ,באירוע ההוצאה להורג להמוןממסד הבין  יחסה לגבי יותר רבה מורכבות

שעולה  פחות דוגמטית של הטקסהקריאה הדווקא על רקע  .ראוי של הטקססדר  תמונה של

 של אולטימטיביההופכים אותו לשיקוף , בולט השימוש שעושים בו חיבורים ממסדיים, בעיתונות

   .והמדינה הכנסיה, החברה, הנידוןיחסי  של תיקון – הראוי הסדר

המקרים של . תבנית זולתו התאמ-בולט באי היהודים הנידוניםנרטיב ההוצאה להורג של 

גייט מפרסם בשמם וידוי -הכומר מניו. אברהם פאס ויעקב קורדוסה שהוצגו לעיל ממחישים זאת

אך דברים אלה אינם , בו הם קוראים לצעירים להתרחק מחברה רעה ומדרך הפשע, מוסרני

ונים נידביחס ללעיתים קרובות שננקט  בשונה מהאופן, משולבים בטקס ההוצאה להורג עצמו

גייט הדומיננטי ביותר מבחינה טקסטואלית במאה - הכומר מניו, רי'בכתיבתו של גאת. הנוצרים

נחשפת תבנית עקבית של תיאור מות הפושעים היהודים כמשקל נגד לתבנית מותם של , 18- ה

, ’died a true Christian, and in Peace with all Men‘לעומת התבנית של . הפושעים הנוצרים

   ,נת את שאר הפושעיםהמאפיי

[Abraham Israel] died an obstinate Jewish Infidel... 
Samuel Moses died an inveterate obstinate Jew… 
[Joseph Isaacs] pretended to repent and died an obstinate Jew… 
Cordosa died in the Infidelity of Judaism… 
[Solomon Athorn] died an irreclaimable Infidel… 

  

ַחבֵרת מחדש את משתמש באירוע הציבורי של ההוצאה להורג על מנת לגייט -הכומר מניו

 םה. שקם על ידי כך את הסדר החברתי שנפגעלעל ידי הכפרה הנוצרית ו) המתים(הפושעים 

של החברה עימם  –הופכים לבנים סוררים שבאמצעות ענישתם נשמרת הסולידריות החברתית 

אך , גם הריגתם של הפושעים היהודים נועדה לשמר את הסדר החברתי 182.ברה בעצמהושל הח

 וידוי של המוכתב התפקיד את ממלא שחלקם אף על. זאת באמצעות הדרתם ממעגל הסולידריות

פעולות אלה אינן , עם הקוראים במרחב מוסרי משותף ףמשתתבכך ו ,דיןה והצדקת פומבי

 .מעמד ההוצאה להורג אלא כנספחים ספרותיים שוניםמוצגות כחלק מההתרחשות הטקסית ב

 הרקע על. לבסס מבקש שהטקס המחודשת ההרמוניה עם אחד בקנה עולה אינה יהודיותם

  . רעש –ולהלן אראה שגם במובן המילולי , המטפורי במובן – מייצרים היהודים ההרמוני

 פיסהת של המשכיותה את הכהן רות חושפת בקרוב לאור לצאת שעומד בספרה

 כרעש היהודי הקיום ואת הרמוניה של בדימויים הנוצרי הסדר את המתארת רחבה אירופאית

 הנתפס נוצרי בעולם רעש של כמייצרו היהודי של קטגוריזציה'ה את תופעת, ובלשונה, בה הפוגם

                                                 
181  Country Journal or The Craftsman , Saturday, May 16, 1730  
 body(' גוף החברתי'כשיקומו של ה, במגוון רחב יותר של טקסטים, גוון מתאר את האופן בו עוצב ונתפס הטקס'מק 182

politic.(   
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, הפרוטסטנטי בעולם והן הקתולי בעולם הן, נתפסה ההרמוניה 183.'הרמוניים צלילים על כמבוסס

 תפיסת על הושתת זה דימוי. הנוצרי של העולם, הרעיוניים הפחות לכל, השייכות גבולות כביטוי

 והמשיך הביניים בימי נוצר, אסתטית-ואנטי הרמונית- כאנטי אשכנז בארצות היהודית הליטורגיה

  noise charge(.184(' הרעש האשמת'כ מכנה שהכהן תופעהבהחדשה  העת לתוך

 בטקס היהודים חריגּות של המשותף המכנה את ישמדג הכהן שמספקת ההיסטורי הרקע

 שאינה סגורה בועה מעין המהווה עדתו מבני בחבורה מוקף היהודי למוות הנידון. הנורמטיבי

 פאס אברהם של במקרה הכומר בתיאור למשל כך. התקין לקיומו ומפריעה לטקס חדירה

  ): שלי הדגשות(

[S]ome such [Jewish Rabbis, A.N] Men did wait upon him, and Comforted, 
and Prayed for him, but all in the Hebrew Language... They Sung most of 
their Prayers and Petitions, according to their manner of Worship, and 
that very loudly… At the Place of Execution, he appeared very Serious and 
concerned, I prayed for him, and was willing to have read either some 
suitable Chapters or Psalms, but he was invested with so many Jews, that 
there could be no Ground gained upon him (p. 11).  

  

 אותו עם אך מפורש פחות בניסוח, הכומראותו  ידי עלישראל  אברהם תואר לכן קודם שנים עשר

  ):   שלי הדגשות( השורות בין תרבותי מטען

ABRAHAM the Jew, had some of his Nation speaking and reading a little 
to him in Hebrew before I could get to pray for the rest. He said he had 
nothing more to say... He seem'd to be very uncharitable to his Prosecutors 
when there was no Expectation of Life. I ask'd him if he freely forgave his 
Enemies? He hesitated upon this, and did not know if it was agreeable to 
their Religion (p. 4 [no paging on the pamphlet])… 

  

 אינטגרציה של הרעיוני הבסיס, 'האנושות כל עם םבשלו' למותו תנאי היא לאויביו הנידון סליחת

 לעלות יכול זה בסיס האם הוא כאן העולה הספק. להורג ההוצאה טקס במוקד העומד מחודשת

 דתי-הממלכתי בטקס יהודים של שילובם אפשרות את המערער ספק, היהדות עם אחד בקנה

  . ביותר והיסודי האינטימי

 דימוי מקבל ,ודההוי ורן'את, קורדוסה, מוזס של להורג הוצאתם את הכומר בתיאור

 עוד מפורש ביטוי – השבתו בתהליך, יותר במדויק או – התקין בסדר הפוגע, הרעש מייצר היהודי

  ): שלי הדגשות( יותר

[T]he four Jews constantly sung some Hebrew Words... Their Song was 
this, Adonai Ulam or Olam, and sometimes they added Shemaiah, which is 
in English, God everlasting in Heaven, or, Hear me O God, or Lord. When I 
came to pray for the six Christians, they [the Jews, A.N] made so great a 
Noise, and repeating these two Words, or singing them in their Way, and 
sometimes the third Word Shemaiah, but more seldom than the other two; 
these they repeated and sung so often, as if some particular Virtue was in 
them, by way of Prayer, for the Jews for the most Part sing their Prayers, 

                                                 
  . תודתי הרבה לרות הכהן שנתנה לי לעיין בכתב היד לפני פרסומו. מבוא, עלילת המוזיקה נגד היהודים, הכהן 183
והערה  218' עמ, שני גויים, ראה יובל, ב המאוחרים"ב וימיה"לנגיעה במוטיב זה בארצות אשכנז במהלך ימיה. שם, שם 184

  .שם 151
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although it does not seem to be so musical, that I was obliged to desire 
them to sing, or speak more quietly, so as the other dying Men might hear 
what I said; they seemed somewhat displeased at my speaking, alledging, 
they ought to pray in their own Way; this I allowed, but not in such a noisy 
Way, as to disturb the Christians in their Devotion (p. 12). 

  

 הנורמטיבי הביצוע הוא הרעשבנוסף לכך ש. הראוי לסדר מנוגדתנתפסת כ היהודית הליטורגיה

המודגש באמצעות התעתיק האנגלי של  מאפיין, פשר חסר תוכנהגם  ,)'their own Way'( שלה

 אמורה 'החברתי החיים מעגל' מבחינתש התפילה של הסמנטי הפשר חוסר. המילים העבריות

 as if some particular'בודדות מילים על המיסטית הרפטטיביות, ביותר משמעותית להיות

Virtue was in them' )להשתלב יכולתה ולאי היהודיות של לזרותה הוכחה הינה, )הדגשה שלי 

רובם המוחלט . הוצאה להורגהאור תי לפניחוסר פשר זה נבנה כבר . החברתי ההרמוניזציה בטקס

רבים מהם התרועעו עם נשים (של היהודים שנידונו לא שמר באדיקות על כללי המסורת היהודית 

אך עם , )תעבירות דתיות נוספויוחסו להם ו בעדויות נאמר כי אינם שומרים שבת, לא יהודיות

הנתפס , מאפיין זה. ח דתילכל שי מיםאטולהלכה היהודית ו םקנאי ם היוזאת בין כותלי הכלא ה

רי 'גאתכך למשל כותב . כל הנאשמים שבחנתי כמעטעולה לגבי , גייט כפרדוקס-על ידי הכומר מניו

 as to his religion he professed himself a Jew, but that is little to be' :על אברהם פאס

accounted of, for in Fact he had none at all, yet he was very obstinate in his 

Infidelity…' (p. 8) .1744יהודי שהוצא להורג בשנת , מין וולף'רי את בנג'התיאור של גאת 

ממחיש באופן ברור את חוסר הפשר , באשמת גניבה ואשר את המקרה שלו לא ניתחתי בעבודה

  : והאטימות המאפיינים את הפולחן היהודי

When I spoke to him about Religion, he would make no Answer, but was 
mumbling and speaking upon some Hebrew Prayers and Formalities taken 
from the Hebrew Bible. After this, he turn'd stupid, sullen and morose, 
looking as if out of his Senses… (p. 8) 

  

ים יהודים טעונים במשמעות תרבותית הייצוגים הספרותיים של הוצאתם להורג של פושע

 ההזדמנות היה להורג ההוצאה של הציבורי האירועוראויים לקריאה יסודית בין היתר משום ש

 ימיה מראשית. היהודי פולחןה עם בלונדון הרחב הציבור של אמצעי בלתי למפגש היחידה

כמרחב סגור וזר  ובית הכנסת תיפקד הנוצרית מהחברה מודרה היהודית הליטורגיקה, באירופה

היתה דרך  ימהע 18- אפשרות המפגש של הקהל הנוצרי האנגלי במאה ה. בתוך הסביבה הנוצרית

שיצאו לאור בכמות לא , שתיארו את האנתרופולוגיה והתיאולוגיה היהודית חומרים הבראיסטים

 וחלקם, יהודים ידי על של הטקסטים נכתבו חלקם. 18-מעטה במחציתה הראשונה של המאה ה

 כי נראה מהדורות בכמה יצאו מהם שרבים ומהעובדה הכותרים ממספר 185.יהודי לקהל נועדו אף

  . חומר קריאה פופולרי היו הם

                                                 
אפשר לראות את חיבוריהם של רבי  18- מחציתה הראשונה של המאה הכרשימה מדגמית של חיבורים בנושא שיצאו ב 185

חיבורו של ; היסטוריה של יהודי העולם בימינו –שתורגם מצרפתית ויצא לאור בשלוש מהדורות , )איטליה(ליאון ממודינה 

והאזרחיים של  דיון בנהגים הכנסייתיים –שיצא לאור בשתי מהדורות ) חכם קהילת הספרדים בלונדון(חכם יצחק אבנדנה 

שתורגם מעברית , חיבורו של אברהם יגל; טקסיהם של היהודים בימינו –חיבור אנונימי שיצא לאור בשתי מהדורות ; היהודים

חיבורו של ; ההגיון שבפולחן העברי –חיבורו של מוזס לוומן ; הקטכיזם של היהודים –ונועד לחינוכו של קהל יהודי , 1680-ב

  .הטקסים והתפילות של היהודים, ספר הדת –נגלי מומר יהודי א, אברהם מאיירס
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האנתרופולוגיים השונים מפגש ציבורי של  בטקסטיםאי אפשר לראות , על אף תפוצתם

ים אלה יש לשער כי קהל הקוראים של חומר, יתאשר. ממש עם תרבות התפילה היהודית בלונדון

הטקסטים אפשרו , שנית. ומרחב התפוצה החברתי שלהם היה מצומצם, היה ציבור משכיל יחסית

היה חווית מפגש ציבורי , אם כן, טקסי ההוצאה להורג של יהודים. מפגש מתווך בלבד עם התופעה

  . ךרחב ובלתי מתוו

  

  

סט הבא יכול אני סבור שהטק, למרות החריגה ממסגרת תקופת המחקר: נלווית לפרקהערה 

, הקריקטורה הבאההקשרה של . להוסיף נקודת מבט לנושא הליטורגיה היהודית וההרמוניה

עוררה ר שוא, הוא הלוואת ענק שקיבלה המדינה הבריטית ממשפחת רוטשילד ,1818משנת 

דוגמה לתיאור ביקורתי ולועג של זוהי . אינם הגוניםביקורת ציבורית על כך שתנאי ההלוואה 

ראש דתי אם לא בניגוד לחומרים שהצגתי לעיל שהתייחסו אליהם בכובד , יהודיםהמנהגים ה

וכמו בניתוח שהצעתי לטקסטים  ,אחד האיורים הבודדים של תפילה יהודיתזהו  .אפילו באהדה

על : גם כאן אפשר לראות את הפיכתה של ההרמוניה הליטורגית על פיה, שנגעו בהוצאה להורג

המאייר חושף את העומד מאחורי הרמוניה  אולם, באחדות הרמוניתפניו נראה שהציבור מתפלל 

, ]נ"יא, בית הכנסת האשכנזי המרכזי[ס פלייס 'בדיוק תפילה': כותרת שהוא נותן לקריקטורהב זו

, שיקוף לסדר הראוי ההרמוניה של התפילה היהודית אינה .'על הלוואה משיבים תודהמלווים , או

  186.יבוראלא לסדר מושחת הפועל כנגד הצ

  

 

 Devotion in Duke's Place, 1818: 9איור 

 

                                                 
', ורג'על מאפייניו הויזואליים והקשר ההוצאה שלו ראה ג. 17' עמ, קריקטורות יהודים, האיור לקוח מתוך פלסנסטיין 186

  .858' עמ, קטלוג הדפסים פוליטיים
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  סיכום

  

. ממשייםהעניין הציבורי בשאלה היהודית התעורר באנגליה גם ללא תלות בהימצאם של יהודים 

הצטמצמה ההתייחסות אליהם לרטוריקה , אולם עד שלא התבססה קהילה גדולה דיה של יהודים

עד סביבות : לפשיעה היהודית חושפת תבנית דומהאני סבור שההתייחסות . ולשאלות מופשטות

ומשלב זה ואילך , לא ניכר עניין מיוחד בפשיעה שניתן לראותה כיהודית 18-מחצית המאה ה

היעדר עניין שכזה בעשורים הראשונים של . העניין הציבורי ביהודים משתנה באופן משמעותי

והן ', אותה ניתחתי בפרק ב ,פולמוסית בנושאי הפשיעה- המאה עולה הן מהכתיבה החברתית

- חוברות הכומר מניו, "משפטי האולד ביילי" –ממגוון המקורות שעסקו בדמויות פושעים פרטיות 

הושם דגש על יהודיּות דווקא שני המקרים מהעשורים הראשונים של המאה בהם . גייט ועיתונות

וייצוגו של  ,רתיתשביטא אנטישמיות מסו, )'שהוצג בפרק ב" (חיבור היסטורי משפטי"היו ה

החושף עקבות  )'שהוצג בפרק ג( Lives of the Most Remarkable Criminals -אברהם ישראל ב

והתייחסו לפשיעה , מהתופעה החברתית הקונקרטית, למעשה, שניהם התעלמו; פילושמיות

 לא האחרים המקרים תיאורי בכל, זו מתקופה המקורות במגוון. היהודית כאל מושא מופשט

אינם מדגישים כל  החברתיים החיבורים. בפשיעה יהודי מרכיב של כלשהו ייחוד של תפיסה תניכר

, יחידים פושעים של וחייהם מעשיהם את המנתחים טקסטיםגם ב; ייחוד בפשיעה היהודית

דומים לתיאורים ולהסברים הניתנים לפשיעה  לפשיעתו הניתן הסברהו היהודי הפושע תיאור

כללי , מוֹשאי כתיבתם, כותבי הטקסטים והן מבחינת הפושעים היהודים הן מבחינת. יהודית-הלא

   .השותפות במשחק המוחלים על היהודים דומים מאוד לאלה האנגלים הנורמטיבים

החל ממחצית המאה לערך נראה כי היהודיּות הפכה למוקד עניין בספרות הרחבה    

תיבה הפולמוסית והן בכתיבה על העניין הגובר בפשיעה היהודית ניכר הן בכ. בפשיעהשעסקה 

 ית פשיעהפולמוסית אפשר לראות את היווצרותה של בעי-בכתיבה החברתית. דמויות פושעים

חיבורים שהופיעו דרך ה, 1751- חיבורו של הנרי פילדינג מהחל מ ,יהודית בתודעה הציבורית

ספרות הפשע  באפיקי, לצידה. תפסה הפשיעה היהודית בהדרגה מקום מרכזי יותרבהם  ,אחריו

סביב מחצית . שבחנו דמויות פרטיות אפשר לאתר שינויים בתבנית הסבר הפשיעה ביחס ליהודים

הפכה הזהות היהודית עצמה ו, המאה החלה הפשיעה היהודית לקבל צורה של תכונה מהותנית

מוטיבים  על אף שעדיין נשמרו, הנרטיב המובהק של הנפילה היטשטש. הסבר נוסף לפשיעהל

והתחברות לאישה  זניחת חינוך דתי, כגון מרי בהורים, פושעיםההמשותפים לכלל , שלושונים 

אך עדיין חייו נתפסו כנושאים , העניין הפסיכולוגי והביוגרפי בפושע היהודי הלך ופחת. מושחתת

את ראשיתה של מגמת ייצוג זו אפשר לראות במקרים . כמו שאר הפושעים, מסר חברתי כללי

  .  'ד גתי בפרקשהצ, 40- משנות ה

דימוי הפשיעה היהודית שבשלביה המאוחרים של המאה עבר , עולהמהטקסטים שבחנתי 

נתפסה הפשיעה היהודית , והלאה 70- פולמוסיים משנות ה-בחיבורים החברתיים. גלגול נוסף

מתופעה של יחידים היא הפכה למאפיין של קהילה . כתופעה בעלת מקום מרכזי בפשיעה הכללית

שינוי גם בייצוגיהם של ניכר . לה להיתפס כתופעה המאיימת על יסודות המדינהוהח, שלמה

כבר אי אפשר למצוא שימוש  'ו-'ה בטקסטים שהצגתי בפרקים. דמויות הפושעים הפרטיות

מוסרי  לקחא של ׂשגם העניין ביהודי כנדומה שו, בנרטיב של הפושע הרגיל ביחס לפושע היהודי
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ואף  –ש בין הפושע היהודי לחברה האנגלית מודגשת הזרות במפג. ציבורי כבר אינו קיים

  . מאפיינים שלא בלטו במקורות מוקדמים יותר, היהודית –הדמוניות 

לתהליכים החברתיים שעברו על האוכלוסיה השינוי באופי הייצוג עומד בהתאמה 

היהודית באוכלוסיה מהיר גידול חל , מראשית המאה. 'אותם הצגתי בפרק א, היהודית בלונדון

כך שמספרם היחסי של העניים , התבסס ברובו על הגירתם של אשכנזים ממעמד כלכלי נמוךש

המאפיין  יהמכיוון שהעוני ה. באוכלוסיה היהודית גדל בצורה משמעותית לכל אורך המאה

הרי שצמיחתה של פשיעה יהודית אינה , החברתי המשותף לרובם המוחלט של הפושעים בתקופה

יחד עם  188.מעשי הפשיעה שאפיינו יהודים אפיינו גם עניים משאר החברה, ככלל 187;מפתיעה

הן , במעשי פשיעה שונים שהשתתפוגידול בכמות היהודים גידול האוכלוסיה היהודית חל 

מספר הנידונים למוות . כלל הפשיעה בלונדוןתוך במספרם האבסולוטי והן ביחס שהם תפסו ב

ומספר הנידונים למוות במהלך שנות , 50- זה שבשנות ההיה כפול מ 60-היהודים במהלך שנות ה

בכל אחד מהעשורים חלקם היחסי של הנידונים , בנוסף. 60-היה כפול מזה שבשנות ה 70- ה

, מספר היהודים המוצאים להורג אינו מדויק, כאמור. היהודים מתוך סך הנידונים הכולל הוכפל

מהמקרים שבחנתי , יחד עם זאת. הודיםאך הוא משקף במובהק עלייה משמעותית בפשיעתם של י

 לסי'מקרה בצהרצח של הושע יואל וה. של החמרה בפשעים עצמם עקיבחל תהליך לא נראה ש

אופנים שונים של גניבה המשיכו להיות סוג . חלק מתופעהנראים יותר כמקרים פרטיים מאשר 

   . הפשיעה הדומיננטי ביותר בקרב יהודים גם במחציתה השניה של המאה

של יהודים בלונדון במחציתה השניה  בפשיעההמובהקת  הכמותיתהעלייה ני סבור כי א

יש בה כדי להסביר את העלייה . לשינוי בייצוגּהמלא הסבר מספקת אינה  של המאה

טענתי היא כי . אך לא את אופני הייצוג המסוימים שנבחרו, באינטנסיביות ההתייחסות לתופעה

מה 'הלכו ותפסו תפקיד של ביטוי ל, שיעה היהודית בכללותהותופעת הפ, דמות הפושע היהודי

, מודל לזהות האנגלית- הפכה לאנטי, לכל הפחות באספקט מסוים שלה, היהודיּות. 'שאינו אנגלי

נראה אם כן  .וזהו הפשר לזרות ולניכור הנחשפים בטקסטים השונים מהשליש האחרון של המאה

היתה כעין קו פרשת מים בתודעה הציבורית  1753-ב' חוק היהודים'כי הטלטלה לה הביאו אירועי 

מהמקורות שבחנתי נראה כי ההתייחסויות לפשיעה היהודית לפני ואחרי . ביחס ליהודיות

אנגלית דרך שאלת - דומה שהמבט על ההיסטוריה היהודית. האירועים נבדלות באופן מהותי

כעלייתו לפני השטח של פולמוס ' חוק היהודים'הפשיעה היהודית מחזק את הפרשנות של אירועי 

  .  גם אם פסיבי, בו שיחקו היהודים תפקיד מרכזי, זהות

ובין הדימוי של  18-דיון על היחס בין דימוי הפשיעה היהודית שהתגבש עד סוף המאה ה

דורש מחקר ביוגרפי , איתו פתחתי את העבודה, 19-מאמצע המאה ה, הפושע היהודי פייגין

שההשפעה של ספרות הפשע על דיקנס לא הסתכמה רק  השערתי היא. וספרותי יסודי של דיקנס

יש כדי , אני סבור, בכך. אנגלי-באימוץ מוטיבים אלא גם באימוץ הדימוי של הפושע היהודי כאנטי

ואת המיתיות בה , סייקס, יהודי- של מקבילו הלאלהאיר את הבדלי הייצוג של פייגין היהודי ו

  . יהודימוטענת דווקא דמותו של הפושע ה

  

בתוך ההקשר שעבר דימוי הפשיעה היהודית מהלך את הבדברי הסיכום הבאים אבקש לשים 

  .הרחב של התעצבותה של הזהות האנגלית והבריטית ביחס ליהודים וליהודיּות

                                                 
 .56-63' עמ, פשיעה וחברה, אמסלי 187
  .192-3עמ , יהודי אנגליה הגיאורגיאנית, אנדלמן 188
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*  *  *  

  

-ה על אנגליה במאה השונות ההיסטוריוגרפיות לפרספקטיבות הבסיסי המשותף המכנה כי דומה

 העת רקע על שמאפייניה ייחודיים, ביניים עצמאית כלתקופת לתקופה זו ההתייחסות הוא 18

, אכן נראה שמהיבט הכלכלי .שלאחריה המאוחרת החדשה והעת שלפניה המוקדמת החדשה

 של הייחודיות הדגשת. תונפרד תמיוחד תופעההיא  18-המאה ה, הפוליטי והתרבותי, החברתי

ואפשר  ;יםמוגדר ומרחב זמן בפרק מבטו את כזהמר חוקרטבעית של ה הטיה היאנחקרת  תקופה

   .  בהטיה מעין זו 'חוטא'שאף אני בעבודה זו 

 18- והמהפכה התעשייתית של סוף המאה ה 17-בין המהפכה הפיננסית של סוף המאה ה

ועימה אתוס , עלתה באנגליה שיטה כלכלית חדשה) הפריודיזציה הגסה מספקת במקרה זה(

 שהשתלב בהפיכתה של אנגליה, תהליך זה. המבוסס על רעיון המסחר, חברתי ואישי חדש, לאומי

מרקם החיים האישיים הביא לשינוי עמוק ב 189,למערכת פוליטית וכלכלית אימפריאלית

המחשבה המערבית במאה , 'ון פוקוק'בלשונו של ג. חברתייםולמתחים פוליטיים ו והחברתיים

אולוגיה ותפיסת היסטוריה שתיארה את שלאחר המהפכה הפיננסית חוותה את עלייתה של אידי

על החליפין בצורות של רכוש נייד : החברה הפוליטית והאישיות החברתית כמבוססים על מסחר

   190.'ועל אופני מודעות המתאימים לעולם של חפצים ניידים

תרבותי חדש -עלה גם טיפוס חברתי –ולא רק באנגליה  –באותה התקופה , באופן מקביל  

דובין ודוד מונח שהוטבע על ידי ההיסטוריונים לואיס  – Port Jew( 'ודי הנמליה', של יהודי

מוקדי העצבים של בשישב , קוסמופוליטי במהותו, יהודי הנמל היה איש מסחר 191).סורקין

, וצא איברייהודי הנמל היו ברובם ממ. המסחר העולמי ויכול היה לתקשר ולנוע בקלות ביניהם

, אחד המרכזים של יהודי הנמל, טיפוס זה בא לידי ביטוי בלונדון. חלקם הגדול ממשפחות אנוסים

. שפעל גם הוא בקשר רציף עם עולם המסחר הכללי', יהודי הבורסה'גם בהיבט שאני מציע לכנות 

בלונדון החזיקו יהודים בתפקידים מרכזיים הן  18-בראשית המאה ה, כפי שמראה גדליה יוגב

כאשר היהודים בלונדון היוו כחצי אחוז , למשל, 1720שנת ב 192.במסחר הבינלאומי והן בבורסה

אחוז הפעולות הכלכליות בבורסה שנעשו על ידי יהודים הגיע בחודשים , מכלל אוכלוסיית העיר

  193.30%- מסוימים עד ל

טיפוס התייחסות , או יהודי הבורסה, לאור רקע זה אני מציע לראות בדמות יהודי הנמל  

ל כאומה המושתתת על הן על מסחר והן ע, ט הבניית הזהות האנגליתבפרויק –לחיוב ולשלילה  –

סיס הרחיק לכת עוד יותר והציע לראות בטיפוס יהודי זה וגמייקל רא. מאפיינים אימפריאליים

נראה לי כי הצעה שכזו עדיין  194.את אחד המודלים ששימשו לעיצוב הזהות הלאומית הבריטית

היהודים כבעלי משמעות בכלכלת האימפריה לתפיסתם וכי המעבר מתפיסת , אינה מבוססת דיה

                                                 
עם צירוף , 18-המשמעותית שלהם התרחשה במאה ה take off-נקודת ה, 16- על אף שתהליכי הקולוניזציה החלו במאה ה 189

  .סקוטלנד ותוצאות מלחמת הירושה הספרדית ומלחמת שבע השנים
  .108-109' עמ, מחשבה פוליטית, פוקוק 190
  . יהודי נמל, דובין 191
 17-19' במיוחד עמ, יהודים ובועת הים הדרומי, קארלוס ואחרים; יהודים במסחר, יוגב; דיםפעילות כלכלית של יהו, יוגב 192

  .31' וטבלאות בעמ
  . 31' עמ, יהודים ובועת הים הדרומי, קארלוס ואחרים 193
ביטוי למרכזיותם של יהודים בכלכלה האנגלית החדשה אפשר לראות . 796-796' עמ, ביצועי זהות אתנית, ראגוסיס 194

 .159-160' עמ, חוק היהודים, ראה רבין. 1753בפולמוס של ', חוק היהודים'ניהם של חלק מהתומכים בבטיעו
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וכי , סיס צודק בכיוון שהוא מציעוגאלמרות זאת אני סבור שר. מבוסס דיולבריטיּות אינו  כמודל

ייחוס משמעות מרכזית בכלכלת בריטניה ליהודים סוחרים לא יכול היה לעמוד במנותק משאלת 

: יקף בצורה מובהקת את המצב הבריטי החדשטיפוס יהודי זה ש. הזהות הבריטית ויחסה למסחר

החיה וחברה הטרוגנית מבחינה אתנית ודתית , לציותוקלכלה הבנויה על שווקים רחבים וספכ

ואין היא מסייעת , עבודתי לא נגעה בדימוי של טיפוס היהודי הסוחר. אחידה פוליטיתבמסגרת 

היותו אחת מנקודות המוצא  אולם חשיבותו לענייני היא, בליבון משמעותו בתודעה האנגלית

  .  באנגליה 18-להתפתחויות של דימוי היהודי במהלך המאה ה

הינו רק אחד מהמופעים בהם השתלב , או יהודי הנמל, הדימוי של היהודי הסוחר

אפשר לאתר בגוף המקורות שבחנתי . בהתעצבותה של האנגליות המודרנית' היהודי'הקונספט של 

המשותף לכולם היה היותם  .המשתנ ביחס זה לצד פעלואשר , ייםכמה זרמים עיקריים של דימו

זה של המערך הראשון של דימויים הוא . בעלי משמעות בכינון הזהות האנגלית והבריטית

 195.מאז ימי הביניים, כמו בשאר ארצות אירופה, פעל באנגליהש, מסורתיתהאנטישמיות ה

והיא היתה הממלכה הראשונה , ופההראשונות באיר הרצח הפולחניבאנגליה נולדו עלילות 

ממחיש כיצד היו  שפירויימס 'ג). 1290הצו הסופי נחתם בשנת (את יהודיה באופן סופי שגרשה 

לא רק ביטוי אנטישמי אלא אף  ר על ישיבתם באנגליה במהלך ימי הבינייםגירוש היהודים והאיסו

 תדעיכ על אף 196.דיםשל חברות במרחב נקי מיהו, מרכיב משמעותי בזהות אנגלית משותפת

קווים מסוימים  ,18-וה 17-במהלך המאות המרכזיותם של הדימויים האנטישמיים המסורתיים 

באופן הבולט , ביטויים לזרם זה ראינו בכמה מהמקורות 197.העת המודרניתשלהם נשמרו עד 

רים אך באופן מתון יותר גם בשאר החיבו ,"משפטי נגד יהודים ויהדות-חיבור היסטורי"ביותר ב

  .    לסי'השני וכן במקורות העיתונאיים סביב מקרה הרצח בצשניתחתי בפרק 

נולדה מזרם הפילושמיות , המנוגדת במידה רבה לראשונה, מגמת דימוי אחרת של היהודי

אנגליה האליזבתנית . שורשיה של הפילושמיות האנגלית היו מילינריים. 17-באנגליה במאה ה

והחלה לראות את עצמה במונחים של נבחרּות פוליטית , תיתהגיעה לעמדת כוח עולמי משמעו

, אנגליה והכנסיה האנגלית נתפסו כבמה עלי אדמות להתממשות אחרית הימים. ודתית

, היהודי באחרית הימיםהפילושמיות האנגלית הדגישה את תפקידו של . 'ירושלים החדשה'כ

ובין ' יהודי'י כך באופן נוסף בין הוחיברה על יד, אנגליה בהקשרהיות ממומש רק תפקיד שיכול ל

למרות שעל פניו חיבור בין פילושמיות מילינרית ובין פושעים יהודים נראה  198.הזהות האנגלית

 The Lives of the Most –אני סבור שלפחות באחד הטקסטים , מתקבל על הדעתכחיבור שאינו 

Remarkable Criminals –  הפושע אברהם ישראלשהוצג בפרק השלישי בהקשר סיפורו של ,

  .אפשר למצוא את השפעתו של קו זה

                                                 
  .ב"דימוי היהודי בימיה, ב ראה טרכטנברג"לסקירה כללית על הדימויים האנטישמיים באירופה בימיה 195
  .4' עמ, שייקספיר והיהודים, שפירו 196
. 25' עמ, פולמוס חוק היהודים, סינגר; 5' עמ, יהודיות ובריטיות, לאנד; 3פרק , יהודי אנגליה הגיאורגיאנית, אנדלמן 197

הפרסום . עד כמה עמוקה האנטישמיות באנגליה, כנגד התפיסה המקובלת, בעשורים האחרונים יצאו כמה מחקרים שהדגישו

, ספריהם של פרנק פלסטנסטייןלפניו יצאו . שיצא השנה, אנטישמיות אנגלית, וליוס'האחרון במגמה זו הוא ספרו של אנתוני ג
 . ב לעת החדשה"שהדגישו גם הם את המשכיות התפיסות האנטישמיות מימיה, אנטישמיות, ושל ברנרד גלסמן, אנטישמיות

  .פילושמיות וחזרת היהודים לאנגליה, ץ"כ 198
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והחל לעלות דימוי , פחת המטען המילינרי של דימוי היהודי 17-סוף המאה ה לקראת  

עם , לטוב ולרע, היהודי קּושר בתודעה 199.אותו הצגתי לעיל –בטובין או במניות  –היהודי הסוחר 

חד החלה להתגבש הכרה בפוטנציאל מצד א. השינויים הכלכליים שאנגליה היתה בעיצומם

אך יחד עם כך נתפסו היהודים  200,תרומתם וחיוניותם הכלכלית של יהודים לאימפריה האנגלית

קישור היהודים . כאחראים לרעות החולות של הקפיטליזם וכאיום על כוחו של המסחר האנגלי

, דם המשתתף בהןלא' יהודי'עד כדי שימוש בכינוי  – stockjobbing –לספקולציות בבורסה 

שני הצדדים של הדימוי היו בשימוש אינטנסיבי על   201.ממחיש היטב את הצד השלילי של הדימוי

   1753.202-ידי המחנות המתעמתים בפולמוס על חוק היהודים ב

היהודי נתפס כגורם המנהל רשת . צד דימוי היהודי הסוחר התפתח דימוי מהופך שלוב  

. צל של הכלכלה המודרנית-מעין מערכת, ובין גנוביםמסחר פנימית ובינלאומית ענפה בט

ההאשמה השכיחה ביותר המופנית כנגד , בטקסטים השונים המתייחסים לפשיעה הגואה באנגליה

לעיתים קרובות מתוארת בטקסטים רשת מסחר . יהודים היא על המסחר בסחורות גנובות

בידי יהודים ומייצאת סחורות  הנשלטת, המבוססת על סוכנים בנקודות שונות באירופה, מסודרת

מערכת זו פועלת בשיתוף עם הגנבים העירוניים בלונדון . גנובות במהירות מאגליה ליבשת

אני טוען לאור זאת כי מאחורי ההתייחסות למסחר של יהודים . ולעיתים אפילו מפעילה אותם

אלא דימוי , םבסחורות גנובות עומד לא רק  ציון זהותם האתנית של רוכשי הסחורות מהגנבי

כפי שהמחשתי דרך . עקיב של מערכת מסחר יהודית החותרת תחת יסודות הכלכלה הנורמטיבית

גנובים  ןפעילותם של יהודים כסוחרים בטובי, ניתוח חיבורו של קולקהן בפרק השני של העבודה

קשרי המסחר והמשפחה של יהודים אנגלים עם היבשת נתפסו . 'מערכת'תוארה במונחים של 

  . ת להעברת מסרים על פני הרשתוסודי והעברית והיידיש נתפסו כשפות, ת זוק ממערככחל

אשר שניהם , עמדה בו זמנית בשני קצוות מנוגדים, אם כן, דמות היהודי בהקשר למסחר  

איימה רשת המסחר היהודית על המונופולים האנגלים מצד אחד . נתפסו כאיום על הסדר האנגלי

איימה ומצד שני ) לשכבה רחבה של בעלי אינטרסים עסקיים אחרים ביאה תועלתאם כי היא ה(

  . על תיפקוד המסחררשת המסחר בסחורות גנובות 

אך באופן מיוחד , במקורות שבחנתי נחשפו ביטויים לכל אחת ממגמות הייצוג של היהודי   

ה בתודע' מיסטר הייד של הכלכלה'ניתן להבחין בצמיחת הדומיננטיות של דימוי היהודי כ

 כלכלת המסחרה של מערכת מרַאהיהודיות שמאחורי דימוי זה לא נתפסה רק כ. הציבורית

אם הזהות הבריטית ביססה עצמה על  .היפוך של הנורמטיביות האנגליתכ אלא גם, תהאנגלי

. בריטית-הינה אנטי, המושתתת על פרקטיקה כלכלית מעוותת, הרי שהיהודיות, החוק והמסחר

שניתחתי בפרק , אופן הייצוג של ההוצאה להורג של הפושעים היהודיםטענה זו מתחזקת לאור 

נייר לקמוס דרמטי לבחינת היחסים בין , ההוצאה להורג. כהיפוך של הטקס האנגלי, האחרון

את אי האפשרות לאינטגרציה של יהודים , מזווית אחרת, חושפת גם היא, הפרט לחברה ולמדינה

, סימל את מה שאינו אנגלי, שהתקיים לצד דימויים אחרים, דימוי זה של יהודי. בתרבות האנגלית

                                                 
 17- של המאה ה 60- ת הואילו רק משנו, ץ טוען כי בשלב הראשון של הדיון ביהודים שימש הטיעון הכלכלי לרעתם"דוד כ 199

 .7' עמ, יהודים בהיסטוריה של אנגליה, ץ"ראה כ. החלה הכרה בתרומתם הכלכלית של יהודים למדינה האנגלית
 .175' עמ, יהודים בהיסטוריה של אנגליה, ץ"כ 200
  .40והערה  200-203' עמ, אנטישמיות, פלסנסטיין; 155-157' עמ, אנטישמיות, גלסמן 201
לאומי המשיך להיות - הדימוי של היהודי כפרזיט כלכלי וכגורם כלכלי אנטי. 28-29' עמ, היהודים פולמוס חוק, סינגר 202

יהודי אנגליה , נגיעה כללית בנושא ראה אצל אנדלמן. מעבר להיקף הדיון של עבודתי, 19- דומיננטי לתוך המאה ה

  .101-104' עמ, הגיאורגיאנית
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חשיפת דימוי . ובכך תרם לשיח הזהות הבריטית והאנגלית כמודל שלילי, או מה שמתחזה לאנגלי

   . היא תרומה נוספת של מחקר ספרות הפשע מפרספקטיבה של היסטוריה תרבותית, אני סבור, זה

' יהודיות'השקט סביב הגדרות ה-איו, את קיומם של דימויים מנוגדים זה לצד

ייצוגיו של ווייל במקורות השונים . מגלמת יותר מכל דמותו של הפושע לוי ווייל', אנגליות'וה

, בשונה מיהודים אחרים, מצד אחד הוא מפגין. חושפים את הקונפליקט ביחס לזהויות אלה

הוא לבוש ונראה . ותנורמטיביות אנגלית מובהקת והוא גם משתמש בה כדי ללמד על עצמו זכ

אך יחד עם זה הוא זה . ומתנהג על פי הגינונים הראויים 203,מדבר אנגלית יפה ומכובדת, כאנגלי

 Bingley's -אשר אם ננקוט במילותיו של ה, שמתואר כמי שהנהיג את מעשי הפשע הנוראים

Journal ,' לא היו אנגלים] המבצעים אותם[כי רבים משוכנעים'.  

אנגליות נראה שאינו עולה בקנה אחד עם - ימוי היהודיּות כאנטיהשימוש המחודש בד

 מרחבב, באופן אינטואיטיבי. מיעוט גילויי האנטישמיות המובהקת –מאפיין אחר של המקורות 

 ,להקצנה של הרטוריקה השלילית בהקשר החברתי בכללפשיעה ניתן היה לצפות ההשיח על 

כמה בגמאות מסוימות בכתיבה העיתונאית ואולם למעט דו .בפרטאנטישמיות קסנופוביה ולו

כאשר הבולט , שאר המקורות שמרו על תקינות פוליטית יחסית בנוגע ליהודים, עלונים פולמוסיים

על רקע התמונה העולה מקריאת דימוי ". משפטי האולד ביילי"ביותר שהחזיק בקו זה היה 

נראה כי מגוון המחקרים של  ,ת לביטויי אנטישמיותהזדמנות פז אפשרי, די בספרות הפשעהיהו

העשורים האחרונים אשר הדגישו את האספקט ההמשכי והמושרש של האנטישמיות בחברה 

להבנה היסטורית של יחסי  מועילהשאינה , האנגלית בעת החדשה לוקה בדוגמטיות מסוימת

  . היהודים ואנגליה

המקורות ניתן להבחין דרך , צד עוצמתה הנמוכה של האנטישמיות המוצהרתבאולם 

הפושע היהודי נתפס פחות  .של הדרת היהודי מהמרחב המוסרי המשותףתהליך  –בתופעה אחרת 

אם ניקח את המקורות  204.ופחות כדמות שיכולה לשאת על גבה מסר מוסרי לציבור האנגלי

אפשר לאפיין , על אף הסיוג הדרוש בשל היקפם המועט, שבחנתי כמייצגים של תודעה ציבורית

במגמת  והתנהלה, 18-אופן כללי כתופעה שהחלה רק במחציתה השניה של המאה האת התופעה ב

 השתלבותהמעניין הוא שתהליך זה התרחש בד בבד עם התגברות האקולטורציה וה. התחזקות

אין ספק כי היהודים . תהליכים הנראים באופן אינטואיטיבי כמנוגדים, של יהודים באנגליה

ועדות לכך אפשר למצוא , מהירים ומשמעותיים והשתלבות באנגליה עברו תהליכי אקולטורציה

ובמנהגי , בין היתר בקשרים החברתיים והמקצועיים הענפים(גם במקורות שבחנתי בעבודה 

 –לפחות באופן חלקי  –תהליכים אלה נתפסו , אולם בתודעה הציבורית 205).הבילויים המשותפים

ואייזק לאנד לייצוגים ויזואליים בני  סיס לתיאטרוןוגאהניתוח שמציעים מייקל ר. כהתחזות

                                                 
הפך אופן ההגייה של האנגלית , ניות מגוונות תחת אותה זהות פוליטיתעם יסודה של בריטניה והכללתן של קבוצות את 203

-780' עמ, ביצועי זהות אתנית, ראה ראגוסיס. 'מבחן תרבותי'עד כדי כך שלעיתים הוא שימש כ, למרכיב משמעותי בזהות
ה לכך אפשר לראות ודוגמ, גם אחרּותם של היהודים הודגשה באמצעות הדגשת מאפיינים משותפים ומוקצנים של מבטא. 783

משפטי האולד "גם ב. 79-80' עמ, אנטישמיות, לקריקטורות ההגייה של יהודים ראה פלסנסטיין. 2לעיל בקריקטורה באיור 

  .v-שהוחלף ב w- ו, d-שהוחלף ב thלרוב היו אלה העיצורים ; נכתבו דבריהם של יהודים בתעתיק שגוי במכוון" ביילי
נזי כי באופן כללי ניתן לראות באנגליה 'טוענת אנדריאה מק) ספרות פשע פופולרית, נזי'מק(במחקר הדוקטורט שלה  204

הייצוגים הספרותיים שבדקתי אני מעידים על המשכיות של . ירידה בהתעניינות המוסרית בפושעים 18- לקראת סוף המאה ה

ה הרי שייצוגים ספרותיים כאלה וגם אם הפופולריות שלה היתה בדעיכ, הקריאה המוסרית של חיי הפושעים והוצאתם להורג
 .ולאורם בולט ההבדל היהודי, המשיכו להתקיים

על האסימילציה ; 5פרק , יהודי אנגליה הגיאורגיאנית, על האסימילציה של מעמד הביניים היהודים באנגליה ראה אנדלמן 205

  .6פרק , של המעמד הנמוך ראה שם
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של  השתלבותנראה אם כן כי התגברות ה 206.התקופה ממחישים את תפיסת היהודי המתחזה

בין תהליכים אלה ובין היתה התאמה וכי , יהודים באנגליה הגבירה את תפיסת היהודי המתחזה

  . הדרת היהודי מהמרחב המוסרי המשותף

 'שמיות-אלו'מושג ה, 18-אנגלית של המאה ה-יתנראה כי להארת ההיסטוריה היהוד

)alosemitism(  ממושג האנטישמיות המקובל נראה מתאים הרבה יותר זיגמונד באומןשמציע. 

יהודי כמושתתת דמות הבאומן מציע לראות את התפיסה המאפיינת את העולם האירופאי ביחס ל

 .לי מהחברה והתרבות של הסביבהעל היותו מובחן באופן רדיק, על שונותו המהותית של היהודי

ולפיכך הן , היהודי הוא אדם במימד אחר :הצורך במערכת מושגים ייחודית לתארו עלהבשל כך 

המאפיין את . האנטישמיות והן הפילושמיות הינן גילומים שונים של אותה התפיסה הבסיסית

פרויקט ההגדרה . גילומו של היהודי בתודעה הוא האמביוולנטיות של דמותו והקושי להגדירו

חוסר האפשרות להגדיר . הוא המאפיין המהותי ביותר של המודרנה, טוען באומן, והשלטת הסדר

אחד   207.הינם מקל בגלגלי המודרניזציה של אירופה, והאמביוולנטיות התמידית שלו, את היהודי

מדינת היסודיים ביותר במעבר לעת המודרנית היה התעצבותה של ' הסידור וההגדרה'ממהלכי 

דרך המחקר הקיים והמקורות שבחנתי ביקשתי להמחיש כי במקרה . הלאום והזהות הלאומית

. לעיתים בדרך החיוב ולעיתים בדרך השלילה, האנגלי היה ליהודי תפקיד מרכזי בסוגיית הזהות

היא שככל שהתקדם תהליך עיצוב הזהות האנגלית  –ומטבע הדברים היא גסה מאוד  –השערתי 

  . ך התגבר האספקט השלילי של תפקידו של היהודי בפרויקטוהבריטית כ

  

   

                                                 
  .1-2' עמ, יהודיות ובריטיות, לאנד ;790-791, 779' עמ, ביצועי זהות אתנית, ראגוסיס 206
 .144' עמ, אלושמיות, ראה באומן). Sandauer(באומן אימץ את המושג מארתור סנדאור  207
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  סדרות פרסומים: 18-ספרות פשע במאה ה –נספח 

  

   The Old Bailey Sessions Papers  –משפטי האולד ביילי . א

תקיימו בבית הדין באולד מורכבים מתיאורים של משפטים שה" משפטי האולד ביילי"קבצי 

החלו החוברות לצאת  1678-והחל מ, הראשון של פרסומים שכאלהץ הודפס הקוב 1674-ב. ביילי

, הקבצים כוונו לקהל רחב. שמונה פעמים בשנה, לאור באופן קבוע לאחר כל מושב של בית הדין

הוחלט במועצה של  1679-ב. 18- מראשית הוצאתם ועד לסוף המאה ה, והיו הצלחה מסחרית

מראשית ). Lord Mayor(ואישור של ראש העיר  לונדון כי כל פרסום שכזה יעבור תחת ביקורת

שנקרא על ידי קהל , קבוע ומסודר) periodical(תקופון " משפטי האולד ביילי"היו  18-המאה ה

משפטי "עברו  30-בתחילת שנות ה. הדרכה מוסריתלו, עשעשול, לונדוני רחב כמקור לחדשות

לו אינדקס והפניות פנימיות  פונוס, דיםעמו 24-הקובץ גדל ל: ינויי עריכה ופורמטש" האולד ביילי

-ע המאה המאמצ. פרסומות גםמשפט ונוספו יותר תיעודים דיאלוגיים של ה, בין תיאורי משפטים

וכך גם , ועד לסופה הפכו תכני החיבורים משפטיים יותר והמגוון החברתי של ציבור הקוראים 18

מסוף . 'מכובדים'תר ויותר ו יובעוד החיבורים הפכ, הצטמצמו בהדרגה, הכמות האבסולוטית

הן החלו לסבסד את הוצאת  80- ומשנות ה, ות העיר בחיבוריםשליטת רשויגברה  70- שנות ה

    208).כתוצאה מצמצום קהל הקוראים(החיבורים 

  

 The Ordinary of Newgate and his Accounts  –גייט -חוברות הכומר מניו. ב

מסוף " משפטי האולד ביילי"מים שיצאה יד ביד עם היה סדרת פרסו" גייט-חיבור הכומר מניו"

היא הורכבה מתיאורי ההוצאה להורג . במשך כמעט מאה שנים 17-של המאה ה 70-שנות ה

נספחים מסיפורים ביוגרפים ומ, בדגש על הוידוי ודבריהם האחרונים של הנידונים ,בטיבורן

של  40-שרות עמודים בשנות הדד ועד כמה עבין עמוד בו(החיבורים נכתבו כפמפלטים . שונים

נדפסו באלפי , גייט-על ידי הכומר של כלא ניו) עמודים 12-ולאחר מכן צמצום לכ, 18- המאה ה

ואיפשר קהל , )פני 2-6(מחיר החוברות היה נמוך יחסית . עותקים והניבו רווחים גדולים ביותר

 2,500-רים של כשכללו סיפו, מהדורות של הסדרה 400בסך הכל נדפסו מעל . קוראים רחב

לאחר מכן תוארו מפגשו של הכומר , החוברות נפתחו עם רשימת שמות הנידונים למוות. נידונים

נוסף  30-משנות ה. אירוע ההוצאה להורגשל הנידונים ולבסוף  הביוגרפיה, עם הנידונים והטפותיו

לרוב היו  .לעיתים קרובות בסוף החוברת נספח של חומרים שונים שהרחיבו סיפורים מסוימים

. עניין כלליתיאור יסודי יותר של חייהם או הרחבה של נושאים בעלי , אלה מכתבים של נידונים

וכל חוברת נפתחה , והדגש הועבר מוידוי הנידונים לתיאור המשפט, חדלו להופיע נספחים 1745-מ

  . במסה של הכומר בנוגע לחומרת הפשעים

הן הדגישו את המדרון החלקלק . סרילחוברות היתה מטרה מובהקת של הנחלת מסר מו

 –יחד עם מנגנוני השמירה מפניו , הניצב בפני כל אדם בדרך לחטא ואת תהליך הנפילה האנושי

. ערך העבודה וההתרחקות מחברה רעה, )סמכות הכנסיה וההורים(המשמעת הדתית והחברתית 

רגעי . ישית וחברתיתא, הטקסטים הציעו גם תבנית של אינטגרציה מחודשת, לצד תבנית הנפילה

                                                 
, ֵדוורֹו; 4-12' עמ, ביוגרפיות פשע, האריס; פרסומי האולד ביילי, ראה שומייקר" משפטי האולד ביילי"להרחבה בנוגע ל 208

  .226-268' עמ, פשע פופולריתספרות , נזי'מק; פרסומי האולד ביילי
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בשלום 'כהקדמה למוות , הפגנת תשובההחיים האחרונים עוצבו במקרים רבים כסיטואציות של 

  .'עם כל האנושות

, זכות לפרסם את סיפורי הנידוניםבעיקר בשל ה, בשל הרווחים הכלכליים היפים שבצידו

ואליו נלוו , ונדפא 180-מוערך בכ ו השנתישכר. היה מבוקש מאודגייט -הכומר מניותפקיד 

הכומר התמנה לתפקידו על ידי . פאונד נוספים 100-150-הרווחים מפרסום החוברות שהגיעו ל

. כמרים 11התחלפו בתפקיד  18- במהלך המאה ה. והיה תמיד מהזרם האנגליקני, מועצת העיר

ו על גייט ביקורת בטענה שהוא מנצל את הכוח שיש ל-באופן כמעט קבוע הופנתה כלפי הכומר מניו

מים הוגשה תביעה בבית מספר פע. ומעוות את סיפוריהם לצרכיו ,הנידונים כדי לסחוט מהם כסף

 כנגד הנרטיב של. בשל שחיתות ים המשרתיםמרהכ םממשרת והועבר 1746-ו 1699 יםובשנ, משפט

, אך אין אפשרות לדעת מהם מהימן יותר, הציעו מדפיסים אחרים סיפורים אלטרנטיביים הכומר

  .   כולם והתחרות על שוק הקוראים היתה קשהל היה חשובהאינטרס הכלכלי שהרי 

פרסומן פסק  70-חדלו החוברות להופיע באופן סדיר ובתחילת שנות ה 60-מאמצע שנות ה

חלקם עדיין בעריכתו של הכומר , ביוגרפיות הפושעים המשיכו לצאת בפורמטים שונים. לגמרי

 - ביניהם ה, והלאה 60-י נידונים יצאו לאור משנות הכמה ספרים שאיגדו סיפור. גייט- מניו

Annals of Newgate  וה-Newgate Calendar .משפטי "בדומה לתהליך שעבר על , גם תהליך זה

המאגדים של ביוגרפיות הפושעים לא . היה חלק משינוי תרבותי ביחס לפשע, "האולד ביילי

המפגש . במקרים ידועים של פושעי עבראלא , בפושעים הממשיים, התעניינו במקרים אקטואליים

גם (שאפיין את חוברות הכומר בתקופת פריחתן , הישיר של קהל הקוראים עם דמויות הפושעים

ובמקומו הציעה ספרות התקופה מפגש עם פשיעה , כבר לא נתפס כראוי) אם הציעו מפגש מתּווך

    209.היסטורית

  

  

                                                 
פשע וחברה , ליינבאו; גייט- הכומר מניו, ליינבאו; ביוגרפיות פשע, גייט ראה פאלר- להרחבה בנוגע לחוברות הכומר מניו 209

ספרות פשע , נזי'מק; Newgate Calendar-מבוא ל, קרמן; הוצאה להורג דת ואידיאולוגיה, שארפ; 88-91' עמ, 18- במאה ה

המחירים , לים"המו, גייט- נזי נמצאת רשימה של הכמרים השונים מניו'בנספח הדוקטורט של מק. 143-225' עמ, פופולרית

  ).506 - 504' עמ, שם(והפורמט על פי שנים 
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  ביבליוגרפיה
  

  עתם בעבודהעל פי סדר הופ, מקורות ראשוניים
  

  מבוא
  

בתרגום שהם סמיט ואמנון (אוליבר טוויסט . רלס'צ, דיקנס  אוליבר טוויסט, דיקנס
  . 2010, בן שמן, )כץ
 

   18-יהודים ופשיעת יהודים בלונדון במאה ה – ראשוןפרק 
 

• Jackson, William. The New and Complete Newgate Calendar; or, villany displayed in 
all its branches. Containing new and authentic accounts of all the lives, adventures, 
exploits, trials, executions and last dying speeches, confessions, (as well as letters to 
their relatives never before published) of the most notorious malefactors and others 
of both sexes and all denominations, who have suffered death and other exemplary 
punishments for murders, burglaries, felonies, horse-stealing, bigamy, forgeries, 
highway robberies, footpad robberies, perjuries, piracies, rapes, riots, mobbing, 
sodomy, starving to death, sheep stealing, swindling, high-treason, petit-treason, 
sedition, and other misdemeanors. Interspersed with notes, reflections, and remarks, 
arising from the several subjects, moral, useful, and entertaining... Comprehending 
also, all the most material passages in the sessions papers for a long series of years; 
together with the ordinary of Newgate's Account of the capital convicts; and complete 
narratives of all the most remarkable trials Also a great variety of the most important 
lives and trials never before published in any former work of the kind. The whole 
containing the most faithful narratives ever yet published of the various executions, 
and other exemplary punishments, which have happened in England, Scotland, and 
Ireland, from the year 1700, to the end of the year 1795…, London, 1795. 
 

• London Evening Post, November 13, 1753. 
 
  

  18- פוליטיים במאה ה- הפשיעה היהודית בטקסטים חברתיים –  שניפרק 
  

• Ward, Edward. The London-spy compleat. In eighteen parts, London, 1700.  
 

 Ward, Edward. The London Spy:  The Vanities and Vices of the  תייר בלונדון, וורד
Town Exposed to Views, Arthur L. Hayward (ed.) , London, 
1927. 

 
• Hitchin, Charles. A True Discovery of the Conduct of Receivers and Thief-takers in 

and about the City of London; to the multiplication, and encouragement of thieves, 
house-breakers, and other loose and disorderly persons. Design'd as Preparatory to 
a larger Treatise, wherein shall be propos'd Methods to extirpate and suppress for 
the future such villanous Practices. Humbly Dedicated to the Lord-Mayor, Aldermen 
and Common-Council. By Charles Hitchin, One of the Marshals of the City of 
London, London, 1718.  

 
• Mandeville, Bernard. An Enquiry into the Causes of the Frequent Executions at 

Tyburn: and A Proposal for some Regulations concerning Felons in Prison, and the 
good Effects to be Expected from them. To which is Added, A Discourse on 
Transportation, and a Method to render that Punishment more Effectual, London, 
1725. 
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• An Effectual Scheme for the Immediate Preventing of Street Robberies, and 
Suppressing all Other Disorders of the Night. With a b[r]ief history of the night-
houses. And an appendix relating to those sons of hell, call'd incendiaries. Humbly 
inscribed to the Right Honourable the Lord-Mayor of the city of London. London, 
1731. 

 
• Some Reasons Humbly Offer'd, Why Castration Instead of Death, may prove to be the 

most effectual method of punishing persons found guilty of robbery and theft, Dublin, 
1731. 

 
• Reasons Humbly Offer'd to both Houses of Parliment [sic], for a law to enact the 

castration or, gelding of popish ecclesiastic's [sic], in this Kingdom... Dublin, 1710. 
 

• The Priest Gelded: or, popery at the last gasp. Shewing from scripture, reason and 
solid arguments, the absolute necessity of passing a law for the castration of popish 
ecclesiastics in Great Britain, as the only Means not only to extirpate Popery, but to 
prevent all future Rebellions and Invasions. Humbly submitted to the Wisdom of the 
Legislature, and to the serious Attention of all true Lovers of our Constitution and 
Religion. To which is added, a list of the seminaries and religious houses abroad, 
maintained by the English papists, London, 1747. 

 
• An Historical and Law-treatise Against Jews and Judaism; together with the letter of 

James Howel, Esq; to the late Lord Clifford at Knasburgh; which gives a full Account 
of that Diabolical Sect of Infidels. None but themselves can be their Parallel's! To 
which are added, To which are added, (written by D---n S---ft,) some reasons humbly 
offered, why castration, instead of death, may prove to be the most effectual method 
of punishing persons found guilty of robbery and theft, applied to the Jews, when 
detected in Defrauding Christians, or co-habiting with Christian-Women. And 
likewise, an exact list of all the exchange-brokers of the city of London, with their 
Places of Abode, London, 1732.  

 
• Howell, James. Epistolae Ho-Elianae. Familiar letters domestic and forren; divided 

into six sections, partly historicall, politicall, philosophicall, upon emergent 
occasions, London, 1645. 

 
• Fielding, Henry. An Enquiry Into the Causes of the late increase of robbers, &c. With 

some proposals for remedying this growing evil. In which the present reigning vices 
are impartially exposed; and the laws that relate to the provision for the poor, and to 
the punishment of felons are largely and freely examined. By Henry Fielding, Esq; 
barrister at law, and one of His Majesty's justices of the peace for the county of 
middlesex, and for the city and liberty of Westminster (2nd edition), London,  1751. 

 
•  Fielding, John. A Plan for preventing robberies within twenty miles of London. With 

an account of the rise and establishment of the real thieftakers. To which is added, 
advice to pawnbrokers, stable-keepers, and publicans, London, 1755. 

 
• King, Richard. The Frauds of London Detected; or, a warning-piece against the 

iniquitous practices of that metropolis. Containing a just, true, and accurate Account 
of the many atrocious Artifices, Fricks, Seductions, Stratagems, Impositions and 
Deceptions, which are daily committed in and about London and Westminster (in 
order to deceive the innocent unwary Countryman, and unsuspecting Stranger) by… 
Interspersed with Seasonable Reflections, whereby the foregoing Rogues and Cheats 
are not only exposed, but may be avoided, if the Reader attends to the Instructions 
herein laid down for that Purpose. Including Observations, salutary Hints, and 
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Admonitions to Both Sexes, in Town and Country, calculated for the Benefit of 
Mankind in general, to descry Vice and exalt Virtue, London, 1770 [?]. 
 

• The Complete Modern London Spy, for the present year, 1781; or, a real new, and 
universal disclosure, of the secret, nocturnal, and diurnal transactions, in and about 
the cities of London and Westminster, and the borough of Southwark... Written by a 
gentleman of fortune. Revised, corrected, and improved, by Richard King..., London, 
1781.  

 
• Blizard, William. Desultory Reflections on Police: with an essay on the means of 

preventing crimes and amending criminals, London, 1785.  
 

• Colquhoun, Patrick. A Treatise on the Police of the Metropolis; containing a detail of 
the various crimes and misdemeanors ... and suggesting remedies for their prevention 
(5th ed.), London, 1797. 

 
  המקרה של אברהם ישראל: נרטיבים משותפים –פרק שלישי 

  

• The Proceedings At The Sessions of the Peace, and Oyer and Terminer, For The City 
of London And County of Middlesex; On Wednesday the 8th, Thursday the 9th, and 
Friday the 10th of April, 1730, in the Third Year of His Majesty's Reign. Being the 
Fourth Sessions in the Mayoralty of the Right Honourable Sir Richard Brocas, Knt. 
Lord Mayor of the City of London, in the Year 1730. No IV. for the said Year, 
London, 1730.  
 

Old Bailey Proceedings Online (www.oldbaileyonline.org, 1 December 2010), April 
1730, Punishment summary of Abraham Israel (f17300408-1). 

 
• Guthrie, James. The Ordinary of Newgate his account, of the behaviour, confession, 

and dying words of the malefactors, who were executed at Tyburn, on Tuesday the 
12th, of this instant May, 1730, London, 1730. 

 
Old Bailey Proceedings Online (www.oldbaileyonline.org, 1 December 2010), Ordinary 
of Newgate's Account, 12 May 1730 (OA17300512). 
 
• The Lives of the Most Remarkable Criminals, who have been condemn'd and 

executed; for murder, highway, house-breakers, Street-Robberies, Coining, or other 
Offences; from the year 1720, to the present time: Containing Particularly, The Lives 
of Mrs. Griffin, for the Murder of her Maid; Kennedy the Pirate, Molony and 
Carrick, Highwaymen; Brinsden, who Murder'd his Wife; Lovee, and the rest of his 
Gang, Street-Robbers; Captain Massey for Piracy; Roch, for Piracy and Murder; 
Captain Stanley, for the Murder of Mrs. Maycock; a full Account of the Waltham 
Blacks; the famous Jack Shephard; his Companion Blueskin; and Towers, who was 
hang'd for setting up the new Mint. Collected from original papers and authentick 
memoirs. ... . To which is Perfix'd A Preface, containing a General View of the Laws 
of England, with respect to Capital Offences, vol. 3, London, 1735.  
 

• Daily Courant, Wednesday, December 11, 1734. 
 

  ויהודיּות פושעת פיצול ,שיתוף –רק רביעי פ
  המקרה של אברהם פאס .1

  

• The Proceedings On The King's Commissions of the Peace, and Oyer and Terminer, 
held for the City of London, &c. Before the Right Honourable   Robert Willimott, 
Esq; Lord-Mayor of the City of London, the Right Honourable the Lord Chief Justice 
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Lee, Mr Baron Reynolds , Mr Serjeant Urlin, Recorder, and others His Majesty's 
Justices of Oyer and Terminer for the City of London, and Justices of Goal-Delivery 
of Newgate, holden for the said City, and County of Middlesex, London, 1743. 

 
Old Bailey Proceedings Online (www.oldbaileyonline.org, 1 December 2010), October 
1743, trial of Abraham Pass (t17431012-7). 

  
• Guthrie, James. The Ordinary of Newgate his account, of the behaviour, confession, 

and dying words of Abraham Pass, a Jew, who was executed at Tyburn, on Monday 
the 21st of November, 1743, London, 1744.  

 
Old Bailey Proceedings Online (www.oldbaileyonline.org, 1 December 2010), Ordinary 
of Newgate's Account, 21 November 1743 (OA17431121). 

  

  אל מוזס וחבורתוהמקרה של סמו .2
  

• The Proceedings On The King's Commissions of the Peace, and Oyer and Terminer, 
held for the City of London, And County of Middlesex, On Wednesday December 7, 
Thursday 8, Friday 9, Saturday 10, and Monday 12. In the 17th Year of his Majesty's 
Reign. Being the First Sessions in the Mayoralty of the Right Honourable Robert 
Westley, Esq; Lord Mayor of the City of London. Number 1, London, 1743. 

 
Old Bailey Proceedings Online (www.oldbaileyonline.org, 1 December 2010), December 
1743, trial of Samuel Moses, Michael Jude, Solomon Athorn (t17431207-62). 

 
• Guthrie, James. The Ordinary of Newgate his account, of the behaviour, confession, 

and dying words of of the malefactors, who were executed at Tyburn, on Friday the 
17th of February, 1743, London, 1744. 
 

Old Bailey Proceedings Online (www.oldbaileyonline.org, 1 December 2010), Ordinary 
of Newgate's Account, 17 February 1744 (OA17440217). 

 
• Guthrie, James. The Ordinary of Newgate his account, of the behaviour, confession, 

and dying words of of the malefactors, who were executed at Tyburn, on Friday the 
17th of February, 1743. Likewise of Andrew Miller, who was executed at Execution-
Dock, on Tuesday the 21st of this instant, for the barbarous murder of Captain 
Neilson, London, 1744. 
 

Old Bailey Proceedings Online (www.oldbaileyonline.org, 1 December 2010), Ordinary 
of Newgate's Account, 17 February 1744 (OA17440217). 

 
• London Daily Post and General Advertiser, Monday, December 5, 1743. 

 
• Westminster Journal or New Weekly Miscellany, Saturday, December 10, 1743. 

 
  המקרה של הושע יואל .3

  

• The Proceedings On The King's Commissions of the Peace, and Oyer and Terminer, 
held for the City of London, And County of Middlesex, At Justice-Hall in the Old-
Baily, on Wednesday 14, Thursday 15, and Friday the 16th of October. In the 21st 
Year of His Majesty's Reign. Being the Eighth Sessions in the Mayoralty Of The Right 
Honourable   William Benn , Esq; Lord Mayor of the City of London. Number VIII, 
London, 1747. 
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Old Bailey Proceedings Online (www.oldbaileyonline.org, 1 December 2010), October 
1747, trial of Hosea Youell and Jacob Lopez (t17471014-13). 

 
• Taylor, John. The Ordinary of Newgate his account, of the behaviour, confession, and 

dying words of of the four malefactors who were executed at Tyburn on Monday the 
16th of November, 1747, London, 1747. 

 
Old Bailey Proceedings Online (www.oldbaileyonline.org, 1 December 2010), Ordinary 
of Newgate's Account, 16 November 1747 (OA17471116). 

 
• Select Trials for Murder, robbery, burglary, rapes, sodomy, coining, Forgery, 

Pyracy, and other offences and misdemeanours, at the Sessions-House in the Old-
Bailey, to which are added genuine accounts of the lives, exploits, Behaviour, 
Confessions, and Dying-Speeches, of the most notorious convicts, from the year 1741 
to the present year, 1764, inclusive… vol. 1, London, 1764.  

 
• The Tyburn Chronicle: or, villainy display'd in all its branches. Containing an 

authentic account of the lives, adventures, tryals, executions, and last dying speeches 
of the most notorious male factors. Of all Denominations, who have suffered for 
Bigamy, Forgeries, Highway-Robberies, House-Breaking, Murders, Perjury, Piracy, 
Rapes, Riots, Sodomy, Starving, Treason, And other the most enormous Crimes. The 
Whole being the most faithful Narrative ever yet Published of the various Executions, 
and other Punishments, In England, Scotland, and Ireland, From the year 1700, to 
the present time, vol. 3, London, 1768.  

 
• The Malefactor's Register; or, the Newgate and Tyburn calendar. Containing the 

authentic lives, trials, accounts of executions, and dying speeches, of the most 
notorious violators of the laws of their country; Who have Suffered Death, and other 
exemplary Punishments, in England, Scotland and Ireland, from the year 1700 to 
Lady-Day 1779. Together with Numerous Trials in Extraordinary Cases, where the 
Parties have been Acquitted. This Work comprehends all the most material Passages 
in the Sessions-Papers for a long Series of Years, and complete Narratives of all the 
Capital Trials for... which will be of the highest Use to refer to on many Occasions. 
The whole tending, by a general Display of the Progress and Consequence of Vice, to 
impress on the Mind proper Ideas of the Happiness resulting from a Life of strict 
Honor and Integrity: and to convince Individuals of the superior Excellence of those 
Laws framed for the Protection of their Lives and Properties… vol. 3, London, 1779. 

  
• London Evening Post, Tuesday, November 3, 1747. 

 
• General Evening Post, Tuesday, November 3, 1747. 

  
  

  'לסי'כנופיית צ'של המקרה : היטמעות תרבותית ודמוניזציה -  חמישיפרק 
  

• The Whole Proceedings On The King's Commissions of the Peace, Oyer and 
Terminer, and Gaol-Delivery for the City of London; And also the Gaol-Delivery for 
the County of Middlesex; Held At Justice-Hall in the Old-Bailey, On Wednesday the 
4th, Thursday the 5th, Friday the 6th, Saturday the 7th, Monday the 9th, Tuesday the 
10th, and Wednesday the 11th of December, 1771. In the Twelfth Year of His 
Majesty's Reign, Being the First Sessions in the Mayoralty of The Right Honourable 
William Nash, Esq. Lord Mayor of City of London. Number I. Part I, London, 1771. 
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Old Bailey Proceedings Online (www.oldbaileyonline.org, 1 December 2010), December 
1771, trial of Levi Weil, Asher Weil, Marcus Hartogh, Jacob Lazarus, Solomon Porter, 
Lazarus Harry (t17711204-39). 

  
• The Annual Register, or a view of the history, politics, and literature, for the year 

1771. London, 1772. 
 
• Bingley's Journal Or Universal Gazette, Saturday, June 15, 1771; Saturday, 

November 16, 1771. 
 

• Craftsman or Say's Weekly Journal, Saturday, December 14, 1771. 
 

• Gazetteer and New Daily Advertiser, Monday, December 9, 1771. 
 

• General Evening Post, Tuesday, June 13, 1771; Tuesday, November 12, 1771; 
Thursday, November 14, 1771; Thursday, December 5, 1771. 

 
• London Evening Post, Thursday, November 14, 1771; Thursday, December 5, 1771; 

Tuesday, October 20, 1771. 
 

• Middlesex Journal or Chronicle of Liberty, Tuesday, July 23, 1771; Tuesday, 
November 5, 1771; Saturday, November 9, 1771; Tuesday, November 12, 1771; 
Thursday, November 14, 1771; Thursday, December 5, 1771. 

 
• Public Advertiser, Friday, June 14, 1771; Monday, November 18, 1771; January 1, 

1772. 
 

• Westminster Journal and London Political Miscellany, Saturday, November 16, 1771; 
Saturday, December 7, 1771. 
 

 
  קבלה אזרחית והדרה מוסרית - שישיפרק 

  

 ייצוגים מאוחרים - לסי 'הרצח בצ .1
  

• The Malefactor's Register (see above in the case of Hosea Youell), vol. 5 London, 
1779.  

 
  המקרה של ליון הארט ועמנואל מארקס .2

• The Whole Proceedings On The King's Commissions of the Peace, Oyer and 
Terminer, and Gaol Delivery for the City of London; And also the Gaol-Delivery for 
the County of Middlesex, Held At Justice-Hall in the Old-Bailey, On Wednesday, the 
9th of December, 1789, and the following Days; Being the First Session in the 
Mayoralty of The Right Honourable William Pickett, Lord Mayor of City of London. 
Taken In Short-Hand By E. Hodgson, Professor Of Short-Hand; And Published by 
Authority. Number I. Part I, London, 1789. 

  
Old Bailey Proceedings Online (www.oldbaileyonline.org, 1 December 2010), December 
1789, trial of Lyon Hart, Emanuel Marks, Andrew Hake (t17891209-64). 
 
• The Historical Magazine; or, Classical library of remarkable events, memoirs, and 

anecdotes, vol. 2, London [?], date unknown. 
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• The Dying Speech and confession life, Character, and Behaviour, of the unfortunate 
malefactors, Executed this Day before the Debtors Door, Newgate, London, 1800[?].  

 
 
 

  טקס וטקסט: ההוצאה להורג - שביעיפרק 
 

• Country Journal or The Craftsman , Saturday, May 16, 1730. 
 

• Guthrie, James. The Ordinary of Newgate his account, of the behaviour, confession, 
and dying words of the malefactors, who were executed at Tyburn, on Monday the 
24th of December, 1744, London, 1744. 

 
Old Bailey Proceedings Online (www.oldbaileyonline.org, 1 December 2010), Ordinary 
of Newgate's Account, 24 December 1744 (OA17441224). 

  

  

  ספרות מחקר

  

, )עורכים(ברטל ישראל ופיינר שמואל ,"בעבר ובהווה' יהודי נמל'על תועלתם של . "לואיס, דובין  יהודי נמל, דובין
  .79-90' עמ, ה"תשס, ירושלים, ההשכלה לגווניה

 
, ס"תש, אביב- תל, ויים הדדייםדימ - יהודים ונוצרים : שני גויים בבטנך. ישראל יעקב, יובל  שני גויים, יובל

2000.  
  

פעילות כלכלית של , יוגב
  יהודים

ח במסחר "הפעילות הכלכלית של הפטריציאט היהודי באנגליה במאה הי .גדליה, יוגב
  .ב"תשכ ,ירושלים, )האוניברסיטה העברית(עבודת דוקטור  ,הבינלאומי
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