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ל

הקדמה

למכון לתכנון מדיניות עם יהודי נועד תפקיד מכריע בעולם היהודי ,בהיותו הגוף המקצועי היחיד ,שפועל
במתכונת של ״צוות חשיבה״ ( ,)think tankהמקדיש את עיקר מאמציו לבחינה מעמיקה ולגיבוש המלצות
מדיניות בתחומים הנוגעים לאתגרים ולהזדמנויות ,הפנימיים והחיצוניים כאחד ,שמולם ניצב העם היהודי
בכל מקום ברחבי העולם ובמדינת ישראל .ההערכה השנתית לשנת  ,2009השישית המתפרסמת מטעם
המכון ,היא במובנים רבים המגוונת והשאפתנית ביותר ,בין היתר משום ששנה זו הייתה שנה כה דרמטית.
בשנה שעברה הסתיימה המלחמה בעזה ,אשר הצליחה במידה רבה לשתק את הרקטות של החמאס,
אך זאת במחיר ניכר של שחיקה במעמדה של ישראל בעולם .המערכת הבינלאומית אשר בחרה להתעלם
במשך שנים של התגרויות והתקפות מצד החמאס על אזרחים ישראלים תמימים ואשר ניזון מכיסוי חדשותי
סנסציוני של רוב כלי התקשורת הבינלאומית לא התייצבה מאחורי זכותה של ישראל להגן על עצמה .דו״ח
גולדסטון ,שנכתב על-ידי משפטן מכובד וחבר הקהילה היהודית בדרום אפריקה ,אך הוזמן על-ידי נציבות
זכויות האדם של האו״ם ,גוף אנטי-ישראלי במובהק ,היה אחד הדו״חות הבינלאומיים המזיקים ,המתלהמים
והבלתי-מאוזנים ביותר מאז הקמת מדינת ישראל .ממשלת ישראל עדיין מתמודדת עם השאלה איך להתייחס
למסקנות הדו״ח ,החד-צדדיות והמוטעות במקרים רבים ,והאם עליה לפתוח בחקירה אזרחית יסודית של
המערכה בעזה ,כפי שדרש דו״ח גולדסטון ,וכפי שעשתה ועדת וינוגרד בעקבות מלחמת לבנון השניה.
בשנת  2009הגיע האיום שבתוכנית הגרעין של איראן לשיא .הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית
( )iaeaאישרה והבהירה את מה שישראל טוענת זה שנים :תוכנית העשרת האורניום של איראן לא נועדה
לשימושים אזרחיים ,כי אם לספק לאיראן יכולת גרעינית צבאית ,שנתמכת ביכולת שיגור משופרת לטווח
בינוני ,היכולה לפגוע בישראל ובחלקים מאירופה .ההערכה לשנת  2009בוחנת לעומקן את השלכותיה של
התפתחות זו ,ובכלל זה את השפעתה האפשרית על מאזן הכוחות במזרח התיכון ,ואת האיום הטמון בה לא
רק על ישראל לבדה אלא גם על ארה״ב ועל העולם הערבי המתון ,ומציגה המלצות .יתכן שזוהי רק הקדמה
לשנת  ,2010שייתכן בהחלט כי תהיה שנת ההכרעה בהתמודדות עם האיום האיראני.
ישראל אינה לבדה במערכה .ממשל אובמה מנסה זה זמן לגייס תמיכה להטלת סנקציות מטעם מועצת
הביטחון של האו״ם נגד איראן ,ביחד עם בעלות הברית האירופיות של ארה״ב ,בעיקר בריטניה ,צרפת וגרמניה,
ובתמיכתן השקטה של מדינות ערביות פרו-מערביות .גם ישראל הפגינה פעלתנות ויצירתיות כאשר פנתה
לא רק אל בעלת בריתה החשובה ביותר ,ארצות הברית ,אלא גם אל רוסיה ואל סין ,שבוודאי יהיה להן תפקיד
מכריע בתוצאות המאמצים הללו.
ההערכה השנתית של המכון לתכנון מדיניות עם יהודי לשנת  2009גם בוחנת במבט מעמיק ומקיף את
השלכות המשבר הפיננסי העולמי והמיתון הגדול על העולם היהודי ועל ישראל .ההערכה בודקת בקפידה את
ההשפעה השלילית הניכרת שהיתה לטראומה הכלכלית על הפילנטרופיה היהודית ,על הארגונים היהודיים
הגדולים ,ועל מדינת ישראל .הודות לניהול כלכלי מצטיין הצליחה ישראל לצאת מן המיתון הגדול בנזקים
קטנים מאלה שספגה ארצות הברית .הישג זה מחזק ומדגיש את המגמה שהמכון היה הראשון לזהותה:
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ישראל ,שבה שוכנת הקהילה היהודית הגדולה ביותר בעולם ,תצטרך להפוך למנהיגה ולפעול לקירוב התפוצה
היהודית ,ובניגוד לעבר ,לא רק כדי להשיג את תמיכתן ,אלא דווקא כדי לסייע לקהילות היהודיות ברחבי
העולם להתמודד עם המשבר הכלכלי ,ועם המשבר הדמוגרפי הנובע מהצטמקות האוכלוסיה .רק כעת אנו
מתחילים להכיר בממדי ההרס שגרם המשבר ,וההערכה לשנת  2009היא הראשונה המכילה בחינה מקיפה
של השלכותיו על יהדות העולם.
על רקע חילופי הממשל בארה״ב ובישראל ,הערכת המכון מקדישה פרק מיוחד לבחינת השפעות השינויים
השלטוניים על היחסים הייחודיים והמיוחדים שהתפתחו ביניהן במהלך העשורים האחרונים ,תחת ממשלים
רפובליקנים ודמוקרטים גם יחד .האם היחסים המיוחדים יהפכו מרוחקים יותר? האם הדעות השונות מאוד
על ההרחבה הבלתי-נלאית של ההתנחלויות יובילו לשינוי ביחסים? מה הן ההשלכות הנובעות לישראל
ולעולם היהודי ממאמצי הנשיא אובמה לקירוב העולם המוסלמי? האם שיעור התמיכה הנמוך בנשיא אובמה
בישראל ישפיע על היחסים? ההערכה מביאה מבט נוקב וצלול על שאלות קשות אלו.
לסיום ,ההערכה אינה מותירה מקום לספק :עם כל השינויים הגלובליים הגדולים ,גורל העם היהודי
ומדינת ישראל עדיין תלוי ,במידה רבה ,במשולש היחסים בין ארה״ב ,ישראל ,והקהילה היהודית באמריקה.
יש בסיס איתן לתקווה כי חרף חילוקי הדעות לגבי המדיניות במספר סוגיות ,היחסים הללו צפויים להישאר
הדוקים ומבוססים על אמון ושיתוף פעולה הדדיים ,כפי שהיו בארבעים השנים האחרונות .על אף המחלוקות
בסוגיות כגון ההתנחלויות ,יש חפיפה רבה בין האינטרסים של ארה״ב ושל ישראל בסוגיות העיקריות ,כפי
שהוכיחו הקונסנסוס נגד איום הגרעין האיראני ,שיתוף הפעולה הביטחוני המוגבר ,ופתרון שתי המדינות
לתהליך השלום ,למרות העיכוב ביישומו.
הערכה זו ,כקודמתה ,מהווה תרומה ייחודית הן להמשכיות ולחיוניות של העם היהודי ,והן להכרתנו כי
אנו חולקים גורל משותף.
השגריר סטוארט א׳ אייזנשטאט
יו״ר מועצת המנהלים והמועצה המקצועית המנחה
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1

מבוא

המילה "משבר" ,כשהיא כתובה בסינית ,מורכבת
משני סימנים :האחד מסמל סכנה והאחר מסמל
הזדמנות

ה

ג'ון פ .קנדי ,נאום בוועידת ה־United Negro College
 ,Fundאינדיאנפוליס 12 ,באפריל( 1959 ,כשנה וחצי לאחר
שנשא נאום זה נבחר קנדי לנשיא ה־ 35של ארה"ב)

העבר מלמד כי סכנה והזדמנות מחוברות יחדיו עם
התרחשותו של כל אירוע משמעותי .אלה תמיד ניצבו
במרכז אתגרי המנהלים והמנהיגים בכל תחומי החיים,
ביניהם כמובן גם בפוליטיקה ובכלכלה:
כיצד אנו מבינים סיכונים חדשים ומתפתחים וכיצד אנו
מגיבים אליהם? עד כמה אנו מצליחים להעריך נכונה את
ההזדמנויות הטמונות בדרכי פעולה חלופיות? עד כמה אנו
מוכנים לסבול אי ודאות ולהסתגל למציאויות מתפתחות?
כל אלה נמנים על הקריטריונים המרכזיים אשר לפיהם
ניתן לבחון מנהיגים ומדיניותם.
 2009אופיינה בצירוף של אירועים שגרמו לתזוזות
פוליטיות עמוקות ,המשך ואף התגברות של מאבקים
מזוינים הנושאים מאפיינים של הטבע החדש של
המלחמות – המלחמות הא־סימטריות ,המגדילות את
סיכוייו של הצד החלש להשיג יעדים מדיניים ופוליטיים,
ומשבר כלכלי עולמי ,שמקורותיו מורכבים ומשכו בלתי
ידוע .בעולם היהודי ,לחצים אלו הורגשו בדרכים מיוחדות,
ובהן שינויים דרמטיים בממשלים של ישראל וארה"ב ,שעון
מתקתק של שאיפותיה הגרעיניות של איראן ובמקביל
קיפאון במאמצים לפתרון הסכסוך הישראלי-ערבי,
ומהומה כלכלית שהשפיעה על היבטים רבים בעולם

היהודי .באירועים המורכבים של שנת  2009ניתן למצוא
איומים והזדמנויות הדרים בכפיפה אחת..
ההערכה השנתית של המכון לתכנון מדיניות עם
יהודי לשנה זו כוללת ,כקודמותיה :סיכום היבטי המפתח
הדמוגרפים של חיים יהודיים ברחבי העולם; סקירה
של ההתפתחויות העיקריות במימשלי ארה"ב וישראל,
בשימת דגש על משמעות התייצבותם של ברק אובמה
ובנימין נתניהו בראש המימשלים הללו ,גם מהיבט פנימי
וגם מהיבט יחסי ישראל עם ארצות הברית .למרות שטרם
הגיעה העת למסקנות סופיות ביחס להשפעות השינויים
בהיערכות הפוליטית של ארה"ב וישראל על היחסים ארוכי
הטווח ,אנו מעלים במסמך זה מספר הערכות ראשוניות,
בצירוף שאלות לצורך הכוונת מדיניות ותכנון.
המזרח התיכון ממשיך להוות מרכז של תסיסה צבאית,
פוליטית ודתית .האיום הגדול ביותר – לא רק על האזור,
כי אם גם על הסדר הבינלאומי הביטחוני והמדיני – נעוץ
במאמצים הגרעיניים של איראן ,רפובליקה הנשלטת בידי
קנאים שיעים ,שחלקם מצהירים בגלוי על כוונתם להשמיד
את מדינת ישראל .גם אם לא ברור מתי תגיע איראן לנקודה
המכרעת ,בה תהיה לה האופציה לייצר נשק גרעיני ,אין
ספק כי היא הולכת ומתקרבת לנקודה זו .מימשל אובמה,
שקיווה להגיע להסדרה של הנושא בדרך של מו"מ עם
טהרן ,נחל עד כה אכזבה ,ולא זכה לשיתוף פעולה של ממש
עם סין ורוסיה ,שסיוען חיוני להפעלת לחץ אפקטיבי על
איראן .קרוב לוודאי שגם שנת  2010תעמוד בסימן מאמציה
של ארה"ב למצוא פתרון לבעיה קרדינלית זו ,כאשר ברקע
מרחפת כל הזמן האפשרות של פעולה צבאית מצד ישראל,
בין בשיתוף עם ארה"ב או לפחות בהסכמתה ,ובין לבדה.
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אף שהמאמצים לחדש את המו"מ בין ישראל לפלסטינים
לא נשאו פרי בשנת  ,2009ראוי לציין כי ראש הממשלה
החדש ,נתניהו ,הצהיר על החלטתו
לאמץ את העקרון של "שתי מדינות
לשני עמים" כבסיס לפתרון ,וזכה
נתניהו אימץ
לתמיכה – במידה מסוימת מפתיעה –
את עקרון
מכמה אישים בולטים ,במפלגתו
ומחוצה לה ,שנחשבו עד כה כמתנגדים
״שתי מדינות
לתפיסה זו .נתניהו גם הודיע על
הקפאה זמנית של הבנייה בהתנחלויות
לשני עמים״
ביהודה ושומרון ,כמחווה שנועדה
כבסיס לפתרון
לקדם את חידוש המו"מ .קרוב לוודאי
ששנת  2010תעמוד בסימן מאמצים
מוגברים של מימשל אובמה לחדש את
המו"מ ,תחילה באמצעות הצוות המיוחד של הסנאטור
לשעבר ג'ורג' מיטשל ,ובמהלך הזמן תוך מעורבות גוברת
של שרת החוץ קלינטון והנשיא אובמה בעצמו .עם זאת,
ניסיון העבר מלמד שיש להיזהר מתקוות מוגזמות בכל
הקשור לנושא זה ,שהמורכבות בו עולה בהרבה על זו של
סכסוכים בין ישראל למדינות ערב ,כגון סוריה.
ההערכה השנתית הנוכחית כוללת תיאור תמציתי של
מספר אירועים מרכזיים שהשפיעו על העולם היהודי בשנה
שחלפה .למותר לציין ,כי רשימה מסוג זה אינה יכולה להיות
מקיפה ,ויהיו כאלה שיחלקו על ההחלטה לכלול ברשימה
אירועים מסוימים ,או להתעלם מאחרים .ועם זאת ,אם
ישנה התרשמות אחת ברורה שניתן לקבל מתמצית זו ,הרי
היא שחרף האתגרים והאיומים הקיומיים הניצבים בפני
העם היהודי – ביטחוניים בישראל ,דמוגרפיים ותרבותיים
בתפוצות – הרי היא שב־ 65השנים שחלפו מתום מלחמת־
העולם השנייה ,בה הושמדו פיסית שליש מיהודי העולם,
הוכיח העם היהודי כושר שיקום עצום ,עם קידמה מדעית
וטכנולוגית ,עושר תרבותי ורוחני היוצאים מגדר הרגיל,
ותחושה של אחווה ושותפות גורל אמיתית בין ישראל,
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מדינת הליבה של העם היהודי ,לבין קהילות היהודים
בתפוצות.
החלק העיקרי של ההערכה ,מתמקד בעניינים כלכליים
המשפיעים על העם היהודי .היקפו הרחב של הנושא
ומורכבותו הביא אותנו למסקנה שיש להתמקד ועל כן
בחרנו להדגיש שלושה עניינים חופפים חשובים במיוחד:
הראשון – סממנים המעידים על המעמד הכלכלי של יהודים
בישראל ובתפוצות ,עם דגש על הון ,הכנסה ,תעסוקה
והזדמנויות כלכליות ,השני – מגמות בפילנתרופיה ,וכיצד
נתינה לצרכי צדקה של יהודים (למטרות יהודיות וכלליות)
ונתינה לצרכי צדקה (של יהודים ושל אחרים) לתמיכה
במטרות יהודיות הושפעו על ידי המיתון של ;2008–09
והנושא השלישי – דיון "בעלויות הכלכליות של חיים
יהודיים" ,בישראל ומחוצה לה.
מטרתנו בהערכה כלכלית מקוצרת זו היא להציג
נתוני יסוד רלוונטיים וניתוח היכולים לשמש כמקור מידע
לקביעת מדיניות על ידי מנהיגים יהודיים ,בממשלה ובמגזר
הפרטי ,בישראל ובמרכזים עיקריים של חיים יהודיים
בתפוצות .בעת שהערכה זו מובאת לדפוס ישנם סימנים
המעידים כי העולם ובתוכו ארה"ב וישראל נמצאים ביציאה
מהמיתון .עומק המשבר ואורכו מקשים הפעם להעריך את
המצב והאם אכן אנחנו בסיומו של המשבר .בכל מקרה
נראה לנו ,כי הצבת שאלות רלוונטיות קשות כעת תהיה
בעלת ערך לטווח ארוך :הבלטת המגמות ובדיקת מדיניות
חלופית שתוכל לתת מענה לשאלות שהוצבו יכולים
לסייע לעם היהודי להפוך את המשברים של שנה שעברה
להזדמנויות של שנה זו.
אנו מבקשים להביע תודה לסטיב הופמן ,בצלאל כהן,
מורלי לוין ,סטיב נסטיר ,דוד פולאק ,עליזה רובין־קורשאן
ו־בארי רוזנברג ,שתרמו לנו רבות מזמנם ,מן הידע הרב
שלהם ומעצתם הנבונה ,במהלך עבודתנו זו.
—ד״ר עינת וילף וד״ר מייקל פויר
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ה2

סדר יום אסטרטגי
וכיווני מדיניות

הערכת המצב לשנת  2009מתמקדת במספר שינויי מדרגה
מרכזיים העשויים להשפיע על עתידו של העם היהודי,
על נכונותם של יהודים באשר הם להזדהות כיהודים,
לשמור על זהות זאת ועל מחויבותם לשגשוג הציביליזציה
היהודית בעידן של פתיחות ואפשרויות בחירה:
.

.

.

.

אהשלכות המשבר הכלכלי העולמי של סוף שנת 2008
על העם היהודי ,על הפילנתרופיה היהודית ועל עקרון
הערבות ההדדית ביהדות;
בההתקדמות המשמעותית בתוכנית הגרעין האיראנית
– המחריפה את האיום על הקהילה היהודית הגדולה
ביותר ,שמרוכזת במדינת ישראל ,ומבשרת התקרבות
עידן של שילוב בין יכולות קטל המונים לבין כוונות
השמדה של משטר רודני ופונדמנטליסטי.
גהקיפאון בתהליך המדיני ,שעלול לשרת שאיפות
אסלאמיות לשינוי אופייה של מדינת ישראל ממדינה
יהודית ודמוקרטית ל”מדינת כל אזרחיה” ולתרום
להמשך הדה-לגיטימציה של היהודים ככלל ושל
מדינת ישראל בפרט.
דמשולש היחסים ירושלים ,וושינגטון ויהדות צפון
אמריקה  -האתגרים שמציבים חילופי הממשל
בארצות הברית ובישראל על היחסים המיוחדים בין
שתי המדינות והשפעתם האפשרית על יחסי שתי
הקהילות היהודיות הגדולות בעולם.

בפתחה של שנת  2010מחייבים האתגרים החדשים
שניצבים בפנינו ,בכל אחד מהתחומים האלה ,בחינה
מחודשת ומעמיקה של ההזדמנויות הזמינות לטיפול

במצב ,וחיבור אינטגרלי בין העוצמות השונות העומדות
לרשות מדינת ישראל והעם היהודי .פעילות כזאת מחייבת
חידוש של חזון משותף ,אחדות ותיאום מרביים בין ישראל
לתפוצות ובין הארגונים השונים והזרמים הדתיים ,ניצול
טכנולוגיות חדשות וחשיבת עומק אסטרטגית תומכת
תכנון לטווח ארוך וכלים ישומיים.
מדינת ישראל ,שעל פי כל הסימנים יוצאת מהמשבר
הכלכלי בקצב מהיר יותר ממדינות אחרות ומהארגונים
היהודיים שנפגעו קשה בשנה האחרונה ,חייבת להעצים
את מעורבותה בהבטחת העתיד היהודי הגלובלי ולהפנים
את אחריותה לטיפוחו וחינוכו של הדור היהודי הצעיר לא
רק בישראל ,אלא גם בעולם כולו.
גם הארגונים היהודיים צריכים להיערך אסטרטגית
מול האתגרים החדשים .הופעתם של קבוצות ותנועות
של צעירים שמזדהים כיהודים אך מעדיפים לפעול מחוץ
לממסד היהודי ,וצמיחתם של דורות חדשים שלא הושפעו
ישירות מטראומת השואה ,מהקמתה של מדינת ישראל
וממלחמת ששת הימים ,מכתיבות צורך להתאים את השלד
הארגוני לצרכים המודרניים ולשלב צעירים בהנהגה תוך
התחשבות בהלכי הרוח החדשים בקרבם.

התחום הגיאו-פוליטי
שני הנושאים המרכזיים העומדים על סדר היום הגיאו-
פוליטי של העם היהודי הם איום הגרעין האיראני והסכסוך
הישראלי-פלסטיני ,שמורכבותם גדלה מאוד ב,2009-
בשל הבחירות בישראל ,בארה”ב ובאיראן ,העימות הפנימי
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ברשות הפלסטינית בין הפתח לחמאס והמאבק הבין-דורי
בתוך הפתח עצמו.
ההערכה השנתית לשנת  2009מאבחנת סדקים בין
ישראל לבין ארצות הברית בשלושה מישורים:
(((1היחסים הקרובים בין המדינות ,שקיבלו תנופה במהלך
 16השנים האחרונות ,בהן כיהנו כנשיאים ביל קלינטון
וג’ורג’ בוש הבן ,שהתאפיינו ביחס חם במיוחד לישראל;
(((2טיפוח האינטרסים שמשיקים לישראל ולארה”ב
בעולם בכלל ובמזרח התיכון בפרט ,בתחום הלוחמה
בטרור ושיתוף הפעולה המודיעיני .זאת על רקע
הערכים המשותפים בתחומי התרבות ,הדמוקרטיה
והשורשים המשותפים השואבים מהתנ”ך;
(((3הקשרים ההדוקים בין שתי הקהילות היהודיות
הגדולות בעולם ,שהתבססו על התייצבות כמעט
אוטומטית של יהדות אמריקה לצד ישראל בעיתות
משבר ותפיסתה של ישראל כמדינת ליבה של
הציביליזציה היהודית.
הדילמה בה שרויה ישראל מול איראן  -האם לנקוט
פעולה צבאית עצמאית ,על רקע חוסר האונים הבינלאומי
ומדיניותה של ארה”ב עד כה  -תתחדד במהלך 2010
ותחייב את ישראל לשקלל בזהירות רבה ומתוך אחריות
לאומית את מחירה האפשרי של תקיפה ואת השפעתה על:
.
.

.
.
.

אהגדלת המוטיבציה של איראן להשלים את תוכנית
הגרעין הצבאית.
בפעולות טרור של איראן ובהשראה איראנית ,כגמול
על תקיפה כזו ,שיכוּונו נגד ישראל ומטרות יהודיות
וישראליות בעולם ,תוך גיבוש קואליציה רחבה בה
יקחו חלק חיזבאללה ,החמאס בעזה ויתכן שגם סוריה.
גאיחוד השורות של ההנהגה השלטת באיראן ובינה לבין
האופוזיציה שבראשה “התנועה הירוקה”.
דמשבר אפשרי ביחסים עם ארה”ב.
המשבר אפשרי במשק הנפט העולמי והחרפת המשבר
הכלכלי העולמי.

מול כל אלה עומדת השאלה ,האם ישראל יכולה להרשות
לעצמה וצריכה להסתגל למציאות חיים בצל איראן
גרעינית ,פרוליפרציה גרעינית איזורית ואיום של העברת
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פצצה גרעינית לידי ידיים לא אחראיות ,תוך שחיקת כוח
ההרתעה שלה.
גם ההתפתחויות ברשות הפלסטינית ישפיעו השנה
ממשית על החיים במדינת ישראל ועל קשריה עם ארה”ב,
יהדות העולם ומדינות מובילות ומשפיעות באירופה,
במזרח התיכון ובעולם כולו.
הקיפאון האפשרי בסכסוך עלול השנה להוביל
לחזרה לחיים בצל שיגור רקטות מעזה בדרום המדינה
ולחייב את ישראל לחזור על מבצע צבאי דומה ל”עופרת
יצוקה” .חידוש אפשרי של האש יכול ,מצד אחד ,לחזק את
ההרתעה מול החמאס ולהחזיר את השקט לאזור ,אך מצד
שני לעורר מחדש וביתר שאת את הקולות המאשימים את
ישראל בביצוע פשעי מלחמה ,ולהחמיר את מגמת הדה-
לגיטימציה של ישראל כמדינת העם היהודי ,של מנהיגי
ישראל ושל צה”ל.
ברור כבר עתה כי כישלון אפשרי של וושינגטון לעצב
מתווה מקובל ומעשי בין הצדדים לחידוש תהליך השלום
עלול להביא לסיום של הפסקת האש הנשמרת בהצלחה
גם מול עזה וגם מול איזור יהודה ושומרון ,להחזיר את
הפלסטינים לנתיב הטרור ואת ישראל – לאופציה של
הפעולות הצבאית.
מצב כזה יעמיק את הוויכוח הפנימי סביב פתרון
הסכסוך בכלל ושאלת ההתנחלויות הבלתי-חוקיות
בפרט ,ועלול לאיים על האחדות הפנימית בישראל ועל
מרקם היחסים עם התפוצות .אצל יהודי העולם ,בעיקר
אלה החיים בארה”ב ,עשויות להתעורר דילמות בנוגע
לתמיכה בישראל ,סוגיית ירושלים ,ומידת הסולידריות
של העם היהודי עם מדינת ישראל.
דילמות מסוג זה עלולות להעמיד את הקהילה היהודית
בארה”ב במצב לא נוח ,על רקע טענות של גורמים לא
ידידותיים כי ההשפעה שמפעילה ישראל בתמיכת הלובי
היהודי בצפון אמריקה גורמת לארה”ב לאמץ כלפי המזרח
התיכון מדיניות חוץ המנוגדת לאינטרסים שלה עצמה.
על רקע תמונה גיאו-פוליטית זו גובר הצורך ב:2010-
להעריך מחדש ,בתום שנה לחילופי השלטון בארה”ב
ובישראל ,את המאחד ואת המפריד בין שני הממשלים
ולמקד את המאמץ באיתור נקודות ההשקה באינטרסים
המשותפים של שתי הממשלות ובטיפול בנושאים
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החיוניים ביותר לשתי המדינות .המכנה המשותף המאחד
את החברה האמריקאית ,את ישראל ואת יהדות העולם,
עדיין רחב דיו על מנת לטפל בסדקים שהתעוררו ואף
להעמיק את שיתוף הפעולה בגיבוש מדיניות שתשרת את
האינטרסים המשותפים.
$

$

$

$

$

$לקראת הבחירות לקונגרס בנובמבר  ,2010בהן עשויה
להסתמן שחיקה מסוימת בכוחם של דמוקרטים ,על
ישראל ועל ההנהגה היהודית בארה”ב לנהוג בשיקול
דעת ובזהירות ,ולהימנע מפעילויות והתבטאויות
העלולות להתפרש כנובעות מגישה לעומתית כלפי
המפלגה הדמוקרטית .עקרון זה נכון באופן כללי,
ובוודאי שחשיבותו חיונית לאור העובדה שממשל
אובמה יעמוד למבחן מחודש של הבוחר האמריקני רק
בסוף שנת  ,2012ועד אז השפעתו על יחסי ארה”ב-
ישראל ועל האינטרסים של ישראל תישאר בעינה.
$ההתפתחויות הגיאו-פוליטיות ומגמות-העל
העולמיות מחייבות את ישראל לעשות מאמץ להתקרב
ולחזק את ההבנה עם מדינות אירופה ,ובראשן בריטניה,
צרפת ,גרמניה ורוסיה ,ועם האיחוד האירופי כארגון-גג
בעל השפעה ניכרת על המדינות החברות בו.
$העוצמה הכלכלית הגדלה והולכת של מדינות
ה BRIC-מחייבת את ישראל להשקיע חשיבה
ומשאבים בהתקרבות אל מדינות אלה .מאמץ מיוחד,
המחייב חשיבה רעננה ,דרוש לעיצוב המדיניות אל
מול מעצמות כסין והודו (ובמידה מסוימת גם יפאן),
שהמסורת התנ”כית איננה מהווה חלק מרכזי באתוס
הלאומי והתרבותי שלהן ,והקהילות היהודיות בהן היו
קטנות או אף זעירות.
$מדינת ישראל צריכה לבסס את מדיניותה על הנחת
יסוד שיהודי ארה”ב ומדינות אירופה הם חלק אורגני
מהחיים ומהתרבות שם ,ורובם אינם רוצים לשנות מצב
זה ,בוודאי לא בעת הזו .יחד עם זאת ,יהדותם עדיין
מהווה גורם מרכזי בזהותם הלאומית ,והם רואים
ב”ציון” ובמדינת ישראל את מקור שורשיהם ומורשתם.
עמדותיהם ואף זהותם יגובשו בהתאם לשני צירים
מרכזיים אלה.
$הדיאלוג בין ישראל לבין הקהילות היהודיות הגדולות

בארה”ב ובאירופה חייב להתחזק ,בהתבסס על ההבנה
כי גדל והולך משקלה של ישראל כ”שומרת החומות”
של הציביליזציה היהודית ,וכי לקהילות התפוצות
נועד תפקיד של שותפות מרכזיות בחיזוק השורשים
העמוקים המשותפים עם ישראל ,קיומה ושגשוגה
של הציביליזציה היהודית והבטחת המשך החיים
היהודיים ,וזאת תוך הכרה ושמירה על מעמדם של
היהודים כאזרחים שווים ,פעילים ומשפיעים בחברות
בהן הם חיים.

המלצות בתחום הכלכלי
המשבר הכלכלי העולמי השפיע מיידית על תשתית
הכלכלה של החיים היהודיים ,אך צפויות לו גם השלכות
ארוכות-טווח .על רקע זה ,חשוב להמשיך בתהליכים
קיימים ,בהם לצד הסיכונים יש גם הזדמנויות לשיפור
במעמד הכלכלי של יהודים בישראל ובמדינות אחרות.

צמיחה של אוכלוסיית המהגרים
רוב מכריע של המהגרים היהודים בעשורים האחרונים יצאו
מבריה”מ לשעבר .רובם נקלטו בישראל ,מיעוטם במדינות
אירופיות ובראשן גרמניה ,וכן בארה”ב ובקנדה .בעוד
שבישראל ,בארה”ב ובקנדה מצאו רוב המהגרים עבודה
ונקלטו במהירות ,בגרמניה קליטתם היתה קשה יותר.
כדי לשפר עוד יותר את קליטתם והתערותם של
המהגרים בארצותיהם ,ואת חיזוק זהותם היהודית ,מומלץ:
(((1לזהות את התחומים התומכים בשילוב מהיר של
יהודים מברית המועצות לשעבר במשק המדינה אליה
היגרו ולסייע לפיתוח תחומים אלה ,תוך מתן דגש
לקליטת המהגרים;
(((2לשלב את העולים לישראל בתהליכים שתכליתם
לשפר את מערכת החינוך הישראלית;
(((3לחפש דרכים לשלב את המהגרים היהודיים
המתגוררים בתפוצות במסגרות של חיים יהודיים
מאורגנים ולהכניס מספר גדול ככל האפשר של בני
הדור הצעיר של המהגרים למסגרות של חינוך יהודי;
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הגדלת אחריותה של מדינת
ישראל לעם היהודי
מדינת ישראל חייבת להגדיל את העדיפות הניתנת
לפעילות שנועדה להבטיח את שגשוגו של העם היהודי
ולחזק את קשריה עם הקהילות בתפוצות .לשם כך יש
להגדיל את ההשקעה הכלכלית שתתמוך בעדיפות זו,
בדרכים הבאות:
$

$

$יצירת תיאום וסינרגיה במשאבים של הארגונים
היהודיים ,כולל תקציב ייחודי ישראלי ,על פי
העדיפויות המשותפות של העם היהודי.
$התאמת תקציב היהודי בתפוצות בהתאם לסדרי
עדיפויות חדשים ,שישימו דגש על שמירה לאורך הזמן
של זהות יהודית בקרב הדורות הצעירים.

$

$

$

בתחום הפילנתרופי
$

$
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$המשבר הכלכלי העולמי פגע קשה בגורמים פרטיים
ומוסדיים המשקיעים בפילנתרופיה .כדי להפחית
את עוצמת הפגיעה ,נדרש תיאום הדוק יותר מבעבר
בין הקרנות ,הפדרציות היהודיות וממשלת ישראל,
שמשקלה היחסי והצורך שלה להירתם למאמץ הכללי,
גדל בעקבות המשבר.
$יש למסד תהליכי בדיקה קבועים של מדיניות
ההשקעה ,על מנת לחזק את הקו של השקעה בטוחה
המתבססת על אחריות המנהיגים ,ולחייב את הארגונים
לנקוט שקיפות ,שתתבטא בין היתר בהמצאת נתונים
נגישים לכל באשר לאסטרטגית ההשקעה.

$

$

$מנגנוני גיוס הכספים שנוצרו לאורך השנים על בסיס
אווירה של צמיחה ושגשוג מתמשכים ,חייבים להיות
מתואמים לשינויים .למטרות גיוס הכספים וחלוקתם
יש לפתח מנגנונים חדשים ,הלוקחים בחשבון את אופן
חלוקת ההון של העם היהודי ,את מידת ההתאוששות
הכלכלית במדינות הרלוונטיות ואת ההצלחה הכלכלית
של ישראל .
$ההתפתחויות הטכנולוגיות ,בעיקר בתחום האינטרנט,
מרחיבות את האפשרויות לגיוס כספים וחלוקתם ,וכן
גם מאפשרות להרחיב את קהל התורמים לצעירים
ולפחות אמידים ,שתרומותיהם יהיו יותר קטנות.
מאמץ בכיוון זה גם יעודד ויחזק את תרבות הנתינה
היהודית בקהילה.
$המעורבות העולה של ישראל בנעשה בקהילות
היהודיות ובעתידן מחייבת את הגדלת תפקיד הממשלה
בסיוע לפילנתרופיה ובמימון יוזמות שמיטיבות עם
העם היהודי .במסגרת זו מומלץ למנות ועדה לקביעת
המדיניות הרצויה של הממשלה לפילנתרופיה בישראל,
כולל חלקה של הפילנתרופיה היהודית הישראלית
בהשפעתה על המדיניות הציבורית.
$יש לעודד בדרכים שונות את הדור החדש של התורמים
ואת אלה שיצטרפו בעתיד ,בעיקר אלה החיים בישראל
ובארה”ב ,מהגרים מבריה”מ לשעבר ויזמים שבנו את
הונם בעצמם מפעילותם הגלובלית ,לתרום למטרות
פילנתרופיות יהודיות ,תוך הרחבת האפשרות
לתורמים להיות מעורבים יותר בביצוע הפעילויות
שלשמן נעשו התרומות;
$לדאוג להפחתת העלויות הכרוכות בקיום חיים יהודיים
וחינוך יהודי ,בעיקר לאור השינויים במאפייני החיים
במאה ה.21-
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טבלת המדדים נבחרים של יהודי העולם — 2009

תל״ג לגולגולת
(מתוקן לרמת
הקנייה של ה־)$

אוכלוסייה יהודית
(הגדרת ליבה)

ארץ

1970
12,633,000
2,582,000
5,686,000
5,400,000
286,000
514,000
282,000
90,000
35,000
107,000
1,331,000
530,000
390,000
30,000
70,000
171,000
140,000
2,151,000
808,000
777,000
312,000
254,000
104,000
195,000
118,000
70,000
65,000
א

עולם
ישראל
צפון אמריקה
ארה״ב
קנדה
אמריקה הלטינית
ארגנטינה
ברזיל
מקסיקו
ארצות אחרות
אירופה פרט לחמ״ע
צרפת
הממלכה המאוחדת
גרמניה
הונגריה
שאר האיחוד האירופי
השאר מחוץ לאיחוד
חמ״ע
רוסיה
אוקראינה
שאר חמ״ע באירופה
שאר חמ״ע באסיה
אסיה (שאר)
אפריקה
דרום אפריקה
אוקיאניה
אוסטרליה

2009
13,309,000
5,569,000
5,650,000
5,275,000
375,000
391,000
183,000
96,000
40,000
72,000
1,149,000
485,000
293,000
120,000
49,000
149,000
53,000
339,000
210,000
74,000
36,000
19,000
19,000
77,000
71,000
115,000
107,000
ב

תחזית 2020
ט
13,827,000
ט
6,453,000

ג

5,581,000

5,200,000
381,000
364,000

z

162,000
ט
90,000
42,000

ט

70,000

41,890–33,375

41,890

33,375
17,297–1,663
14,280
8,402

17,297–1,663

1,070,000
482,000

278,000

ט

130,000
ט
25,000
ט
15,000

3,000
21,000
60,000
57,000

25,864

10,751

ט

108,000
34,000
134,000
34,000
173,000

2006
60,228–667
ד

ט

105,000
ט
97,000

ט

א.מקור :המדד לדמוגרפיה וסטטיסטיקה של היהודים ,המכון ליהדות
זמננו ע״ש הרמן ,האוניברסיטה העברית בירושלים
ב .המקור .DellaPergola, American Jewish Year Book (2008) :נתונים
זמניים
ג .המקור :הותאם מ .DellaPergola, Rebhun, Tolts (2000) :חלופה בינונית
ד.מדד משולב של בריאות הציבור ,רמת השכלה ורמת הכנסה ריאלית.
המקורUnited Nations Development Programme (2007) :
ה .המקור :הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה2008 ,

60,228–5,316
30,386

33,238

29,481
17,887
60,228-15,871
41,420-5,316
15,478-1,356

10,845
6,848
15,478-2,100

7,857-1,356
31,267-930
16,106-667
11,110
31,794-2,563

31,794

שיעורי
למידה בבתי
ספר יהודיים
יומיים ()%
חדיש ביותר
א
קיים

שיעור
נישואי־חוץ
בקרב זוגות
צעירים ()%
חדיש
א
ביותר קיים

ביקור בישראל
אי־פעם (%
מתוך אוכל׳
יהודית)
חדיש ביותר
א
קיים

97

5

100

25
55

54

35

>35
>65

50–55
71
85
75

45
45
10
15–95

>50
>50
>70
>50

40
60
<20
<15
10-25
5-20

40-45
40-45
>60
60
33-75
50-80

>70
>75
>50
..
>50
..

<15
<15
<15
<15

80
80
65-75
50-75

..
..
..
..

85

20

>75

65

22

>65

ח

2008
ו
13,681
–
2,281
2,019
262
955
188
208
83
476
2,598
1,562
505
86
54
262
227
5,603
2,600
1,310
590
1,103
134
1,892
257
119
109
ה

ו .כולל ארץ לא ידועה
ז .לאחר תיקון כלפי מטה עקב סקר האוכלוסיה היהודית בארה״ב2001 ,
ח .אומדן מתוקן לפי סקר האוכלוסייה היהודית בארה״ב2001 ,
ט .תחזיות אוכלוסיה מתוקנות ל־2020
י .ללא מדינות הבלטיקום ,רומניה ובולגריה
כ .כולל טורקיה ,רומניה ובולגריה
ל .כולל מדינות הבלטיקום
מ .ללא ישראל ,חמ״ע וטורקיה
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חלק א׳
סקירה של התפתחויות
נבחרות בעולם היהודי
בשנת 2009
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ל3

סקירה של התפתחויות
נבחרות בעולם היהודי

להלן מבחר מהתפתחויות המשמעותיות שקרו במהלך
השנה שחלפה בעולם היהודי .הסקירה אינה ממצה,
אך נועדה לתת לקורא תחושה של ההיקף והמגוון של
הפעילות והאירועים בעולם היהודי במהלך השנה שחלפה.

אוקטובר 2009

הממשל ,דן שפירא ,המכהן כמונה על ענייני המזרח התיכון
וצפון אפריקה במועצה לביטחון לאומי ,ויועץ ותיק של
אובמה לענייני המזרח התיכון והקהילה היהודית .הנאום
המרכזי באסיפה הכללית של הפדרציות היהודיות של צפון
אמריקה שאובמה היה אמור לשאת ב־ 10בנובמבר ,2009
בוטל בשל נסיעתו של הנשיא לעצרת זיכרון להרוגי פיגוע
הטרור בבסיס הצבאי בפורט הוד ,טקסס .ראהם עמנואל,
ראש סגל הבית הלבן ,נשא דברים במקומו.

J-Street
פונים אל המחר
ועידת הנשיא השנתית השנייה" ,פונים אל המחר",
התקיימה בירושלים ,והתכנסו בה יחד ,בין השאר ,מנהיגים
ופעילים יהודיים מרחבי העולם .הנשיא ברק אובמה שלח
מסר באמצעות וידיאו שהוקרן באירוע הפתיחה בירושלים,
ב־ 20באוקטובר .בנאום של שלוש וחצי דקות הגדיר אובמה
את יחסי ארצות הברית – ישראל כ"חברות עמוקה ונאמנה
מאוד ...קשר משמעותי הרבה יותר מברית אסטרטגית".

ועידת פסגה של המכון לתכנון
מדיניות עם יהודי
במהלך כינוס של המכון לתכנון מדיניות עם יהודי לסיעור
מוחות בעניין הקשר המשולש של יחסי ירושלים ,וושינגטון
ויהדות צפון אמריקה ,שנערך בגלן קוב ,ניו יורק ,ב־12–13
באוקטובר ,ניתן ביטוי לדאגה הגוברת מכך שהנשיא אובמה
עדיין לא עשה די להידבר ישירות עם הקהילה היהודית
באמריקה ועם העם בישראל .הדברים הובעו בפני נציג

 ,J-Streetהשדולה ו־ועדת הפעולה הפוליטית שהוקמה
לפני כשנה וחצי ,המגדירה עצמה כ "פרו־ישראלית ופרו־
שלום" ,קיימה את ועידתה השנתית הראשונה תחת
הכותרת "מניעים שינוי ,מבטיחים שלום" ,בוושינגטון,
ב־ 25–28באוקטובר .כ־ 1,500איש השתתפו בוועידה,
והיועץ לבטחון לאומי ג'יימס ג'ונס נשא נאום מפתח בו
חזר על כך ש"דבר לא הוסר מהשולחן" ביחס לאיראן ,ואמר
למארגני הוועידה ולקהל המשתתפים כי "הינכם יכולים
להיות בטוחים כי נציג הממשל ישתתף בכל ועידותיכם
בעתיד" .שום נציג רשמי מטעם ממשלת ישראל ,כולל
שגריר ירושלים בוושינגטון ,מיכאל אורן לא השתתף
בועידה ,אך ראש האופוזיציה ציפי לבני שיגרה מכתב
ברכה.

UJC
איחוד הקהילות היהודיות ( )ujcשינה את שמו לפדרציה
היהודית של צפון אמריקה ,כחלק ממהלך לשינוי זהות
שנועד ליצור קשר יותר ברור עם הארגונים המסונפים לו:
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 157פדרציות יהודיות וכ־ 400קהילות עצמאיות מרחבי
היבשת .ג'רי סילברמן ,שמונה לאחרונה לשמש כנשיא
והמנכ"ל של הפדרציות היהודיות של צפון אמריקה אמר,
"שינוי זה מאפשר לנו לעבוד עם שותפינו כדי ליצור בעתיד
מעמד חזק יותר לפדרציות היהודיות".

אשה ישראלית זוכה בפרס
נובל בכימיה לשנת 2009
מדענית ישראלית ,פרופ' עדה יונת מהמחלקה לביולוגיה
מבנית במכון ויצמן למדע ,זכתה בפרס נובל בכימיה לשנת
 2009על עבודתה בפיענוח המבנה והתיפקוד של
ריבוזומים – יצרני החלבון של התאים .היא מתחלקת בפרס
עם ונקטרמאן רמקרישן מאוניברסיטת קיימברידג' ,ותומס
א .סטייץ מאוניברסיטת ייל .פתרון המבנה של הריבוזום
סיפק לראשונה הבנה של האופן בו הקוד הגנטי מתורגם
לחלבונים ,אבני הבניין של החיים.

התגברו
המתחים
ביחסי ישראל-
טורקיה; בוטלה
השתתפות
חיל האוויר
הישראלי

אותות חיים
גלעד שליט ,החייל הישראלי המוחזק
בשבי על ידי החמאס בעזה מאז
חטיפתו ביוני  ,2006הופיע בקלטת
וידיאו "להוכחת אות חיים" ,שישראל
קיבלה בתמורה לשחרור  20אסירות
פלסטיניות שהורשעו בפעולות טרור.

ביקורת על Human
Rights Watch
(ארגון זכויות האדם
"ווטש") מפי מייסדו

רוברט ל .ברנשטיין ,המייסד והיו"ר
בתרגיל חילות
לשעבר של ארגון זכויות האדם
האוויר של
"ווטש" ,ביקר במאמר מה־ 20
באוקטובר  2009את הארגון שבראשו
טורקיה,
עמד למעלה מ־ 20שנים ..." .היעוד
המקורי של ארגון זכויות האדם
ארה"ב ונאט"ו
"ווטש" היה לגרום לפתיחת חברות
סגורות ,לפעול לקידומן של חירויות
יסוד ולתמוך במתנגדים למשטרי דיכוי .אולם לאחרונה
הארגון הוציא על הסכסוך הערבי-ישראלי דו"חות
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התומכים באלה השואפים להפוך את ישראל למדינה
מצורעת".

טורקיה
מתחים בין ישראל וטורקיה התגברו לאחר שרשת
הטלוויזיה הממשלתית של טורקיה שידרה דראמה
בה הוצגו חיילי צה"ל כרוצחים אכזריים רגש של נשים
וילדים .הנשיא הטורקי עבדאללה גול אמר בראיון
לטלוויזיה אמר כי ארצו לא תשקוט לנוכח "העוולות"
המבוצעות בידי ישראל .המתח ביחסי שתי המדינות
גבר כאשר טורקיה מנעה מישראל השתתף בתרגיל חיל
האויר הטורקי שנעשה בשיתוף עם ארה"ב ונאט"ו באמצע
חודש אוקטובר ,ושתוכנן זמן רב לפני כן .מספר איגודים
מקצועיים ישראליים הודיעו כי יעודדו את חבריהם שלא
לצאת לחופשות בטורקיה .במטרה להרגיע את המתיחות
הודיעה טורקיה הודיעה על כוונתה לשלוח שגריר חדש
לישראל ,וממלא מקום ראש הממשלה ,בולנט ארינק,
הצהיר" :היחסים בין ישראל וטורקיה תמיד היו איתנים,
ואנו בטוחים כי כך יהיו גם בעתיד".

הונגריה
אוסקר מולנר ,חבר מפלגת ה־( Fiedszמפלגת האופוזיציה
העיקרית בהונגריה) חבר בפרלמנט ההונגרי מאשים את
היהודים בניסיון להשתלט על המדינה" .אני הונגרי לאומי,
אני נותן עדיפות לאינטרסים הונגריים על אלו של הון
עולמי – הון יהודי ,אם תרצו – אשר מעוניין לטרוף את
כל העולם ,ובמיוחד את הונגריה" ,הוא אמר .דבריו גונו
בחריפות בהונגריה ,אך באופן תמוה ,מפלגתו אשר עשויה
לתפוס את השלטון כאשר תיערכנה בחירות באביב הבא,
לא התנערה מהתבטאותו.
באוקטובר הודיעה הסוכנות היהודית כי החלה בבניית
מרכז התרבות הישראלי בבודפשט ,פרויקט ראשוני
שיתכן כי בעקבותיו יוקמו מרכזים דומים במקומות
אחרים בעולם.

רומא
גליונו הראשון של ( Pagine Ebraicheדפים יהודיים),
הירחון היהודי הלאומי הראשון באיטליה המיועד לקוראים
שאינם יהודים ,הופץ ב־ 30,000עותקים (בערך מספר
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היהודים החיים באיטליה ,מתוך כלל האוכלוסיה המונה
 60מיליון) .גידו ויטלי ,מנהל העיתון ,אומר" :תפקידו של
 Pagine Ebraicheיהיה לפנות לעולם החיצוני ,לא אל
העולם היהודי הפנימי".

ספטמבר 2009
דו"ח גולדסטון
דו"ח גולדסטון המכיל  574עמודים ,ששמו הרשמי דו"ח
צוות הבדיקה של האו"ם בנושא העימות בעזה (באנגלית:

Report of the United Nations Fact Finding
 ,)Mission on the Gaza Conflictפורסם ב־15

בספטמבר ,למגינת לבם של מדינת ישראל ושל היהודים
ברחבי העולם .הוועדה מונתה בהתאם להחלטת מועצת
האו"ם לזכויות האדם (  )unhrcשהתקבלה בהצבעה
שמית –  33בעד 1 ,נגד 13 ,נמנעים – במושב מיוחד
שהתקיים בינואר  2009בז'נבה ,כשמבצע "עופרת יצוקה"
עוד היה בעיצומו.
במנדט המקורי של צוות הבדיקה אין אזכור לחקירת
הפרות של המשפט הבינלאומי על ידי החמאס או ארגונים
פלסטינים חמושים אחרים ,ועובדה זאת הקשתה בתחילה
על מאמצי ה־ unhrcלמצוא אדם ראוי שיעמוד בראש
צוות הבדיקה .השופט (לשעבר) הדרום־אפריקני ריצ'רד
גולדסטון הסכים לקבל את המינוי של ה־ unhrcרק
לאחר שהמנדט הורחב ב־ 3באפריל ,2009 ,בהוספת
המילים" :על מנת לחקור את כל ההפרות של דיני זכויות
האדם הבינלאומיים והחוק ההומניטרי הבינלאומי שיתכן
כי בוצעו בעזה במהלך התקופה החל מה־ 27בדצמבר 2008
עד ל־ 18בינואר  ,2009בין אם לפני המבצע ,במהלכו או
לאחריו".
בנוסף לתפיסה הכללית הרווחת בעולם היהודי ,לפיה
 unhrcנגועה בדעה קדומה אנטי־ישראלית ,עמוקה
ומקיפה ,שר המשפטים הקנדי לשעבר ,פרופ' ארווין
קוטלר ,ואחרים טענו כי הניסוח מחדש של המנדט של
ועדת החקירה היה רק כתוצאה מהסכמה בעל פה בין

גולדסטון ונשיא ה־ ,unhrcולכן אינה גוברת פורמלית
על ההחלטה החד־צדדית המקורית .עוד נטען כי חברה
בצוות הבדיקה ,פרופסור קריסטין צ'ינקין מ־London
 ,School of Economicsהביעה ביחס למבצע בעזה,
טרם שנתמנתה לוועדה ,דעות שמהן ניתן להסיק כי קלוש
הסיכוי שהיא תנהג בוועדה ללא משוא
פנים כנדרש.
ישראל סירבה לשתף פעולה עם דו"ח גולדסטון
החקירה ,בקובעה כי המנדט היה "חד־
צדדי ומביש" ,וכי כל חקירה שתתבצע מאשים:
בחסות ה־ unhrcלא תתייחס אל
שעומד "המצור על
ישראל בהגינות – גם ועדה
מוצהר
וציוני
בראשה גולדסטון ,יהודי
עזה מהווה
עם רקע מכובד של רדיפת צדק בתוך
המערכת הבינלאומית .גולדסטון ענישה
שימש ,בין היתר ,בתפקיד תובע
ראשי ראשון בבית הדין הבינלאומי קיבוצית,
הפלילי לפשעי מלחמה ביוגוסלביה בניגוד למשפט
לשעבר ,חבר בפאנל הבינלאומי
בוועדה לחקר פעילות הנאציזם הבינלאומי"
בארגנטינה (  ,)ceanaויו"ר ועדת
הבדיקה הבינלאומית העצמאית
לעניין קוסובו.
החלק העיקרי של ממצאי דו"ח גולדסטון עוסק
בטענות שישראל וצה"ל ביצעו במהלך מבצע "עופרת
יצוקה" פשעי מלחמה ואולי אף פשעים נגד האנושות.
הדו"ח שם דגש מיוחד על המצור על עזה ,אשר לטענתו
מהווה ענישה קיבוצית ,הרס תשתית אזרחית כגון השחתת
שדות חקלאיים ,הרס טחנת הקמח היחידה של עזה ,וגרימת
נזק חמור למתקני המים והביוב של עזה; ירי המכוון נגד
אזרחים (אולי ההאשמה המזעזעת ביותר) ,כגון ההפצצה
בשעות היום של מסגד אל־מקאדמה; השימוש הפזיז בזרחן
לבן; השימוש בפלסטינים כ"מגן חי" ועוד.
בצד הפלסטיני ,הדו"ח ציין כי קבוצות חמושות תחת
פיקוד החמאס ביצעו פשעי מלחמה ואולי אף פשעים נגד
האנושות כשירו במכוון טילים ופצמ"רים נגד אזרחים
ישראלים ומבנים אזרחיים .הדו"ח גם קבע כי הוצאה
להורג ועינוי של חברי ארגון ה"פתח" על ידי חמאס הם
בגדר "הפרה חמורה של זכויות אדם".
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הדו"ח קורא לשני הצדדים לנהל חקירות פנימיות בתום
לב ומציע כי מועצת הביטחון של האו"ם תעביר את הטיפול
בעניין לבית הדין הפלילי הבינלאומי (International
) )Criminal Court (iccאם לא יבוצעו חקירות
פנימיות ראויות ,תחת שקיפות .אם דו"ח גולדסטון יועבר
לשיפוט ה־ ,iccאנשי צבא ומנהיגים פוליטיים ישראלים
עלולים להיחשף לסכנת מעצר בחו"ל כחשודים בפשעי
מלחמה.
ב־ 24בספטמבר  2009פירסמה ישראל תגובה
ראשונית ,המבקרת אלמנטים שונים
בדו"ח ומפריכה אותם אחד לאחד.
פרופ' ג'ונתן
 unhrcאימצה את הדו"ח ב־16
באוקטובר 25 .2009 ,מדינות ,ביניהן
סרנה" :יהודים
סין ורוסיה ,הצביעו בעד 6 ,מדינות,
ביניהן ארה"ב ,הונגריה ,איטליה,
צעירים נוטים
הולנד ,סלובקיה ואוקראינה ,התנגדו,
ו־ 11נמנעו ,ביניהן יפאן ומכסיקו; 5
כיום להתמקד
מדינות לא השתתפו כלל בהצבעה,
ביבלות
ביניהן צרפת ובריטניה.
השופט גולדסטון עצמו מתח
המכוערות
ביקורת על החלטת ה־ unhrc
המאמצת את הדו"ח בשל התמקדותה
של ישראל"
החד־צדדית בישראל ואי־הכללתו של
חמאס" .ההחלטה זאת מעציבה אותי,
מאחר שהיא כוללת האשמות רק נגד ישראל .אין ולו משפט
אחד המגנה את החמאס כפי שאנחנו עשינו בדו"ח" ,אמר
גולדסטון.
בעוד הדיון בז'נבה לפני הצבעת ה־ unhrcנערך ,לפי
הגדרת הארגון  UN Watchב"אווירת לינץ' משולהבת",
חשוב לציין כי עדות המפקד לשעבר של הכוחות הבריטיים
באפגניסטן ,הקולונל ריצ'רד קמפ ,תמכה בישראל ובצה"ל.
ב־ 16באוקטובר אמר קמפ" :בהתבסס על ידיעותי וניסיוני,
אני יכול לומר כי במהלך מבצע עופרת יצוקה ,כוחות
הצבא הישראליים עשו יותר להגן על זכויות האוכלוסייה
האזרחית באזור המלחמה מאשר כל צבא אחר בתולדות
הלחימה".
עמדת ארצות הברית ביחס לדו"ח גולדסטון ,כפי
שבוטאה על ידי מזכירת המדינה ,הילארי קלינטון ,הינה
כי יש לטפל בעניינים שהועלו בדו"ח הן ביחס לישראל
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והן ביחס לפלסטינאים במסגרת המערכת הבינלאומית
בחסות הבלעדית של ה־ .unhrcבכך בעצם סימנה כי
ארה"ב תשתמש בזכות הווטו שלה נגד הדו"ח אם הוא
יועבר למועצת הביטחון של האו"ם ,הגוף בעל הסמכות
להעביר את הדו"ח לבית הדין הפלילי הבינלאומי .עמדה
זו התקבלה בברכה על ידי ישראל.
בית הנבחרים של ארה"ב קיבל ברוב מוחץ ()344–36
החלטה הקוראת לנשיא ולמזכירת המדינה להתנגד
נחרצות לכל אישור של דו"ח גולדסטון או לדיון מחודש בו.
ב־ 25באוקטובר ביקש ראש הממשלה נתניהו משר
המשפטים יעקב נאמן להקים קבוצת עבודה קטנה שתגיש
המלצות על האופן שבו על ישראל לנהוג בדו"ח גולדסטון
בתחומי המשפט ,הדיפלומטיה ויחסי הציבור .נתניהו
הדגיש כי קבוצת העבודה לא תשמש כוועדת חקירה ולא
תחקור את חיילי צה"ל ומפקדיו ,מאחר שמספר רב של
חקירות פנימיות מתבצעות כבר עכשיו על ידי המערכת
הצבאית.

האם הדור הצעיר של יהודים
אמריקנים מתרחק והולך מישראל?
ישנה עלייה חדה בסממנים המעידים כי השיח הציבורי
בארה"ב ביחס לישראל והמזרח התיכון נעשה דומה
יותר לשיח הציבורי באירופה .הדבר מתבטא בקריאות
לחרם ,יציאת מהשקעות במניות ישראליות וסנקציות
אחרות .החוקר האמריקני הנודע ,פרופסור יונתן סרנה,
המצוי כעת בשבתון בישראל ,כתב ב־ Forwardב־30
בספטמבר ,במענה למאמר של ג'יי מיכאלסון "כיצד אני
מאבד את אהבתי לישראל" ,שפורסם ב־ Forwardב־16
בספטמבר" :הדור שלי של יהודים אמריקנים חונך לראות
את הפרויקט הציוני דרך משקפיים ורודים ...במקומה של
האוטופיה שקיווינו שישראל תהיה ,יהודים צעירים היום
רואים את ישראל דרך העיניים של התקשורת העכשווית:
הם מתמקדים ביבלות המכוערות ביותר שלה".

לבנון ,הסרטים
הסרט הישראלי של שמואל מעוז "לבנון" ,זכה בפרס
"אריה הזהב" לשנת  ,2009הפרס היוקרתי ביותר בפסטיבל
הסרטים של ונציה .רוב הסרט צולם מתוך טנק ,באופן
שביטא את הקלאוסטרופוביה והפחד שחווה מעוז כחייל

המכון לתכנון מדיניות עם יהודי

11JPPPI2009PostInxed.indd 20

צעיר במהלך מלחמת לבנון הראשונה ב־" .1982לבנון"
הינו הסרט הישראלי השלישי בשלוש שנים (קדמו לו
"בופור" בשנת  2007ו"ואלס עם באשיר" בשנת )2008
שנושאו מלחמת לבנון הראשונה ,הזוכה לקבל תשבחות
בינלאומיות.

חרמות והתארגנות צרכנית נגדית בקנדה
שפסטיבל הסרטים הבינלאומי של טורונטו  2009כלל חלק
מיוחד המבליט את העיר תל אביב ,במסגרת תוכניתו
החדשה זרקור עיר לעיר (.)City to City Spotlight
יוצר סרטי תעודה קנדי ,ג'ון גרייסון ,הוציא את סרטו
מהפסטיבל במחאה על בחירת תל אביב לעיר הראשונה
בתוכנית זו .במכתב המחאה שלו האשים גרייסון את
מארגני הפסטיבל בשיתוף פעולה עם הקמפיין השיווקי
"מותג ישראל" ,שנועד להדגיש את תרומותיה של ישראל
לעולם ,על רקע גינויים בינלאומיים של פעולות ישראל
במהלך מבצע עופרת יצוקה ושל מדיניותה כלפי
הפלסטינים.
מכתב פתוח נוסף ,שנחתם על ידי אמנים ויוצרים ובהם
דיוויד ביירן ,ג'ולי כריסטי ,קן לואץ' ,וולס שון ,ג'יין פונדה
(שלאחר מכן חזרה בה במידה מסוימת) ואחרים ,טען כי
חיבוקה של תל אביב על ידי טורונטו במסגרת התכנית עיר
היה "חגיגת הכיבוש הישראלי של שטחים פלסטיניים וגילוי
של שותפות לפשע עם מכונת התעמולה הישראלית".
מארגני הפסטיבל לא חזרו בהם .קמרון ביילי ,מארגן
התכנית של זרקור עיר לעיר ,הגיב במכתב גלוי ,בו כתב,
"כפסטיבל שמעריך שיח וחילופי דעות בין תרבויות ,אנו
נמשיך להקרין את הסרטים הטובים ביותר אותם נמצא
מכל רחבי העולם".
מחאת־נגד משמעותית באה בצורה של מודעה –
על עמוד שלם – תחת הכותרת "איננו זקוקים לרשימה
שחורה נוספת" ,שפורסמה ב־ ,Varietyהביטאון המוביל
בענף הבידור בארה"ב .על המודעה חתמו למעלה מ־100
במאים ,שחקנים ,סופרים ,מפיקים ומנהלים בהוליווד,
ובהם ג'רי סיינפלד ,סת' רוגן ,רוברט דובאל ,האלי ברי,
סאשה בארון כהן ,ליסה קודרו ,שרי לנסינג ,ניל מוריץ
ורבים אחרים .במודעה נאמר" :אנו מצדיעים לפסטיבל
הקולנוע הבינלאומי בטורונטו על כך שכלל את קהילת
הסרטים הישראלית בתכנית עיר לעיר .כל מי שראה

יצירות קולנוע וסרטים ישראלים מהתקופה האחרונה,
סרטים שהם פוליטיים ואישיים ,קומיים וטרגיים ,ותכופות
ביקורתיים ,יודע כי הם אינם זרוע תעמולתית של מדיניות
ממשלתית כלשהי".
מסע פרסום המכונה "קנה מצרכים ישראלים"
( )Buycott Israelתוכנן ואורגן על ידי ( cicועד קנדה–
ישראל) בשיתוף עם הפדרציות היהודיות של טורונטו ושל
ונקובר והקונגרס היהודי הקנדי ,כמאמץ נגדי לקריאות
לחרם ,יציאה מהשקעות וסנקציות
(bds – Boycott, Divestment,
 )Sanctionsשהגבירה את פעילותה יותר ממאה
ואת קולניותה בקנדה .תנועת
"  "Buycott Israelהקימה אתר אישים בולטים
אינטרנט השואל" :האם נמאס לך בהוליווד:
מקריאות להחרים מוצרים ושירותים
ישראלים? האם אתה רוצה לעשות "הקולנוע
משהו בנדון?" ומזמין את הגולשים
להירשם לקבלת הודעות מן התנועה .הישראלי אינו
שרה סבר־פרידמן מ־  cicהסבירה
כי האתר הינו כלי אינטראקטיבי מהווה זרוע
המאפשר למנויים להזהיר אחרים תעמולתית
כאשר הם מגלים מגמה להחרים מוצר
ישראלי ספציפי ,ואז האתר ממליץ של מדיניות
למנוייו לצאת ולרכוש את אותו מוצר.
הכנסייה המאוחדת של קנדה ממשלתית"
שקלה לאחרונה לאמץ חרם על
ישראל .ההחלטה נדחתה ,אך הנושא
הונח על סדר היום של הארגון לדיון מחודש בשנת .2010
עוד יצויין כי בשנה האחרונה נעשו בקנדה שלושה ניסיונות
ליזום חרם על יינות ומוצרים אחרים מתוצרת ישראל.

O Solar Mio
ספרד לא אפשרה לסטודנטים מהמרכז האוניברסיטאי
אריאל שבשומרון להשתתף בתחרות בינלאומית "קרב
עשר סולרי" ,דוגמא אירונית במיוחד ל־  ,bdsמאחר
שישראל הינה בין החלוצות ביוזמות ,ירוקות ,הכוללות
מחקר ופיתוח טכנולוגיה לניצול אנרגית השמש.
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המצאה מחדש של ריטואל
במוזיאון היהודי בניו יורק

יריות במועדון הקהילה ההומו-
לסבית בתל־אביב

המצאה מחדש של ריטואל :אמנות ועיצוב עכשוויים
של חיים יהודיים" ,תערוכה במוזיאון היהודי בניו יורק
( 13בספטמבר 7–2009 ,בפברואר ,)2010 ,אוצר – דניאל
בלסקו ,עם יצירות של  55אמנים ומעצבים ,הסוקרת את
התפתחותם של ריטואלים וחפצי אמנות יהודיים חדשים
מאז אמצע שנות ה־ .'90התצוגה כוללת עיצוב תעשייתי,
עבודות מתכת ,קרמיקה ,וידיאו ,ציורים ,קומיקס ,פיסול
ועוד מישראל ,צפון אמריקה ואירופה.

שני אנשים נהרגו ו־ 15נפצעו כאשר אדם התפרץ למועדון
הקהילה ההומו-לסבית בתל־אביב וריסס ביריות חדר בו
התכנסה קבוצת תמיכה לצעירים .שבוע לאחר מכן ,ב־8
באוגוסט התאספו יותר מ־ 70אלף איש להפגנת אבל
ומחאה בכיכר יצחק רבין בתל־אביב .הנשיא פרס אמר
לקהל" :כל אחד זכאי להיות שונה וגאה ".ישראל נחשבת
למדינה הסובלנית ביותר במזרח התיכון ביחס ללסביות,
הומוסקסואלים ,דו־מיניים וטרנס-ג'נדרים .ישראל היא
המדינה היחידה באזור בה החוק מגן על הומוסקסואלים
מפני אפליה .אמנם החוק הישראלי אינו מתיר נישואים
בין בני אותו מין ,אך נישואין כאלה הנערכים מחוץ
לישראל מוכרים לפי הדין הישראלי .מעבר לכך ,בניגוד
למדינות דמוקרטיות רבות אחרות ,מאז  1993מותר
להומוסקסואלים לשרת בצה"ל ,כולל ביחידות מובחרות,
מבלי להסתיר את נטייתם המינית .מדיניות ישראל כלפי
ההומוסקסואלים המשרתים בצבא מצוטטת לעתים
קרובות על ידי אלה המעוניינים לבטל את הכלל הנהוג
בארה"ב" ,אל תשאל ,אל תספר".

לאונרד כהן מופיע בישראל
למרות קמפיין פרו־פלסטיני שכוון לשכנע את הזמר הקנדי
בן ה־ ,75לאונרד כהן ,להחרים את
ישראל ,הוא הופיע ב־ 24בספטמבר
”עם ישראל
בפני קהל נלהב באצטדיון רמת גן .כל
הכרטיסים נמכרו תוך זמן שיא של 12
חי" ,כתב ראש
שעות .כהן ,התומך בדו־קיום ישראלי-
פלסטיני ,הציע גם להופיע ברמאללה,
הממשלה
אך התכנית נגוזה בשל לחץ פלסטיני.

בספר

האורחים של
וילה ואנזה

עלילת דם של המאה ה־?21

אוגוסט 2009

בברלין ,שם
תוכנן "הפתרון

עם ישראל חי

ראש הממשלה נתניהו ביקר
הסופי"
בבריטניה וגרמניה ונפגש עם ראש
הממשלה הבריטי גורדון בראון ,שליח
ארה"ב למזרח התיכון ג'ורג' מיטשל,
וקנצלרית גרמניה אנגלה מרקל בעניין קידום תהליך
השלום .נתניהו ביקר ב"וילה ואנזה" ,האתר ליד ברלין שבו
התכנסו ב־ 1942פקידים בכירים בשלטון הנאצי לתכנון
"הפתרון הסופי"" ,וחתם בספר האורחים במילים "עם
ישראל חי" .נתניהו גם קיבל עבור "יד ושם"  29תוכניות
של מחנה ההשמדה אושוויץ שנחשפו לאחרונה.

22

4.5.10 13:32:43

מאמר מאת העיתונאי דונלד בוסטרום שפורסם בעיתון
השבדי היומי  Aftonbladetהאשים את צה"ל באיסוף
ובסחר של חלקי גוף של פלסטינים שצה"ל פצע או הרג.
אליזבת בורסין בונייר ,שגרירת שבדיה בישראל ,מיהרה
להוציא הודעת גינוי להאשמה אותה הגדירה "מזעזעת
ומחרידה" ,אולם שר החוץ השבדי לא גיבה את דבריה.
נציגים ישראליים ביקשו התנערות רשמית מהמאמר ,אך
זו לא ניתנה .שר החוץ של שבדיה ,קארל בילדט ,סירב
לגנות את המאמר ,בנימוק שהחוקה השבדית מקדשת את
חופש הביטוי ,וכמוהו גם ראש הממשלה פרדריק ריינפלדט
בילדט ,שהיה אמור לבקר בישראל בספטמבר אך ביטל את
ביקורו לאור המתיחויות שבין שתי המדינות.
פרופ' אלן דרשוביץ מהפקולטה למשפטים של
אוניברסיטת הרווארד כתב בעיתון Christian Science
" :Monitorהמציאות היא כי ממשלת שבדיה פשוט אינה
רוצה להסתכסך עם העולם המוסלמי ,כפי שלא רצתה

המכון לתכנון מדיניות עם יהודי

11JPPPI2009PostInxed.indd 22

להסתכסך עם הנאצים במלחמת העולם השנייה .נראה כי
שבדיה מוכנה למכור את היהודים בשם הנייטרליות ,או
תחת המסווה השקרי של חופש הביטוי" .

איראן
נשיא אירן מחמוד אחמדינג'ד מינה לשר ההגנה בממשלתו
את אחמד ואחידי ,המבוקש על ידי המשטרה הבינלאומית
"אינטרפול" ורשויות אכיפת החוק של ארגנטינה ,כחשוד
באחריות ליוזמה ,תכנון ,מימון וביצוע של פיגוע הטרור
במרכז הקהילתי היהודי בבואנוס איירס ,בו נהרגו 85
אנשים ומאות נפצעו.

יולי 2009
ארצות הברית
הנשיא אובמה אירח ב־ 13ביולי בבית הלבן מפגש בו
השתתפו  16מנהיגים של  14ארגונים יהודיים ,במאמץ
להפיג דאגות שהובעו לפיהן ממשלו מציג עמדה נוקשה
מדי כלפי ישראל ועמדה רכה מדי כלפי איראן.

צרפת
יוסוף פופאנה ,בן  ,28מנהיג כנופיית Les Barbares
(הברברים) ,נידון למאסר עולם בגין חטיפתו ,עינויו ורציחתו
של הצעיר היהודי אילן חלימי .נגד  26אנשים נוספים הוגשו
כתבי אישום הנוגעים לרצח .שני השותפים לפשע הפעילים
ביותר של פופאנה נידונו ל־ 15ול־ 18שנות מאסר ,בעוד
אחרים נידונו לתקופות מאסר הנעות בין שישה חודשים
לתשע שנים .שניים זוכו מאשמה .ארגונים יהודיים בצרפת
קראו להפגין מול משרד המשפטים במחאה על מה שכינו,
"ענישה מקלה מדי לשותפיו לפשע של פופאנה" .משפחתו
של חלימי הביעה שביעות רצון מכך שבית המשפט הכיר
באופי האנטישמי של הפשע .עורך הדין של המשפחה אמר:
" אילן חלימי עונה ונרצח ועונה בגלל היותו יהודי .איש לא
יוכל לערער על קביעה שיפוטית זו".

רומניה
ראדו מזארה ,ראש עיריית קונסטנצה ,עורר זעם רב כאשר
בתצוגת אופנה הופיע לבוש מדים נאציים וצעד את "צעידת
האווז" .מזארה התנצל באופן פומבי והסביר כי קיבל את
ההשראה למעשהו מן הסרט "מבצע ואלקירי" ,בו מגלם
טום קרוז את דמותו של הקולונל קלאוס פון שטאופנברג,
קצין הצבא הגרמני שהוצא להורג בשל חלקו שנטל בניסיון
להתנקש בחיי אדולף היטלר ב־.1944

משחקי המכביה

שר ההגנה

משחקי המכביה ה־ ,18המכונים
לעתים "האולימפיאדה היהודית",
נערכו בישראל ב־ 24–12ביולי
בהשתתפותם של כ־ 9,000ספורטאים
מ־ 53מדינות .במסגרת המכביה נערכו
תחרויות ב־ 31ענפי ספורט ,החל
מבדמינטון וכלה בהיאבקות .בראש
רשימת המדינות שזכו במדליות
ניצבות ישראל ( ,)367ארצות הברית
( )146ורוסיה (.)34

פסטיבל הסרטים
הבינלאומי של מלבורן

החדש של
איראן מבוקש
ע"י האינטרפול
כחשוד בפיגוע
הטרור במרכז
הקהילה
היהודית
בבואנוס-איירס

קן לואץ' ,במאי הקולנוע הבריטי
התומך בחרם ,יציאה מהשקעות
וסנקציות ( )bdsנגד ישראל ,הסיר
את סרטו "מחפשים את אריק" ,מפסטיבל הסרטים
הבינלאומי של מלבורן במחאה על סירוב הפסטיבל
לדחות מימון שניתן על ידי שגרירות ישראל להופעתה
של טטיאנה רוזנטל בפסטיבל עם סרטה " ,"$9.99קו־
פרודוקציה אוסטרלית-ישראלית.
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יוני 2009
הוועידה בעניין נכסים
מתקופת השואה ,פראג
המושב האחרון של הוועידה נערך באתר מחנה הריכוז
טרזין (טרזיינשטאט) ,שם הוסר הלוט
מעל הצהרת טרזין שנחתמה על ידי
בנדיקטוס
נציגים מ־ 46ארצות .ההצהרה קובעת
כללים להשבת רכוש פרטי וציבורי
ה 16-מבקר
שנשדד במהלך השואה וקוראת
להשתמש בנכסים שאין להם יורשים
בישראל על
לרווחתם של ניצולי שואה .יו"ר חבר
הנאמנים של המכון לתכנון מדיניות
רקע הוויכוח
עם יהודי ,השגריר סטיוארט א.
סביב הכנסייה
אייזנשטאט ,שטיפל בנושא זה כפקיד
בכיר במימשל הנשיא קלינטון ,עמד
הקתולית
בראש המשלחת האמריקנית.
עשר חברות האיחוד האירופי
להכיר
צוינו במיוחד ככאלה שעדיין לא
באפיפיור
הסירו מכשולים המקשים על מאמצי
תובעים המבקשים להשיב יצירות
פיוס ה12-
אמנות שנבזזו ורכוש אחר .בולגריה,
גרמניה ,יוון ,הונגריה ,אירלנד ,ליטא,
כקדוש,חרף
פולין ,רומניה ,סלובניה וספרד.
במעמד זה הודיעה ממשלת צ'כיה
שתיקתו
על הקמת מכון חדש ,המכון האירופי
במהלך השואה למורשת השואה ( European

Shoah Legacy Institute
) ,)(esliאשר ישכון בטרזיןesli .

יעסוק בעבודה הקשורה לנכסי השואה ,בחינוך ובמאבק
נגד אנטישמיות.

התקפת טרור על מוזיאון השואה
גבר בן  ,89הדוגל בעליונות הגזע הלבן ,ג'יימס ואן ברון,
נכנס אל מוזיאון השואה במרכז וושינגטון הבירה ב־10
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ביוני  2009ופתח בירי מרובה .שומר אפרו־אמריקני נהרג
בירי .התוקף נורה למוות על ידי אנשי הביטחון אחרים.
הנשיא אובמה הביע "זעזוע וצער" על ההתקפה ,והוסיף,
"פעולה שערורייתית זו מזכירה לנו שאנו חייבים לעמוד
על המשמר נגד אנטישמיות ודעות קדומות בכל צורותיהן".

ברלין
בית המדרש לרבנים ע"ש הילדסהיימר בברלין הסמיך 2
רבנים ,הראשונים שהוסמכו שם מאז נסגר המוסד ע"י
הנאצים ב־.1938

מאי 2009
האפיפיור בנדיקטוס ה־16
מבקר בישראל וביו"ש
בצל אווירה של מתיחות בין הוותיקן לבין הקהילה
היהודית ,ביקר האפיפיור בנדיקטוס ה־ 16בישראל
ב־ 15–11במאי .2009 ,בנוסף לוויכוח על התנהגותו של
האפיפיור פיוס ה־ 12במלחמת העולם השנייה וכוונת
הוותיקן להכיר בו כקדוש קתולי ,הסעיר בנדיקטוס
ה־ 16יהודים רבים בינואר ,כאשר הודיע על הסרת החרם
שהוטל ב־ 1988על הבישוף ריצ'רד וויליאמסון ושלושה
חברים אחרים מ"קתולים אדוקים מאוד" ( ,)sspxקבוצה
שמרנית הדוחה חלק מהשינויים שאומצו על ידי ועידת
הוותיקן ה־ ,)1965–1962( iiשסללה את הדרך לדיאלוג
קתולי-יהודי ,בין השאר על ידי הוצאת המסמך “Nostra
( ”Aetateהזמנים שלנו) ,אשר שינה את מדיניותה של
הכנסייה הקתולית עד לאותה עת ,לפיה יהודים נושאים
באחריות קולקטיבית לצליבתו של ישו הנוצרי .רק ימים
ספורים לפני הודעתו של האפיפיור הופיע וויליאמסון
בטלוויזיה השבדית ,הכחיש כי הנאצים הפעילו תאי גזים
וטען כימספר היהודים שנספו בשואה אינו עולה על 200
או לכל היותר  300אלף .באופן מפתיע ,בתגובה לזעם מצד
אישים וארגונים יהודיים ,הוציא הוותיקן הודעה בה נאמר
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שלא היה מודע לדעותיו של וויליאמסון .במאמץ להציל
את התדמית הציבורית של הוותיקן ,נצטווה וויליאמסון
לחזור בו מדבריו על השואה .ויליאמסון התנצל ,אך לא על
דבריו כי אם על כך שגרם לאפיפיור "עוגמת נפש ובעיות
מיותרות".
במהלך המשבר נפגש האפיפיור בפברואר בוותיקן עם
משלחת מוועידת הנשיאים של הארגונים היהודים הגדולים
ופרסם הודעה הקובעת שכל הכחשה או מיעוט ההיקף של
השואה "היא בלתי־נסבלת ובלתי־קבילה לחלוטין" .הוא גם
הכריז על כוונתו לבקר בישראל.
במהלך ביקורו בארץ ספג בנדיקטוס ה־ 16ביקורת
נוספת בשל הנאום שנשא ב"יד ושם" ,שנתפס כמרוחק
וחסר רגש .הוא לא הזכיר את השתייכותו ,גם אם שלא
מרצון ,לתנועת הנוער הנאצית "היטלר יוגנד" ואת שירותו
בצבא הגרמני בשלהי מלחמת העולם השנייה.

החלטה למחוק כתבי אישום
נמחקו כתבי האישום נגד אנשי שדולת איפא"ק סטיב רוזן
וקית' וייסמן ,שהואשמו ב־ 2005על ידי המימשל הפדראלי
בארה"ב על־פי חוק הריגול מ־ 1917בקשירת קשר להשיג
מידע מסווג כדי להעבירו לישראל ולמספר עיתונאים
אמריקניים.

אפריל 2009
תלאביב חוגגת מאה שנים להיווסדה
העיר תל אביב־יפו חגגה  100שנה להיווסדה במגוון של
פסטיבלי חוצות ,תערוכות אמנות ,קונצרטים ,אירועי
ספורט ותערוכות היסטוריות.

ועידת ההמשך של דרבן (אפריל )20–24
ועידת ההמשך של דרבן ,הידועה גם כ־"דרבן  ,"2התקיימה
במשרדי האו"ם בז'נבה וניתן לה מנדט להעריך את יישום
וביצוע הצהרת דרבן ותוכנית הפעולה שהתקבלו בוועידה

העולמית נגד גזענות ,אפליה על רקע גזעני ,שנאת זרים
וחוסר סובלנות ,שנערכה בדרבן ,דרום אפריקה ב־,2001
ואשר עוררה מחלוקת חריפה.
מספר מדינות הביעו חששות כי ועידת דרבן  2תספק
במה לקידום אנטישמיות וחוקים נגד חילול קודשי הדת
(יוזמה שהועלתה בעקבות פרסום הקריקטורות על
הנביא מוחמד בדנמרק) אשר עלולים לסתור עקרונות
מערביים של חופש הביטוי .הוועידה בז'נבה הוחרמה
על ידי אוסטרליה ,קנדה ,גרמניה ,ישראל ,איטליה,
הולנד ,ניו זילנד ,פולין וארצות הברית .צ'כיה עזבה לאחר
היום הראשון .נמתחה גם ביקורת על החלטות מארגני
הוועידה שלא לכלול בסדר היום
דיון על אפליה נגד הומוסקסואלים,
ולהתעלם מגזענות וחוסר סובלנות בוטלה התביעה
בעולם המתפתח.
ראש המדינה היחיד שהשתתף נגד שני בכירי
בדרבן  2היה נשיא איראן מחמוד איפא״ק
אחמדיניג'ד ,אשר ביום פתיחת
הוועידה נשא נאום הסתה נגד שהואשמו
ישראל והאשים את המערב
בשימוש בשואה כ"אמתלה" לדיכוי בריגול לטובת
הפלסטינים .נציגי האיחוד
האירופי ישראל
בוועידה יצאו מהאולם במחאה.

מארס 2009
ראש הממשלה נתניהו
הנשיא פרס הטיל על יו"ר הליכוד בנימין נתניהו את מלאכת
הרכבת הממשלה ,לאחר פגישות עם כל המפלגות ,בהן
עלה כי רב מספרם של חברי הכנסת התומכים בנתניהו
לעומת תומכיה של ציפי ליבני מ"קדימה" .לאחר תקופה
של משא ומתן אינטנסיבי ,שהביא להגדלה משמעותית
במספר השרים בממשלה ,הושבעה ממשלת נתניהו ב־31
במארס .2009
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פברואר 2009
בחירות בישראל
"קדימה" ,בראשותה של ציפי לבני ,זכתה ביותר קולות
מאשר כל מפלגה אחרת ,אך גוש ימני בראשות בנימין
נתניהו זכה ברוב המושבים בכנסת" .ישראל ביתנו" של
אביגדור ליברמן זכתה ב־ 15מנדטים
ונהפכה למפלגה השלישית בגודלה
על רקע
בישראל ,לפני "העבודה" (.)13

ההסתה מצד
נשיא ונצואלה

ועידת לונדון למאבק
באנטישמיות (–17
 15בפברואר)

צ'אבז הותקף
בצל ריבוי אירועים אנטישמיים –
חלקם בעקבות המלחמה בעזה –
בית-כנסת
ברחבי אירופה ,כולל ניסיון הצתה
בבית כנסת בלונדון ,התכנסו יותר
בקראקאס
ממאה חברי פרלמנטים מ־ 35מדינות
בלונדון .הוועידה ,בחסות משרד
החוץ ,חבר העמים הבריטי והקואליציה הבין־פרלמנטרית
למאבק באנטישמיות ,הסתיימה בחתימה על הצהרת
לונדון למלחמה באנטישמיות" :אנו קוראים לאשר ערכים
דמוקרטיים ואנושיים ,לבנות חברות המבוססות על כבוד
ואזרחות ולהיאבק בכל גילוי של אנטישמיות ואפליה".

ינואר 2009
מבצע עופרת יצוקה מסתיים
ב־ 18בינואר ,לאחר  22ימי לחימה נגד החמאס ברצועת
עזה ,הודיעה ישראל על הפסקת אש חד־צדדית שהביאה
לסיומו של מבצע עופרת יצוקה .חמאס מצידו הודיע
על הפסקת אש זמנית מאוחר יותר באותו יום .המלחמה
גבתה בין  1,166ל־ 1,417הרוגים פלסטינים ו־ 13הרוגים
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ישראלים .בעקבות המבצע פרסם ה"ניו יורק טיימס" מאמר
מערכת שקבע כי ישראל "ניצבת בפני המשבר הדיפלומטי
הגדול ביותר זה שני עשורים".

ונצואלה
בעוד הקהילה היהודית בוונצואלה המומה ודואבת מהסתתו
של הנשיא הוגו צ'אבז ,שקשר בין יהודי ונצואלה לבין מבצע
צה"ל בעזה ,הפכה הסתה זו למציאות אכזרית .ב־ 30בינואר
תקפו כ־ 15אנשים בית כנסת ,הצמידו אקדח לרקתו של
השומר ,זרקו ספרי תורה על הרצפה וצבעו את הקירות
בכתובות אנטישמיות ,כולל הקריאה "מוות ליהודים".
צ'אבז גינה את התקיפה 16 .צירי קונגרס אמריקניים שיגרו
לו מכתב הדורש ממנו לשים קץ "להפחדה ולהצקה נגד
הקהילה היהודית 11 ".חשודים במעשה ,ביניהם שבעה
אנשי משטרה ,נעצרו בתחילת פברואר.
קודם לכן ,ב־ 6בינואר ,זמן קצר לאחר שישראל החלה
במתקפה היבשתית בעזה ,נדרש שגריר ישראל בקראקאס
לעזוב את ונצואלה .באותו יום קרא הנשיא צ'אבז ליהודי
ונצואלה להוקיע את מבצע עופרת יצוקה.
קהילות יהודיות אחרות באמריקה הלטינית ,במיוחד
הגדולה ביותר ,זו של ארגנטינה ,המונה כ־ 250,000יהודים,
סיפרו על רמות גבוהות של חרדה כתוצאה מעלייה חדה
באירועים אנטישמיים וגילויי ונדאליזם.

ואלס עם באשיר
סרט התעודה באנימציה של הבמאי הישראלי ארי פולמן
על חוויותיו במלחמת לבנון הראשונה זכה בפרס גלובוס
הזהב בהוליווד.

דצמבר 2008
עילה למלחמה
בימיו האחרונים של ממשל בוש ,לאחר שמונה שנים שבהן
נורו לעבר ישובי הדרום ,בעיקר העיר שדרות ,קרוב ל־12
אלף רקטות ופצצות מרגמה (מתוכם כ־ 3,000בשנת ,)2008
ולאחר שתנועת החמאס ,השולטת ברצועת עזה ,הודיעה
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על פקיעת הפסקת האש שהושגה במאי  2008בתיווכה של
מצרים ,פתח צה"ל במבצע "עופרת יצוקה" ב־ 27בדצמבר.
המבצע נפתח במתקפה אווירית על עזה ,ושבוע לאחר מכן,
ב־ 3בינואר ,החל השלב היבשתי של המבצע.
במהלך מבצע עופרת יצוקה נורו טילים של חמאס
לעומק שטח ישראל ,יותר מאי פעם
קודם לכן ,וחלקם נפלו בבאר שבע,
הסוכנות
בקריית גת וביבנה.
הפגנות נערכו ברחבי העולם ,חלקן
היהודית
בתמיכה בישראל ,אחרות במחאה
נגדה .שני הצדדים ניצלו את אמצעי
קוראת להקמת
התקשורת (בעיקר האינטרנט) לגייס
תמיכה לצידם .ישראל השתמשה
רשות גיור
באתרים כגון Twitter, YouTube,
עצמאית
 Facebookובאמצעים נוספים כדי
להסביר ולהצדיק את עופרת יצוקה.
המשרד לקליטת עלייה אירגן "צבא
בלוגרים" שהורכב מישראלים בעלי ידע וכישורים בשפות
זרות ,כדי להביא את דברה של ישראל באתרי אינטרנט
בלתי־ידידותיים באנגלית ,צרפתית ,ספרדית וגרמנית.
התומכים בישראל טענו כי לכל מדינה הנתונה
להפצצות בלתי פוסקות יש הזכות והחובה הבלתי־
מעורערת להגן על אזרחיה .הם גם הצביעו על רשת
המנהרות המחברות בין עזה למצרים ,אשר החמאס עושה
בהן שימוש לצורך הברחת נשק וחומרי לחימה לעזה.
מנגד ,מבקרי ישראל האשימו אותה במצור בלתי־מוצדק
וממושך על עזה המהווה ענישה קולקטיבית ,שימוש בלתי־
מידתי בכוח ,פגיעה מכוונת באזרחים ושימוש בזרחן לבן
– האשמה שבתחילה הוכחשה על ידי צה"ל ,אך לאחר מכן
אושרה ,בהדגשה כי השימוש בחומר זה נעשה בהתאם
לכללי המשפט הבינלאומי.

נובמבר 2008
טרור במומבאי
מחבלים פקיסטנים פעלו בעיר מומבאי שבהודו במשך
שלושה ימים ,החל מה־ 26בנובמבר 173 .2008 ,אנשים
נהרגו ולמעלה מ־ 300נפצעו .בבית חב"ד בעיר ,לשם
פרצה קבוצת טרוריסטים ,נרצחו שישה אנשים ,ובהם הרב
גבריאל הולצברג ואשתו ההרה ,רבקה.
העיתון  Times of Indiaמסר כי עזאם אמיר
קסאב ,המחבל היחיד שנתפס בחיים ,אמר למשטרה כי
בית חב"ד הותקף כדי "לנקום את מעשי הזוועה שנעשו
נגד הפלסטינים".

ירושלים בוחרת בניר ברקת כראש עיר
איש העסקים החילוני ,ניר ברקת ,הביס את יריבו החרדי,
מאיר פורוש ,ואת האוליגרך ארקדי גאידמק.

רשות גיור עצמאית
עצרת הסוכנות היהודית קראה להקמת רשות גיור
עצמאית ,כדי להוציא את האחריות לגיור מתחום
סמכותו של משרד ראש הממשלה .הרב חיים דרוקמן,
ראש הרשות הלאומית לגיור ,הותקף על ידי דיינים
חרדים שהאשימו אותו כי הוא "מקל מדי" בגיוריו .המאיץ
לפעולת הסוכנות היהודית היתה החלטת בית הדין הרבני
באשדוד ,בשליטת רבנים חרדים ,לבטל גיורים שנערכו
בבתי הדין שתחת השגחתו של הרב דרוקמן ,ביניהם
גיורים מלפני  15שנה.
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חלק ב׳
חילופי ממשל בארצות
הברית ובישראל
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4

 — 2009חילופי ממשל
בארצות הברית ובישראל

האם אנו בראשית עידן חדש שיש
לו השלכות על עתיד העם היהודי?

כ

כניסתו של ברק אובמה לבית הלבן ,כמעט במקביל
לבחירתו של בנימין נתניהו בפעם השנייה לעמוד בראשות
ממשלת ישראל ,עלולה לכאורה להציב את שתי המדינות
במסלול התנגשות .לפני שיצליחו לבסס את מעמדם
הפוליטי יצטרכו שני המנהיגים להוכיח הצלחות בנושאי
פנים .בסדר העדיפויות של אובמה ,היציאה מהמשבר
הכלכלי והרפורמה בבריאות מקדימות פתרון מדיני במזרח
התיכון .גם נתניהו ניצב בפני אתגרים פנימיים מרכזיים
בכלכלה ,בחינוך ,באיכות השלטון ובביטחון האישי על
רקע איומי הטרור והסלמת האלימות והפשיעה .ואולם,
אתגרים אלה לא יכולים להאפיל על האיום הגרעיני
האיראני ,הנתפס כסכנה קיומית שעלולה לשאת השלכות
על נכונותם של יהודים לחיות בישראל .איום זה מותיר
את תהליך השלום במזרח התיכון כנושא מרכזי לטיפול
בירושלים ובוושינגטון.
בנוסף יש לשים לב לשינויים הפנימיים בשתי המדינות.
בחירתו של נשיא אמריקני ראשון ממוצא אפריקני
שמנהיג את המפלגה הדמוקרטית מייצגת שינוי ליברלי
ומהפך סוציולוגי שעובר על החברה בארה"ב; לעומת זאת,
בחירתו של נתניהו מייצגת את ניצחון השמרנות והזהירות
שמאפיינות את האכזבה הישראלית לאחר שישים שנות
מאבק להשגת הכרה אזורית ולגיטימציה בינלאומית
כמדינת העם היהודי.

בתווך נותרו יהודי אמריקה .נאמנים למולדתם ,ארצות
הברית ,רובם היו חצויים בין האמונה כי המועמד אובמה
מביא בשורה חדשה לארצם וסיכוי להוביל אותה לשגשוג
שתחלץ אותה מתהומות המשבר שהיא שרויה בו ,לבין
החשש כי הנשיא אובמה – גם בשל תפיסותיו הליברליות
וגם בשל זיקתו האתנית – יהיה נכון לשלם תמורת חיזוק
האסלאם המתון במטבע ישראלי .התמיכה הגורפת לה זכה
אובמה מצד היהודים הוכיחה שוב כי על אף מחויבותם
לקיומה של ישראל ,ארצות הברית ניצבת תמיד מבחינתם
– ובאופן טבעי וצפוי – במקום הראשון .הם גם שוכנעו,
במהלך מערכת בחירות מתוחכמת ,כי הצלחתו של הנשיא
תבטיח אמריקה חזקה יותר ועולם טוב יותר ,שבסופו של
דבר ייטיבו גם עם מדינת ישראל.
בו־זמנית ,ההבדלים בין שני המנהיגים מציבים
מספר אתגרים חדשים לממסד היהודי האמריקני מצד
התארגנויות שמגדירות את עצמן פרו־ישראליות ,אך
מקדמות מדיניות אופוזיציונית למדיניות הממשלה
בישראל .בקצה של הקהילה היהודית הופיעו גם מספר
קבוצות ובודדים שמזדהים כיהודים ,אך הם רואים בעצם
קיומן של מדינות במאה ה־ 21המבוססות על אידיאולוגיות
דתיות – ובהן גם ישראל – תופעה אנכרוניסטית.
הצלע היהודית במשולש היחסים ירושלים – וושינגטון
– הקהילות היהודיות ,מוטרדת גם מפגיעה אפשרית,
בדימוי העצמי ובדימוי אצל גורמים חיצוניים ,בעקבות
החשיפות של התנהלות חמורה ובלתי ראויה של כמה
מנהיגים בישראל ושל מספר דמויות בכירות בקהילה
היהודית בארצות הברית.
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ג

וושינגטון – ירושלים :אווירת משבר

גם אובמה וגם נתניהו ירשו נקודות פתיחה בעייתיות
לבניית מערכת יחסים אישיים קרובה ביניהם .הנשיא
האמריקני ,שרואה בגיוס האסלאם המתון תנאי חשוב ,אולי
אף הכרחי ,לקידום הנסיגה מעיראק ולהצלחת המאמץ
להסרת האיומים מצד פקיסטן ,אפגניסטן ואיראן ,ירש את
דימוי הנטייה הפרו־ישראלית של ממשל בוש ,המעיק עליו.
נתניהו ,שנדרש לשלם במטבע ישראלי לפלסטינים ,תופס
את הוויתורים של אהוד אולמרט לאבו־מאזן כנקודת מוצא
יקרה מדי לחידוש התהליך המדיני.
האילוצים האלה ,שהצעידו טקטית את שני המנהיגים
לאחור בכיוונים מנוגדים ,תרמו
ליצירתה של אווירת משבר אשר
נקודות פתיחה
אפיינה את יחסי הגומלין בין שני
הממשלים בראשית דרכם :אובמה,
בעייתית
בדרישות תקיפות בנוגע לקידום
תהליך מדיני המבוסס על שתי מדינות
לבניית מערכת
והקפאה מוחלטת של הבנייה
בהתנחלויות ובמזרח ירושלים ,בניגוד
יסים אישיים
להבנות מסוימות שהושגו עם ממשל
קרובים בין
בוש; נתניהו ,בהצגת הסתייגויות
שמהן נאלץ בשלב מאוחר לסגת
אובמה ונתניהו
בנוגע לפתרון המבוסס על שתי
מדינות והתנגדות להקפאת הבנייה
מעבר לקו הירוק .לכך נוספו מספר
מינויים בסביבת השניים שלא נתפסו כידידותיים לצד
השני ,והחשש שהתעורר בממשל האמריקני החדש כי שר
החוץ הישראלי ,אביגדור ליברמן ,יוזם מדיניות חדשה
מתוך מגמה להתקרב לרוסיה.
לקשיי התקשורת בין שתי הבירות תרמו מספר
מרכיבים נוספים .למערכת הוושינגטונית ,המורכבת
ממילא ,נוספה בממשל אובמה מגמת פיצול ויצירת מרכזי
כוח חדשים בכל אחד מתחומי ההתערבות הנדרשים
להבאת שינוי מהיר :בכלכלה ,בביטחון ,במדיניות חוץ,
בביטחון פנים ,במשפט וכד' .לעיתים מגמה זו מייצרת
תחרות פנימית וחוסר אחדות במסרים ,מקשה על גורמי
חוץ ושדולות להשפיע ,ומשאירה את כוח ההחלטה המרכזי
בידי הבית הלבן ,תוך חיזוק המעגל הפנימי סביב הנשיא.
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גם המערכת הישראלית הקואליציונית אינה מתאפיינת
בתפקוד חלק ומושפעת מגישות אידיאולוגיות שונות,
אינטרסים מפלגתיים ואג'נדות אישיות.
הקואליציה שהוקמה בראשות נתניהו נתפסת בארה"ב
ובמערב כניצבת בצד הימני של המפה הפוליטית ,על אף
השתתפותה של מפלגת העבודה .זאת על רקע עוצמתה
של "ישראל ביתנו" ,שהתמצבה כמפלגה לאומנית ,ומשקלן
של המפלגות הדתיות ובראשן ש"ס .אמנם בוושינגטון הובן
כי לממשלה בעלת גוון לאומי יש סיכוי טוב יותר להעביר
בציבור הישראלי הסדר של פשרה ,אולם הקושי להגיע
עימה להסדר כזה הגביר את הרתיעה מפניה.
בירושלים ,וגם בחלק מהנהנת יהודי אמריקה ,נוצר
הרושם כי ממשל אובמה נוטה לטובת הצד הערבי על
חשבון חלק מהאינטרסים הישראליים ,ובו־זמנית הוא
מתכוון לפנות ישירות לציבור הישראלי מעל לראשה של
הממשלה ,כפי שקרה בתקופות מסוימות בממשל קלינטון.
כתוצאה מכך נפגע האמון של רוב הישראלים בממשל
האמריקני החדש.

קווי דמיון

ל

למרות ההבדלים ביניהם ,לא מן הנמנע שאובמה ונתניהו
יצליחו לפתח שפה משותפת .אובמה סיים את בית הספר
למשפטים של הרווארד ,נתניהו השלים לימודים לתואר
שני במכון הטכנולוגי של מסצ'וסטס ,שני המוסדות
מבוסטון שנמצאים בפסגת הרשימה של עילית האקדמיה
האמריקנית .שניהם נתפסים כיהירים במידה מסוימת.
אובמה ,שמקרין כריזמה וחום בהופעות פומביות ,יודע
לשמור מרחק אפילו בפגישות מצומצמות עם מקורביו.
נתניהו ,לעומתו ,מפגין קוצר רוח ברגע שהוא מאבד עניין
בבני שיחו .שניהם פוליטיקאים בכל רמ"ח אבריהם .שניהם
מאוד הושפעו ממורשת אבותיהם ,אם כי באופן שונה.
שניהם תפסו את כניסתם לתפקיד ככרוכה בנטילת אחריות
עצומה על הכתפיים ,הגם שכפוליטיקאים ,אחד האתגרים
הראשונים במעלה מבחינתם הוא לשרוד ולנצח בבחירות
הבאות .נתניהו ,בניגוד לאובמה ,צריך גם לעמול קשה על
שימור הקואליציה שלו עד לבחירות.
גם לוחות הזמנים של השניים מוגבלים .אובמה ראה
את הסקרים המחמיאים עם כניסתו לתפקיד וידע שאסור
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להתבשם מהם .בעוד פחות משנה הוא יעמוד למבחן
פוליטי משמעותי בבחירות לסנאט ולבית הנבחרים,
במירוץ למשרות המושל במדינות וירג'יניה וניו־ג'רסי
ניצחו השנה מועמדים רפובליקנים ,והמהלומה הכואבת
ביותר הונחתה על הדמוקרטים במסצ'וסטס ,שם ניצח
מועמד רפובליקני בהתמודדות על מקום בסנאט ,ובכך
הוציא מידי הדמוקרטים את הרוב של  ,60שהבטיח להם
כי יצליחו להעביר כל חקיקה שירצו ,ללא צורך בפשרות
עם הרפובליקנים .אם אובמה לא יצליח לשמור על כוחה
של המפלגה הדמוקרטית בבחירות הביניים של נובמבר
 ,2010הדבר עלול להתפרש ככישלון אישי .נתניהו במצב
דומה .הוא חווה על בשרו את נחת זרועו של הימין הקיצוני
ב־ .1999הוא זוכר היטב לאן הוביל המשבר עם ארצות
הברית את יצחק שמיר ואת הליכוד בראשותו ,בראשית
שנות ה־.90
צריך לזכור כי עדיין נותר למרכיב היהודי משקל לא
מבוטל ,בעיקר לקראת הבחירות לקונגרס בנובמבר הקרוב.
לפגישות בבית הלבן עם נציגי הקהילה היהודית מוזמנות,
מאז חילופי הממשל ,גם קבוצות מהשמאל הליברלי כמו
 J-Streetו"שלום עכשיו" .תופעה זו הייתה אופיינית
בממשלים דמוקרטים גם בעבר ,ואינה משנה את התמונה
באופן מהותי.
השפעתם של היהודים בצפון אמריקה לא נגזרת
ממשקלם האלקטורלי ,הקטן יחסית ,אלא בעיקר ממעמדם
בחברה ומיכולת התארגנות מדהימה וגיוס משאבים למען
המועמדים העדיפים בעיניהם .היכולת הזו תמשיך להיות
מרוכזת לפחות בעשור הקרוב בידי הארגונים הגדולים
כגון איפא"ק ,שניצבים בדרך כלל במרכז הבמה הפוליטית.
התנועות היהודיות החדשות כדוגמת ( J-Streetשמנסה
לבנות יכולת של שדולה אופוזיציונית לזרם המרכזי בקהילה
היהודית ולקדם אג'נדה שאינה מתואמת עם ממשלת
ישראל) ,עשויות לצבור עוצמה משמעותית רק אם הדימוי
העצמי היהודי בדור הצעיר ייפגע .זה עלול להתרחש אם
הדימוי של ישראל ימשיך לסבול לאורך זמן בשל ההתקפות
עליה בתקשורת על רקע המשך מצב הלוחמה עם כמה
ממדינות ערב והפלסטינים ,ואם זכר השואה וההתלהבות
מהקמתה של מדינה יהודית יעומעמו.

ב

המפנה

ב־ 16ביוני  2009התפרסם סקר דעת קהל שנערך בחסות
העיתון "ג'רוסלם פוסט" ,שמלמד כי האמון של הישראלים
בידידותו של אובמה ירד מ־ 31אחוז ל־ 6אחוזים ,בעוד
שיותר מחמישים אחוז מהציבור סבורים שהוא נוטה
לטובת הערבים .גם אצל יהודי אמריקה חלה שחיקה – אם
כי פחותה – בתמיכתם בנשיא החדש ,לא רק בשל יחסו
לישראל אלא גם בגלל אי־הצלחתו ,לעת עתה ,לעמוד
ביעדים הפנימיים האמריקנים שהציב במערכת הבחירות.
בכירי הממשל האמריקני החלו לעכל את העובדה
שהמצב השתנה .תהליך השלום בשנת ( 2009אחרי
הטראומה של האינתיפאדה האלימה של שנות ה־,2000
ניצחון החמאס ,והתקפות הטילים
בדרום בעקבות הנסיגה החד־צדדית
מעזה) ,אינו מעורר בישראלים אותה האמון של רוב
התלהבות שעורר בהם אחרי הסכמי
הציבור הישראלי
אוסלו באמצע ובסוף שנות ה־.90
מרכיבים:
לכך נוספו עוד
בנשיא אובמה
המשכיות הדו־שיח בין הצדדים;
הירידה בפופולריות של ממשל ירד לשפל
אובמה; ההבנה שהדרישות שהוצגו
לנתניהו בנוגע להפסקה מוחלטת של חסר תקדים
הבנייה בהתנחלויות ובמזרח ירושלים
אינן בנות־ביצוע ואף מחזקות אותו
בדעת הקהל הישראלית; וההכרה שארה"ב אינה יכולה
לסגת מהבנות שהיו לממשל בוש עם ישראל .כל אלה
הובילו את בכירי הממשל להחלטה שכדאי לרכך את הטון,
ולעשות מאמץ לבנות מערכת הדדית שמבוססת על יחסי
אמון.
ואמנם בשבוע האחרון של יולי הסתמן מפנה .ארבעה
שליחים רמי דרג – מזכיר ההגנה האמריקני רוברט גייטס,
ראש המועצה לביטחון לאומי הגנרל ג'יימס ג'ונס ,יועץ
הנשיא דניס רוס והשליח האמריקני למזרח התיכון ג'ורג'
מיטשל – העבירו מסר ברור לנתניהו :אנו רוצים לעבוד
ביחד כדי לנסות לנצל את חלון ההזדמנויות שנוצר ,על רקע
התחזקות האיום הגרעיני האיראני ,לקידום תהליך שלום
איזורי .מתווה מורכב כל כך יכול להתקדם רק באמצעות
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תכנון קפדני ,מתואם היטב בין הצדדים ,ותוך שיתוף פעולה
ובניית אמון הדדי.

המהפך בארצות הברית
והממשל החדש של אובמה

ל

למרות שלקראת הבחירות בנובמבר  2008בארה"ב כבר
הסתמן ניצחון ברור של ברק אובמה לנשיאות ,ממדי
הניצחון היו מפתיעים .הציבור האמריקני הטיל על הנשיא
בוש את האחריות לכישלונות בכמה תחומים מרכזיים
שהשליכו על המצב הפנימי ועל מעמדה של ארצות
הברית בעולם :א .המשבר הכלכלי שנתפס כחמור ביותר
מאז  ;1929ב .הדשדוש בעיראק; ג .מגמת הירידה במעמדה
של ארצות הברית כמעצמת־על יחידה.
גם המפלגה הרפובליקנית תרמה לניצחונו של המועמד
הדמוקרטי .היא לא הצליחה למצוא
בין שורותיה מועמד כריזמטי צעיר
שיעור
שמביא מסר חדש ומשמעותי על מנת
להתמודד מול מועמד ברמתו של
ההיספאנים
אובמה .החלטתו של ג'ון מקיין לצרף
כמועמדת לסגנית הנשיא את מושלת
והאסייאנים
אלסקה ,שרה פיילין ,פעלה כבומרנג.
פיילין לא הצליחה לשכנע את
באוכלוסיית
האמריקנים שהיא ראויה ומסוגלת
ארה"ב עולה,
להנהיג את אמריקה אם בבוא היום
תצטרך להחליף את מקיין ,שנתפס
ובמקביל
כמועמד מזדקן ובעל רקורד בריאותי
בעייתי.
גובר גם כוחם
יתכן שלפני עשור ,כל זה לא היה
הפוליטי
מספיק על מנת להביא לניצחונו של
מועמד אפרו־אמריקני לנשיאות,
אך החברה האמריקנית עוברת
תמורות בדפוסים בסיסיים של זהות ושייכות וכן שינויים
דמוגרפיים משמעותיים ביותר ,שמושפעים מגלי ההגירה
והרגלי ילודה בקרב מיעוטים .המכון לתכנון מדיניות עם
יהודי התייחס לתופעה הזו בהערכות שנתיות קודמות
והצביע על הצורך לעודד את הקהילה היהודית להושיט
יד וליזום שיתופי פעולה עם קבוצות אתניות ובראשן
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ההיספאנים והאסיאנים ,ששיעוריהם באוכלוסיית ארה"ב
עולים ,וכתוצאה מזה גם כוחם הפוליטי גובר.
מוקדם מדי לקבוע כי בחירתו של אובמה מבשרת עידן
פוסט־גזעי באמריקה .במאמר שפרסם ב־ 24באוגוסט
סלים מוואקיל ,עורך בכיר ב" "In These Times
(עיתון המזוהה עם השמאל) והמנחה בתחנת הרדיו
ההיסטורית השחורה של שיקאגו  wvonשל " The
 – "Salim Muwakkil Showהוא מדגיש כי "ברק
אובמה מנווט עולם שבו הצבע עדיין קובע והגזענות
נמשכת" .מוואקיל מנתח שורה של תקריות ובהן תגובתו
של אובמה – והתגובות על תגובת אובמה – למעצרו
של הפרופסור השחור הנרי לואיס גייטס מאוניברסיטת
הרווארד .ואמנם תגובתו של אובמה להתנהלות המשטרה
במהלך המעצר זכתה לביקורת גזענית לפחות משני שדרי
טלוויזיה פופולריים :האחד טען שדבריו הם "תופעה של
נשיא שחור שמנסה להרוס שוטר לבן" והשני קבע כי
תגובת הנשיא "מבטאת שנאה עמוקה לבני אדם לבנים
בעלי תרבות של לבנים".
אם כך ,כיצד ניצח אובמה את הילרי קלינטון תחילה
ואחר כך את מקיין? הוא שידר יושרה ומיקוד ,סימל מהפך
נחוץ אחרי מה שנתפס ככישלון של בוש הרפובליקני,
הלהיב תחילה את הנוער שרצה שינוי ,גייס את המיעוטים
לטובתו כאשר החל להוכיח שיש לו סיכוי לנצח ,ובמקביל
הקפיד להדגיש את מוצאו הלבן מצד האם ,את העובדה
שגדל בבית סבו וסבתו הלבנים ,ומיעט לדבר על הפליית
שחורים במערכת הבחירות כדי להימנע מהרחקת הלבנים.
מוואקיל חושש כי נשיא שחור עם אג'נדה פרוגרסיבית
מספק לימין סמל להתנגדות .הוא מצטט את האזהרה
שפרסם בחודש אפריל המשרד האמריקני לביטחון פנים,
לפיה "המשבר הכלכלי ובחירתו של נשיא אפרו־אמריקני
ראשון מספקים מקדמים בולטים להקצנה ימנית רדיקלית
וגיוס תומכים" .לדבריו" ,לאובמה אין ברירה אלא לצעוד
על חבל תרבותי דק וחלק ,וכנשיא אפרו־אמריקני ראשון
להמעיט בהדגשת הצרכים של השחורים על מנת לא לאבד
את האיזון ואת בסיסו הפוליטי" .אובמה ייבחן בזכוכית
מגדלת לא רק בשל מוצאו אלא גם בגלל הציפיות הגבוהות
והתקוות שטיפח בקרב תומכיו .שורשיו האפריקנים
מעמיסים על כתפיו אחריות נוספת ,על מנת שהשד האתני
לא יחזור כמרכיב במערכות הבחירות בעתיד.
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ה

הכוורת של אובמה

הדילוגים המהירים שאפיינו את הקריירה הפוליטית
של ברק אובמה ,עד שטיפס לראש הפירמידה ,עוררו גם
בקרב תומכיו המובהקים חששות כי בתקופה הראשונה
לכהונתו ,חוסר הניסיון ישליך לרעה על התפקוד ,שילווה
בטעויות נושאות תג מחיר הן במדיניות הפנים והן בזירה
הבינלאומית .אולי משום כך ,ובעיקר על רקע המשבר
שליווה את כניסתו לבית הלבן ,המתינה המערכת העולמית
כולה בעניין ובמתח למינויים הבכירים בקבינט שיקים
ובסביבתו המיידית.
ואמנם אובמה בחר לתפקידי המפתח בממשלו שורה
של אישים בעלי יכולת מוכחת שצברו ניסיון רב בממשלים
קודמים ,מתוך רצון להשיג את מיטב חלופות המדיניות
שיסייעו לו בקבלת החלטות:
כלכלה ותקציב :שר האוצר – טימותי גייתנר ,שמונה
בממשל בוש לנשיא "הפדרל ריזרב" בניו־יורק ושימש
בתקופתו של קלינטון בתפקיד בכיר תחת שר האוצר
רוברט רובין; ראש המועצה הלאומית לכלכלה בבית הלבן
– לארי סמרס ,לשעבר תת־שר האוצר ושר האוצר ,בממשל
קלינטון; יו"ר מועצת הנשיא לשיקום כלכלי – פאול וולקר,
לשעבר ראש ה"פדרל ריזרב" ,בנקאי ומומחה להשקעות
בעל שיעור קומה ומבכירי הכלכלנים בממשל רייגן; ראש
המשרד לניהול ותקציב – פיטר אורצג ,מבכירי האוצר
בממשל קלינטון וראש המשרד לתקציב של הקונגרס עד
למינויו הנוכחי.
משפט :תובע כללי – אריק הולדר ,שימש סגן התובע
הכללי בממשל קלינטון.
ביטחון פנים :השרה לביטחון פנים – ג'נט נפוליטנו,
לשעבר מושלת אריזונה;
ביטחון לאומי ומדיניות חוץ :שר ההגנה – רוברט גייטס,
נשאר בתפקידו לאחר שמונה על ידי ג'ורג' בוש בנובמבר
 ,2006היה בעבר ראש הסי.אי.איי; שרת החוץ – הילרי
קלינטון ,שהפסידה לאובמה במירוץ לראשות המפלגה
הדמוקרטית ,כיהנה בסנאט מטעם מדינת ניו־יורק ,והיתה
היריבה הקשה ביותר של הנשיא הנבחר במפלגתו; היועץ
לביטחון לאומי – ג'יימס ג'ונס ,גנרל בדימוס במארינס
ומפקד כוחות נאט"ו בממשל בוש; טום דונילון ודניס
רוס (המועצה לביטחון לאומי) ,שניהם שימשו בתפקידי

מדיניות בכירים בממשל קלינטון; ראש סוכנות הביון
המרכזית סי.אי.איי – ליאון פאנטה ,לשעבר חבר קונגרס
וראש הצוות בבית הלבן בממשל קלינטון; שגרירה לאו"ם
וחברת קבינט – סוזאן רייס ,לשעבר עוזרת שר החוץ
לענייני אפריקה בממשל קלינטון ומהיועצים הקרובים
ביותר לאובמה במהלך מערכת הבחירות.
על אף רשימת האישים המרשימה מבקר דייויד
רוטקופף ,חוקר אורח בקרן קרנגי לשלום בינלאומי –
ומחברם של הספרים“Superclass: The Global :

Power Elite and the World They Are
”“Running the World: ;)2008( Making
The Inside Story of the National Security
Council and the Architects of American
” ;Powerאת ממשל אובמה על הקמת מנגנון של

"קיסרים" .הכוונה לממוני־על ,שהתמנו על מנת לנהל את
המוקדים שדורשים התערבות דחופה ,מאנרגיה ואקלים
ועד למדיניות אורבנית .לדבריו ,מדיניות זו גררה הקמת
מרכזים חדשים שמעסיקים צוותים ,במקביל לאגפים
הקיימים בממשל האמורים להתמודד עם אותן סוגיות,
תוך יצירת כפילויות ,סרבול וצווארי בקבוק ביורוקרטיים.
בענייני המזרח התיכון הנוגעים לישראל ,למשל,
ממוקמים מרכזי הכוח האלה בארבעה מוקדים :בסביבת
סגן הנשיא ביידן ,במועצה לביטחון לאומי ,במחלקת
המדינה ובפנטגון .כדי לטפל בעניינים אלה מונו שלושה
שליחים מיוחדים :לתהליך המדיני ,לאפגניסטן ,לפקיסטן
ולסודאן; יועץ לענייני איראן ,תת־שר החוץ שמעורב בכל
הנושאים ,מנהל בכיר במועצה לביטחון לאומי לנושאי
המזרח התיכון ,פקידים נוספים שממונים במקביל על
לוחמה בטרור ,עוזרי שרים במשרד ההגנה ובמשרד
האנרגיה שמרכזים את הפעולות באזור ,תת־שר ההגנה
לנושאי מדיניות ,ומעליהם נושאי המשרות הבכירות יותר
בבית הלבן וחברי הקבינט.
ואמנם ,טביעות האצבע של הממשל החדש מורגשות
היטב .על אף שיותר ויותר פרשנים מבקרים כעת את
אובמה על כך שהוא חוזר לאמץ את מדיניות בוש ,יש
אחרים שמדגישים כי לפחות בתחילת הדרך מדיניות
הביטחון הלאומי עברה מהפכה .לדעתם ,המגמה ביחסי
החוץ השתנתה .שיתוף הפעולה עם בעלות הברית התגבר.
הדיפלומטיה האמריקנית דוגלת בהתקרבות ופיוס .גם
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בתחומים אחרים השתנתה הגישה באופן מהותי .ואולם
רבים מאוחדים בדעה כי סיבוך המערכת הוושינגטונית
על ידי הקמת מוקדי ההתערבות החדשים מעודד לעיתים
קרובות תחרות פנימית ,מייצר מסרים לא אחידים והדלפות,
מקשה על גורמי חוץ להשפיע ומותיר את מרבית סמכויות
ההכרעה בידי הבית הלבן ,תוך הפרת האיזונים הנדרשים.
בסופו של דבר מרכזת השיטה את הכוח השלטוני ואת
קבלת ההחלטות בידי המעגל הפנימי המשפיע בסביבתו
הקרובה של הנשיא .מעגל זה מורכב ברובו מאנשים
פוליטיים שליוו את אובמה במערכת
הבחירות ונהנים מקרבתו האישית:
הצניחה
הוא כולל את ראש צוות הבית הלבן
– ראהם עמנואל ,היועץ הפוליטי –
בפופולריות
דייויד אלקסרוד ,ראש הצוות במועצה
לביטחון לאומי – מארק ליפרט
של אובמה
והממונה על התקשורת האסטרטגית
במועצה – דניס מקדונו .עוד נמצאים
היתה המהירה
במעגל היועצים הבכירים ואלרי
ביותר מאז
ג'ארט ,דובר הבית הלבן רוברט גיבס,
סגן הנשיא ביידן ,השגרירה לאו"ם
מלחמת-העולם
סוזאן רייס ובמידה מסוימת שרת
השנייה ,אך אין החוץ הילרי קלינטון .בפני הקבוצה
הזאת מוצגות חלופות המדיניות ושם
מדובר במגמה
מתקבלות ההחלטות .לאחרונה הורגש
צורך בשיפור האינטגרציה בין
בלתי-הפיכה
התחומים השונים ,והממשל עושה
מאמץ לשפר את הטעון שיפור .אופי
המשטר הנשיאותי האמריקני כמעט
מייתר לחלוטין גם את עבודת הקבינט ,מפני שכגוף הוא
אינו נדרש לקבל החלטות .במחצית השנה הראשונה
לממשלו כינס אובמה את הקבינט רק פעמיים.

נ

יעדים ואכזבות
ניצחונו המרשים בבחירות לא צייד את הנשיא החדש במטה
קסמים שיסיר את האתגרים הכבדים שהיו מונחים בפתחו
של הבית הלבן .על אף ההתלהבות ההמונית שליוותה
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את נאום ההשבעה ,אובמה הבין שהוא חייב להשיל מיד
את בגדי החג ולהפשיל שרוולים ,משום שמאותו רגע
הוא המפקד העליון וכל האחריות רובצת על כתפיו.
את סדר הקדימויות של ברק אובמה ,שרובן התמקדו
בנושאי פנים ,ניתן לנתח מתוך הופעתו הראשונה בפני שני
בתי הקונגרס שהתקיימה ב־ 24בפברואר ,כחודש לאחר
ההשבעה:
.

.

.

.

.

אכלכלה .המשבר הכלכלי ,שבמידה לא מעטה היטה
את הכף לטובתו במערכת הבחירות ,הכתיב את סדר
היום .היעד להמריץ את הכלכלה ולהחזיר אותה
למסלול תוך הזרמת כספים והשקעות ענק לתשתיות,
כבישים ,גשרים ,שדרוג ומודרניזציה של מבני ציבור
ובתי הספר .על ידי כך מקווה אובמה להזרים מזומנים
למשק ,לייצר מקומות עבודה ולעודד את הצריכה .הוא
מודע למחיר הכרוך בכך – הגדלה חסרת־תקדים של
הגירעון הממשלתי ,המגיע לפי הערכות זהירות ל־9
טריליון דולר ,ולפי חישובים אחרים – ל־ 12טריליון
דולר.
ברפורמה בביטוח בריאות .הכוונה להקטין את מחירי
הביטוח ובמקביל להציע מסלולים במחירים סבירים
למי שאינו מבוטח וביטול מגבלות למצטרפים
החדשים ,כדי לשים קץ למצב שבו ארה"ב היא המדינה
המערבית היחידה שכשליש מתושביה אינם מבוטחים
בביטוח בריאות כלשהו.
גחינוך .להפוך את אמריקה לארץ לומדת ולהפסיק את
הנשירה ממערכת החינוך הגבוה ,על מנת שדור העתיד
יוכל להתמודד בעידן הגלובליזציה עם האתגרים
הטכנולוגיים והמדעיים .אובמה הדגיש כי שלושה
רבעים ממקומות העבודה היום מיועדים לבעלי
השכלה על־תיכונית ,בעוד שבארה"ב רק מחצית מבני
הנוער משיגים את הרמה הנדרשת.
דאנרגיה ואקלים .אובמה הבטיח כי  10אחוז מתפוקת
החשמל בארה"ב תבוא ממקורות ממוחזרים וחדשים
עד  2012ו־ 25אחוז עד  ,2025ולצמצם את אפקט גזי
החממה ב־ 80אחוז עד .2050
ההמזה"ת .נסיגה מעיראק ,העמקת המעורבות
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באפגניסטן ,קידום התהליך המדיני בין ישראל לערבים,
התמודדות עם איום הגרעין האיראני ופנייה לעולם
הערבי והמוסלמי כדי לפתוח דף חדש ביחסי ארה"ב
עם העולם.
 .ונורמות חדשות .סגירת מחנה המעצר השנוי במחלוקת
בגואנטאנאמו כחלק מרצון להקרין שקיפות מוסרית
חדשה.
על אף שבהצגת סדר הקדימויות הוא כיוון פנימה ,לא
הזניח אובמה גם את יעדי החוץ ,כפי שהם באים לביטוי
בפרק הגיאו־אסטרטגי בהערכה זו .האכזבה מממשלו עד
כה נובעת בעיקר מקצב ההתקדמות בנושאי פנים ,כשמעל
הכול גובר החשש כי המשבר הכלכלי לא הסתיים ,על אף
כמה סימנים מעודדים ,ועל רקע חוסר האמון האמריקני
המסורתי בהזרמות כספים מסיביות למשק ,תוך הגדלת
המנגנון הממשלתי והריכוזיות השלטונית.
סוגיה נוספת שגרמה לירידה חדה בפופולריות של
הנשיא נובעת מהדשדוש בהעברת הרפורמה בבריאות.
אובמה נתקל במאבק עיקש מצד חברות הביטוח,
יצרני התרופות ,רופאים ,רפובליקנים וגם כמה חברים
במפלגתו .אך במארס זכה להישג משמעותי ,כאשר שני
בתי הקונגרס אישרו תכנית מתוקנת.
בראשית חודש ספטמבר צנחה התמיכה באובמה לכדי
חמישים אחוז .מהשוואה שפרסמה בסוף חודש אוגוסט
חברת הסקרים "גאלופ" בין משך הזמן שנמדד מאז כניסתם
לתפקיד של נשיאים שונים ועד לנפילתם בסקרים לכדי 50
אחוז אמון ,עולה כי צניחתו של אובמה היא המהירה ביותר
אחרי מלחמת־העולם השנייה ,להוציא הנשיאים ג'ראלד
פורד שהגיע למצב דומה אחרי שלושה חודשי כהונה בלבד
(אך יש לזכור כי הגיע לנשיאות ללא בחירות) וביל קלינטון,
שהידרדר לאותו מצב כעבור ארבעה חודשים.
הירידה בפופולריות של הממשל מחלישה את כוחו
ופוגעת בהשגת היעדים המוצהרים .הסקרים אינם מעידים
בהכרח כי מצבו של אובמה בדעת הקהל אינו הפיך (קלינטון,
למשל ,נבחר לכהונה שנייה ברוב גדול ,על אף מצבו בסקרים
בראשית כהונתו) .הדעה הרווחת בוושינגטון ובקרב תומכיו
ברחבי ארה"ב כולה היא שעל מנת להשיג את היעד הפוליטי

– לחזור לבית הלבן בעוד ארבע שנים ,חייב הנשיא להטיל
על צוותו להעריך מחדש את המגמות והיעדים שהציב,
ולהכין תוכניות אופרטיביות לביצוע התיקונים הנדרשים
במדיניות ובשיטה ,שיאפשרו המראה מחודשת ושמירה על
כוחה של המפלגה הדמוקרטית בבחירות לקונגרס בעוד
שנה.

נ

המהפך בישראל וממשלת נתניהו
נפילת ממשלת "קדימה" עקב התפטרותו של ראש
הממשלה אהוד אולמרט והקדמת הבחירות בישראל ל־10
בפברואר  2009הוכיחו שוב את קשיי המשילוּת ויציבות
השלטון בישראל .מאז רצח יצחק רבין ז"ל ב־ 1996כיהנו
בישראל חמישה ראשי ממשלות .חילופי ממשל בתכיפות
כזאת מקשים על השגת יעדים ,הן במישור הפנימי והן
בקידום השלום.
בישראל מקובל לחלק את קהל הבוחרים לחמש
קבוצות־על :דתיים ,ערבים ,עולים
ממדינות חבר העמים ,חילונים בעלי
נטייה שמרנית וחילונים בעלי נטייה חילופי
ליברלית .על אף שההצבעה אינה
הומוגנית באופן מוחלט ,החלוקה המימשל
הזאת מקשה מאוד על הקמת ממשלה התכופים
במשטר הקואליציוני הקיים .תוצאות
הבחירות מובילות להתהוותם של שני בישראל – 5
גושים – ימין ושמאל – וההכרעה
מתקבלת על ידי יצירת גוש חוסם ראשי ממשלות
שמגבשת אחת המפלגות החילוניות
מאז רצח
המובילות.
המהפכים התרחשו בעבר בעקבות רבין ב1995-
התפתחויות משני סוגים :מה שנתפס
בציבור ככישלון בולט של הממשלה – מקשים על
היוצאת ,ו/או בחירות שבהן הופיעה
מפלגת מרכז שהופכת ללשון מאזניים .מימוש יעדים
הקמתה של "קדימה" שינתה את
כללי המשחק .ב־ 2006נהנה אולמרט
מיוקרתו של אריאל שרון וניצח כשהוא מסמן מפלה
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לליכוד; בשנת  2009הצליחה "קדימה" לשמור על כוחה
ולהתעצב כחלופה פוליטית אפשרית.

ב

ציפי או ביבי

בבחירות בשנת  1996ההצבעה התקיימה על פי שיטה
שונה ובשני פתקים נפרדים :האחד למפלגה והשני
לראשות הממשלה .שיטה זו סייעה לבחירת מועמד הימין
בנימין נתניהו מול שמעון פרס ,בגלל הנטייה ימינה של
המצביעים הדתיים ושל העולים
מחבר המדינות ,ואפשרה למצביעים
התמיכה
לדאוג לאינטרסים הכיתתיים שלהם
באמצעות ההצבעה הנפרדת למפלגה,
הגורפת של
ובמקביל להבטיח את ראשות
הממשלה למועמד המועדף עליהם.
יהודי ארה"ב
בהמשך בוטל השינוי בשיטת
הבחירות בעקבות קמפיין אינטנסיבי
באובמה
בהובלת המכון הישראלי לדמוקרטיה.
מוכיחה שוב:
כישלון מהלך ההתנתקות החד־
צדדית וירי החמאס על תושבי הדרום,
סדר-היום
תוצאות מלחמת לבנון השנייה ,ריבוי
החקירות והמשפטים הפליליים נגד
האמריקני
אולמרט ובכירים בממשלתו והשחיקה
תופס את
בכוחה של מפלגת העבודה עם הקמת
קדימה ,הבטיחו כמעט בוודאות את
המקום
בחירתו של נתניהו .בניסיון של הרגע
האחרון להטות את הכף לטובתה
הראשון אצל
ניהלה "קדימה" מערכה שהתמקדה
תחילה נגד מנהיג "העבודה" ,ורק
הבוחר היהודי
אחר כך פנתה נגד מנהיג הליכוד,
כאילו התקיימו הבחירות על ראשות
הממשלה בשיטת שני הפתקים.
הפתעת הבחירות הייתה אביגדור ליברמן ,שצמח
בליכוד ,נטש אותו ,נתפס כבעל השקפת־עולם לאומנית
ונתון בעיצומה של חקירת משטרה .מפלגתו" ,ישראל
ביתנו" ,זכתה ב־ 15מנדטים והגיעה למקום השלישי ,לפני
העבודה .כשני שלישים מכוחה באו מציבור העולים והיתר
מקולות המחאה בימין.
הקמפיין "ציפי או ביבי" שנועד להפחיד את השמאל
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מפני ניצחון אפשרי של נתניהו אכן חיזק את התמיכה
ב"קדימה" והביא לה  28מנדטים ,יתרון של מנדט אחד
מול הליכוד (שצמח פי  2ורבע :עליה מ־ 12ל־ 27מנדטים),
אולם בדרך איבדה מפלגת העבודה כ־ 40אחוז מכוחה ,מר"צ
כמעט נעלמה מן המפה וציפי לבני נשארה בלי חיילים
להרכבת קואליציה .ניצחונו של הגוש ליכוד-ימין-דתיים
ב־ 10בפברואר היה ברור 65 :מנדטים מול  55המנדטים
של המרכז ,השמאל והערבים .סירובה של לבני להצטרף
לנתניהו הותיר את "קדימה" באופוזיציה אחרי שחיזרה
אחרי ליברמן ,העניקה לו לגיטימציה והקלה בכך על אהוד
ברק לגייס את מרבית חבריו ולהצטרף לממשלה.

כ

המרכבה

כבר במהלך מערכת הבחירות הודיע נתניהו על רצונו
להקים ממשלת אחדות רחבה .הוא גם הצליח להחזיר
לשורות מפלגתו חברים שעזבו בעבר משום שהליכוד פנה
שמאלה או ימינה מדי לטעמם .מה שנראה ערב הבחירות
כהצלחה מובטחת סייע לו לגייס בלי תנאים מוקדמים גם
אישים חדשים.
כאשר נכשל ניסיונו לצרף את "קדימה" לקואליציה,
החליט נתניהו להתמקד בגיבוש הימין והדתיים סביבו ,על
מנת להבטיח את הקמת הממשלה בראשותו .עם זה ,הוא
עשה כל מאמץ להשאיר בחוץ את מפלגת הימין הקיצונית
"האיחוד הלאומי" ,שזכתה בארבעה מנדטים בבחירות.
מהלך זה הקל עליו לנהל מו"מ שקט עם "העבודה" ,שהביא
בסופו של דבר לצירופה.
 39יום אחרי שהטיל עליו הנשיא פרס את מלאכת
המרכבה ,הציג יושב ראש הליכוד בפני הכנסת את
ממשלתו ,הנשענת כביכול על  74חברים .למעשה רק 70
חברי כנסת תומכים ,משום שארבעה מנבחרי "העבודה"
שהתנגדו למהלך של ברק ,הודיעו כי אינם רואים את עצמם
מחויבים לקואליציה .שלושים השרים הופכים את ממשלת
נתניהו לרחבה ביותר בתולדות המדינה ,אולם המצב
שנוצר מבטיח כמעט בוודאות לראש הממשלה תקופה
של שקט פוליטי .לכל חברי הקואליציה יש מה להפסיד
אם הבחירות יוקדמו ,ורק בידי "ישראל ביתנו" מתרכז הכוח
הפוליטי להביא לפירוקה.
שלושה מרכיבים נוספים משפרים את סיכויי

המכון לתכנון מדיניות עם יהודי

11JPPPI2009PostInxed.indd 38

הקואליציה לשרוד :א .אמון במערכת הפיננסית ותחושה
של יציאה מזורזת מהמשבר הכלכלי; ב .אישור תקציב
המדינה לשנתיים הקרובות; ג .הקמת צוות מצומצם שכולל
מלבדו שישה שרים בכירים ומציב את נתניהו במרכז,
כשמשמאלו אהוד ברק ודן מרידור ומימינו בוגי יעלון,
בני בגין ואיווט ליברמן .ההרכב הזה מאפשר דיוני עומק
בנושאים כמו איראן ,סוריה והמשך התהליך המדיני .ואולם
ההישג המרשים ביותר של נתניהו מבחינה פוליטית הוא
בכינון יחסי עבודה פוריים והשגת גיבוי מהנשיא .התוצאה:
גיבוש מעין שיתוף פעולה רחב כאשר בקצה המתון נמצא
שמעון פרס ובקצה הניצי בני בגין .על אף שבאופן טבעי
כל אחד מהמשתתפים עשוי לדחוף לכיוון אחר או לנסות
מניפולציה כזו או אחרת על הצד שכנגד ,הרי שבסופו
של דבר זה מקרין רצינות ,אחדות ועוצמה .החיבור הזה
השפיע גם על האמריקנים להגיע למסקנה כי עדיף לגשר על
הפערים עם נתניהו ,משום שממשלתו יכולה לשרוד לאורך
זמן ובלעדיו הם יתקשו לקדם את יעדיהם בלוח זמנים סביר.

הצלע השלישית – הקהילה
היהודית-אמריקנית

ל

לציר וושינגטון – ירושלים יש צלע שלישית :הקהילה
היהודית בארה"ב .בלי קשר לנטיות ליבה של ההנהגה
היהודית בארגון זה או אחר ,עלייתה של ממשלת ימין
בישראל מעלה את מפלס הדאגה בשל החשש מפני
חיכוכים אפשריים עם הממשל האמריקני על רקע קידום
התהליך המדיני והיחס של ישראל לשטחים .ניצחונו של
בנימין נתניהו ,פחות מחודש לאחר בחירתו של נשיא
אמריקני חדש בעל השקפת עולם מאוד ליברלית ועם זיקה
מסוימת לאסלאם ,העמיד את הקהילה היהודית בכוננות
ספיגה.
עם זה ,התמיכה הגורפת של היהודים באובמה ( 78אחוז
בעד הנשיא הנבחר לעומת  22אחוז בעד מקיין) מלמדת
שוב כי בעת ההליכה לקלפי ,מקדים אצל הבוחר היהודי
סדר היום האמריקני את סדר היום הישראלי .זאת על אף
שבבחירות המקדימות למפלגה הדמוקרטית רווחה אצל
היהודית נטייה להצביע עבור המועמדת המתחרה ,הילרי
קלינטון .הם הכירו אותה כגברת הראשונה בבית הלבן,

היא נחשבה ידידותית לישראל ,ויהודי ניו־יורק תמכו בה
בבחירות לסנאט.
הפסדה לאובמה אומנם הדליק נורה אדומה אצל
היהודים ,אולם רובם היו מאוכזבים מהממשל הרפובליקני.
גם המחשבה כי המושלת חסרת הניסיון מאלסקה שמונתה
לסגניתו של מקיין בן ה־ 72עלולה להידרש ליטול את
מושכות הממשל בידיה ולהיכנס לבית הלבן ,העבירה בהם
חלחלה.
מרבית יהודי אמריקה ,בעיקר המבוגרים שבהם,
מרגישים קשר עמוק לישראל ומחויבים לקיומה .זכר
השואה עדיין טרי ומלווה באי־נחת ואף רגשות אשמה מכך
שראשי הקהילה בעת מלחמת העולם השנייה לא הצליחו
לעשות יותר למען הצלת אחיהם מאירופה .ההתרגשות
הרבה שאחזה ביהודים בשנת  1948עם הקמת המדינה
וכעבור פחות מעשרים שנה ,בשנת  ,1967כאשר נראה היה
כי מדינת היהודים נתונה בסכנת השמדה ,עברה גם לדור
הילדים ,הדור הנוכחי.
אולם יהודי אמריקה נאמנים
באופן טבעי בראש וראשונה הנוער היהודי-
לאמריקה ,שאם לא כן היו בוחרים
לחיות בישראל .הם הבינו שאובמה אמריקני נוטה
לא ניחן ביחס הרגשי החם לישראל להסתייג
שאפיינו את בוש הבן ,קלינטון ורייגן,
אבל האמינו שהוא מביא בשורה מארגונים
חדשה לארצם ,ושאמריקה חזקה
יותר ועולם טוב יותר מיטיבים גם יהודיים
עם ישראל .מחויבותם לקיומה
של ולהזדהות
ישראל כמדינה יהודית דמוקרטית
היא עמוקה ,אך שזורה באינטרסים פחות עם
אמריקנים .בראש סדר היום שלהם
לא ניצבות ההתנחלויות וגם לא שורשיהם
חזון ארץ ישראל השלמה .יועצי
המועמד לנשיאות אובמה הבינו את האתניים ועם
זה ותפרו מערכת בחירות שתאמה את מדינת ישראל
התחושות האלה אצל היהודים.
מועמדותו של אובמה הועלתה
גם בתקופה שבה ההרכב הדמוגרפי של אמריקה משתנה
ומגביר את משקלם של מיעוטים אתניים .השינויים
האלה סייעו לדמוקרטים במירוץ .לכך הצטרפו גורמים
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נוספים .אובמה דיבר לדור הצעיר .אופיו הקוסמופוליטי
קסם לצעירים היהודים ,סגנונו המרדני ,הפנייה לקהילה
והמסרים של צדק החברתי שידרו יושרה .הוא נתפס
כאנטי־ממסדי בעת שהממסד לא עורר אהדה.
הגישה של אובמה שיחקה לידיים של הצעירים
והתאימה למגמות הרווחות בקרב אותו חלק מהנוער
היהודי-אמריקני ,מתחת לגיל ,40
שנוטה להסתייג מארגונים יהודיים
איתותי
ולהזדהות פחות עם שורשיהם
האתניים ועם ישראל .מומחים בתחום
האזהרה של
מזהירים כי בשולי הקהילה היהודית
הופיעו כמה קבוצות ובודדים שעל אף
עתיד משולש
שהם מזדהים כיהודים ,הם מאמינים
כי במאה ה־ ,21מדינות המבוססת על
היחסים בין
אידיאולוגיות דתיות הן בבחינת
ירושלים,
תופעה אנכרוניסטית .בעיניהם,
מדינת ישראל נכנסת לקטגוריה
וושינגטון
הזאת .מגמה זו צריכה להעביר איתות
אזהרה להנהגה היהודית בישראל
והקהילות
ובתפוצות ,שתהיה חייבת להתמודד
היהודיות
עם ההתפתחויות האלה ,למען עתידו
של העם היהודי.
בישראל
בהקשר הזה צריך להתייחס
גם לתנועות היהודיות החדשות
ובארה"ב
הליברליות כדוגמת ,J-Street
שהוזמנו לבית הלבן לפגישות של
מחייבים
ראשי הקהילה היהודית עם הנשיא,
פעילות
על אף שהן שייכות לקטגוריה אחרת.
ההתנגדות אליהן נובעת בעיקר
משותפת
בשל השקפתן ופעילותן כשדולות
באופוזיציה למערכת היהודית
ותואמת
המאורגנת ונגד מדיניותה של ישראל.
בתגובה
אם הן אותנטיות ,אם הן מייצגות
הלכי רוח אמיתיים וממומנות על ידי
תומכים שמזדהים איתן רעיונית ,יתכן
שיש לנסות לחבר אותן לקהילה .אפשר שבאמצעותן ניתן
להגיע גם לאותם צעירים שבשולי הציבור היהודי.
עם זה ,יש לציין כי בקרב חלקים משמעותיים בקהילה
היהודית ,ודווקא בקרב רבים מבין אלה שתמכו באופן פעיל
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בבחירתו של אובמה ,ניכרת עדיין אכזבה ודאגה ,על רקע
מה שהם תופסים כיחס אישי מנוכר מצידו .תחושות אלה
באו לביטוי בולט לאחר שהנשיא ביטל את הופעתו ב־12
בנובמבר בכנס איחוד הקהילות היהודיות בוושינגטון.
ההסבר שניתן לביטול היה רצונו של הנשיא להשתתף
בטקס הזיכרון לקורבנות הפיגוע בבסיס הצבאי בפורט הוד,
טכסאס ,אולם רבים מקרב מנהיגי היהודים התקשו להאמין
שלא ניתן היה למצוא חלון זמן כדי לאפשר את הופעתו.
אמנם בישראל התקבלה מועמדותו של אובמה
בהסתייגות ובחשד ,ואולם אי אפשר להתעלם מהעובדה
שמאז כניסתו לתפקיד לא חלה שחיקה ביחסים הביטחוניים
בין המדינות ומכך שבממשל החדש שולבו יהודים רבים
שקיומה של ישראל ,כמדינה יהודית ודמוקרטית ,חשוב
להם .הגדרתם של כמה מהם ,כמו ראהם עמנואל ודייויד
אקסלרוד ,כ"יהודים אכולי שנאה עצמית" ,בדרך כלל על
ידי גורמים לא מוסמכים שמדברים כביכול בשם ראש
הממשלה ,קוממה רבים מחבריהם ומכריהם .במקום לקרב
את יהודי אמריקה ואת הדור הצעיר שם ,אמירות כאלה
מרחיקות אותם .במאמר ב"ניו־ריפבליק" שפרסם ב־9
בספטמבר ליאון ויזלטיר ,מאנשי הרוח הבולטים בארה"ב
בכלל ובקהילה היהודית בפרט ,הוא מתקומם על כך
ואומר" :אם עמנואל ואקסלרוד אכולי שנאה עצמית ,אז
גם אני כזה".

א

הערות סיכום

אל לנו להתעלם מאיתותי האזהרה הצפים מניתוח זה על
עתיד משולש היחסים בין ירושלים ,וושינגטון והקהילות
היהודיות בישראל ובארה"ב .עם זה ,חשוב לציין כי האתגרים
שמציבים חילופי הממשל ניתנים לטיפול וחשוב עוד יותר
לתאם פעילות משותפת הנדרשת בתגובה.
$

$הגורמים המרכזיים שניצבים בבסיס משולש היחסים
הזה ובראשם המוסר התנ"כי והציביליזציה המערבית
שמושתתת על ערכי תרבות ומסורת המהווים את
יסודות הקוד האתי של האנושות בימינו ,בצד השיטה
הדמוקרטית הנהוגה בשתי המדינות והאינטרסים
הגלובליים המשותפים ,ממשיכים לאחד את החברה
האמריקנית ,את ישראל ואת יהדות העולם.
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$

$

$

$

$המתיחות שנוצרה לכאורה בין הממשל האמריקני
החדש לבין הממשלה שקמה בישראל השנה והחשש
כי הצדדים עלולים להיכנס למסלול התנגשות ,אינם
כורח המציאות וניתנים לעקיפה .שני הצדדים נתונים
בתהליך של תיקון טעויות שנעשו בתחילת הדרך
ומקדמים מאמץ לבנות מערכת של עבודה משותפת
מתוך אמון והבנה.
$קווי הדמיון והאינטרסים המשיקים לאובמה ונתניהו
עשויים לסייע לבנות מערכת של אמון הדדי בין שני
המנהיגים ,על אף ההבדלים האידיאולוגיים ביניהם.
$יהודי ישראל צריכים להיטיב להכיר ,להבין ולעכל
את העובדה שיהודי צפון אמריקה מושקעים בראש
וראשונה בחברה שהם חלק ממנה .היהדות היא מרכיב
מרכזי בזהותם האמריקנית וישראל נתפסת כקהילה-
אחות עם שורשים עמוקים משותפים .הישראלים
צריכים להגביל את ציפיותיהם בהתאם .בשום אופן אין
לתייג יהודי בעל עמדות פוליטיות שונות מממשלה זו
או אחרת בישראל כ"אכול שנאה עצמית".
$הקהילה היהודית האמריקנית צריכה להיטיב להעריך
את המחיר שמשלמים הישראלים כדי להגן על מדינת
הגרעין של העם היהודי ולהבטיח את המשכיותה של

$

הציביליזציה היהודית .בו בזמן שהישראלים חשים כי
הם זוכים ליטול חלק פעיל בתקופה המרתקת ביותר
בהיסטוריה היהודית ,הם גם מרגישים מבודדים
בסביבה עויינת .הם מתייחסים ליהודי צפון אמריקה
כאל בעלי הברית המשמעותיים ביותר .עובדה זו
לכשעצמה מעמיסה אחריות ניכרת על הקהילה
היהודית האמריקנית בעיתות של אתגרים קיומיים
על מדינת ישראל.
$אמריקנים יהודים ,גם אלה המתנגדים לממסד היהודי
בארצם ולמדיניותה של ישראל ,צריכים ליטול חלק
במאמץ עיקרי משותף על מנת לתרום לשגשוג של
הציביליזציה היהודית עם מדינת ישראל במרכזה.

הפרק הזה בהערכה השנתית נועד לסייע בהעמקת
הדיאלוג בין שתי הקהילות בתקופה של שינויים
מהותיים .יהודי ישראל ויהודי ארצות הברית צריכים
להבין טוב יותר את האילוצים הקיימים בשני הצדדים,
כדי לנקוט גישה אסטרטגית ארוכת־טווח מול האתגרים
הניצבים בפני העם היהודי ,ועל מנת לאחד כוחות
לפעולה משותפת.
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חלק ג׳
התפתחויות בזירה הגיאו־
פוליטית והשלכותיהן
האפשריות על ישראל
והעם היהודי2009 :
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ה5

התפתחויות בזירה
הגיאו־פוליטית והשלכותיהן
האפשריות על ישראל
והעם היהודי

ההתפתחויות שהתרחשו בזירה הגיאופוליטית בשנה
החולפת מוסיפות להעמיס דילמות קשות על ישראל
ועל העם היהודי .בצד האתגרים האסטרטגיים המוכרים
והנמשכים ובכללם המשבר הכלכלי העולמי ,חלו בשנה
החולפת חילופי שלטון בוושינגטון ובירושלים ,וחילופים
אלה עשויים להתגלות כמשפיעים הן על כיוון ההתפתחויות
בזירה הגיאופוליטית הרלוונטית לישראל ולעם היהודי והן
על דרך קבלת ההחלטות ואופן ההתמודדות מול האתגרים
הקיימים.
שני הנושאים המרכזיים ביותר שעל סדר יומו
הגיאופוליטי של העם היהודי – הסכסוך הישראלי-ערבי
והמאמצים ליישבו ,ואיום הגרעין האיראני – כרוכים במימד
אסטרטגי קריטי נוסף – היחסים במשולש ירושלים-
וושינגטון-יהדות ארה"ב .השנה הקרובה עשויה להתאפיין
בהתפתחויות משמעותיות במוקדי ליבה אסטרטגיים אלה
המחזיקים השלכות של ממש על עתידו של העם היהודי.
בארה"ב ,בחירתו של המועמד הדמוקרטי מבטאת
חוסר נחת של הציבור האמריקני מתקופת כהונתו של
הנשיא בוש ,אך זו בחירה ראשונה בהיסטוריה של מועמד
שחור ,ויש בה כדי לבטא שינויי עומק המתרחשים בחברה
האמריקנית .על רקע זה ,החיכוכים שצצו בין ישראל
וארה"ב בחודשים האחרונים מציבים שאלה שפתרונה
עשוי להתברר בשנה הקרובה:
האם מדובר בתקריות חולפות או שמא חיכוכים אלה
הינם סימפטומאטיים לתהליכים עמוקים יותר ,המעידים על
שינויים לרעה במרכיבי תשתית של יחסי ישראל-ארה"ב.
יחסי וושינגטון-ירושלים אינם מתנהלים בדפוס
בילטראלי מקובל ,ויש לבוחנם גם במסגרת המשולשת:

וושינגטון ,ירושלים והקהילה היהודית בארה"ב .יהדות
ארה"ב ,המהווה חלק חשוב במארג היחסים זה ,משפיעה
באופן משמעותי על תכניו ומושפעת בעצמה מהדינאמיקה
המתרחשת במסגרתו.
שגשוגו חסר התקדים של העם היהודי בעשורים
האחרונים נקשר במובהק עם ארצות הברית ,הן כביתם של
כמעט מחצית מבני העם היהודי והן כשותפה אסטרטגית
ותומכת בישראל .לפיכך ,סדקים במרכיבי תשתית במשולש
היחסים :ירושלים-וושינגטון-יהדות ארה"ב עלולים לסמן
התרופפות בחוסנו של העם היהודי ,והם מחייבים הערכת
מצב ,ובמקרה הצורך – גיבוש מדיניות
מעודכנת.

ל

ממשל אובמה

מדיניות החוץ
של אובמה

למרות אתגרי פנים סבוכים ובראשם
המשבר הכלכלי ,הנשיא האמריקני
אותת כבר בראשית כהונתו כי הוא שיח על פני
מתכוון להיות פעיל בהובלת מדיניות
החוץ האמריקנית ואף ביקר בששת אופציות
החודשים הראשונים בלא פחות מ־13
מדינות (קנדה ,אנגליה ,צרפת ,צ'כיה ,כוחניות
טורקיה ,מכסיקו ,ספרד ,סעודיה,
מצרים ,גרמניה ,רוסיה ,איטליה
וגאנה) .בביקוריו ביטא מסר שנועד לסמן שינוי יסודי
בגישת ארה"ב כלפי הקהילה הבינלאומית ,שביסודו עומד
ניסיון לשקם את תדמיתה הבינלאומית של ארצו.
אובמה מציג מדיניות חוץ אשר להלכה אינה מתיימרת

מבכרת דו-
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לכפות את ערכיה של ארה"ב על מדינות אחרות ,ריאליסטית
בהגדרת יעדיה ,מבכרת דו־שיח על פני אופציות כוחניות
ומעדיפה להתנהל בזירה הבינלאומית באמצעות מהלכים
רב־לאומיים שיתופיים ולא כ"שחקן על" יחיד.
עד עתה נראה שאובמה רשם הישגים במאמציו לשנות
את הלכי הרוח האנטי־אמריקניים שהתגברו בזירה
הבינלאומית בתקופת כהונתו של הנשיא בוש (אם כי
בעולם הערבי גוברים הקולות שמבטאים אכזבה על
שאובמה אינו פועל ברוח הבטחותיו בנושא הפלסטיני).
שינויים של אווירה אינם נטולי ערך ,אך עדיין אין בהם כדי
להבטיח הצלחה במבחנים הקשים המאיימים על היציבות
העולמית :המשבר הכלכלי ,המשבר האקולוגי ,העוני,
מגפות ,תפוצתו של נשק גרעיני ,איראן ,צפון קוריאה,
הסכסוך הישראלי-ערבי ,האסלאם הקיצוני ,הטרור,
פקיסטאן ,אפגניסטן ועוד.
אין ערובה שקריאתו של הנשיא אובמה לבנות הפ־
לוגתא של ארה"ב לשחרר את כף ידם הקפוצה כדי לפגוש
את ידו המושטת לשלום אכן תיפול על אוזניים קשובות.
האירועים והתהליכים המזינים את נקודות המשבר ברחבי
העולם אינם צומחים רק על התכנים והסגנון של מדיניות
ארה"ב .ההגדרות התיאורטיות אודות
 soft powerו־ smart powerלא
קרן המטבע
יספקו מענה אוטומטי לדילמות המ־
עשיות המתפתחות ולאתגרים שעוד
הבינלאומית:
יצוצו בזירה הגיאופוליטית.
כך ,למשל ,הצהרות חגיגיות אודות
"ישראל צלחה
רצון "להתניע מחדש" את היחסים עם
רוסיה לא ישנו ִ ּבן־לילה את השיקולים
היטב את
האסטרטגיים של מוסקבה (ושל
המיתון הכלכלי ארה"ב) .אם וושינגטון מבקשת לרתום
את רוסיה למאמץ למנוע מאיראן
הגלובלי"
השגת נשק גרעיני ,עליה להבין
לעומקם את היתרונות שמוסקבה
מפיקה מיחסיה הטובים עם טהרן ,את
חששותיה מהידרדרות יחסים אלה ואת ה"פיצויים" להם
היא מצפה (כמו הכרה בדומיננטיות שלה על ה"חו"ל הקרוב"
– מעטפת המדינות שסמוכות לה ,אי הצבת מערכות נגד
טילים בצ'כיה ובפולין וכד') .הניהול בפועל של מדיניות
החוץ כרוך ,אפוא ,בהסתגלות לאילוצי הזירה הבינלאומית,
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קביעת סדרי עדיפויות ופשרות כואבות ואפרוריות.
דבריו של אובמה בטקס הענקת פרס נובל לשלום,
כשנה לאחר היבחרו ,משקפים השלמה עם מציאות זו:
"רשע אכן קיים בעולם .תנועה בלתי אלימה לא הייתה
יכולה לבלום את גיסותיו של היטלר .משא ומתן אינו יכול
לשכנע את מנהיגי אל קאעדה להניח את נשקם .לומר
שלעיתים יש הכרח בשימוש בכוח ,אינה ביטוי של ציניות
– זו הכרה בהיסטוריה"...

ב

זירה עולמית עתירת משברים
בשנה האחרונה חזינו בהתפתחויות משמעותיות במספר
מוקדים רלוונטיים לחוסנם של ישראל והעם היהודי.
התפתחויות אלה אינן מספקות ודאות חד־משמעית לגבי
תמונת הקצה אליה יבשילו ,ובתנאים שונים הן עשויות
להוביל לתרחישים סותרים( .למשל :האם המרי האזרחי
שפרץ באיראן יגמיש את עמדותיה של טהרן בסוגיית
הגרעין ,או דווקא יגרום להקשחתן?)

המשבר הכלכלי
הנשיא אובמה הצהיר לאחרונה כי ה"חלק הקשה של
המשבר הכלכלי מאחורינו" וכי תוכנית ההמרצה בהשקעה
בת  787מיליארד דולר מניבה פרי וכמוה גם הרפורמות
שהונהגו בשוק ההון .הנשיא כמובן מסייג את קביעותיו
ומזהיר שעדיין נכונו זמנים קשים בטרם הכלכלה תשוקם
לחלוטין .בקרב הפרשנים הכלכליים ,הדעות חלוקות.
יש המזהים תפנית חיובית ומאשרים שאכן "הרע ביותר
מאחורינו" ,אך אחרים טוענים כי ההמראה תתרחש רק
בעוד שנה־שנתיים וכי לפחות חלק מהשינויים לטובה אינם
אלא היחלשות של תהליכי המשבר ,אך לא הפיכת המגמה.
כך ,למשל ,יש ירידה בקצב הגידול של שיעורי האבטלה
בארה"ב ,אך מספר המובטלים עדיין הולך וגדל .תחזיות
פסימיות עוד יותר מזהירות מפריצת משברים כואבים
נוספים בטרם תשוב הכלכלה העולמית ליציבות ולצמיחה
והויכוח מתנהל סביב השאלה אם עקומת השיקום תראה
כ־  v ,uאו־  .wכישלונם של מרבית הכלכלנים לחזות
את המשבר מטיל סימן שאלה על יכולתם של המומחים
להבין את המצב לאשורו ,תופעה אשר כשלעצמה מוסיפה
למערכת הכלכלית מרכיב נוסף של אי־ודאות( ,ואף מולידה
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קריאה – גם מתוך האקדמיה עצמה – לעדכונו של מדע
הכלכלה).
האם המשבר הכלכלי מסמן קו פרשת מים במעמדה
הבינלאומי של ארה"ב? הדעות חלוקות .המשבר ,כצפוי,
מחזק את האסכולה הגורסת כי ארה"ב נמצאת בנתיב של
שקיעה היסטורית .דוברי גישה זו טוענים כי הרגע החד־
קוטבי שאפיין את התקופה שמייד לאחר קריסת ברה"מ
וסוף המלחמה הקרה הסתיים ,והזירה הגיאופוליטית
מתגבשת לסדר עולמי חדש ,רב־קוטבי( .יש אף הטוענים
כי עד להתגבשותו של סדר עולמי חדש ומתפקד ,המערכת
הבינלאומית תתאפיין בעיקר באי־סדר ,מה שיהפוך את
ההתמודדות עם אתגרי התקופה לקשים עוד יותר) .על פי
תפיסה זו ,המשבר הכלכלי ,החריף ביותר מזה  75שנה,
מהווה מהלומה לעוצמתו הגיאופוליטית של המערב וגורם
להמשך הסטת הכוח הכלכלי מן המערב אל המזרח כאשר
כלכלות סין והודו מוסיפות לצמוח ונראות כמובילות
בתהליך היציאה מן המשבר הכלכלי( .נתון שמחזק את
עניינם של ישראל והעם היהודי להעמיק הקשר עם העולם
האסיאני) .מרכז הכובד העולמי הולך ומתרחק על פי גישה
זו מארה"ב ,אשר תחסר את המשאבים הנחוצים כדי להפגין
פעילות אסטרטגית חובקת עולם .ואמנם דניס בלייר ,ראש
המודיעין הלאומי האמריקני מגדיר (פברואר  )2009את
המשבר הכלכלי העולמי והשלכותיו הגיאופוליטיות
כדאגה המרכזית ביותר של ארה"ב.
לאסכולת "השקיעה האמריקנית" יש כמובן מתנגדים,
הטוענים כי המשתנים הבסיסיים המכתיבים את משוואת
הכוחות בזירה הגיאופוליטית (דמוגרפיה ,גיאוגרפיה,
מדע ,טכנולוגיה ,משאבי טבע ,תרבות ,חינוך וכד') ,לא
השתנו משמעותית בעקבות המשבר הכלכלי ,וכי מוקדם
מדי להספיד את מרכזיותה של ארה"ב .המועמדים
לתפוס את מקומה של ארה"ב בהנהגת העולם או לפחות
להשתלב בניהולו מתחבטים בבעיות פנים קשות ביותר
(בהודו למשל 400 ,מיליון אזרחים חיים ללא אספקת
חשמל) ,אינם מצוידים באידיאולוגיה שמסוגלת לקסום
לרבים ולהתחרות בכוח המשיכה של האתוס והתרבות
האמריקנית ואף אינם ששים "לתפוס מנהיגות" עולמית.
חלק מן הקשיים הפנימיים שעוד נכונו למעצמות העולות
באו לביטוי בשנה האחרונה ,כך למשל ,מהומות אתניות
אלימות שפרצו בסין באורומצ'י ,בירת פרובינציה בצפון־

מערב המדינה המיושבת בעיקר במוסלמים הותירו מעל
 150הרוגים לפי דיווחים רשמיים ,אך שמועות עקשניות
טוענות כי המספר האמיתי עולה על .500
בישראל ,דומה שהמשק מתמודד עד עתה בהצלחה
יחסית נוכח המשבר הכלכלי העולמי .נתונים של הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה ( 16אוגוסט )2009 ,מלמדים כי
אחרי שני רבעונים של ירידה
בתוצר המקומי הגולמי ,שהדביקה
לישראל את התווית "משק גבר הלחץ על
במיתון" ,עלה המדד המשקף את
סך הפעילות הכלכלית ברבעון המוסדות
השני של השנה ב־ 1%בחישוב הפילנתרופיים,
שנתי (זאת לאחר ירידה של 3.2%
ברבעון הראשון וירידה של  1.4%הן בשל הירידה
ברבעון האחרון של  .)2008על
רקע נתונים אלה יש כבר כאלה בערך הנכסים
שמכריזים כי ישראל יצאה מן
המיתון ומן המשבר הכלכלי .ובהיקף
דו"ח מוקדם של קרן המטבע התרומות ,והן
הבינלאומית (  )imfעל כלכלת
ישראל המתפרסם לקראת סוף בשל העלייה
השנה האזרחית קובע כי "ישראל
עברה היטב את המיתון הכלכלי בדרישות לסיוע
הגלובלי הגדול .צמיחת התוצר
הישראלי נפגעה באופן מתון
ביותר מהמשבר .הצמיחה בישראל הייתה בין הראשונות
שהראו סימני התאוששות עם העלייה ברמת התוצר הן
ברבעון השני והן ברבעון השלישי של  .2009עם זאת,
ישראל לא יצאה עדיין מכלל סכנה" .עוד יצויין כי דו"ח
מקיף שערך ארגון המדינות המפותחות ( )oecdלקראת
הדיון בהצטרפותה של ישראל לארגון קובע כי רמת
אי־השוויוניות בישראל היא הגבוהה ביותר במדינות
המפותחות (פי שניים מן הממוצע בין חברות הארגון) ,אומד
את שיעור העניים בישראל בכחמישית מן האוכלוסייה,
ומותח ביקורת חריפה על המדיניות הממשלתית כלפי
שני המגזרים המהווים את מוקדי העוני הגדולים בישראל,
הערבים (שלדעת מחברי הדו"ח סובלים מאפליה בחינוך
ובתעסוקה) ,והחרדים (שהממשלה מעודדת את אי־יציאתם
לעבודה ומניחה להם לנהל מערכות חינוך עצמאיות,
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שאינן מכשירות אותם להצטרפות לכוח העבודה במשק).
המשבר הכלכלי פגש את העם היהודי בתקופת
עושר ושגשוג חסרת תקדים .למשבר הכלכלי היו מספר
השפעות על מצב זה ,למרות שנתונים מדויקים עדיין
חסרים .ההשפעה הראשונה והמיידית הייתה נפילה
דרמטית בעושר האישי והציבורי של יהודים וקהילות.
אינדיקציות ראשוניות מצביעות על ירידה של כ־30%
בממוצע בערך של קרנות קהילתיות ,אם כי יתכן שחלק
מהפסדים אלה כבר קוזזו מאז השפל .כמו כן ,הריכוז של
יהודים רבים בתחומי הבנקאות והנדל"ן שנפגעו במיוחד מן
המשבר ,הביא לאובדן מקומות עבודה וירידה בערך נכסים,
ובמקרים מסוימים לאובדן קבוע של קריירות .מנהיגים
קהילתיים מציינים שברוב המקרים חסכונות אישיים
אפשרו לאנשים לרכך את המכה ,אבל אם המשבר יתארך
או יוחרף ,אלה שפוטרו מעבודתם ימצאו עצמם במצב יותר
קשה ממה שהעריכו בתחילה.
ההשפעה השנייה הקשורה לראשונה היא לחץ גדול
יותר על הפילנתרופיה ,הן כתוצאה מהירידה בערך הנכסים
ומספר וגודל התרומות ,והן בשל העלייה בדרישות לסיוע
– בעיקר למלגות המאפשרות השתתפות בחיים היהודיים.
גם אם השפעותיו של המשבר הכלכלי ככלל יהיו מוגבלות,
סביר שהארגונים הפילנתרופים ימשיכו להיות תחת לחץ
כתוצאה מאפקט שיהוי בתרומות :תורמים וקרנות חוזרים
לתרום באופן משמעותי רק כשהם שבים להרגיש ביטחון
בעתיד ,וזיכרונות האובדן הפתאומי של העושר נמוגים.
לבסוף ,ההשפעה השלישית כרוכה בדימוי וערכים
בעקבות השערוריות הפיננסיות של מיידוף ,הרבנים של
ניו־ג'רסי וניק לוין באנגליה .למרות שהקהילה היהודית
הרחיקה עצמה באופן חד־משמעי ממעשיהם של יחידים
אלה ,יש מעבר לאובדן הכסף ותחושת הבושה תהליכים
של בחינה עצמית לגבי האופן שבו הקהילה היהודית יכולה
לשלוח מסרים ברורים לגבי רתיעתה מפעולות אלה.
כמכלול ,השפעות אלה מעלות שאלות ראשוניות לגבי
שינויים אפשריים במבנה הקהילה היהודית ,כולל מעמדה
וכוחה בחברה ובפוליטיקה של ארה"ב .אם יתברר שאכן
המשבר הכלכלי קצר ,סביר שהשפעות אלה ייעלמו עם
הזמן .אם לא ,ייתכן שיהיה צורך בארגון מחדש מעמיק של
הקהילה.
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מוקדי אי־היציבות העולמיים
הזירות המאיימות על היציבות העולמית – בנוסף על
המשבר הכלכלי והאיום האקולוגי – לא התאפיינו בשנה
החולפת בשינויים המסמנים רגיעה קרובה ,למרות
שפרשנים שונים הזדרזו להכתיר מספר התפתחויות
חיוביות כביטוי ל"אפקט אובמה" בזירה הבינלאומית.
בראייתם ,אנו חוזים בראשיתה של תפנית היסטורית
המסמנת ירידה בכוחו של האסלאם הקיצוני .כתימוכין
לטענה זו מונים אותם פרשנים את הצלחת האסטרטגיה
האמריקנית לייצוב עיראק והיחלשות אל קאעדה (יש
כמובן החולקים על הערכה זו) ,המרי האזרחי שפרץ
באיראן ואשר שחק בלגיטימיות של השלטון וביומרתו
להוות מודל חיקוי לאחרים ,וניצחון הקואליציה הפרו־
מערבית בבחירות בלבנון (שכבר נסדק בעקבות הכללת
חיזבאללה בממשלת האחדות תוך מתן כוח וטו לשרים
הפרו־סוריים והשלמה עם מציאות המותירה את כוחו
הצבאי של חיזבאללה על כנו).
מוקד עניינם של ישראל והעם היהודי – הסכסוך
הישראלי-ערבי והנושא האיראני (אודותיהם יורחב
בהמשך) – אינו מנותק מן הזירות הפריפריאליות ומן
התהליכים האזוריים.

עיראק
נאמן להבטחתו במהלך מערכת הבחירות ,אובמה הודיע
( 27פברואר )2009 ,על כוונתו להסיג מעיראק עד סוף
אוגוסט  2010את מרבית חיילי ארה"ב ( 50,000חיילים
יישארו למשימות מיוחדות ולהדרכה אך גם אלה ישובו
הביתה עד ( .2012ברוח זו ,ובהתאם להסכם עם ממשלת
עיראק הנבחרת ,ארה"ב הסיגה ביולי  2009את כוחותיה מן
הערים העיראקיות .הדעות לגבי ההתפתחויות הצפויות
בעיראק חלוקות .אסכולה אחת קובעת כי חוזי השחורות
טעו :עיראק מתייצבת ,אינה מתפרקת ולא שקעה למלחמת
אזרחים בין סונים ,שיעים וכורדים .אסכולה שנייה גורסת כי
מוקדם מדי להכריז על ניצחון בעיראק .הטרור טרם נעלם
(כך ,ב־ 19באוגוסט נהרגו כמאה אזרחים בסדרת פיגועים
בבגדאד ,ב־ 26באוקטובר  155וב־ 8בדצמבר  120נוספים),
והידרדרות – כולל מלחמת אזרחים – לאחר עזיבת ארה"ב
הינה תרחיש אפשרי שעלול לערער את יציבות האזור כולו.
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אפגאניסטן – פקיסטן
המשימה המוטלת על כתפיו של השגריר ריצ'ארד
הולברוק ,שמונה כשליח הנשיאותי המיוחד לקומפלקס
האפגאני-פקיסטני ,היא אתגר מורכב ביותר ,שאיש אינו
צופה את סיומה המוצלח של ההתמודדות בו בטווחי זמן
קרובים .אובמה הבהיר ( 27מרס )2009 ,כי מטרת ארה"ב
להביס את אל־קאעדה בפקיסטן ובאפגאניסטן ולמנוע את
שובו לתחומיהן של מדינות אלה בעתיד .יעד זה מחייב גם
לחימה באנשי הטליבאן ,המעניקים מסתור וסיוע לאל־
קאעדה ומונעים מן הממשל המרכזי בקאבול להטיל מרות
ממשית ברחבי אפגאניסטן .על פי ראייתו של אובמה,
האיום לביטחון ארה"ב מצוי באפגאניסטן יותר מאשר
בעיראק ,ומבחינתו זו מלחמת אין ברירה .למרות שצמרת
הפיקוד רועננה ומצבת הכוחות הורחבה ,לא נעלמו סימני
השאלה לגבי עצם הסיכוי לנצח באפגאניסטן ולגבי
חשיבות המערכה שם .יש המזהירים כי אפגאניסטן עלולה
להיות "וייטנאם של אובמה" ,הציבור האמריקני אינו נלהב
מהמשך המעורבות שם ולא ניכרת שחיקה בכוחם של
לוחמי הטליבאן וביכולתם לערער את יציבות פקיסטן
ולהוסיף להעניק מסתור וסיוע לאנשי אל־קאעדה .על רקע
זה ,ובעקבות תהליך ארוך של התלבטות והתייעצויות,
החליט הנשיא ( 1דצמבר )2009 ,לשגר  30,000חיילים
נוספים ולהגדיל ל־ 100,000את מצבת הכוחות האמריקנים
באפגאניסטן .מהלך הגדלת הכוחות יתחיל בינואר 2010
ותהליך החזרתם ייפתח ביולי  .2011התכנון הוא שכוחות
הביטחון האפגאנים ייקחו בשלב זה את המשימה על
כתפיהם .ההיקף המצומצם יחסית של הכוחות האפגאנים,
איכותם הירודה והשחיתות המיוחסת לממשלה המקומית,
מעוררים סימני שאלה לגבי סיכויי ההצלחה של המהלך.
אי־היציבות ממשיכה לאפיין גם את פקיסטן ,אשר
בנוסף להמשך נוכחותם של לוחמי אל קאעדה באזורי
השבטים שעל גבול אפגאניסטן ,סובלת מבעיות כלכלה
קשות ,סכסוכים פנימיים ומתיחות מתמשכת מול הודו.
נתונים אלה מזינים את החשש לגורל הנשק הגרעיני
שברשות פקיסטן והסכנה שייפול לידיהם של גורמי טרור
ואסלאם קיצוני .בהקשר זה מוסיפה להדאיג הערכת
המודיעין האמריקני (אפריל  )2009לפיה אל קאעדה וגורמי
טרור נוספים חותרים להשגת נשק לא קונבנציונאלי (כימי,

ביולוגי ,רדיולוגי וגרעיני) ואם יגיע לידיהם ,הם לא יהססו
לעשות בו שימוש.

צפון קוריאה
לקראת אפשרות של חילופי דורות בהנהגת צפון קוריאה
גוברים סימנים של חוסר יציבות ויתר התרסה במדיניות
פיונגיאנג ,אשר ביצעה ניסוי גרעיני ( 25מאי)2009 ,
והוסיפה לבחון את הטילים שהיא מפתחת ,תוך התעלמות
ממחאות ארה"ב והקהילה הבינלאומית .ממשל אובמה
מתנהל בזהירות מול האתגר שמציבה צפון קוריאה ,ובשלב
זה דוחה רעיונות המועלים בארה"ב וקוראים לפעולת
ענישה צבאית ,אשר תשדר מסר
ברור אודות נחישותו של הממשל
החדש להשיג את יעדיו גם בטהרן אפגגינסטאן:
ובבירות סוררות נוספות .מצדדי הקו
הנוקשה טוענים כי יד אמריקנית רכה לא ניכרת
מול צפון קוריאה מעודדת את איראן שחיקה בכוח
ודומיה להתייחס אל וושינגטון כאל
נמר של נייר.
הטליבאן ,ויש

איראן

המזהירים כי

גופי מודיעין בינלאומיים מעלים
הערכות שונות לגבי המועד בו איראן
תאחז בנשק גרעיני .יש הגורסים כי עלולה להפוך
איראן כבר מוכנה מבחינה טכנולוגית
לייצר פצצה גרעינית ואף מצוידת ל"וייטנאם
בטילים המתאימים לשיגורה ,וכי היא
זקוקה לשנה אחת בלבד כדי להשלים של אובמה"
המשימה – העשרת כמות מספקת של
אורניום והשלמת יצירת הנשק עצמו
– מן המועד בו תתקבל החלטה פוליטית .לעומת הערכות
אלה ,דניס בלייר ,ראש המודיעין הלאומי האמריקני העריך
בעדות לקונגרס (אפריל  )2009כי לאיראן לא תהיה יכולת
ליצר חומר המתאים לפצצת אטום עד  .2013לדבריו,
מנהיגי איראן טרם קיבלו החלטה פוליטית לייצר פצצה
ולא צפוי שיעשו זאת ,כל עוד תוכניתם נמצאת בבקרה
בינלאומית.
מאז ראשית כהונתו הנשיא אובמה פעל ליישם תפיסתו
המעדיפה ניהול דו־שיח עם איראן והעביר במספר

אפגניסטאן
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הזדמנויות איתותים חיוביים לטהרן .כך לקראת ראש
השנה האיראני ( 19מארס )2009 ,שיגר מסר בווידיאו בו
ביטא רצונו בדיאלוג ובהפשרה וכך בנאום קהיר ( 4יוני,
 )2009בו הציג כמעט באופן סימטרי
את העוולות שעשתה איראן לצד אלה
הדילמה
שעשתה ארה"ב (שהשתתפה ב־1953
בהדחתה של "ממשלה איראנית
הישראלית:
שנבחרה באופן דמוקרטי") ,והבהיר
שהוא מבין את אלה המוחים נגד
האם לפעול
מציאות בה "לחלק מן המדינות יש
נשק גרעיני ולחלק אין" .הוא אף
צבאית
הכריז כי הוא מקבל את העקרון כי
ועצמאית
לכל מדינה ,כולל איראן ,יש זכות
ליהנות מאנרגיה גרעינית למטרות
נגד איראן,
שלום ,ובלבד שתהיה נאמנה לכללי
האמנה לאי־הפצת נשק גרעיני
או להמתין
(.)npt
לתוצאות
המרי האזרחי שפרץ באיראן עם
פרסום תוצאות הבחירות ( 13יוני,
המאמץ
 )2009הוסיף מימד חדש ודילמות
נוספות לסוגיית הגרעין האיראני
הבינלאומי
ובכללן השאלה :האם אפשר שהמרי
יבשיל לחילופי משטר באיראן עוד
שמובילה
בטרם תאחז בנשק גרעיני?
ארה”ב?
התרחישים לגבי העתיד להתפתח
באיראן מתמקדים ב־ 3אשכולות:
$

$

$

$הפלת משטר האייאתוללות והעברת השלטון לידי
הרפורמיסטים.
$משטר האייאתוללות ישרוד למרות הפגיעה הקשה
בלגיטימציה שלו.
$השלטון למעשה (ואולי גם להלכה) יעבור מידי
האייאתוללות לידיהם של גורמי הכוח הצבאיים
ב"משמרות המהפכה".

אי הבהירות בזירה הפנים־איראנית מקשה על
יישומה של מדיניות אובמה מול טהרן .שליטי איראן
טרודים בבעיות פנים ועסוקים בהישרדות ,ואין תשובה
חד־משמעית לשאלה אם המצב הפנימי הרעוע יקצין את
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עמדות איראן בנושא הגרעין ,או שמא ידחוף את המשטר
לגלות יתר פתיחות ואולי אף נכונות להתגמש.
בשלב זה נרשמים מהלכים איראניים מדאיגים שאינם
מאותתים על הגמשה:
$

$

$

$חשיפת בנייתו של מתקן נוסף להעשרת אורניום ליד
העיר הקדושה קום.
$נסיגתה של טהראן מן העסקה לפיה תעביר את
האורניום המועשר שברשותה לרוסיה ומשם לצרפת
לצורך העשרה נוספת ,שתתאים לצרכי מחקר רפואי
אך לא לצרכים צבאיים.
$הודעת ממשלת איראן על הכוונה לבנות  10מתקני
העשרה נוספים.

בהיעדר היענות איראנית ,ארה"ב צפוייה להוביל
בקרוב מהלך להחרפת הסנקציות מול טהרן.
בקרב המומחים יש חילוקי דעות לגבי יעילות
הסנקציות ככלי להשגת שינוי במדיניות הגרעין של
איראן .מצדדי הסנקציות מסבירים כי פגיעה באספקת
דלק לאיראן (למרות שאיראן נמנית על יצואניות הנפט
הגדולות בעולם ,כמחצית מצריכת הדלק שלה מקורה
בייבוא ,מאחר שיכולתה לזקק נפט גולמי מוגבלת מאוד)
תהווה לחץ משמעותי מאוד על הכלכלה האיראנית ותאיים
על השלטון .אלה שמפקפקים ביעילות ההצעה לצמצם
את אספקת הדלק מסבירים כי רוסיה וסין לא תצטרפנה
למהלך ,מה גם שלאיראן היכולת לעקוף הסנקציות דרך
שכנות כמו טורקיה ,עיראק ,אזרבייג'אן וטורקמניסטן.
אם וכאשר ייפתח מו"מ בין וושינגטון לטהרן ,סביר
להניח שיהיה עתיר קשיים ,מה גם שעמדת הפתיחה של
האיראנים תתמקד בטענתם שתוכניתם הגרעינית אינה
למטרות צבאיות ושזכותם – כחתומים על ה־ – npt
להעשיר אורניום.
תפיסתו הכוללת של הנשיא אובמה בנושא הגרעין
תהיה רלוונטית לדו־שיח עם איראן ,ויתכן שלדיון ישורבב
שמה של ישראל ,כמי שנתפסת כמחזיקה בנשק גרעיני.
בנאום קהיר ביטא אובמה חזון של עולם ללא נשק גרעיני.
חשוב להדגיש שמה שנראה במבט ראשון כמשאלת לב
אוטופית נשען על תמיכתם של דמויות מוערכות כמו הנרי
קיסינג'ר ,ג'ורג' שולץ ובכירים נוספים ,ועשוי בתנאים
מסוימים להתגלגל למדיניות ממשית לה השלכות על
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ישראל .רמז חד לאפשרות כזו נגלה בהתבטאותה של
עוזרת מזכירת המדינה רוז גוטמולר ( 6מאי )2009 ,שנקבה
במפורש בשמה של ישראל – יחד עם הודו ,פקיסטן וצפון
קוריאה – כמדינות שיש להכפיפן לאמנה לאי הפצת נשק
גרעיני ( .)nptגוטמולר אף הדגישה שמדובר במטרת יסוד
של מדיניות ארה"ב( .הנושא עשוי לעלות על סדר היום
בשנה הקרובה ,באופן מטריד מבחינתה של ישראל ,גם
נוכח תוכניתו של אובמה להזמין כ־ 30ראשי מדינות לכינוס
שיתקיים בוושינגטון במארס  2010ויעסוק בביטחון מאגרי
גרעין).
בתקופה שלפנינו ,ישראל תוסיף להתמודד מול
הדילמה :האם לפעול צבאית ועצמאית מול איראן או
להמתין שהמאמץ הבינלאומי בהובלת ארה"ב ישא פרי?
מבחינתה של ישראל ,המשך חתירה של איראן לנשק
גרעיני משנה לחלוטין את התמונה האסטרטגית האזורית
משום שימריץ מדינות נוספות באזור (ובראשן סעודיה,
מצרים וטורקיה) .להצטייד ביכולת גרעינית
גם בהנחה שלישראל יכולת לפגוע משמעותית
בפרויקט הגרעין באיראן ולגרום לדחיית השלמתו ,עליה
לשקלל בזהירות רבה את מחיריה האפשריים של התקיפה,
וביניהם:
$

$

$

$

$

$
$
$

$הגברת התמריץ של מנהיגי איראן להגיע לפצצה
גרעינית.
$הצבתה של ישראל כיעד ממשי יותר לנקמה גרעינית
איראנית.
$חיזוקו של משטר האייאתוללות והגברת התמיכה
הציבורית בו נוכח המתקפה של גורם חיצוני.
$משבר אפשרי ביחסים עם ארה"ב ,אם התקיפה
הישראלית תהיה בניגוד לעמדת ארה"ב ותסכן
לתפיסתה את חיילי ארה"ב ,אזרחיה ואינטרסיה.
$עלייה תלולה במחירי הנפט בעולם והאשמת ישראל
כאחראית להתפתחות שלילית זו.
$תגובה צבאית איראנית נגד ישראל.
$הפעלת מתקפת טרור נגד מטרות ישראליות ויהודיות.
$הצתת חזית הצפון (שהתאפיינה בשנה האחרונה
ברגיעה) באמצעות חיזבאלל'ה שפיצה עצמו על
הנזקים שספג במלחמת לבנון השנייה ואף הגדיל את
מאגר הרקטות שברשותו ל־( 40,000ואולי אף יותר).

$

$דחיפת החמאס לתקוף בטילים ומרגמות את ישובי
הדרום.

ניכר שאופן הגדרת הסכנה הטמונה בהגעת איראן
לאחיזה בנשק גרעיני וכנגזר מכך
– מידת הדחיפות לפעול בכל דרך
להסרת האיום ,חושפים פער בין האו"ם:
ישראל ליתר הקהילה הבינלאומית,
"העולם הערבי
ובכלל זה ארה"ב.

ישראל-ארה"ב

מתאפיין
בחוסר בסיסי

הנשיא אובמה הבהיר כבר בימי
כהונתו הראשונים כי המאמץ לפתרון
הסכסוך הישראלי-פלסטיני תופס של ביטחון
מקום מרכזי במדיניות החוץ שיוביל.
מינויו המהיר של הסנאטור לשעבר אישי ,מחסור
ג'ורג' מיטשל ( 23ינואר )2009 ,כשליח במים ,הפרת
הנשיא לאזור ביטא את החשיבות
שאובמה מייחס לסוגיה .בראייתו ,זכויות אדם,
פתרון הסכסוך הישראלי-פלסטיני
משרת אינטרס אמריקני עמוק .אבטלה
במידה רבה ,הנשיא אימץ מסרים וכלכלות
מרכזיים שאפיינו את מסקנות ועדת
הבדיקה לחקר המלחמה בעיראק ,נחשלות"
שמונתה על ידי הקונגרס עוד בימיו
של הנשיא הקודם ,ובראשה עמדו
שר החוץ לשעבר ,ג'יימס בייקר ,רפובליקני ,ולי המילטון,
לשעבר יו"ר ועדת החוץ של בית הנבחרים ,דמוקרטי .רוחן
של ההתוויות המופיעות במסמך בייקר-המילטון מבטאת
עמדות הנתמכות על ידי רבים בקהילת מומחי מדיניות
החוץ בארה"ב:
$

$

$

$נטייה מוגברת לפעול במסגרות רב־צדדיות (תוך שילוב
האו"ם וארגונים בינלאומיים אחרים).
$ריכוך מגבלות ותנאים לקשר ולשיתוף פעולה עם
משטרים קיצוניים (איראן ,סוריה).
$אבחנת זיקה ישירה בין הסכסוך הישראלי-ערבי לבין
סוגיות המפתח במזה"ת המטרידות את ארה"ב :עיראק,
איראן ,טרור ,קיצוניות מוסלמית וכדומה ,תוך אמירה
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חד־משמעית" :ארה"ב לא תוכל להשיג את מטרותיה
במזה"ת אלא אם תטפל ישירות בסכסוך הישראלי-
ערבי ובאי היציבות האזורית".
התייחסותו של הנשיא לסכסוך והחשיבות של
יישובו היא ,אפוא ,חלק ממסכת תפיסתית רחבה ותמונה
אסטרטגית כוללת .היא אינה תולדה של הגות איש בודד
אלא משקפת מגמות עומק וקונסנסוס אמריקני במדיניות
החוץ ,ויתכן ,כפי שיש הטוענים ,אף משקפת שינויי עומק
המתחוללים בחברה האמריקנית .שינויי עומק אלה
מתייחסים למגמות דמוגרפיות בארה"ב ובכללן השתלבות
דור חדש – אסיאנים ,היספאנים ואחרים – באליטות
האמריקניות .עבור דור חדש זה ,ישראל אינה אלא מדינה
אחת מבין רבות המקיימות מערכת יחסים עם ארה"ב,
והיחס אליה נמדד על פי שיקולי האינטרס האמריקני ולא
על פי נטיות רגש או דת .התופעה הנדונה מצטרפת ,על פי
פרשנות זו ,למגמה של השפעה פוחתת לישראל ולקהילה
היהודית על תהליך קביעת המדיניות האמריקנית ,בין
היתר על רקע האווירה שבוטאה בטענותיהם של וולט
ומרשהיימר ,לפיהן הלובי הישראלי כופה על ארה"ב
מדיניות חוץ העומדת בסתירה לאינטרס האמריקני.
שינויי התפיסה במדיניות החוץ של ארה"ב יחד
עם הריאקציה לתקופת בוש באו לביטוי בולט בנאומו
של הנשיא בקהיר ( 4יוני .)2009 ,אובמה הבהיר את
רצונו לפתוח דף חדש עם האסלאם .הוא הכיר בחטאיו
של המערב הקולוניאליסטי כלפי האסלאם והציג את
ההיסטוריה האישית שלו ,כחלק ממאמציו להפגין הערכתו
לאסלאם .בהתייחסותו לישראל ,הנשיא הדגיש באוזני
העולם המוסלמי" :הברית האיתנה של אמריקה עם ישראל
ידועה היטב .ברית זו בלתי ניתנת לניתוק .היא מבוססת
על קשרים תרבותיים והיסטוריים ועל ההכרה שהכמיהה
למולדת יהודית מושרשת בהיסטוריה טראגית שלא ניתן
להכחישה" .אובמה יצא נחרצות נגד הכחשת השואה ורצח
ששת המיליונים .במקביל ,ובאופן כמו־סימטרי שקומם
חלקים ממאזיניו בעם היהודי ,הוא התייחס לסבלו של
העם הפלסטיני והצהיר שהפתרון הנכון הינו שתי מדינות
לשני העמים .כאשר קרא לפלסטינים לזנוח את האלימות
הוא המליץ שייקחו דוגמא מההתנגדות הלא אלימה של
השחורים באמריקה.
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ההכרזות החגיגיות אינן מאחות בן לילה את
הקרע הפנים-פלסטיני ,אינן מרככות את האילוצים
הקואליציוניים בישראל ואינן מרשימות את מאפייני
היסוד של המזה"ת ושל עולם האסלאם .כך ,בדו"ח ה־
( undpסוכנות האו"ם לפיתוח) שהתפרסם השנה אודות
מצב הפיתוח האנושי בעולם הערבי מוסיפה להצטייר
תמונה קשה .על פי הדו"ח ,העולם הערבי מתאפיין בחוסר
בסיסי של ביטחון אישי – פיזי ורוחני – הנחוצים להבטחת
קיום ופיתוח אנושי .המסמך ,שבהכנתו השתתפו עשרות
חוקרים ערבים ,משרטט מציאות בעייתית ביותר :מחסור
במים ,מידבור ,היעדר מוסדות ייצוגיים ,הפרת זכויות
אדם ,קיפוח נשים ,אבטלה ,רעב ,תת־תזונה ,כלכלות
נחשלות ,מערכות חינוך ובריאות ירודות ,מדינות כושלות,
קונפליקטים אלימים ומעורבות צבאית חיצונית .שיעורי
הריבוי הטבעי מבטיחים שבתוך חמש שנים העולם הערבי
ימנה  395מיליון איש (לעומת  150מיליון ב־ 60 .)1980אחוז
מן האוכלוסייה בעולם הערבי הם מתחת לגיל  ,25נתון
המחייב ליצור בתוך עשר שנים  51מיליון מקומות עבודה
חדשים ,שבלעדיהם מיליוני צעירים ערביים יהיו טרף קל
לארגוני טרור ותנועות קיצוניות.

"מבצע עופרת יצוקה" ( 27דצמבר
 18 — 2008ינואר)2009 ,
המבצע פגע משמעותית בחמאס ,יצר הרתעה והביא
לעת עתה להפסקת ירי הטילים אל ישובי הדרום .מצרים
משקיעה יתר מאמץ בבלימת הברחות נשק אל הרצועה ,אך
החמאס נותר על מכונו והוא ממשיך להוות איום בטחוני
ומכשול מדיני.
המבצע שהביא להרג רב של אזרחים פלסטינים,
יצר הרס קשה ברצועת עזה וגרם גם לנזקים בתדמית
הבינלאומית של ישראל( .דו"ח גולדסטון המאשים
את ישראל בביצוע פשעי מלחמה העצים הביקורת
הבינלאומית).
הפגיעה התדמיתית שהוליד המבצע בעזה ,הקמתה
של ממשלת ימין בישראל (ומינויו של אביגדור ליברמן
לתפקיד שר החוץ) ,והיעדר התקדמות לפתרון הסכסוך
הישראלי-פלסטיני יוצרים הקשר בו מתגברת השחיקה
בדימויה הבינלאומי של ישראל ,קריאות לאכיפת הסדר
ואף ביטויים של דה־לגיטימציה .המבצע בעזה סימן
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גם נקודת מפנה ביחסה של טורקיה כלפי ישראל .למן
התקרית בדבוס בין ראש ממשלת טורקיה ארדוגן והנשיא
פרס ועד ביטול השתתפותה של ישראל בתרגיל אווירי
של נאט"ו מעל שמי טורקיה ,היחסים בין שתי המדינות
בנסיגה וסביר להניח שהם מעידים גם על שינוי אסטרטגי
במדיניות החוץ של אנקרה הפועלת להדק יחסיה עם
העולם המוסלמי.

המשך תהליך השלום
מסיבת העיתונאים הפומבית בתום פגישת אובמה-נתניהו
הראשונה בוושינגטון ( 18מאי )2009 ,חשפה פערים
משמעותיים בסוגיות מרכזיות.
$

$

$

$איראן – הנשיא דחה את הזיקה שהציג נתניהו ולפיה כל
עוד אין פתרון לאיום שמציבה איראן ,לא ניתן לפתור
את הסכסוך הישראלי-פלסטיני .אובמה הציג ,למעשה,
זיקה הפוכה :פתרון הסכסוך הישראלי-פלסטיני יקל
לגבש חזית אזורית מתונה שתסייע במאמץ למנוע
מאיראן פיתוח נשק גרעיני.
$הקמתה של מדינה פלסטינית – בעוד שאובמה הציג
את הנוסחה של "שתי מדינות לשני העמים" כבסיס
הפתרון לסכסוך הישראלי-פלסטיני ,נתניהו נמנע
במופגן מלהסכים לכך .עמדה זו השתנתה חודש
לאחר מכן ( 14יוני ,)2009 ,והשינוי הוכרז בנאום ראש
הממשלה באוניברסיטת בר־אילן.
$המשך הבנייה בהתנחלויות – נתניהו לא קיבל את
דרישת אובמה להקפיא באופן מוחלט את הבנייה
בהתנחלויות ,ועמד על זכותה של ישראל לבנות כדי
לענות על מה שהגדיר כצרכים הנובעים מגידול טבעי.

בחודשים שחלפו מאז מפגש נתניהו-אובמה נעשה
מאמץ המקרב את וושינגטון וירושלים לגשר על פערים
אלה ,כדי לסלול את הדרך לחידוש של תהליך השלום
ולגבש את המתווה ואת הכללים שעל פיהם יתנהל.
ועידת אנאפוליס (נובמבר  )2007סימנה שינוי
משמעותי במתווה הכללי של התהליך המדיני הישראלי-
פלסטיני .עד אנאפוליס הוגדר מתווה זה במפת הדרכים
כתהליך טוּרי :התנאי להתקדמות ִמ ָשלב אחד לשלב
הבא אחריו נכרך במילוי הדרישות המוטלות על כל צד,

כפי שפורטו בשלושת פרקי התוכנית .על פי הגיון זה,
מפת הדרכים קבעה כי המשא ומתן על הסכם הקבע,
המפורט בפרק השלישי ,יוכל להתחיל רק לאחר השלמת
שני השלבים הראשונים של התוכנית .באנאפוליס ויתרה
ישראל על דרישה זו .ההיגיון הטוּרי של מפת הדרכים בוטל,
ושני הצדדים הסכימו למתווה שימומש בשני ערוצים
מקבילים :מצד אחד ,מימוש הדרישות המפורטות בפרק א'
של מפת הדרכים ,ומצד שני ,ניהול משא ומתן בו־זמנית על
הסכם הקבע .משא ומתן זה שנוהל על ידי ממשלת אולמרט
לא הגיע אמנם לסיכום ,אך מסתבר
שהוצגו בו עמדות המתייחסות לכל
סוגיות הליבה של ההסכם ,כולל ארה"ב מנסה
ירושלים .וכן שהצדדים התקדמו
ואף צימצמו חלק מן הפערים .ראש לגבש מסלול
הממשלה אולמרט תיאר פומבית את אזורי ,שיעניק
העמדות שהציג לקראת שלהי כהונתו
מאזן,
לנשיא הרשות הפלסטינית ,אבו
לגיטימציה
בסוגיית הסכם הקבע:
$

$

$

$שטחה של המדינה הפלסטינית
יחול על  93.7אחוז משטחי הגדה
המערבית ועזה בתוספת פיצוי
של  5.8אחוז (שייגרע משטחה
הריבוני של ישראל) וכן מסדרון
של "מעבר בטוח" בין הגדה ועזה.
$האגן הקדוש בירושלים יישאר
ללא הגדרת ריבונות וינוהל על
ידי מועצה בה יקחו חלק סעודיה,
ירדן ,ישראל ,ארה"ב והפלסטינים.
$ישראל דוחה את תביעת הפלס
טינים לזכות שיבה ומציעה
כמחווה הומניטארית לקלוט
בתחומה מספר קטן וסימלי של
פליטים פלסטינים.

כלל-ערבית

לפלסטינים
המתונים,
ולשכנע
את ישראל
כי תקבל
תמורה בעלת
משמעות
אסטרטגית
רחבה

ממשלת נתניהו אינה מחויבת,
כמובן ,לעמדות שהציג אולמרט ,אך
אין להתעלם מכך שגם למשא ומתן שלא הבשיל לכלל
חתימה יש השלכות על המשכו ,הן בעניין העמדות שהוצגו
והן לגבי מתווה התהליך.
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חילופי הממשל בוושינגטון ובירושלים ,יחד עם
הקשיים הנובעים מפיצולו הגיאוגרפי והאידיאולוגי של
הצד הפלסטיני ,יצרו מציאות מדינית המחייבת הערכת
מצב מחודשת .ואמנם ,בחודשים שחלפו מאז מינוי של
השליח ג'ורג' מיטשל מבקשים האמריקנים לגבש יחד
עם הצדדים את המתווה המעודכן על פיו יקודם התהליך.
הצד הפלסטיני גורס שיש להמשיך את המו"מ על
הסכם הקבע מן המקום בו הופסק ,ושבעצם תם תפקידם
של מנהלי המו"מ והגיעה שעתם של המנהיגים לקבל
הכרעות היסטוריות שיגשרו על הפערים שנותרו .הצד
הישראלי אינו רואה תוחלת בהגעה להסכם קבע שהצד
הפלסטיני אינו מסוגל ליישמו
("הסכם מדף") ,ואף חושש ממצב
מתלהט
שייצור מדרון חלקלק ופיתוי ללחוץ
על ישראל לגשת ליישום ההסכם
הוויכוח הפנים -למרות שהצד הפלסטיני אינו מוכן
לכך ולא מילא חובותיו (במיוחד עקב
יהודי בשאלה
שליטת חמאס ברצועת עזה).
המכשול שמציב חמאס בא לביטוי
אם יהדות
בנאום הנשיא בקהיר ,אובמה נמנע
התפוצות
מלהגדיר את חמאס כארגון טרור,
הודה כי התנועה נהנית מתמיכה
צריכה ליטול
בקרב העם הפלסטיני ,וקרא לארגון
למלא תפקיד בהגשמת השאיפות
חלק בהכרעות
הפלסטיניות דרך שימת קץ
היסטוריות
לאלימות ,קבלת ההסכמים הקודמים
והכרה בזכותה של ישראל להתקיים.
שבכוחן
למרות דבריהם של גורמי
חמאס שונים בשנה האחרונה על כך
להשפיע על
שיקבלו מציאות של מדינה פלסטינית
בגבולות ( '67מבלי שיכירו בישראל,)...
עתיד ישראל
לא צלחו עד עתה ניסיונותיה של
ומעמד
מצרים לקדם הסכם בין חמאס ופתח.
כחלק ממאמצי וושינגטון
ירושלים
לחדש את תהליך השלום ,הממשל
פועל בקרב מדינות ערב כדי לגבש
לצד המסלול הישראלי־פלסטיני
מסלול אזורי שתכליתו להביא לנירמול הדרגתי ביחסי
ישראל-העולם הערבי ,כאשר חתימת הסכמי השלום
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הסופיים יתקיימו בצמוד להשגת הסכם הקבע הישראלי-
פלסטיני .מסלול זה אמור הן להעניק לגיטימציה כלל־
ערבית למחנה הפלסטיני המתון והן לעודד את ישראל
ולשכנעה כי התמורה שתקבל הינה בעלת משמעות
אסטרטגית רחבה.
הכתובת המרכזית למהלך אמריקני זה היא ערב
הסעודית ,אלא ששליטי ריאד אינם מזדרזים להיענות
לפניות האמריקניות ,ונסיעתו של אובמה לסעודיה ( 3יוני,
 )2009לא נחלה הצלחה רבה .גם שר החוץ הסעודי ,הנסיך
סעוד אל פייסל ,הבהיר (וושינגטון 31 ,יולי )2009 ,כי
"אינקרמנטאליזם וגישה של צעד אחר צעד לא השיגה
ולדעתנו לא תשיג שלום .כך גם הסדרי ביטחון זמניים
וצעדים בוני אמון לא יביאו שלום".
יש להדגיש ,בהקשר זה ,כי על פי פרק ב' של מפת
הדרכים ,העולם הערבי מחויב לחדש את המו"מ הרב־
צדדי עם ישראל (במסגרתו אמורות לפעול  5קבוצות
עבודה :בקרת־נשק ,כלכלה ,איכות סביבה ,פליטים ומים)
וכן לפתוח מחדש את הנציגויות שנסגרו (מרוקו ,עומאן,
קטאר ,מאוריטניה ותוניס) .מועצת שרי החוץ של מדינות
האסלאם שהתכנסה השנה במאי  2009בדמשק אישרה
בהחלטותיה – לצד ביקורת חריפה על מדיניותה של
ישראל – הן את תוכנית השלום הערבית והן את מפת
הדרכים.
החודשים האחרונים חשפו אי־הסכמות ומתיחות בין
ישראל וארה"ב .מחלוקת ראשונה התמקדה באי־נכונותה
של ממשלת ישראל לקבל כי עקרון פתרונו של הסכסוך
יתבסס על הקמתה של מדינה פלסטינית .מחלוקת זו
יושבה ,כאמור ,לאחר שנתניהו קיבל עקרון זה (נאום בר־
אילן –  14יוני)2009 ,
מחלוקת חריפה נוספת התעוררה נוכח דרישת ארה"ב
כי פעילות ההתנחלות תוקפא לחלוטין ,כולל בנייה לצרכי
גידול טבעי.
הצד הישראלי טען כי יש בתביעה זו הפרה של סיכומים
קודמים בין הממשל לירושלים .מזכירת החוץ קלינטון
ביטלה את הטענה הישראלית כמופרכת ,אך אליוט אברמס,
מי שהיה הממונה על נושאי המזה"ת במועצה לביטחון
לאומי בממשלו של בוש טען כי הילארי קלינטון טועה.
לדבריו ,ישראל וארה"ב הגיעו להסכמה לפיה לא תופקענה
אדמות ,לא יינתנו סובסידיות ותמריצים להתנחלות ,לא
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תוקמנה התנחלויות חדשות ולא תהיה בנייה מחוץ להיקף
השטח הבנוי .מכלל לאו אתה למד הן ,כלומר ,הבנייה אינה
מוקפאת לחלוטין.
מחלוקת זו נסתיימה בפשרה .ישראל הודיעה (25
בנובמבר  )2009על הקפאת הבנייה ביו”ש למשך עשרה
חודשים .ההקפאה לא אמורה לחול על דירות שבנייתן כבר
החלה ומאפשרת השלמתן של דירות שנמצאות כבר
בתהליך הקמה .ממשלת ישראל הודיעה במקביל כי היא
דוחה את הדרישה להחיל את הקפאת הבנייה גם בירושלים,
הודעה שגררה גם התנגדות פלשתינית וגם דרישות חוזרות
ולחץ מצד ממשל אובאמה להפסקה מוחלטת של הבנייה
בשטחים שסופחו לירושלים לאחר מלחמת ששת הימים.
הצד הפלסטיני התייחס בביטול למהלך הישראלי
(למרות  שגרר תגובות קשות כלפי ראש הממשלה מצד
המתנחלים).
בפני הצדדים עומדים מספר מתווים חלופיים לחידוש
התהליך:
(((1המשך המו"מ על הסכם קבע;
(((2התמקדות בראשית התהליך בנושא ליבה יחיד –
גבולות הקבע;
(((3חזרה לתהליך הטורי של מפת הדרכים ,ובמסגרת זו
הקמתה של מדינה פלסטינית בגבולות זמניים;
(((4שילוב כלשהו של שלוש החלופות הראשונות.
לצדדים יש ,כמובן ,הסתייגויות שונות .כך ,למשל,
הפלסטינים מתנגדים לכינונה של מדינה בגבולות זמניים,
בעוד שישראל מתנגדת למו"מ המוליד "הסכם מדף".
האתגר העומד עתה בפני וושינגטון הינו לעצב מתווה
שגם יהיה מקובל על הצדדים וגם יהיה בר־מימוש.
עדות לגישה המתגבשת בארה"ב מצויה בדבריה של
מזכירת המדינה הילארי קלינטון ,שהתפרסמו במקביל
להודעת נתניהו על הקפאה זמנית של הבנייה ביו"ש:
"אנו מאמינים כי במו"מ שכוונותיו טובות ,הצדדים
יכולים להסכים באופן הדדי על תוצאה שתשים קץ
לסכסוך ותגשר בין מטרת הפלסטינים שהיא מדינה
עצמאית ובת־קיימא המבוססת על קווי  ,1967עם
חילופי שטחים מוסכמים ,והמטרה הישראלית שהיא
מדינה יהודית עם גבולות בטוחים ומוכרים המשקפת את

ההתפתחויות שנוספו ועונה על צרכי הביטחון של ישראל".
משימתה של ארה"ב להתניע את התהליך המדיני
הופכת סבוכה יותר נוכח הודעתו של אבו מאזן ( 5נובמבר,
 )2009כי לא יתמודד על הנשיאות הפלסטינית .למרות
שהבחירות שנועדו להתקיים בינואר  2010יידחו ,עדיין
מרחף האיום כי אבו מאזן יפרוש ויותיר אחריו אי־יציבות
שלטונית שתקשה על חידוש המו"מ עם ישראל.
אבו מאזן נימק החלטתו בהאשימו את ישראל בשיתוק
המו"מ להסכם קבע ובהיעדר מאמץ אמריקני ראוי לשנות
מציאות זו .את חידוש המו"מ המדיני מתנה המנהיג
הפלסטיני בהקפאה מוחלטת של פעילות ההתנחלות
ובכלל זה בירושלים ובהכרה ישראלית כי גבולות 1967
הנם הבסיס למדינה הפלסטינית.
לצד הדישדוש המדיני נרשמו בחודשים האחרונים
גם התפתחויות חיוביות בגדה המערבית .ישראל הסירה
מחסומים שהעיקו על חופש התנועה והכלכלה המקומית
מראה סימני פריחה ( 7%צמיחה
בשנה החולפת) .כוחות הביטחון
הפלסטינים ,שעל אימונם מופקד הגדה
הגנרל האמריקני דייטון ,מצליחים
להשיג תוצאות טובות באזורים המערבית:
שם הם מוצבים ואינם נרתעים  7%צמיחה
מעימותים אלימים נגד גורמי
חמאס .הביטחון האישי בערים שנתית ושיפור
הפלסטיניות השתפר וכנופיות
החמושים נעלמו מן הרחובות .משמעותי
תהליכים אלה מובלים במידה רבה
על ידי ראש הממשלה הפלסטיני בביטחון האישי
סאלאם פאייאד ,המקדם אסטרטגיה
של בניית מדינה מתפקדת עוד לפני
ההכרזה הפורמלית על הקמתה .הישגים אלה מצטרפים
להתנהלותה המוצלחת של ועידת ה"פתח" בבית לחם
( 4–10אוגוסט .)2009 ,אבו מאזן יצא מחוזק מן הוועידה
ומנהיגותו זכתה למשנה לגיטימציה .לוועד המרכזי נבחרו
פנים חדשות רבות ,הדור הוותיק ובראשו אבו עלא (שלא
הצליח להיבחר) ספג מפלה קשה ,וה"פתח" יכול לטעון כי
עלה על נתיב של התחדשות ושיקום .אלא שהתפתחויות
חיוביות אלה פינו עד מהרה מקום למשברים נוספים
ולפגיעה במעמדו של אבו מאזן:
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$

$

$

$הסכמתו לאפשר את דחיית הדיון בדו"ח גולדסטון
במועצת זכויות האדם בז'נבה גררה ביקורת קשה
הן מבית והן מן העולם הערבי כולו ,עד כדי הצגתו
כ"בוגד".
$נכונותה של ארה"ב לרכך את תביעותיה מישראל
בסוגיית הקפאת פעילות ההתנחלות.
$הידיעות על הסכם קרוב לשחרור מאות אסירים
תמורת גלעד שליט .עסקה הנתפסת ברחוב הפלסטיני
כהישג משמעותי לחמאס ועדות לאוזלת ידו של אבו
מאזן וחוסר התוחלת של דרכו.

התקדמות תהליך השלום
והזווית היהודית

א

אפשרות חידושו של המשא ומתן על הסכם קבע ישראלי-
פלסטיני מציבה על סדר היום סוגיות רגישות ,היקרות ללבו
של העם היהודי בישראל ובתפוצות :הבטחת קיומה הבטוח
של מדינת ישראל ,אופי ההסכם בשאלת ירושלים ,מעמדם
העתידי של המקומות הקדושים והאתרים ההיסטוריים
ביהודה ושומרון ,פינוי ופירוק התנחלויות ,שמירת הרוב
היהודי בישראל ואופייה היהודי-דמוקרטי של המדינה .כל
אלה מעיקים ומאיימים על הסולידריות הפנימית בישראל
ובתפוצות.
אינדיקציה לכך משתקפת בסקר שערך ארגון
 J-Streetבקרב יהדות ארה"ב (מארס  )2009ובמסגרתו
נמצא רוב ( 57%בעד מול  43%נגד) בהתייחס לשאלה:
"האם תתמוך או תתנגד שארה"ב תמלא תפקיד אקטיבי
בסיוע לצדדים לפתור את הסכסוך הישראלי-פלסטיני,
אם משמעות הדבר היא שארה"ב תפעיל לחץ על ישראל

לבצע את הפשרה ההכרחית לצורך השגת שלום?"
 שאלה דומה ,אם כי ללא מרכיב "הלחץ על ישראל",
הופיעה גם בסקר ה־ ( adlאפריל  44% .)2009השיבו
בחיוב לאמירה "שלום בין ישראל לפלסטינים לעולם
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לא יושג ללא המשך מנהיגותו ומעורבותו של הממשל
האמריקני" .ו־ 47%העדיפו את האמירה "זה עניינם של
הפלסטינים והישראלים לפתור את בעיותיהם בעצמם
והסכם בר־קיימא ביניהם חייב להיות מושג כאשר ארה"ב

משמשת כמסייעת בלבד"
אין זה מקרה שככל שהמו"מ המדיני מתקרב לעיסוק
בסוגות הליבה הרגישות ,כך מתלהט הוויכוח הפנים־
יהודי – ולא רק לגבי הסיכוי או הסכנה הטמונה בתהליך,
אלא גם לגבי השאלה אם (וכיצד) על יהדות התפוצות
לקחת חלק בהכרעות היסטוריות שבכוחן להשפיע
על עתיד ירושלים ,ישראל והעולם היהודי כולו( .עצם
הופעתו של ארגון  ,J-Streetהנתפס כשדולה המנסה
להציג מסר אלטרנטיבי לזה שמציג איפא"ק ,מעידה על
הוויכוח הפנים־יהודי בארה"ב) .אם אכן יבשילו השיחות
במהלך השנה הקרובה לקראת האפשרות להשגת הסכם
ישראלי-פלסטיני ,סביר להניח שארה"ב תפעיל לחץ
על ישראל להסכים לכמה ויתורים אחרונים כדי לאפשר
לצדדים לחתום .כתוצאה מכך עלולים להתעורר מתחים
ביחסי וושינגטון-ירושלים .מתח עלול להיווצר ,כמובן ,גם
במקרה שישראל תצטייר כמי שבעטייה תהליך השלום
אינו מתקדם .מציאות כזו עלולה להעמיד את הקהילה
היהודית בארה"ב במצב לא נוח ,במיוחד על רקע הטענות
שהוזכרו ,שעל פיהן מדיניות החוץ האמריקנית במזרח
התיכון מושפעת על ידי ישראל והלובי היהודי באופן
שמנוגד לאינטרסים של ארה"ב עצמה.
שני הנושאים המרכזיים ביותר על סדר יומו
הגיאופוליטי של העם היהודי – הסכסוך הישראלי-ערבי
והמאמצים ליישבו ,ואיום הגרעין האיראני – מחזיקים כל
אחד בפני עצמו משמעויות אסטרטגיות כבדות .נושאים
אלה כרוכים במרכיב אסטרטגי נוסף שקשה להגזים
בחשיבותו – היחסים במשולש ירושלים-וושינגטון-
יהדות ארה"ב .השנה הקרובה עשויה אפוא להיות עשירה
בהתפתחויות במוקדי ליבה אסטרטגיים ,להם השלכות של
ממש על עתידו של העם היהודי.
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6

המעמד הכלכלי של
העם היהודי

מגמות כלליות ,המשבר העולמי,
וההשלכות על פילנתרופיה

ה

המשבר הפיננסי והכלכלי העולמי של  2008–2009בא
בזמן שכ־ 13מיליון היהודים בעולם נהנו ,כקבוצה ,משגשוג
כלכלי חסר תקדים .למרות אובדן הון שחוו יחידים ומשקי
בית רבים ,המצב הכלכלי של העם היהודי ,ככלל ,אינו
צפוי להשתנות באופן קיצוני .ההשפעה המיידית יותר של
המשבר ,גם כשנראה שהוא מתפוגג מעט ,היתה אילוצם
של ארגונים ,קהילות ויחידים יהודיים לחשב מחדש
את סדרי העדיפויות שלהם ,ככל שהמשאבים הכספיים
שעמדו לרשותם הצטמצמו .לאחר תקופה ממושכת
שבמהלכה נראה כי המקורות הפיננסיים מתרחבים
בהתמדה ולעתים בצורה מואצת ,משמעות המשבר
הכלכלי היא שהתשתית הכלכלית שעמדה בבסיס החיים
היהודיים הופכת שוב מקור לדאגה .המשבר ,סביר מאוד
להניח ,יגרום להאצה בשינויים מבניים שכבר היה ניתן
להבחין בהם בעולם היהודי לפני כן ,כגון הסתמכות גדלה
והולכת על מימון ממשלת ישראל ועלייה במשקלו היחסי
של המשק הישראלי במסגרת הכלכלה היהודית הכלל־
עולמית; עלייה בתפקיד שנוטלים בני המעמד החדש של
בעלי הון יהודים מברית המועצות לשעבר ומישראל; מעבר
מנדל"ן ,התחום הפיננסי והון מהסוג הישן ,לעושר מסוג
חדש; היחלשותן של קהילות המערב התיכון של ארצות
הברית לעומת התחזקותן של קהילות החוף המערבי

והמזרחי של ארה"ב; היחלשותם של מוסדות מתווכים
המגייסים כספים ודואגים לחלוקתם ,ומאידך ,התגברותם
של שווקים פילנתרופיים אלקטרוניים ,וביזור מואץ של
משאבים ומקורות סמכות מקומיים בתוך הקהילה.
בהערכה השנתית השישית זו של המכון לתכנון מדיניות
העם היהודי אנו ַמ ְפנים את תשומת לבנו למצב הכלכלי של
העם היהודי ,מה שניתן לכנות "הקמח שבלעדיו אין תורה".
תחילה אנו בוחנים במונחים רחבים את המעמד הכלכלי
של העם היהודי מסביב לעולם ,כולל בישראל ,תוך הפניית
תשומת לבנו למצבים שהיו קיימים לפני המשבר הכלכלי,
ובמידה שיש נתונים ,גם למצב הקיים עתה .אנו מתמקדים
בסממנים של חוסן כלכלי של קהילות יהודיות שונות,
ובמיוחד באלה של ארצות הברית וישראל ,ובתמורות
אפשריות במאזן הכוח הכלכלי ביניהם .לאחר מכן אנו
בוחנים את המגמות ארוכות הטווח בפילנתרופיה יהודית,
כולל פילנתרופיה ישראלית ,ואת ההשפעה המיידית
הנצפית של המשבר הכלכלי .המטרה היא לבחון את
ההיסטוריה ואת המעמד הנוכחי של פילנתרופיה יהודית
ושל פילנתרופיה הניתנת לגורמים יהודיים ולשקול את
האפשרות של שינויים מתמשכים ,כולל הישענות הולכת
וגוברת על ממשלת ישראל וביזור של גיוס וחלוקת כספים.
בחלק האחרון אנו מציעים מסגרת עבור הערכת "העלות
הכרוכה בחיים יהודיים" ,שלפי דעתנו צריכה להיות חלק
מדיונים נרחבים על מדיניות באשר לחסמים ותמריצים
להשתתפות בחיים יהודיים ועיצוב אסטרטגיות לפעולה
קהילתית נבונה במיוחד ,בזמנים כלכליים קשים.
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המעמד הכלכלי של העם
היהודי – תצלום עולמי
 13מיליון היהודים החיים בעולם כיום נהנים ,כקבוצה,
משגשוג כלכלי חסר תקדים ,בעיקר הודות לשלוש
התפתחויות )1( :ההגירה הרבה ,במהלך כל המאה ה־,20
של יהודים מאזורים בלתי־מפותחים לארצות מפותחות;
( )2הפתיחות הגדלה והולכת של חברות שבהן גרים
יהודים ,כאשר השקעה בהון אנושי אפשרה קפיצות ענק

מעוני לרווחה כלכלית; ו־( )3הקמתה של מדינת ישראל
והתפתחותה הכלכלית.
כמעט כל העולם היהודי חי היום באזורי סביבה חברתית
אטרקטיבית המצטיינים בכלכלה עשירה וביציבות
פוליטית .ב־ 55% ,1988מיהודי העולם חיו ב־ 20%הארצות
המפותחות ביותר לפי מדד הפיתוח האנושי ( ,)hdiהמדד
המשולב של תוכנית הפיתוח של האו"ם ,המודד את כל
מדינות העולם לפי מדדים של תוחלת חיים ,רמת השכלה,
ותמ"ג לנפש .הארצות המפותחות ביותר נהנות מן הרמות
הגבוהות ביותר של מחיה ,תיעוש ומודרניזציה ,בריאות,

ב

המשבר הכלכלי העולמי :תצלום מנקודת המבט של ארה״ב
בסיום שנת  2009נראו סימנים של התאוששות בכלכלה העולמית ,אשר סבלה ממה שלטענת מומחים רבים היה
המשבר הכלכלי החריף ביותר מאז המשבר הגדול של שנות השלושים של המאה ה־ .20ההערכה של קרן המטבע
הבינלאומית ( )imfהיא שההשפעה העולמית של המשבר ,במונחים של הפסדים מצטברים של בנקים ושל מוסדות
פיננסיים אחרים ,הסתכמה בזינוק מ־ 945$מיליארד באפריל  2008ל־ 4$טריליון בשנה שלאחר מכן .ניתוחים
היסטוריים נוטים לאשש את ההנחה הבסיסית שמשברים מסוג זה במגזר הפיננסי מסמנים ירידות גדולות אף יותר
במדדים כלכליים מרכזיים.
בארצות הברית ,השינוי בתוצר המקומי הגולמי (תמ״ג) מהרבעון הקודם של השנה ,שהינו דרך מקובלת לעקוב
אחר תפקוד הכלכלה ברמת המאקרו ,הראה ירידה חדה שהחלה בסוף שנת  .2008החל מהרבעון השלישי של 2008
החלה מה שנראה כ״צניחה חופשית״ בתמ״ג ,שפחת בתחילה בקרוב ל־ 3%בין הרבעונים ושהגיע לשיאו בנפילה של
למעלה מ־ .6%בין הרבעון הראשון והשני של  ,2009נראה כי רמת הנפילה התמתנה לירידה של כ־ ,1%נתון שאולי
מסמן שהמיתון הגיע לנקודת השפל שלו ועל התאוששות כלכלית קרבה.
נתונים סטטיסטיים לגבי תעסוקה ואבטלה מעודדים פחות :לפי דו״ח מאוגוסט  2009של לשכת הסטטיסטיקה
של משרד העבודה האמריקני ,רמת התעסוקה בארה״ב המשיכה לרדת במהלך קיץ  ,2009ושיעור האבטלה הגיע
לשיא חדש של  10.2%נכון לאוקטובר ,לעומת  4.6%בינואר  .2007אולם באופן כללי ,האווירה בחוגים הכלכליים
והפיננסיים בעת שדו״ח זה מובא לדפוס טובה מכפי שהיתה בשנה שעברה .כפי שדווח ב־New York Times
בתחילת אוגוסט ,הבנק הפדרלי המרכזי סבור כי ״המיתון מסתיים וכי הוא [הבנק] יצעד צעד אחורנית לכיוון מדיניות
רגילה ...למרות שהבנק המרכזי לא הרחיק לכת עד כדי כך שהודיע על ניצחון ,מעצבי מדיניות פרסמו את הערכתם
המעודדת ביותר לשנה זו ,באומרם כי נראה כי הנפילה הגיעה לנקודתה הנמוכה ביותר וכי ההוצאה הצרכנית ,השווקים
הפיננסיים וצבירת המלאי על ידי חברות המשיכו להתייצב ...הבנק המרכזי התריע כי ההתאוששות תהיה איטית וכי
שיעור האבטלה עלול להמשיך להיות גבוה בשנה הקרובה...״
אלה היו חדשות ברוכות ,במיוחד כשמשווים אותן עם התצפיות הקודרות חודשיים לפני כן ,כאשר הבנק העולמי,
לדוגמא ,שינה בקיצוניות את תחזיתו לצמיחה כלכלית עולמית וחזה צמצום בשיעור של  2.9אחוזים בכלכלת העולם
ב־ .2009האופי השברירי והמשתנה של הערכות כלכליות רבות גורם לכך שמסוכן לנחש את גודל ההתאוששות ,את
תזמונה ואת חלוקתה.
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טבלה  :1האוכלוסייה היהודית בעולם בחלוקה לארצות
לפי דירוג מדד הפיתוח האנושי של האו״ם
המדינה
קנדה
אוסטרליה
צרפת
ארצות הברית
בריטניה
גרמניה
ישראל
סה"כ
המספר הכולל של
היהודים בעולם

דירוג
HDI
4
2
8
13
21
22
27

אוכלוסייה
יהודית*
375,000
107,000
485,000
5,275,000
293,000
120,000
5,569,000
12,224,000
13,309,000

החלק מכלל
היהודים
בעולם
3%
1%
4%
40%
2%
1%
42%

מצטבר
3%
4%
7%
47%
49%
50%
92%

100%

מקור :טבלאות או״ם  ,HDIפרופ׳ סרג׳ו דלה פרגולה ,האוניברסיטה העברית ,ירושלים
הערה :המכון לתכנון מדיניות עם יהודי עושה שימוש בכל פרסומיו בנתונים המסופקים על ידי פרופסור סרג׳ו דלה פרגולה ,עמית בכיר לשעבר של
המכון לתכנון מדיניות עם יהודי ,אשר סיפק את נתוני האוכלוסייה היהודית בעולם להערכות השנתיות של המכון מאז החלו להתפרסם .ישנם חוקרים
אקדמאים החולקים על נתונים אלה ,ורובם טוענים כי המספר הכולל של יהודי העולם גבוה יותר ,וכי הקהילה היהודית בארצות הברית עדיין גדולה
יותר מזו שבישראל .אחד מחוקרים אלה הינו לאונרד סאקס ,תורם עיקרי לכתיבת פרק זה .אנו מודעים לטענות אלה ,אך אנו ממשיכים לעשות שימוש
בנתונים שסופקו על ידי פרופסור דלה פרגולה ,שלפיהם יותר מ־ 90%מיהדות העולם חיים בארצות המפותחות ביותר.

חינוך וחירות פוליטית .כפי שנראה בטבלה המופיעה
מטה ,עד ל־ ,2001בעקבות נפילתה של ברית המועצות וגל
ההגירה המסיבי של יהודי ברית המועצות למערב ,שיעור
היהודים המתגוררים במדינות המתועשות והעשירות
ביותר עלה באופן משמעותי ,ליותר מ־.90%
מנגד ,ב־ 80%של המדינות הפחות מפותחות חיים כיום
פחות מ־ 2%של האוכלוסייה היהודית בעולם ,לעומת 71%
של כלל אוכלוסיית העולם .גם בארצות הנמצאות בדירוג
נמוך במדד הפיתוח האנושי (לדוגמא ברזיל ,רוסיה ,דרום
אפריקה) היהודים נוטים ליהנות מרמת חיים גבוהה יותר
מהממוצע במדינה .לדוגמא ,בסוף שנות ה־73% ,90
מיהדות מקסיקו השתייכו למעמד הגבוה והמעמד הבינוני־
הגבוה לעומת  8.3%מכלל האוכלוסייה ,בעוד שרק 5%
מהיהודים השתייכו למעמד הנמוך ,לעומת כ־ 63%מכלל
האוכלוסייה).
נתונים אלו משקפים התפתחות חשובה בהיסטוריה
היהודית .רוב היהודים חיים היום בחברות המספקות להם
הזדמנויות חסרות תקדים לבריאות טובה יותר ,הכנסות
גבוהות יותר ,חינוך ברמה גבוהה ,וניידות סוציו־אקונומיות

מואצת באווירה כללית של חופש
פוליטי ,חידושים טכנולוגיים ,אמצעי
מחקר משוכללים ,פריון תעשייתי
גבוה ,מודרניות ופלורליזם תרבותי.
אחד מהגורמים העיקריים
המסביר את החוסן הכלכלי היחסי של
קבוצה או של מדינה הינו ההשקעה
שלה בהון אנושי בכלל ובחינוך בפרט,
זאת בשילוב עם יצירת תנאים נוחים
יותר ויותר לחידושים תעשייתיים,
מסחר ויישום של טכנולוגיה .מאחר
שהרוב הניכר של היהודים חיים
במדינות המתאימות לפרופיל זה ,הם
נהנים מתנאים אלו .בנוסף ,יהודים
נוטים להשקיע יותר בהון אנושי
ונמשכים יותר למקצועות
המתאפיינים בחדשנות וידע ברמה
גבוהה .ליהודים אמריקנים ,למשל ,יש
בדרך כלל רמה גבוהה יותר של

ב 80%-של
הארצות
הפחות
מפותחות
חיים פחות
מ 2%-מיהודי
העולם ,לעומת
 71%מכלל
האוכלוסייה
העולמית
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השכלה ,תעסוקה ,והכנסה מאשר לאחרים המוגדרים
בארה"ב כ"קווקזיים" (בני הגזע הלבן) ,גם בחישוב כולל וגם
כאשר חינוך ומשתנים אחרים
נשמרים כקבועים.
בכל הארצות
תופעה זו אינה מוגבלת לארצות
הברית בלבד .שיעורים גבוהים של
שבהן חיים
יהודים צעירים ברחבי העולם רוכשים
השכלה על־תיכונית .זאת ועוד,
יהודים ,רק
המגמה של התמחות מקצועית בתום
רכישת ההשכלה הגבוהה והתמחות
שיעור נמוך
במקצוע מקיפה שיעורים גבוהים
ביותר של
מאוד של בוגרים יהודים צעירים.
מסקר שנעשה לאחרונה בצרפת
יהודים צעירים
עולה כי למעלה מ־ 48%מראשי משקי
הבית היהודיים למדו באוניברסיטה
מועסקים
ו־ 63%השיגו תואר ראשון ,לעומת
כפועלי
ממוצע לאומי של  .29%בנוסף לכך,
למרות השיפור הכללי ברמת החינוך
תעשייה
בחברות מערביות ,הפער המסורתי
בהשכלה בין יהודים לבין לא־יהודים
לא הופחת או נעלם .אפילו הקמתה
של מדינת ישראל לא שינתה תמונה זו בהרבה ,משום
שהמחסור במשאבי טבע גורם לכך שישראל ממשיכה
להישען בעיקר על רמת ההשכלה המושגת על ידי
אוכלוסייתה לצורך יצירת הון.
קיים קשר בין רמת החינוך הגבוהה המושגת על ידי
יהודים לבין המגמות במבנה התעסוקה וההכנסה הגבוהה
מהממוצע ,אפילו במדינות העשירות ביותר .למרות
ההבדלים הקיימים בין המדינות ברמת התפתחותן וברמת
המודרניזציה שלהן ,ניתן להבחין בקווי דימיון משותפים
במגמות התעסוקה בקהילות היהודיות השונות .לדוגמא,
כמעט בכל הארצות שבהן חיים יהודים ,רק שיעור נמוך
מאוד של יהודים צעירים מועסקים כפועלים בבתי חרושת
ובתעשייה .שיעור העבודה בתחומי המסחר והעסקים
נותר יציב או נוטה לירידה ,בעוד שיעור אלה המועסקים
במקצועות חופשיים ,עבודות טכניות ,תפקידים ניהוליים
ופקידותיים עולה .בצרפת ,סקרים מצביעים על כך ש־25%
מהיהודים הם בעלי מקצועות חופשיים כגון רופאים ,עורכי
דין ורואי חשבון ,ושיעור בלתי־פרופורציונלי של יהודים
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נמנים על משלמי המיסים הגבוהים ביותר .בכל הקהילות
שבהן נתונים אלה נגישים ,בלטו הנשים במגמות הללו,
ויחד עם רכישת השכלה ברמה הגבוהה בממוצע מזה של
הגברים ,ניתן כיום גם להבחין בכניסתן לעולם המקצועות
החופשיים והניהוליים.
בהתבסס על נתונים אלה ,ניתן לשער כי אילו כל
היהודים שמחוץ לישראל היו חיים במדינה אחת ,היתה
זו מדינה בה אחת ממערכות הכלכלה המפותחת ביותר,
כשהחינוך הוא המשאב ה'טבעי' העיקרי שלה .תושבי
מדינה דמיונית זו היו עוסקים בעיקר במקצועות שנדרשת
להם רמת לימודים גבוהה .זו היתה מדינה שוויונית באופן
יחסי ,עם רמת שוויון בין גברים לנשים הגבוהה מהממוצע,
ורמות תעסוקה ופריון גבוהות( .כמובן ,חשוב לציין כי
במדינה דמיונית זו היה עדיין צורך באיוש של משרות
בשירות הציבורי ,הממשלתי והעירוני על ידי יהודים,
ומשמעות הדבר כי שיעור האוכלוסייה שיועסק בעבודות
ברמות בינוניות ונמוכות יהיה גדול משיעור היהודים
המועסקים כיום בעבודות אלה ברוב מדינות העולם).

ישראל
ההישגים הכלכליים של ישראל ראויים להערכה ,כאשר
לוקחים בחשבון את מספר השנים הקטן יחסית של קיומה,
ואת האתגרים הרבים שניצבו בפניה .המשמעותי ביותר
מביניהם הוא אולי העובדה שרוב היהודים שעלו לישראל
באו מארצות בהן רמת הפיתוח הכלכלי נמוכה .לפי מדדים
מסוימים ,כגון התמ"ג לנפש או שיעור מקבלי התואר
בהשכלה הגבוהה ,היהודים בישראל נמצאים במקומות
נמוכים יותר מאשר יהודים בארצות אחרות ,עובדה המעלה
שאלות ביחס לפוטנציאל הכלכלי ארוך הטווח של ישראל.
בכל מקרה ,אין זו גוזמה לקבוע כי מצבה הכלכלי
הנוכחי של ישראל הוא בבינת פלא היסטורי .בתחילת
המאה ה־ ,19מספר היהודים שחיו בשטח של מדינת ישראל
כיום היה כ־ ,50,000פחות מ־ 0.5%מסך  11מיליון היהודים
שחיו אז בעולם .ב־ 1948מספרם עלה לכ־ ,650,000קרוב
ל־ 6%מהיהודים שנותרו בחיים לאחר השואה .כבית
הלאומי של העם היהודי קלטה מדינת ישראל קרוב ל־3
מיליון עולים חדשים מאז תקומתה .רובם המכריע באו
מארצות מצוקה שבהן ההכנסה לנפש נמוכה בהרבה מזו
שבישראל .עבורם ,ויחד איתם ,ישראל התמסרה לפרויקט
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המשבר הכלכלי העולמי :מראה מן הזווית הישראלית
החל מ־ ,2004לאחר התאוששות מהירידה הכלכלית שהתלוותה לאינתיפאדה השניה ,התמ״ג הישראלי צמח בשיעור
שנתי של קרוב ל־ 5%עד לסוף  .2008במהלך שלושת רבעי השנה הראשונים של  2008הגידול בתמ״ג נותר חיובי,
אך הואט בכל רבעון .במהלך הרבעון האחרון של  2008והרבעון הראשון של  2009נכנסה ישראל לתקופה קצרה
של מיתון ,כאשר התמ״ג הצטמצם בשיעור שנתי של  1.5%ו־ 3.2%בהתאמה .במהלך הרבעון השני של  2009ישראל
יצאה ממיתון קצר זה ,ונרשם שיעור צמיחה של  .1%נכון למועד פרסום זה ,בנק ישראל צופה כי ישראל תסיים את
 2009בשינוי שנתי של  0%בתמ״ג ושיעור צמיחה שנתי של  2.5%ב־ .2010החל ב־ 2004ועד ל־ 2008שיעור האבטלה
בישראל החל לעלות ובעת פרסום זה שיעור האבטלה הינו  ,8%מעט פחות מהתחזית המקורית.
בניגוד לארה״ב ולמשקים גדולים אחרים ,הבנקים בישראל נותרו יציבים במהלך המשבר; לא פותחו מכשירים
פיננסים מורכבים בעלי סיכון גבוה בשוק ההון הישראלי; לא התפתחה בועה במחירי הנדל״ן; ולמשקי הבית בישראל יש
רמת חיסכון גבוהה באופן יחסי .המנהיגות הכלכלית של הממשלה ושל בנק ישראל נקטה צעדים כלכליים ומוניטאריים
על מנת להדוף את השפעת המשבר הכלכלי העולמי על כלכלתה של ישראל .מדיניות זו זכתה לתשבחות מכלכלנים
וממוסדות פיננסיים ברחבי העולם .מדרגי פיץ׳ ( ,)Fitch Ratingsמודי׳ס ()Moody’s Investment Services
ו־ S&Pשבו ואישררו את דירוג האשראי של ישראל .פיץ׳ ציינו כי ישראל הינה אחת מתוך ארבע מדינות בלבד בעלות
דירוג  A−שיצאו מהמיתון ב־ .2009ישראל גם צפויה לשפר את המעמד שלה בנוגע ליחס שבין החוב לתמ״ג שנותר
יציב ועמד על־ ,80%בעוד שבכלכלות מפותחות אחרות היחס עלה.
בעת פרסום זה ,מדד תל־אביב  ,100הכולל את  100החברות בעלות ערך השוק הגבוה ביותר בבורסת תל אביב,
עלה ב־ 60%בשנה החולפת ,ונמוך רק ב־ 15%מהרמה הגבוהה ביותר ,אליה הגיע ב־ .2007בקיץ
האחרון Morgan Stanley Capital International ,הודיעה כי החל ממאי  2010ישראל
תסווג כ׳שוק מפותח׳ בניגוד לסיווגה הנוכחי כ׳שוק מתפתח׳ .שינוי זה עשוי למשוך משקיעים חדשים
סיווגה של
רבים לשוק המניות הישראלי.

ישראל,
פיתוח כלכלי וחברתי המהווה – או שצריך היה להוות –
נשוא קינאתם של מדינות מתפתחות אחרות.
כיום חיים בישראל למעלה מ־ 40%מכלל  13מיליון
יהודי העולם .התמ"ג הכולל מתקרב ל־ 200מיליארד דולר,
ובמדד הפיתוח האנושי ישראל מדורגת במקום ה־ 27מתוך
 179מדינות .לפי קרן המטבע הבינלאומית ,התמ"ג לנפש
של ישראל (כולל האוכלוסייה הלא־יהודית) ב־ 2008היה
 28,474דולר ,נתון הממקם את ישראל במקום ה־ 31במדרג
של  180מדינות .ב־ 2010ישראל אמורה להצטרף לארגון
המדינות המפותחות  ,oecdדבר שיביא להכרה רחבה
יותר במעמדה הכלכלי המתקדם ובעמידתה ברשימת
הקריטריונים המאפיינים כלכלות מפותחות.
לישראל כלכלה פוסט־תעשייתית ,עם מגזר הולך וגדל
של נותני שירותים .החקלאות ,שהיתה פעם מקור המחיה

העיקרי של המדינה היהודית ,מספקת
כיום רק שני אחוזים מכלל התעסוקה.
תעשיות יצרניות מסורתיות הולכות
ומצטמצמות .בישראל יש שיעורים
גבוהים של יבוא/יצוא ביחס לתוצר
הלאומי ,ולכן היא תלויה במידה ניכרת
בתנאים כלכליים בינלאומיים.
במהלך  25השנים הראשונות של
ישראל ,כלכלתה צמחה במהירות
מסחררת של למעלה מ־ 10%מדי
שנה; התמ"ג גדל בשיעור של קרוב
ל־ ,6%מבלי להתפשר על רמת
השוויון הכלכלי הגבוהה יחסית.
בעקבות מלחמת יום הכיפורים

החל ממאי
 ,2010כ״שוק
מפותח״
עשוי למשוך
משקיעים
חדשים
לבורסה
הישראלית
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תרשים  :1תכנית הצמיחה ארוכת הטווח של ישראל; 2007–1950

מסלול הצמיחה ארוך־הטווח של ישראל
תמ”ג לנפש*2009–1950 ,
אקסטרפולציה של
מסלול הצמיחה
בין השנים 1950–1972

$28,258

צמיחת התמ״ג לנפש
בין השנים 1973–2009

$15,742

האתגר של
ישראל:
להתמודד
עם הפריון
הנמוך ועם

$4,845
2005 2009

2000

1995

1990

* בהתאם לדולרים בינלאומיים של שנת  ;2005סולם מעריכי )לוגריתמי(
מקור :בן דוד ופפל ) (1998כתב העת לכלכלה וסטטיסטיקה )מעודכן(

ההשתתפות

והמשבר הכלכלי של שנות ה־,'70
ישראל חוותה עשור של צמיחה
הנמוכה יחסית
יחסית נמוכה ואינפלציה דוהרת.
של מגזרים
תוכנית הייצוב של  1985העלתה
את ישראל על נתיב של ממשלה
שונים בכוח
קטנה יותר ושל כלכלה פתוחה ,דרך
שהטביעה את חותמה על הכלכלה
העבודה
עד היום .אך למרות יישום מוצלח
של והתגברות על היפר־אינפלציה
של אותה עת ,רמת הצמיחה לנפש לא
חזרה לשיעוריה הקודמים ,וגדלה בשיעור שנתי ממוצע
של  .1.5%פירוש הדבר שמאז אמצע שנות ה־ ,'70מסלול
הצמיחה ארוכת הטווח של ישראל הרחיק אותה מכלכלות
מתקדמות .אילו ישראל היתה ממשיכה בקצב הצמיחה בו
החלה בראשית שנות קיומה ,היא היתה ממוקמת כיום
בין המשקים המובילים בעולם .עם זאת ,יש לזכור כי קל
יותר להגיע לשיעורי צמיחה גבוהים במשק לא מפותח,
בעוד שבמשקים מפותחים ,הצמיחה לרוב מתונה יותר.
אתגר שעל ישראל להתמודד מולו הוא הפריון
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1985

1980

1975

1970

1965

1960

1955

1950

הנמוך וההשתתפות הנמוכה יחסית של מגזרים שונים
באוכלוסיה בכוח העבודה .בעיות אלה הובילו לעלייה
בעוני ,הגדל בהתמדה מאז שנות ה־ '70של המאה ה־.20
ב־ 1979חיו כרבע מהמשפחות בישראל מתחת לקו
העוני (בהתבסס על הכנסתן בפועל ,לפני רשת הביטחון
הסוציאלית של תשלומי רווחה ושל מסים) .כיום שיעור
זה צמח וכולל יותר משליש מהמשפחות בישראל.
במובנים של הכנסה נטו ,לאחר תשלומי רווחה ומסים,
כחמישית מהמשפחות חיות מתחת לקו העוני ,אז וגם
עתה .משמעות נתון זה היא שהממשלה נאלצה להגדיל
שמר את רמות
בהתמדה את תשלומי העברה רק כדי לַ ֵּ
העוני שהיו קיימות לפני כן.
מאפיין אחר של מגמות אלה היתה העלייה בשוני
בהכנסה בפועל ,לפני תשלומי רווחה ומסים( .תשלומי
רווחה ומסים מצמצמים את הפער בהכנסה נטו ומרככים
את השפעתו) .פערים אלה הם בין הגדולים הקיימים
במערב ,והם עולים בהתמדה מאז שנות ה־ .70בהקשר זה,
חשוב לציין כי ישראל מגדירה עוני באופן שונה מארה"ב.
ארה"ב מודדת עוני בהתבסס על מושג סף העוני ,כלומר
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תרשים  :2אחוזי המשפחות באוכלוסיה
החיות מתחת לקו העוני

הפערים
בהכנסה נטו
בישראל הם
בין הגדולים
במערב,
הערכת הממשלה הפדרלי לגבי הנקודה שמתחתיה יש
למשק בית בגודל נתון הכנסה במזומן שאינה מספיקה
לצרכי מחיה וצרכים מינימליים אחרים( .יצויין כי זה זמן
חלוקות הדעות בנוגע למדד זה ומדינות אחדות בארה"ב וכן
הקונגרס שוקלים להחיל שיטת מדידה חלופית) .ישראל,
לעומת זאת ,מגדירה עוני כמדד יחסי־ 50%מההכנסה
החציונית הנגישה ,כלומר זו שנותרת לאחר תשלומי
העברה ורווחה .במובן זה ,עוני בישראל קשור פחות לרמת
ההכנסה האבסולוטית ,ויותר לחוסר שיוויון .העולה מכך
הוא למרות ששיעור העוני (לפני תשלומי ההעברה) עלה
בהתמדה ,הרי באופן אובייקטיבי מצב העניים כיום טוב
יותר ממצבם לפני כמה עשורים.
צירוף הבעיות והאתגרים יצר מציאות של כלכלה
וחברה דואלית ,תופעה שהתגברה בשנים האחרונות.
לישראל יש מגזר מתקדם עם פריון עבודה גבוה במיוחד
ותעשיות המתחרות בשוקי העולם ,ומצד שני – מגזרים של
תעשייה מהסוג הישן ושל נותני שירות ,שבהם לא נעשה
שימוש מספיק בטכנולוגיה ועובדיהם לרוב מיומנים פחות.
פער כלכלי־טכנולוגי זה מסביר את הפערים בשכר העבודה

והם עולים

והינו אחד הגורמים לאי השוויון הגדל
במשק .מקור שני של דואליות וקיטוב בהתמדה
סוציו־אקונומי הוא השיעור הנמוך
של משתתפים בכוח העבודה מבין מאז שנות
הגברים החרדים והנשים הערביות.
נתונים לגבי הכנסה והון ה ,’70-אך
מצביעים על המשאבים הקיימים של חשוב לציין כי
החברה ,אך לא בהכרח קובעים את
היעדים או המטרות שעבורם הם שיטת המדידה
בוחרים להוציא את ההכנסות .בתוך
ישראל ,הערכה ראשונית טובה על גורמת לעיתים
האופן שבו החברה בוחרת להשתמש
במשאביה הכלכליים מצויה בתקציב לעיוותים
השנתי של ממשלת ישראל .התקציב של התמונה
לשנת הכספים  2009עומד על 327
מיליארד ש"ח ,או כ־ 86$מיליארד
דולר ,שמתוכם כשליש –  111מיליארד  29$( ₪מיליארד
דולר) הם החזרי חובות .הסעיפים הגדולים ביותר בתקציב
שנותר הם  46מיליארד  12$( ₪מיליארד דולר) לביטחון;
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תרשים  :3רמת ההשכלה של כוח העבודה בישראל
התפלגות ההשכלה ,2000 ,בכוח העבודה האזרחי (גילאי )15+

עד  12שנות לימוד
51.20%
* ₪4,843
 39%מועסקים

השכלה על־תיכונית
18.80%
* ₪7,768
 67%מועסקים

*הכנסה חודשית ברוטו של שכירים   1999 ,מקור :דן בן דוד

 38מיליארד  10$( ₪מיליארד דולר) לביטוח לאומי
ופנסיות;  30מיליארד  8$( ₪מיליארד דולר) לחינוך; ו־16
מיליארד ( ₪כ־ 4$מיליארד דולר)
לבריאות .מעבר לדגש המובן והידוע
יהודי ארה”ב
על ביטחון ,ברור כי כמו כלכלות
מפותחות אחרות ,ישראל משקיעה
– רק 2%
הרבה מאוד בהון אנושי.
סביר לטעון כי בהתבסס
באוכלוסייה,
על כך שחלק ניכר של התקציב
הישראלי מופנה לביטחון המדינה,
אך למעלה
לחינוך תושביה ולהבטחת רווחתם
ממאה
ובריאותם ,התקציב משקף את
סדרי העדיפויות הקולקטיביים של
ברשימת 400
ישראל ,ובתור שכזה הוא מגדיר את
עשירי אמריקה אופי ההוצאות של קהילה יהודית,
על פי סדר הקדימויות היהודי שלה.
ישראל ,מתוקף מעמדה כמדינה,
משתמשת במנגנון של משא ומתן ציבורי על
מנת לקבוע את סדרי הקדימויות של הקהילה.
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אולם בקהילות יהודיות מחוץ לישראל אין מוסד
המשתווה לריבונות היהודית האחראית על הקצאת
משאבים ציבוריים ,כלומר אין מנגנון מרכזי כמו תקציב,
שנבחרי ציבור מחליטים עליו לאחר דיון ומשא ומתן על
סדרי העדיפויות .אף על פי כן ,יתכן שניתן יהיה לספק
בהקשר לכלכלת יהדות ארה"ב ,אינדיקטורים כלכליים
מרכזיים למשאבים יהודיים ואופן הקצאתם ,כפי שיפורט
בהמשך.

ארה"ב
יהודי ארה"ב ממשיכים ליהנות מרמת מחיה גבוהה ,יחסית
לממוצעים לאומיים במקומות אחרים ויחסית לקבוצות
אתניות ודתיות אחרות בארה"ב .בהתבסס על ניתוח נתונים
מ־ ,1998העושר החציוני של משפחות בארה"ב שגודלו
כיהודים היה ( 151,000$בדולרים של שנת  ,)2000יותר מפי
שלושה ממדגם החציון של  .48,000$יש לשים לב שהעושר
מוגדר כשילוב של הכנסה ,רכוש ונכסים אחרים .לפי סקר
האוכלוסייה הלאומית היהודית מ־The 2001( 2001
 ,)National Jewish Population Surveyההכנסה
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מ

הערכה של ״התמ״ג היהודי״ העולמי

מדד כלכלי בסיסי של מדינה כלשהי הוא התמ״ג שלה (והתמ״ג לנפש) .אף שזה מדד מוגבל ,הוא יכול להיות שימושי
ליצירת דירוג בסיסי ,לקביעת מיקומם של משקים ,ולקבלת תחושה של עושר יחסי של מדינות ושל משאבים שמדינות
יכולות לגייס .אמנם העם היהודי אינו מצוי כולו בארץ אחת ,אך יש תכונות של סולידריות קולקטיבית שבגללן ראוי
לבנות ״תמ״ג יהודי״ על מנת לקבל הבנה רחבה של סך המשאבים הקיימים לעם היהודי וכיצד הם מחולקים בין
הקהילות היהודיות השונות.
מחקר מעין זה לא בוצע ולכן אנו מציעים את הדברים הבאים כמסגרת שיכולה לכוון את מחשבתנו בנדון .לדוגמא,
בניסיון להעריך את התמ״ג של יהודים ברחבי העולם ,ניתן להתחיל בנקודת פתיחה שמרנית ולשער כי המעמד
הכלכלי של היהודים משקף את הממוצע הכלכלי של הארצות בהן הם מתגוררים .בהתבסס על הנחה זו ,התמ״ג
היהודי העולמי הינו כ־ 500מיליארד דולר .אולם אם מתבססים על השערה יותר ריאלית ,לפיה ההכנסה הממוצעת
של יהודים לרוב גבוהה מהממוצע (או מההכנסה החציונית) של כלל האוכלוסיה ,ההערכה של התמ״ג היהודי תהיה
שונה .השאלה אז תהיה – בכמה יותר גבוהה? נתונים על הכנסה ממוצעת של יהודים בארצות השונות נדירים וקשים
להשגה ,ולכן במסמך זה אנו מניחים מספר הנחות כלליות ,רק כדי להדגים כיצד כלי אנליטי מעין זה יכול לעבוד.
למשל ,בטבלה זו אנו מעריכים כי בכל המדינות ,מלבד ישראל ,התמ״ג היהודי לנפש גבוה ב־ 50%מהתמ״ג הממוצע
לנפש באותה ארץ – כלומר שאנו משתמשים בפקטור של  1.5לצורך הכפלת התמ״ג הממוצע לנפש על מנת ליצור
את התמ״ג היהודי ׳המשוער׳ לנפש ,ואת המספר החדש הזה אנו מכפילים במספר היהודים החיים בכל מדינה על
מנת להגיע לתמ״ג היהודי המשוער .בהתבסס על הנחה זו ,אומדן התמ״ג היהודי היה עולה מ־ 500מיליארד לקרוב
ל־ 700מיליארד דולר ,כפי שנראה מהטבלה המובאת מטה.
ברור כי נדרש מחקר רחב יותר על מנת להגיע להשערות מדויקות יותר של הפקטור הנכון לכל מדינה בפני עצמה.
מחקר מעין זה עשוי לגלות כי בחלק מהמדינות הפקטור צריך להיות הרבה יותר גבוה או נמוך מאשר הפקטור שנעשה
בו שימוש כאן ,וכי יש צורך לעדכן את ההשערה של  700מיליארד דולר .מכל מקום ,נתון התחלתי זה צריך לספק לנו
מסגרת מועילה לשקול אפשרויות לקביעת מדיניות בנוגע ליכולת הקיימוּת ( )sustainabilityוהגידול באוכלוסיה
היהודית ברחבי העולם .אנו מציעים רעיון זה ,ומקווים כי הוא יעורר עניין והמשך מחקר וניתוח.

החציונית למשק בית יהודי הייתה כ־ 50,000$בהשוואה
לכ־ 45,000$בכלל משקי הבית בארה"ב ,כפי שדווח ע"י
ה־( Census Bureauהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה).
יהודי ארה"ב מהווים כשני אחוזים מהאוכלוסייה ,אך
יותר ממאה מתוך ה"פורבס ( "400רשימת העשירים ביותר
באמריקה) הינם יהודים .ישנם ,כמובן ,גם יהודים בעלי
הכנסות נמוכות יותר ,במיוחד בקרב האוכלוסייה החרדית,
אך שיעורם נמוך יותר לעומת האוכלוסייה בכללותה.
כפי שצוין לעיל ,התקציב הפדראלי בארה"ב אינו מקביל
לתקציב בישראל מבחינת השלכותיו על הבחירות של
החלקים היהודיים של החברה בנוגע להוצאות ,תעסוקה
ואורח החיים .אולם כשנתבונן בתקציבים התפעוליים

השנתיים של הארגונים היהודיים הגדולים ביותר ,נוכל
להפיק ,לכל הפחות ,אומדן ראשוני של "תקציב יהודי".
בהתבסס על מחקר שנערך ע"י מרק פרלמן וגרי
רוזנבלט ,עבור השבועון  ,Jewish Weekועל סמך
מסמכים נגישים לציבור של יותר מ־ 400ארגונים יהודיים
ללא כוונות רווח ,התקבל אומדן ראשוני של  6.7$מיליארד
דולר כ'תקציב יהודי' בארה"ב .אך המספר אינו מעריך
נכונה את סך הכספים הניתנים לצרכי תמיכה בארגונים
יהודיים ,מכיוון שארגונים דתיים פטורים ממילוי דו"1חות
מס נגישים לציבור .מעבר לכך ,ארגונים אלה מדווחים,
אם בכלל ,רק על נתונים פיננסיים חלקיים ,על אף שישנם
מספר מקורות המספקים מידע על התנועה הרפורמית
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טבלה  :2הערכת התמ״ג היהודי ללא פקטור להתאמה

המדינה
קנדה
אוסטרליה
צרפת
ארה"ב
בריטניה
גרמניה
ישראל
ארגנטינה
ברזיל
רוסיה
אוקריינה
דרום אפריקה
אחרים
סך הכל
ממוצע משוקלל

דרוג
HDI
2009
4
2
8
13
21
22
27
49
75
71
85
129

תמ"ג
לראש
(ב־$
ארה"ב)
39,098
36,918
34,205
47,440
36,358
35,539
28,474
14,408
10,466
15,948
7,342
10,136
36,335

תמ"ג יהודי
(היהודים
הם הערכה
ממוצעת)
במיליון דולר
ארה"ב
14,662
3,950
16,589
250,246
10,653
4,265
158,572
2,637
1,005
3,349
543
720
35,208
502,398
36,335

והתנועה הקונסרבטיבית בארה"ב( .לדוגמה ,המחקר אינו
כולל קבוצות כמו חב"ד – לובביץ' ,שמבחינה ארגונית
פזורה במקומות שונים ,וההנחה היא שתקציבה הינו
בסדר־גודל של כמיליארד דולר לשנה; או איחוד הקהילות
האורתודוקסיות ( )OU – Orthodox Unionשההערכה
היא כי מחלקת הכשרות שלו מספקת לארגון מאות מיליוני
דולרים ).סכום זה גם אינו כולל גורמים פיננסיים מתווכים
כגון הפדרציות היהודיות וקרנות קהילתיות שונות ,מכיוון
שעל פי רוב הם מחלקים את הכסף לארגונים ופעילויות
אחרות .אם נוסיף את ההכנסות שלהם ונתחשב בתקורה
( )overheadשל הארגונים ובפעילויות נוספות שלהם,
נגיע לתקציב יהודי שנתי שנע בין  6.7$ל־ 10מיליארד
דולר.
כדי לבחון את סדרי העדיפויות של החברה היהודית
כפי שהם משתקפים ב'תקציב' ,סיווגנו בקטגוריות את
נתוני ההכנסה של כל ארגון בהתאם לסיווג שיטתי של
השירותים כמו חינוך וחיי קהילה .הנתח הגדול ביותר של
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אוכלוסיה
יהודית
הגדרה
בסיסית
2009
375,000
107,000
485,000
5,275,000
293,000
120,000
5,569,000
183,000
96,000
210,000
74,000
71,000
969,000
13,827,000

פקטור
התמ"ג
היהודי
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5

התמ"ג
היהודי
המשוער
לראש
58,647
55,377
51,308
71,160
54,537
53,309
31,321
21,612
15,699
23,922
11,013
15,204
54,502

תמ"ג יהודי (זהה
לתמ״ג ממוצע
לנפש) במיליון
דולר ארה"ב
21,993
5,925
24,884
375,369
15,979
6,397
174,429
3,955
1,507
5,024
815
1,079
52,812
690,169
49,915

הכספים מושקע ברווחה חברתית ( 36אחוזים) ,לאחר מכן
בחינוך ( 32אחוזים) ,ומעניין להיווכח שהיחס אינו שונה
בהרבה מזה של התקציב של ישראל;  17אחוזים של
השירותים המסופקים משמשים לחיי קהילה 4 ,אחוזים
להסברה 2 ,אחוזים לאומנויות ,ופחות מאחוז אחד ליחסי
ישראל – ערב.
במונחים של צורת זרימת הכסף דרך מערכת
הארגונים ללא מטרת רווח ,למרות שלא קיימת מערכת
מרכזית רשמית של גביה והקצאה ,עדיין קיימת רמה
גבוהה יחסית של ריכוזיות .למעלה מ־ 25אחוזים מכלל
הכספים מגיעים דרך מערכת הפדרציה היהודית ,ו־30
אחוזים מכלל ההכנסה מרוכזים בעשרת הארגונים ללא
כוונת רווח הראשיים ,כולל המגבית היהודית המאוחדת
( )ujaשל ניו יורק ,הסוכנות היהודית לישראל ,הדסה,
הג'וינט (American Jewish Joint Distribution
 ,)Committeeישיבה יוניברסיטיFEGS Health and ,
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תרשים  :4׳התקציב היהודי׳ לפי קטגוריות.
2% 2%

הפילנתרופיה
היהודית

4%

בארה”ב עוברת
מנתינה לרווחת

7%

יהודים אל
36%

נתינה לרווחת

17%

האוכלוסייה
הכללית
בארה”ב או

32%
-

( Human Servicesמערכת בריאות ושירותי רווחה),
והמרכז הגריאטרי היהודי.
כשמתחילים לחשוב על סך ההוצאה הקולקטיבית
בעולם היהודי ,מעניין לבחון את היחס בין התקציב
הישראלי ו'התקציב היהודי' .מנקודת מבט יהודית גלובלית,
כשכוללים את הוצאות ממשלת ישראל – למרות אופיין
הבלתי־וולונטרי – בחישוב התקציב היהודי הגלובלי ,ניתן
לטעון שישראל מוציאה סכום הגדול פי  3עד  5מההוצאה
של קהילות יהודיות מחוץ לישראל על הקולקטיב היהודי.
(חישוב זה מתבסס על הנחה של  2/3מהתקציב הישראלי

טבלה  :3חלוקת התוצר המקומי הגולמי
(תמ״ג) היהודי במספר הארגונים.
ארגונים
 10הארגונים המובילים
 20הארגונים המובילים
 30הארגונים המובילים
 50הארגונים המובילים
 100הארגונים המובילים

חלק התמ"ג
30%
41%
50%
62%
80%

בעולם כולו

שאינו מיועד לתשלום חובות ,כלומר  54$מיליארד דולר,
לעומת תקציב יהודי של לפחות  6.7$מיליארד עד 10$
מיליארד דולר ,אך עשוי להיות כפול ,אם תהיה גישה לכל
הנתונים ).אם נתקדם עם הלך מחשבה זה ,ניתן יהיה לטעון
שתקציב מדינת ישראל הוא המסמך הראשי המשקף את
סדרי העדיפויות הקולקטיביים של העם היהודי ,ועליו
צריכה להתמקד תשומת הלב של כל היהודים ,לא רק אלה
הגרים בישראל.

מגמות ארוכות טווח בפילנתרופיה
היהודית והמשבר הכלכלי
בהקשר האמריקני
הפילנתרופיה היהודית בארה"ב הראתה מספר מגמות
עיקריות ארוכות טווח .הראשונה היא מעבר לקראת ביזור
וריבוי מגוון הגורמים המקצים דולרים פילנתרופיים ,תופעה
שניתן לראותה בבירור בעיקר בירידת בסיס התרומות של
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רוב הפדרציות ובעלייה ,בין השאר ,של קרנות משפחתיות
ופרטיות ,קרנות בייעוץ התורם ,ושווקים פילנתרופיים
אלקטרוניים .השנייה היא המעבר מנתינה למטרות
ופרויקטים שנועדו רק או בעיקר לרווחתם של יהודים אל
פרויקטים שנועדו לרווחת כלל האוכלוסייה והעולם כולו,
כשמדי פעם מוסברת נתינה זו כמוּנעת מערכים יהודיים.
אם נחבר את הרמה של הנתינה הפילנתרופית יחד עם
יעדיה ,נראה כי הנתינה היהודית למטרות צדקה תואמת
את המצופה בהתבסס על ההון היהודי ,אך גבוהה הרבה
מהמצופה ,בהתבסס על גודל הקהילה היהודית
האמריקנית .מבין  60התורמים האינדיבידואליים
הגדולים ביותר ,הנקובים ב־ Chronicle of
 Philanthropyמ־ ,2005לפחות
חמישה עשר ( )25%מתוכם יהודים.
בסיס התורמים בין  2001ל־ ,2003יהודים תרמו 16
אחוזים מתוך כלל הערך הדולרי של
לפדרציות
כל תרומות הענק ( )mega-gifts
של מיליון עד  10מיליון דולר .רשימת
הצטמצם
חמשת התורמים המובילים באזור ניו
יורק ב־ 2004כוללת יהודים בארבעת
בשני העשורים
המקומות הראשונים ,ומתוך 100
האחרונים
קרנות הצדקה הגדולות ביותר
בארה"ב ,שמונה נוסדו על ידי יהודים.
מ 900-לפחות
מגוון המטרות הפילנתרופיות
של תורמים יהודיים התרחב באופן
מ 500-אלף,
משמעותי ,ורוב התורמים היהודים
בעוד שגיל
תורמים הן למטרות יהודיות והן
למטרות כלליות "אוניברסליות".
התורמים
ישנה עלייה ניכרת בתרומות
לאוניברסיטאות ,בתי חולים ומוסדות
עולה בהתמדה
תרבות כלליים .במקרים מסוימים
מוסדות אלה נוסדו על ידי יהודים.
לפי הערכה אחת ,כעשרה אחוזים
מהיהודים תורמים  100$או יותר למסע גיוס כספים
של פדרציה יהודית 21 ,אחוזים תורמים  100$או יותר
למטרות יהודיות אחרות ו־ 38אחוזים תורמים 100$
או יותר למטרות שאינן יהודיות .הערכות של ממוצע
התרומות לפדרציות נעות בטווח רחב ,מפחות מ־100$
לנפש ליותר מ־ .200$סטטיסטיקה אחרת מדגישה את
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מידת המעורבות של הקהילה היהודית בסביבתה הרחבה
יותר בארה"ב 11 :מתוך  20התורמים המובילים ברשימת
"פורבס  "400ב־ 2004הם יהודים ,אך עיקר התרומות אינן
ניתנות למטרות יהודיות .בין  2001ל־ ,2003רק  21אחוזים
מכל התרומות של למעלה מ־ 10$מיליון דולר שניתנו ע"י
תורמים יהודיים ,ורק  5אחוזים מהערך הדולרי הכולל של
תרומות אלה ,ניתנו למטרות יהודיות.
ישנם הבדלים בתוך הקהילה היהודית בין נתינה על
בסיס דתי לבין נתינה בעלת מאפיינים אינדיבידואליים
אחרים .לדוגמה ,בין תורמים יהודים שמזדהים
כאורתודוכסים ,הרוב נוטים לתרום באופן כמעט בלעדי
למטרות יהודיות ,כלומר לארגונים ופרויקטים שנועדו
לשרת יהודים וצרכיהם .יהודים ליברלים (במובן הדתי)
חילונים נוטים לחלק את תרומותיהם או להעדיף מטרות
יותר כלליות .תורמים יהודים רבים רואים בתרומות
למטרות כלליות ביטוי לזהותם היהודית – כדרך שמציגה
את הקהילה היהודית הרחבה באור חיובי יותר ,או כביטוי
למסורת היהודית של צדק חברתי המושרשת בערכי
הנביאים .המגמה ,לפחות אצל יהודים צעירים יותר
ודתיים פחות ,היא לתרום למטרות כלליות (אוניברסליות)
יותר מאשר למטרות יהודיות (מקומיות) .למעשה ,יהודים
שתורמים למטרות כלליות רואים בכך ביטוי לערכים
יהודיים ולמניעים היהודיים שלהם ,ויתכן שאינם רואים
באהדה את האבחנה בין תרומה לעולם לבין תרומה
ליהודים.
מבנה הפילנתרופיה באופן כללי ,אך יותר מכך בעולם
הנתינה היהודי ,שונה מאוד היום מזה שהיה לפני ארבעים
שנה .פדרציות יהודיות ממשיכות לשמש כמוסדות
מרכזיים לתיאום ופיתוח ברמה הקהילתית המקומית,
אך מסעי גיוס כספים שנתיים מדשדשים במקום ובסיס
התורמים לפדרציות הצטמצם .לפי "תדרוך המנהיגות" של
ה־) ,ujc (UJC Leadership Briefing 2009הגיל
הממוצע של התורמים לפדרציות עלה ומספר התורמים
ירד במשך שני העשורים האחרונים מקרוב ל־ 900אלף
לפחות מ־ 500אלף .בנוסף לכך ,התורמים לפדרציות נותנים
תרומות ייעודיות ו/או תורמים לקרנות בייעוץ התורם,
אשר על אף היותן מנוהלות ע"י הפדרציה ,הן מאפשרות
לתורמים פיקוח ישיר על הקצאתם הפילנתרופית .במקביל,
ישנה עלייה בתפקיד שנוטלות הקרנות העצמאיות במימון
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פרויקטים חדשים ובקביעת סדרי העדיפויות של הקהילה.
התרומות למטרות ישראליות לא פחתו ,אך המערכת
הממורכזת של גיוס כספים וחלוקתם פינתה את מקומה
לצורות ישירות יותר של מעורבות פילנתרופית .ולבסוף,
בכל התחומים ומכל הבחינות ,הפעילות הפילנתרופית
הפכה "מכוונת־תוצאות",)results oriented ( ,
אסטרטגית ומקצוענית יותר.

מערכת הפדרציות
הפדרציה היהודית הראשונה נוסדה בבוסטון ב־ 1895כדי
למ ְר ֵּכז את גיוס הכספים וחלוקתם למטרות חברה ורווחה,
ַ
וכך להשיג יעילות רבה יותר .במהלך הרבע הראשון של
המאה ה־ 20הוקמו פדרציות של ארגוני צדקה יהודיים
בערים ובתחומי המרכזים העירוניים הגדולים בכל רחבי
צפון אמריקה .עד לאמצע המאה ,יהודי אמריקה ייסדו
מערכת פילנתרופית יוצאת מן הכלל לצרכי תמיכה בחיים
יהודיים בארה"ב ובקנדה .ואכן ,מערכת גיוס הכספים
הקהילתית המרכזית של הפדרציות שימשה כמודל
למקבילתה הכללית “ ,”The United Wayכפי שמצויין
באתר האינטרנט הרשמי של ארגון זה.
הפדרציות קיבלו על עצמן בהדרגה תפקידים חדשים,
כולל גיוס כספים משותף עם המגבית היהודית המאוחדת" –
ה־ )uja( United Jewish Appealכדי לתמוך במדינת
ישראל ובקהילות יהודיות חלשות ברחבי העולם .הדולרים
שגוייסו במסעי גיוס הכספים השנתיים של ה־ ujaחולקו
בין הסוכנות היהודית לישראל ,עבור פיתוח קהילתי
ויישוב מחדש של פליטים יהודים בישראל ,ובין הג'וינט
( ,)Jewish Joint Distribution Committee
לתמיכה בקהילות יהודיות נצרכות במקומות אחרים
בעולם .מספר הפדרציות גדל ועלה ליותר מ־ ,150ונוסד
ארגון גג' ,מועצת הפדרציות היהודיות' (מאוחר יותר
"איחוד הקהילות היהודיות") .כיום הפדרציות אחראיות
לתכנון הקהילתי ולתיאום השירותים החברתיים – חינוך,
רווחת הילד ,טיפול בקשישים ,שירותי משפחה ,תעסוקה
והדרכה – בנוסף לגיוס הכספים ולהקצאתם.
ערב המיתון של  ,2008מערכת הפדרציות נותרה
בתפקידה כשחקנית ראשית בפיתוח הקהילתי וכיצרנית
של גיוס כספים .מחקר שנערך לאחרונה מראה שב־,2005
כל הפדרציות היהודיות ביחד היו מדורגות כמס'  ,2לפי

סכום גיוס כולל של כ־ 2מיליארד דולר ,בסקירה השנתית
ה־ 15של ה־ Chronicle of Philanthropyשל 400
ארגוני צדקה (רשימת ארגוני הצדקה שמגייסים את
סכום הכסף הגבוה ביותר בארה"ב) ,וזאת בהנחה שהיו
מסופקים הנתונים המלאים על פעילות הגיוס שלהם.
ארגון הגג של הפדרציות ,ה־ ,ujcקיבל  534מיליון דולר
מפדרציות ומתרומות ישירות ,בעיקר עבור קהילות
שמעבר לים ,עבור הסוכנות היהודית (  )jafiוהג'וינט
( .)jdcבאותה שנה עצמה ,הפדרציות המקומיות גייסו
סכומים מרשימים במגוון אמצעים משלהם ,כולל מסעי
גיוס הכספים השנתיים ,מענקים
וקרנות הענקה ( :)endowment
פדרציית ה־ ujaשל ניו יורק גייסה סכום התרומות
 226מיליון דולר' ,הפדרציה היהודית/
הקרן היהודית המאוחדות של שיקגו האישיות
רבתי  Jewish United Fund ofעלה ,מפני
 Metropolitan Chicagoגייסה
 196מיליון דולר ,וארגון הגג של שבפדרציות
פילנתרופיה היהודית באיזור בוסטון
רבתי ה־  Combined Jewishהתמקדו

Philanthropies of Greater
 Bostonגייס  103$מיליון11 .

בתורמים

פדרציות יהודיות מקומיות הגיעו
לרשימת ה־ 400של הפילנתרופיה
ב־ ,2007בסך כולל של תרומות בשווי ביותר
של  1.7מיליארד דולר.
הטבלה לעיל מציגה את הישגי
גיוס הכספים של  11הפדרציות הגדולות ביותר לשנת
 .2008לרמות שנתונים אלה מרשימים ,הם מצביעים
על צמיחה נמוכה במסעי גיוס הכספים השנתיים לאורך
העשור האחרון ,בו הסכומים שגוייסו במסעי גיוס הכספים
השנתיים לא עלו (בדולרים "ריאליים״ ,כלומר בהתאמה
לכוח הקנייה) .כפי שצוין לעיל ,מספרים אלה מסווים את
השינויים שהתרחשו מתחת לפני השטח בהרכב בסיס
התורמים – מספר קטן יותר של תורמים ,הנותנים תרומות
גדולות יותר .בסיס התורמים המצטמצם ,משקף ,לפחות
חלקית ,מגמה כללית של התרחקות מנתינה לארגוני גג או
לארגוני צדקה המאוגדים כפדרציה( .ה־United Way
דיווחה על ירידה דומה של תורמים באותה תקופה ).מגמה

העשירים

המכון לתכנון מדיניות עם יהודי

4.5.10 13:32:45

71

11JPPPI2009PostInxed.indd 71

טבלה  :4תרומות למסעי גיוס הכספים השנתיים של פדרציות2008 ,
 UJAפדרציה של ניו יורק
הפדרציה של טורונטו
הפדרציה היהודית/הקרן היהודית המאוחדת של שיקגו רבתי
Jewish United Fund of Metropolitan Chicago
ארגון הגג של פילנתרופיה היהודית באיזור בוסטון רבתי ה־
Combined Jewish Philanthropies of Greater Boston
קרן  UJAופדרציה יהודית של דטרויט רבתי
UJA Foundation and Jewish Federation of Metro Detroit
פדרציית הקהילה היהודית של קליבלנד
פדרציית הקהילה היהודית של סן פרנסיסקו
פדרציית הקהילה המאוחדת של בולטימור
The Associated: Jewish Community
Federation of Baltimore
הפדרציה היהודית של מיאמי רבתי
הפדרציה היהודית של לוס אנג׳לס רבתי
הפדרציה היהודית של וושינגטון רבתי
סך הכול

סכום שגויס במסע גיוס
כספים שנתי* (במיליונים)
$153.7
$84.0
$83.3
$39.0
$42.2
$31.1
$23.0
$30.8
$22.0
$50.0
$26.0
$501.1

*הערה :סכומים אלה מתייחסים למסעי גיוס כספים שנתיים בלבד .פדרציות מגייסות כספים נוספים בעזרת מענקים ,מסעי חירום ,וקרנות הפועלות
על פי הנחיית התורם .מאחר שלפדרציות שונות יש שיטות שונות לרישום סוגי הכספים ,טבלה זו משקפת רק את מסעי גיוס הכספים השנתיים
שנרשמים באופן זהה אצל כל הפדרציות.

זו קשורה להפצה גדלה והולכת של מידע אודות הזדמנויות
לגיוס כספים ,מגמה המפחיתה את הצורך בסוכנויות
מתווכות ,במיוחד עבור בני הדור הצעיר יותר ,שהסבירות
שהם ישיגו מידע ישיר על אפשרויות לתרום גדולה יותר.
זוהי ,כנראה ,גם השתקפות של הגידול בגיוס הכספים
הישיר של ארגונים יהודיים מחוץ למסגרת הפדרציות ,כמו
גם חוסר האמון ההולך וגובר בארגוני גג גדולים וסלידה
ממה שנתפס כגיוס כספים שאינו אישי.
הירידה בהשתתפות במסעי גיוס הכספים של הפדרציות
התקזזה בארבע דרכים .ראשית ,סכום התרומות האישיות
עלה ,כיוון שהפדרציות התמקדו בתורמים הגדולים ביותר.
גיוס כספים אצל מספר קטן יותר של תורמים עשירים
מאוד דורש פחות עבודה ,ונראה שהוא גם ודאי מבחינת
תוצאותיו ,הרבה יותר מאיסוף תרומות אצל מספר גדול של
תורמים פחות אמידים .שנית ,הפדרציות השתפרו בתיווך
תרומות למטרות מסוימות ובסיוע לתורמים שלהן למצוא
מטרות לנתינה שהם חשים כלפיהן קשר אישי .שלישית,
הפדרציות הזמינו תורמים המעוניינים בשליטה רבה יותר
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על הנעשה בתרומותיהם ליצור "קרנות בייעוץ התורם"
וקרנות תמיכה .קרנות אלה בנויות באופן שבו הפדרציות
מקבלות ,רשמית ,את מירב השליטה בקרנות ,והתורמים
מייעצים להם למה להקצות את הכסף בהמשך .באופן
זה ,התורמים יכולים לקבל החזרי מס בשנה בה תרומתם
ניתנת לקרן ,אף אם הכסף עדין לא הוקצה .באופן תיאורטי,
הפדרציות יכולות לקבוע את ההקצאות של הקרנות ,אך
למעשה הן פועלות לפי "עצת" התורם ,בהיותן מודעות
לכך שאם לא יפעלו בהתאם לעצות התורמים המקוריים,
הקרנות יפסיקו להוות כלים אטרקטיביים לגיוס כספים.
נדיר למדי שהפדרציות מסוגלות להפעיל השפעה ניכרת
על הקצאת הקרנות .כתוצאה מכך ,התרומות מהקרנות
בייעוץ התורם מועברות למטרות כלליות לפחות באותה
מידה ,אם לא למעלה מזה ,מאשר למטרות יהודיות
ספציפיות – דפוס שונה מזה האופייני לנתינה לפדרציות.
מובן שהנתינה הכללית מנוסחת ,לעיתים קרובות ,במונחים
של ערכים ומוטיבציות יהודיים של התורמים .בסך הכל
מנהלות הפדרציות מיליארדי דולרים בקרנות בייעוץ
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התורמים"( .הקרן היהודית הקהילתית" של ה־ ujaבניו
יורק מנהלת יותר ממיליארד דולר; שיקגו וקליבלנד
מנהלות כל אחת למעלה מ־ 800מיליון דולר; ארגון הגג
של הפילנתרופיה היהודית בבוסטון מנהל למעלה מ־200
מיליון דולר) .לבסוף ,כפי שנראה בהמשך ,מספר הקרנות
העצמאיות שנוסדו ע"י יהודים ,והתורמות למטרות
יהודיות ,עלה באופן ניכר.

עלייה בחשיבותן של קרנות עצמאיות
שנות ה־ 90של המאה העשרים ושנות האלפיים היו
עשורים שהסתמנו בהתפתחות כלכלית מהירה ,בעיקר
בטכנולוגיה ,בתחום הפיננסי ובענפי השירותים .עושר
עצום נוצר ודורבן בגלל תמריצים בחוקי המס של ארה"ב,
ומיליארדים הוקצו על ידי יהודים־אמריקנים לקרנות
פרטיות .לפי חוקי ארה"ב אין צורך לשלם מיסים על
כספים שהוקצו ונשמרו בקרנות צדקה .הכללים החלים
על קרנות אלה דורשים כי מינימום של  5אחוזים מכלל
הנכסים יחולקו בכל שנה .יתרת הסכום מוגנת מפני מיסוי
וההכנסות מההשקעה (מעבר למינימום של  5%שחובה
לתרום) בדרך כלל מושקעות שוב באותה קרן .לפי אחד
האומדנים ,קרנות של משפחות יהודיות שולטות בנכסים
בסך של  25–30מיליארד דולר ומשמשות כצינור לתרומות
של מאות מיליוני דולרים למטרות יהודיות מדי שנה בשנה.
באופן כללי ,קרנות ,וקרנות בייעוץ התורם – שנוטות להציג
דפוסי הקצאה שונים מפדרציית האם – מקצות כיום
לארגונים יהודיים יותר כסף מאשר הפדרציות.
בדומה ליהודים פרטיים ,גם קרנות שנוסדו ע"י
יהודים מעבירות את רוב תרומותיהן למטרות כלליות
(כלומר לאו דווקא יהודיות) .מחקר שנערך ע"י גרי טובין
ואריה ויינברג ,בהתבסס על מדגם של קרנות גדולות
שנוסדו ע"י יהודים ,מראה ש־ 21אחוזים מהתרומות
(בדולרים) הופנו לארגונים יהודיים ,והשאר לארגונים לא
יהודיים .פחות מ־ 5%מתרומות של למעלה מ־ 10מיליון
דולר מופנים למטרה יהודית .כתוצאה מכך ,החציון של
התרומות הגדולות ביותר שהועברו לארגונים יהודיים
היה כמחצית מהחציון של התרומות הגדולות ביותר
שהועברו לארגונים שאינם יהודיים 700,000( ,לעומת
 1.5מיליון דולר) .קרנות משפחתיות יהודיות מעבירות
לעיתים קרובות תרומות גדולות לאוניברסיטאות ,כולל

אלה שבני משפחת התורמים לומדים בהן .קרנות יהודיות
תומכות גם ברווחה חברתית ובארגוני רפואה ותרבות
בערי המגורים של התורמים .לדוגמה ,ב־ – 2003השנה
בה נערך מחקרם של טובין ו־ויינברג – שמונה התרומות
הגדולות ביותר שניתנו מקרנות משפחתיות יהודיות
הופנו כולן לצרכים כלליים ,כדלהלן:
$

$

$

$

$

$

$

 300$מיליון דולר ,ע"י אלי ואדית ברוד – לבתי הספר
הציבוריים של דרום קליפורניה;
 250$מיליון דולר ,ע"י ג'ורג' סורוס – לאוניברסיטה של
מרכז אירופה (בבודפשט);
 200$מיליון דולר ,ע"י דוד גפן – לבית הספר לרפואה
של אוניברסיטת לוס אנג'לס;
 200$מיליון דולר ,ע"י ברנרד מרכוס – לאקווריום של
אטלנטה;
 150$מיליון דולר ,ע"י סידני קימל – לאוניברסיטת ג'ונס
הופקינס;
 120$מיליון דולר ,ע"י אירווין וג'ואן ג'ייקובס – לתזמורת
הסימפונית של סאן דייגו;
 100$מיליון דולר ,ע"י סנפורד וג'ואן ווייל – למרכז
הרפואי קורנל

יחד עם זאת ,כשליש מהקרנות שנבדקו במחקר של
טובין ו־ויינברג תרמו את רוב הדולרים שלהן לארגונים
יהודיים ,ו־ 40אחוזים נתנו את המענק הגדול ביותר שלהן
לארגון יהודי .בין קרנות אלה יש כאלה המעסיקות סגל
מקצועי ,והן ממלאות חלק הולך וגדל בחשיבותו לא
רק בנתינת מענקים ,אלא אף בעיצוב סדרי העדיפויות
והאסטרטגיות של הקהילה .קרנות אלה כוללות ,לדוגמה,
את קרן ג'ים ג'וזף וקרן אבי חי שמתמחות בחינוך יהודי;
קרנות שטיינהרדט ושוסטרמן ,שייסדו את "תגלית"
ומתמחות במבוגרים צעירים וביוזמות הקשורות בזהות
יהודית; וקרנות וקסנר ומנדל ,השמות דגש על תוכניות
מנהיגות יהודית והכשרה.
מספר קרנות פרטיות מובילות ותרומותיהן למטרות
יהודיות במהלך השנה שעליה קיימים נתונים ( 2007או
 )2008מוצגות בטבלה  .5למרות שקרנות מסוימות נוטות
לייעד את תרומותיהן לתחומים ספציפיים ,בתור קבוצה
הקרנות הפרטיות המובילות תומכות במגוון רחב של
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טבלה  :5קרנות פרטיות מובילות
נתינה למטרות יהודיות

קרן הרי וג׳נט
ויינברג ()2007
קרן ג׳ים ג׳וזף
קרן אבי חי
קרן ג׳ק נ .וליליאן
מנדל ()2007
קרן משפחת אריסון
ארה"ב בע"מ ()2007
קרן ראסל ברי
()2007
קרן אדלסון ()2007
לסלי וקסנר()2006
קרן משפחת צ׳ארלס
א .סמית ()2007
קרן משפחת
צא׳רלס ולין
שוסטרמן ()2007
קרן סקירבול
קרן טיש בע"מ
()2007
פילנתרופיות של
אנדריאה וצא׳רלס
ברונפמן ()2007
הנצחת אריה ואידה
קראון ()2007
קרן הנרי ומרלין
טאוב ()2007
קרן נתן קאמינגס
()2007
קרן רונלד ס.
לאודר ()2007
קרן הלן באדר
בע"מ ()2007
פילנתרופיות של
משפחת שטיינהרדט
סך הכל

תרומות המיועדות
למטרות יהודיות
בארצות הברית

תרומות המיועדות
לישראל

תרומות המיועדות
סך התרומות
למטרות יהודיות
מחוץ לארה"ב וישראל למטרות יהודיות

28,066,100
28,755,662
28,647,875
6,645,063

9,424,349
15,105,000
3,034,000
4,664,979

17,691,500
50,000
1,837,000
0

55,181,949
43,910,662
33,518,875
11,310,042

15,400

10,970,415

0

10,985,815

10,047,555
8,478,000
8,128,750
7,265,000

476,000
18,000
0
657,500

0
0
0
0

10,523,555
8,436,000
8,128,750
7,922,500

25,983

6,883,539

0

6,909,522

4,054,305
4,945,770

1,142,000
0

170,000
0

5,491,305
4,945,770

46,326

3,452,316

0

3,498,642

2,344,700

1,096,000

0

3,440,700

1,813,401

1,576,800

2,500

3,392,701

2,160,600

1,179,600

0

3,340,200

18,000

268,472

2,952,067

3,238,539

0

1,855,500

0

1,855,500

0

1,015,000

0

1,015,000

141,458,490

62,819,470

22,703,067

227,046,027

ההוצאות של הקרנות ב־ 2008או ( 2007השנה האחרונה שלגביה קיימים נתונים) .מקור :טפסי  990של רשות מס ההכנסה של ארה”ב .לתשומת
לב :טבלה  5ותרשים  5אינם משקפים את התרומות של נדבנים שתרמו במישרין במקום באמצעות קרנות ,וממעיטים בתרומות של מספר תורמי
מפתח כגון שלדון אדלסון ומייקל שטיינהרדט ,שמעבירים רק חלק מתרומותיהם דרך הקרנות שלהם.

מטרות יהודיות ,כשהמענקים הגדולים ביותר ניתנו לתחום
החינוך היהודי (ראה תרשים  .)5סקר שנערך לאחרונה
בין תורמים לקרנות וסגל מקצועי מצא כי "חינוך ילדים
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ומתבגרים יהודים" הוא התחום שההתעניינות בו היא רבה
ביותר .יתרת התרומות של הקרנות מופנית למגוון צרכים
בארה"ב ובישראל.
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תרשים  :5נתינה יהודית באמצעות קרנות
פרטיות מובילות ,על פי קטגוריה*
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לישראל לא

מקור :רשות מס הכנסה של ארה״ב (דוחות .)990

תרומות לישראל
השינויים שחלו בדפוסי הנתינה היהודית ,בעיקר הביזור
והגיוון ההולך וגדל של הדמויות המעורבות בעניין ,הביאו
ליצירת רושם מוטעה בציבור שהפילנתרופיה היהודית
לישראל הולכת ופוחתת ,וכי הקהילה היהודית מעדיפה
לשמור על כספיה בתוך הקהילה במקום לשלוח אותם
לישראל .אך הנתונים מראים שאף כי במונחים יחסיים,
אין ספק שתפקידה של הפילנתרופיה היהודית בכלכלה
הישראלית ,קטן בהרבה מזה שהיה בראשית ימי המדינה,
הרי הנתינה לישראל לא פחתה; יותר נכון לומר שהיא
מועברת באמצעות מגוון רחב יותר של כלים וארגונים.
המכשירים הממורכזים של הפדרציות אכן הולכים
ומצמצמים את חלקם בתרומות המוקצות לישראל.
תרומות של פדרציות לסוכנות היהודית ולג'וינט הצטמצמו,
הן ביחס למסע גיוס הכספים השנתי והן במונחים דולריים

במונחים
יחסיים
תפקידה של
הפילנתרופיה
היהודית במשק

אבסולוטיים .כפי שמראה התרשים
הבא ,בעוד ששיעור הנתינה הושפע
במידה רבה מאירועים פוליטיים ,הישראלי
המגמה ארוכת הטווח,
בהתאמה הצטמצם מאוד
להתפתחות הכלכלית של ישראל,
מגלה ירידה ,במיוחד בשני העשורים
האחרונים .יש לשים לב לכך
שהתרשים מתייחס למסעי גיוס הכספים השנתיים ולא
הותאם על מנת לכלול תרומת חירום קצרות טווח ,כגון
מסע החירום בעקבות האינתיפאדה השנייה ,וזאת כדי
להבליט את המגמה ארוכת הטווח בתהליך השנתי של
ההקצאות.
במקביל באותו זמן ,תרומות של אנשים פרטיים ושל
קרנות שניתנו לארגונים ישראלים ללא כוונת רווח ,בעיקר
דרך אגודות של "ידידים אמריקניים של "...גדלו .בין 2001
ל־ ,2006התרומות שניתנו לארגונים כאלה ,גם מצד יחידים
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במהלך שני
העשורים
האחרונים
עלה שיעור
התרומות
המתמקדות
בפרויקטים
פוליטיים
בעלי זיהוי
מפלגתי ברור

וגם מצד קרנות של יהודים בארה"ב,
וקרנות ,גדלו ב־ .64%ב־,2006
ארגוני אמנות ישראלים קיבלו 94.9
מיליון דולר; ארגוני חינוך קיבלו 294
מיליון דולר; ארגוני טיפול רפואי
קיבלו  170.5מיליון דולר; וארגוני
רווחה קיבלו  156.3מיליון דולר.
חוקרים תיארו נתונים אלה כ"סימן
לכך שיהודים אמריקנים מפנים
עורף יותר ויותר לפדרציות יהודיות
כאמצעי לתמיכה בישראל ...ובמקום
זה הם תורמים ישירות לארגונים
ספציפיים שבסיסם בישראל" .סך הכל
התרומות הזרות לארגונים ישראליים
ללא כוונת רווח מגיע למיליארד וחצי
דולר לשנה ,ורובו של סכום זה מקורו
מיהודים־אמריקנים.

לפי תרשים  6דלקמן ,כרבע (או  60מיליון דולר) מתוך
הסכום שהועבר מהקרנות המובילות למימון מטרות
יהודיות ,זרם לישראל במהלך שנת  .2007/2008נתינה
ישירה (כלומר ,מחוץ למערכת הפדרציות) של יחידים
וקרנות לג'וינט גדלה גם היא .בתמצית ,בעוד שגיוס
הכספים היהודי הממורכז עבור ישראל ועבור קהילות
יהודיות נזקקות בחו"ל ,פחתו ,הנתינה הישירה למטרות
בישראל ובמדינות אחרות פיצתה על הירידה.
שינוי המפה הפוליטית השפיע גם הוא על חלוקת
תרומות פילנתרופיות הזורמות לישראל .במהלך שני
העשורים האחרונים ,חלק משמעותי מן המימון הקשור
לישראל התמקד בפרויקטים פוליטיים בעלי זיהוי מפלגתי
ברור .תרומות גדולות שימשו לתמיכה בהתנחלויות
באיו"ש דרך מגוון רחב של גופים ותחת מגוון רחב של
כותרות .בממדים קטנים יותר הקצו יהודי אמריקה ,דרך
הקרן החדשה לישראל ,קרן אברהם וגופים אחרים ,כספים
לעידוד חברה אזרחית ודו–קיום ערבי-יהודי.

תרשים  :6הקצאה שנתית של תרומות אמריקניות
לישראל (באחוזים ממסעי התרמה שנתיים)
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הניהול המקצועי של הנתינה
הפעילות הפילנתרופית התמקצעה והפכה להיות
יותר "מכוונת תוצאה" ( .)results orientedתורמים
מתייחסים יותר ויותר לפעילות פילנתרופית כאפיק של
"השקעה" – התפתחות שאחד מהאנליסטים הגדיר כלידתה
של "יזמוּת פילנתרופית" .יותר ויותר מכוונים תורמים את
נתינתם לתחומים מוגדרים ,בוחרים בקפידה את הארגונים
המקבלים ,מספקים הדרכה ותמיכה אסטרטגית מתמשכת,
ועוקבים אחר תוצאות נתינתם .קבלת החלטות על סמך
ראיות הולכת ונעשית אופיינית בפדרציות כמו גם בקרנות
פרטיות ,בקהילה הפילנתרופית היהודית כמו גם בזו
הכללית .מחקר על התחום הכללי של פילנתרופיה בארה"ב
ובבריטניה טוען ששימת דגש על "פתרון בעיות" ועל "שינוי
בר־מדידה" איננה מוגבלת לעולם הפילנתרופיה היהודי.
הההתעסקות הגוברת בהשפעה הניתנת למדידה גם
הובילה פדרציות לשינוי יחסיהן עם הנהנים מן התרומות.
סוכני הנהנים ,שבעבר היו זכאים לנתח חזוי מראש מן
הכספים שגויסו במסעי גיוס הכספים השנתיים של
הפדרציות נדרשים עכשיו יותר ויותר לתעד את השפעתם
ולהתחרות על הדולרים הפילנתרופיים .עם זאת כדאי לציין
שיש רמות תיחכום רבות ושונות מאוד בקרב התורמים
ביחס למושג ההשפעה – בין לטווח הקצר ובין הארוך –
וכיצד ניתן למדוד אותה ולעקוב אחריה ביעילות .בחלק
מן המקרים ,רעיונות אלה באים לביטוי רק באופן שטחי
או ביורוקרטי ,בעוד שבמקרים אחרים הם חודרים לעומק
האסטרטגיה והחשיבה של הארגון.

צרכים משתנים של יהדות אמריקה
הנתינה היהודית בארה"ב תומכת בצרכי חינוך ,דת ,תרבות,
פוליטיקה ,רווחה חברתית ופנאי של יהדות צפון אמריקה
כמו גם בקהילות יהודיות בישראל ובמדינות אחרות .עם
זאת ,במהלך חמישים השנים האחרונות ,הדגש המושם על
התחומים השונים השתנה מספר פעמים ,באופן המשקף
את השינוי בתפיסת הצורך.
במהלך שנות ה־ 50וה־ 60של המאה ה־ ,20פדרציות
יהודיות ,קרנות ותורמים פרטיים ,סיפקו מימון משמעותי
לבתי חולים ולטיפול בקשישים ,תפקידים שמאז הועברו
במידה רבה למימשל ולביטוח פרטי .במהלך שנות ה־70

וה־ 80של המאה ה־ 20הדגש העיקרי של הפילנתרופיה
היהודית של צפון אמריקה הושם על ישראל ועל יהדות
בריה"מ .לקראת סוף העשור האחרון של המאה ה־,20
משבר יהדות בריה"מ דעך ,ואילו ישראל נראתה כנכנסת
לעידן של שגשוג ויותר ביטחון .מכאן ואילך החלו התורמים
והארגונים הפילנתרופיים היהודיים להתמקד קרוב יותר
לבית .מאז  ,1990בה פורסם סקר כלל־ארצי על נישואי חוץ
בשיעור של למעלה מ־ 50אחוזים ,הדגש הושם על תוכניות
ומוסדות המחזקים "המשכיות" ,ובהם בתי ספר יומיים,
מחנות קיץ ,הכשרת מנהיגות ,ותוכניות המיועדות
למבוגרים צעירים .לרבים ממנהיגי הקהילות ,תורמים
פרטיים והורים יהודים ,הגברת החינוך היהודי נראתה כדרך
הטובה ביותר להבטיח המשכיות בחברה בה המחיצות
החברתיות הלכו ונמוגו במהירות.
כך נוסדו בתי ספר יומיים
חדשים ,ולמרות שכר
הלימוד גיוס כספים
הגבוה השתלבו במוסדות אלה
יהודים אמריקנים במספרים לתמיכה ברשת
הולכים וגדלים ,כולל ,לראשונה,
מספר משמעותי של ילדים שאינם בתי הספר
אורתודוכסים .מספרם הכולל של
תלמידים הלומדים בבתי הספר הפרטיים,
היהודים הוכפל בין שנות ה־ 60שבארה”ב אינם
של המאה הקודמת עד ימינו,
והגיע ל־( 228,000מגנון עד כיתה זוכים לתמיכה
י"ב) או  190,000בלי גנונים וגנים,
שמתוכם כ־ 20אחוז למדו בבתי ממשלתית ,הפך
ספר לא אורתודוכסיים.
גיוס לאתגר מרכזי
כספים לתמיכה ברשת מורחבת
של בתי ספר פרטיים ,שבארה"ב בפילנתרופיה
אינם מקבלים תמיכה ממשלתית
כלשהי ,הפך להיות האתגר היהודית
העיקרי החדש של הפילנתרופיה
היהודית .בנוסף ל לבתי הספר
היומיים הגבירו התורמים את תמיכתם גם במחנות קיץ
יהודיים ,וכן בארגונים המשרתים מבוגרים צעירים,
כולל ארגוני "הלל" בקמפוסים" ,תגלית" ותוכניות קירוב
( )outreachקהילתיות.
דו"ח שפורסם לא מכבר ע"י קבוצת הייעוץ
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" "Jumpstartמתאר ארגונים יהודיים שנוסדו בעשור
האחרון כ "מערכת אקולוגית” (  )ecosystemשל
תוכניות "היוצרות מגוון רחב של נקודות גישה לחיים
יהודיים" .הארגונים והיוזמות שמתוארים בדו"ח "נובעים
מתוך אמריקה של המאה ה־ ,21רבת התרבויות ועתירת
הטכנולוגיה ,וגם יוצרים תהודה עימה"" .ארגוני המגזר
החדשני" ( ,)innovation sector organizations
המיועדים בעיקר למבוגרים צעירים שאינם מצטרפים
לארגונים ולקהילות יותר ממוסדים ,כוללים שירותים
קהילתיים ויוזמות של צדק חברתי ,מנייני תפילה עצמאיים,
ארגוני תרבות ומוסיקה בעלי תוכן יהודי ,צעידה/רכיבה על
אופניים ופעילויות פנאי מחוץ לבית ,וכן אמצעי תקשורת
ורשתות חברתיות מבוססות אינטרנט .שלוש מאות
הארגונים שנבדקו ע"י  Jumpstartגייסו ביחד 500
מיליון דולר במהלך העשור האחרון.
התרחבותם של ארגוני חינוך וקירוב ליהדות חדשים
משקפת באופן חלקי את סדרי עדיפויות המימון של קרנות
עתירות משאבים ובעלות סגלים מקצועיים .קרנות אלה,
שביניהן לדוגמא 'קרן אבי חי' ,ו'הקרנות הפילנתרופיות של
אנדריאה וצ'ארלס ברונפמן' ,ממלאות תפקידי מפתח במתן
חסות ובהערכה של יוזמות חדשות ,כינוס דיונים על סדרי
העדיפויות של המימון ,ומתן חסות למחקר חברתי מדעי
על דרכים לשיפור החינוך ולשילוב הדור הבא של יהדות
ארה"ב .מדגם של יוזמות מו ָּּכרות שתוכננו על ידי הקרנות
המובילות (למרות שכיום ,יוזמות רבות מקבלות מימון גם
מהפדרציות) כולל את :
$

$

"$תגלית" ,ארגון המממן טיולים בני עשרה ימים
לישראל ,ללא תשלום ,למבוגרים צעירים מהתפוצות,
קיבל יותר מ־ 650מיליון דולר בתמיכה פילנתרופית;
$השותפות למצוינות בחינוך יהודי (The Partner

ship for Excellence in Jewish Education

$

$
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 )– PEJEששמה לה למטרה לחזק ולשפר את החינוך
בבתי ספר יהודיים יומיים בצפון אמריקה ,השקיעה
למעלה מ־ 20מיליון דולר והגיעה ליותר מ־350
בתי ספר;
'$ספריית  ,'pjתוכנית קירוב שולחת ללא תשלום ספרים
ומוסיקה יהודיים לילדים יהודים.
 ,DeLet$תוכנית לעמיתי הוראה שנועדה לשפר את

$

$

איכות המורים בבתי ספר יהודיים יומיים ,מקבלת
כמעט את כל המימון שלה באמצעות מענקים
מתורמים ומקרנות.
"$הקרן למחנה קיץ יהודי" ארגון ללא כוונת רווח
המספק מלגות ומענקים לסיוע למחנות קיץ ולנופשים
יהודיים ,וחותר להפוך את חוויית מחנה הקיץ היהודי
לחלק מכריע בילדותו של כל יהודי.
 "$הקואליציה של ישראל בקמפוס"The Israel on ,
) ,Campus Coalition (ICCשותפות בין 'קרן
משפחת צ'ארלס ולין שוסטרמן' לבין 'הלל' בשיתוף עם
רשת ארגונים כלל־ארציים ,מקדמת חינוך והסברה על
ישראל בקמפוסים.

הגידול של מגזר הקרנות היהודיות הפרטיות הפך,
אפוא ,לכוח מניע בפיתוח יוזמות חדשות בתחומים של
קירוב ליהדות ,חינוך יהודי ושילוב .גם פדרציות במרכזים
מטרופוליניים גדולים תרמו את חלקן למטרות אלו ,אך
באופן כללי ,התחייבויותיהן של הפדרציות כלפי ארגוני
הליבה שלהו מותירות רק מעט כסף לפרויקטים חדשים.
המטרה של יוזמות פילנתרופיות חדשות היא להפוך את
החיים היהודיים למשלבים ונגישים ולהבטיח המשכיות
יהודית בחברה פתוחה .באופן זה נותנות תוכניות אלה מענה
לצרכים המשתנים של יהדות אמריקה ,אך עלותן יקרה והן
מציבות אתגרים חדשים בפני המערכת הפילנתרופית.
אם נשוב להתפתחויות הכלכליות והפיננסיות של
העשור האחרון והשנים שקדמו לו ,נכון לומר שהעם
היהודי מעולם לא נהנה מיחס כל כך חיובי של משאבים
לעומת צרכים .העובדה שיהודים ברחבי העולם נהנים
משגשוג שכנראה הוא חסר תקדים ,קשורה לכך שצרכיהם
הקולקטיביים פחתו במידה ניכרת .כפי שסיכמנו לעיל,
לאורך כל המאה ה־ 20השתמש העם היהודי במשאביו
המוגבלים לתמיכה בכמה מפעלים בעלי חשיבות מכרעת.
אלה כללו את הקמת מדינת ישראל וביטחונה ,ההגירה
והקליטה של כמעט כל העם היהודי לקהילות חדשות
ולמולדת חדשה ,והקמת תשתית מאסיבית של רווחה
קהילתית וחברתית בקהילות החדשות.
פרויקטים אלה כבר כמעט הושלמו ,ובאופק לא
נראה אתגר בסדר גודל דומה .מדינת ישראל מבוססת
ומשגשגת .פיזור היהודים ברחבי העולם משמעו שלמעט
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בתרחישי קטסטרופה ,ההגירה בעתיד תגיע בטפטוף איטי,
כשהמניעים לה יהיו בחירות והעדפות אישיות (ממצאים
הנוגעים למעמד הכלכלי ולמשתנים אחרים המשפיעים
על ההגירה לישראל וממנה יידונו בהמשך פרק זה) .על אף
המשבר הכלכלי ,שיעור העוני היהודי ברחבי העולם הוא
הנמוך ביותר אי פעם ,למעט חלקים מסוימים באוכלוסיית
הקשישים היהודים והקהילות החרדיות בארה"ב ובישראל.
אפילו הקשישים היהודים בארה"ב נתמכים כיום ע"י
הממשלה ברמה הבסיסית ,בדרך כלל יש להם גישה
למשאבים עצמאיים משלהם ,והם אינם יוצרים עוד נטל
כבד על המשאבים הקהילתיים.
אם הישרדות פיזית ,ביטחון אישי וציבורי ויצירת
משאבים ונכסים חדשים היו בראש מעייני היהודים לאורך
המאה ה־ ,20הרי שבתחילת המאה ה־ַ 21מ ְפנֶ ה העם היהודי
את תשומת ליבו יותר ויותר לנושאי משמעות והגשמה
עצמית .כתוצאה מכך ,אף שחלק ניכר מהמשאבים משמש
עדיין לביטחון ולצרכים חברתיים ,חלק גדל והולך מהם
מופנה להבטחת ההמשכיות העתידית של העם היהודי
באמצעות חינוך ,יצירה תרבותית ויצירת משמעות.

גדול מעושרו לישראל) ,או דרך יצירת קרנות "הוצאה
ללא השלמה" ( ,)spend downהאמורות להוציא את
כל כספיהן תוך תקופה קבועה מראש ,בדרך כלל  10עד
 20שנה ,או בעזרת קביעת תנאים קשוחים בתקנון הקרן,
המבטיחים כי הקרן תמשיך ליישם את חזונו המקורי של
מייסדה.
הבחירה בין שני הקצוות והמודלים השונים משקפת
את רמת האמון של הפילנתרופים המעבירים את העושר
לדור הבא .בהקשר היהודי ,יש נדבנים המביעים דאגה מכך
שהדור הצעיר לא יהיה מסור לישראל או לעם היהודי כפי
שהיו הם .מספר יוזמות צצו כדי לתת מענה לעניין זה
ולסייע לדורות להגיע להסכמה לגבי הערכים המשותפים
הם .מאמצים אחרים הינם רחבי היקף ומונהגים ע"י ארגונים
קהילתיים במגמה לעודד את הדור הצעיר לחוש אחריות
וקשר אל העם היהודי .מאמצים אלה מכוונים גם כלפי
אלה שייצרו את העושר החדש ,וגם כלפי אלה העומדים
לרשת הון ישן .שני סוגי המאמצים נחוצים על מנת לוודא
שהעברת ההון בין הדורות תמשיך להבטיח את הישרדותו
ושגשוגו של העם היהודי.

העברת ההון הצפויה בעתיד

תגובה למשבר

בהתאם להערכות שונות ,בעשור או שני העשורים
הקרובים יועברו עשרות מיליארדי דולרים מיהודים
אמריקנים מעל גיל  50לילדיהם ולנכדיהם ,וכך תיווצר
העברת ההון החיובית הפנימית הגדולה ביותר בהיסטוריה
היהודית .עושר חדש ימשיך להיווצר ,ופילנתרופיה
שמקורה בעושר שעדיין לא נוצר תהווה נתח משמעותי
מתוך כלל הפילנתרופיה ,אך לאופן שבו יועבר העושר הישן
לדור החדש תהיה השפעה ניכרת על סדרי העדיפויות של
העם היהודי.
בזמן שמעבר זה מתרחש ,הולכים ומתהווים מספר
מודלים .בקצה האחד נמצאים פילנתרופים המעבירים
את כספם ואת הקרנות שלהם בשלמותם לניהולו ולשיקול
דעתו של הדור הצעיר .בקצה האחר נמצאים אלה המקצים
חלק ניכר מעושרם הפילנתרופי באופן שמשאיר לדור
הצעיר שיקול דעת מצומצם ביותר ,אם בכלל ,בכל הקשור
לשימוש בכספים .ניתן לעשות זאת באמצעות מודל וורן
באפט ,שהקדיש כמעט את כל הונו ל'קרן גייטס' (לאחרונה
הודיע דוד עזריאלי שהוא שוקל מודל דומה ונתינת נתח

עולם הפילנתרופיה הושפע מאוד בשנים 2008–2009
מהמשבר הפיננסי העולמי .גם אם מתחזק הרושם
שתתרחש התאוששות ב־ ,2010ההשפעה המתמשכת
של הירידה בנתינה הפילנתרופית תתבטא בכך שארגונים
פילנתרופיים ימשיכו להיות נתונים תחת לחצים כלכליים.
קרנות רבות ,ביניהן כמה מן הגדולות ביותר( ,כגון קרן ביל
ומלינדה גייטס) או מן הבולטות ביותר מבחינה היסטורית,
(כמו תאגיד קארנגי) מצאו עצמן לפתע פועלים בטווח
המיידי עם בסיס נכסים שנשחק עד כדי  30או אף  40אחוז;
נותר עדיין לראות כמה מתוך זה יצליחו לשקם ,ולכמה
זמן יזדקקו לשם כך .עולם הפילנתרופיה היהודי סבל
מגורל דומה :כתוצאה מהמיתון ,הצטמצמו עד סוף שנת
 2008התרומות לקרנות ב־ 30אחוז בממוצע ,ופדרציות
דיווחו על ירידה בתרומות למסעי גיוס הכספים השנתיים
שלהם .בנוסף לכך ,ארגונים וקרנות יהודיים נאלצו
להתמודד עם המכה הפיננסית (והמוסרית) של שערוריית
מיידוף .מוסדות יהודיים רבים ,עקב שילוב ההשפעה של
התמוטטות שוקי המניות והסתבכותם בהונאת הפירמידה
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של ברנרד מיידוף ,שהיקפה נאמד בכ־ 50מיליארד דולר,
הקטינו את תרומותיהם ,פיטרו עובדים ,קיצצו בפעילויות,
או – במקרים קיצוניים – נסגרו לגמרי.
המיתון חשף מספר נקודות תורפה של הארגונים בגיוס,
בניהול ובחלוקה של הכספים ,אבל
(אבחנה שניתן לעשות רק בראיה
השפעת המיתון
לאחור) נראה כיום כי אולי קודם לכן
היו איתותי סכנה .הואיל והעושר
צפויה להימשך
היהודי הצטבר ב־  20השנים
האחרונות ,במהירות גדולה יותר
גם ב2010-
מכל תקופה קודמת בהיסטוריה
האמריקנית ,ארגוני צדקה יהודיים
למרות
החלו להישען יותר ויותר על המאגר
ההתאוששות,
המצטמק של תורמים גדולים –
שינוי בולט לעומת תקופות קודמות,
וארגונים
שאופיינו בתרומות קטנות שניתנו
ע"י מספר גדול של חברים.
פילנתרופיים
פילנתרופים יהודים והארגונים
ימשיכו להיות
שנתמכו על ידם פרחו ,אך 'כשפרצו
שני המשברים של  ,2008הבעיות
נתונים בלחצים
המבניות נתגלו יותר בבירור.
המחצית הראשונה של 2009
כלכליים כבדים
בישרה על התאוששות חלקית,
אך ההפסדים נותרו משמעותיים
והצפי לתרומות חדשות היה נמוך.
פדרציות וארגונים יהודיים גדולים פיטרו עובדים וקיצצו
בפעילויות .פדרציית  ujaשל ניו יורק פיטרה  52מעובדיה
המהווים  11אחוזים מכלל הסגל שלה .אוניברסיטאות
וסמינרים במימון יהודי ,כמו גם מקביליהם בחברה הכללית,
ביצעו קיצוצי תקציב חדים כדי להתמודד הירידה בתרומות
ובמענקים ועם הדרישה הגדלה לסיוע פיננסי .הסמינר
התיאולוגי היהודי – המוסד העיקרי להכשרת רבנים
וחזנים קונסרבטיביים – קיצץ עשרה מסגל ההוראה שלו,
הקטין את ההטבות לעובדים ,והפחית את משכורותיהם
של מקבלי השכר הגבוה .איגוד היהדות הרפורמית
קיצץ בסגל ושקל לסגור סניף אחד או אף יותר במערכת
הסמינרים .אולם ראוי לציין שרבים מן המוסדות הללו
התרחבו במהירות בעשור האחרון ,ורבים מהם אמרו כי
אמנם כאב להם לפטר אנשי סגל ולקצץ בפעילויות ,אך
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המשבר יצר הזדמנות להתמקד מחדש על העיקר ולבטל
בהדרגה פעולות פחות חשובות ,ששגשגו בזמן התרחבות
המשאבים.
המשבר סייע להאיץ שינויי מבנה בשירותים
הקהילתיים ,בעיקר בתחום החינוך .דיונים שנמשכו זמן
רב בעניין מגוון רחב של מוסדות חינוך אולצו להגיע
למסקנות יותר מהירות .מוסדות יהודיים שהיו פגיעים לפני
המשבר הכלכלי – כולל מספר קולג'ים עצמאיים (שירשו
את מקומה של רשת הקולג'ים העבריים) ומשרדים לחינוך
יהודי – נכנסו למצב שברירי אף יותר .לדוגמה ,ארגון הגג
"הפילנתרופיות היהודיות המאוגדות" ( Combined
 )Jewish Philanthropiesקיצץ את המימון למשרד
לחינוך יהודי של בוסטון ( Boston’s Bureau of
 )Jewish Educationועתידו של ארגון זה מוטל עתה
בספק .בתי ספר יהודיים יומיים נפגעו קשות גם הם ע"י
הגרזן הכפול של ירידה בהרשמות ודרישה גוברת לסיוע
כספי; במשך השנה האחרונה ,לפחות חצי תריסר בתי ספר
יומיים סגרו את שעריהם.
למרות שהשפעת המשבר הכלכלי היתה פחות
קטסטרופאלית מן החששות הראשוניים ,היא הכניסה
פדרציות וקרנות ללחצים כבדים בהם לא התנסו זה
שנים רבות .מסעי גיוס כספים של פדרציות צנחו מטה,
ויש חשש שההידרדרות נמשכה גם ב־ 2009ותימשך אף
ב־ .2010פדרציית ה־ ujaשל ניו יורק סיימה את מסע
גיוס הכספים של  2008–2009בירידה של  11.5אחוזים
לעומת השנה הקודמת .במסע גויסו  136מיליון דולר
לעומת  153.7מיליון שנאספו בשנה הקודמת .הפדרציה
של וושינגטון רבתי הודיעה על צניחה של  25אחוזים
במסע גיוס הכספים השנתי ,אותה ייחס מנכ"ל הפדרציה
ייחס בעיקר לתרומות המופחתות מצד התורמים הגדולים.
ארגון הגג של הפדרציות ,ה־ ,ujcמסר כי סך הכסף שנאסף
במסעי גיוס הכספים של  2008–2009עלה ב־ 1.3אחוזים
לעומת השנה הקודמת ,אך "גיוס הכספים הכולל לשנה
הנוכחית ירד ב־( ."13%בארה"ב נהוג להפריד בין הכספים
המגוייסים באופן קבוע במסעי גיוס שנתיים לבין מאמצי
גיוס שלא על בסיס קבוע ).קרנות עם מחויבויות איתנות
לנתינת מענקים לארגונים יהודיים עשויות לגלות יתר רצון
לשימור רמת הנתינה .אף שכל הקרנות סבלו הפסדים,
הממצאים הראשוניים רומזים שקרנות בעלות מחויבות
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עמוקה לתמיכה בחיים יהודיים הוציאו יותר כסף מן הקרן
(או במקרים של תורמים חיים – חפרו יותר עמוק בכיסיהם)
כדי לתמוך בהשקעותיהם הפילנתרופיות.
גם השפעתה של תרמית מיידוף היתה מוגבלת יותר
מכפי שהיה החשש הראשוני .למרות שארגונים ויחידים
יהודים אכן נפגעו באופן יותר מאחרים ,ניתוח של הגילויים
הפומביים של  88קרנות שספגו את ההפסדים הגדולים
ביותר מפרשת מיידוף רומז כי הנזק הכולל לפילנתרופיה
היהודית יהיה מוגבל .במשך שנת הדיווח האחרונה ,הקרנות
שנחשפו לתרמית מיידוף תרמו רק כ־ 25מיליון דולר
למטרות יהודיות.

ישראל
פילנתרופיה יהודית לטובת ישראל הייתה מלווה מאז
ומתמיד בדגשים אידיאולוגיים .לאידיאולוגים המייסדים
של הציונות ושל מדינת ישראל היו גישות מרובות
ומורכבות כלפי פילנתרופיה יהודית .חלקם התנגדו למה
שראו כביטוי ל"גלות" ,גישות גלותיות שאינן מתיישבות
עם הדימוי העולה של "היהודי הציוני החדש" ,העובד
את האדמה כדי להחזיר את הריבונות היהודית במולדת
העתיקה .ובכל זאת ,אפילו מבקרים אלה נטו להודות כי
ללא תמיכה חיצונית משמעותית ,הקרקע שעליה ניצב
הפרוייקט הציוני היתה בלתי יציבה :אם ישראל תהפוך אי
פעם להיות הבית הלאומי של כל יהודי העולם ,הרי אותם
יהודים חייבים ליטול חלק במפעל ,אם לא בעבודה פיזית,
לפחות באמצעים אחרים.
מאז ראשית התנועה לקיבוץ הגלויות וייסודו מחדש
של לאום יהודי ,ריבון במולדתו התנ"כית ,הפילנתרופיה
היהודית כּ וּונָ ה לארגונים הציוניים הראשיים כגון הסוכנות
היהודית והקרן הקיימת לישראל ,אך במרוצת הזמן חלו
שינויים .הקמתה של ממשלת ישראל כממשלה הגובה
מיסים מטעם המדינה היהודית ,גידול משמעותי בתמ"ג
הישראלי ,עלייה בהכנסות ממיסים ,ומאמצים מתמשכים
להשלים את המשימות הציוניות העיקריות – עלייה
והתיישבות ,הובילו למעבר של הנתינה הפילנתרופית
לכיוון מגזר שלישי שהחל להתפתח – ארגונים ללא כוונות
רווח ורשויות מקומיות.
כיום הנתינה הפילנתרופית לישראל מהווה רק חלק
קטן –  – 0.5–1%מהתמ"ג ומההכנסות ממיסים (,)1–2%

לעומת  -20%בנקודות השיא של  1948ו־ .1967אך
הפילנתרופיה ממשיכה למלא תפקיד חשוב בעיצוב
החברה האזרחית והמגזר השלישי .קשה למצוא נתונים
סטטיסטיים אמינים ,והמאמצים לשפר את איסוף הנתונים
וניתוחם מצויים עדיין בתחילת
דרכם .אך ניתן כבר לזהות מגמות.
היקפו הכספי של המגזר השלישי השפעתה של
בישראל נאמד ב־ 100מיליארד ,₪
שמתוכם כ־ 50–60אחוזים ממומנים תרמית מיידוף
ישירות על ידי ממשלת ישראל 30 .היתה מוגבלת
אחוזים נוספים ממומנים דרך מכירת
שירותים ,כולל לממשלת ישראל ,יותר מכפי
והכנסות מנדל"ן ונכסים נזילים.
 10–20האחוזים הנותרים ,כלומר שהיה החשש
 10–20מיליארד  ,₪ממומנים מנתינה
פילנתרופית .שליש עד חצי מסכום הראשוני לאחר
הנתינה הפילנתרופית מגיע ממסעי חשיפתה
גיוס כספים ישראליים ומתרומות
ישראליות של יחידים ושל תאגידים.
השאר ,שני שלישים עד חצי מהסך הכללי ,מגיע מחו"ל,
בעיקר מהקהילה היהודית־אמריקנית ,כשנתח נוסף מגיע
בעיקר מאירופה ,כולל מקרנות אירופיות התומכות בתמורה
חברתית ובמחקר מדעי בישראל .תופעה מעניינת וחדשה
מן השנים האחרונות היא כניסתה של נתינה פילנתרופית
נוצרית באמצעות "קרן הידידות" (,)Friendship Fund
המכוונת לצרכי רווחה.
בעוד ישראל מתכוננת להצטרף ל־ ,oecdובכך לציין
את מעמדה כמשק עשיר ומפותח ,היא ממשיכה לייבא
סכומים גדולים של הון פילנתרופי .ישראל יוצאת דופן
לעומת שאר המשקים המפותחים מבחינת 'מאזן הנתינה'
שלה .בעוד שרוב המשקים המפותחים מייצאים יותר הון
פילנתרופי משהם מייבאים ,ישראל היא עדיין יבואנית נטו
של הון פילנתרופי ,בעיקר מהקהילה היהודית בארה"ב.
כמובן שאם נתייחס לעם היהודי כגוף אחד ,ואל ישראל
כמדינת כל היהודים ,אזי ישראל כשלעצמה אינה מייבאת
הון פילנתרופי ,דהיינו הכסף "נשאר במשפחה" .במובן זה,
העזרה הפילנתרופית היהודית לישראל ממלאת מעמד
ייחודי :אין אלה תשלומים ,האחראים להעברת ההון
המאסיבית מן המדינות המפותחות למדינות הפחות
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טבלה  :6תרומות למטרות יהודיות בארצות הברית וישראל
קרנות שנחשפו לתרמית מיידוף * 2007/2009

)Chais Family Foundation (2007
קרן משפחת צ׳ייס ()2007
Israel Henry Beren
)Charitable Trust (2007
קרן הנאמנות הנרי ברן לענייני
צדקה של ישראל ()2007
Braman Family
)Foundation(2007
קרן משפחת בראמן ()2007
J. Gurwin Foundation
) (2007קרן ג' .גורבין
)Picower Foundation (2007
קרן פיקאוור ()2007
Charles I & Mary Kaplan
) Foundation (2007קרן
צ'ארלס י .ומרי קפלן
Arther I. & Sydelle F. Meyer
) Foundation (2007קרן
ארתר י .וסיידל פ .מאייר
)Litwin Foundation (2007
קרן ליטווין ()2007
Sidney R. Rabb Charitable
)Trust (2007
קרן הנאמנות לצרכי צדקה
סידני ר .ראב ()2007
Rita and Harold Divine
)Foundation (2007
קרן ריטה והרולד דיביין ()2007
Albert & Lillian Small
)Foundation (2007
קרן אלברט וליליאן סמול ()2007

%
ההשקעות
אצל מיידוף

תרומות למטרות
יהודיות בארצות
הברית

תרומות
לישראל

תרומות למטרות
יהודיות מחוץ
לארה"ב וישראל

כלל התרומות
למטרות
יהודיות

100

2,394,859

6,381,000

1,500,000

10,275,859

86

1,292,000

1,126,700

0

2,418,700

83

921,200

654,200

0

1,575,400

56

1,114,020

10,000

6,000

1,130,020

100

943,861

100,000

75,000

1,118,861

97

1,010,000

0

30,000

1,040,000

84

703,900

15,000

0

718,900

68

529,664

142,000

2,000

673,664

53

527,676

0

0

527,676

99

131,000

264,500

0

395,500

77

358,640

24,500

2,500

385,640

מפותחות ,אין זה סיוע לפיתוח במובן הקלאסי של מונח זה,
ואף אין זו פילנתרופיה פנימית .כתוצאה מכך ,במשך שנים
רבות ,עד הופעתה של קרן ביל ומלינדה גייטס ,המוציאה
מיליארדים לפרויקטים מרכזיים של בריאות וחינוך מחוץ
לארה"ב ,התרומות הפילנתרופיות לישראל היוו נתח
גדול ,אם לא הגדול ביותר ,מכלל הנתינה הפילנתרופית
האמריקנית הבינלאומית.
צמיחת הכלכלה הישראלית ,הופעת מעמד חדש של
עשירים ,והגידול המהיר של המגזר השלישי (לא ממשלתי,
ללא כוונת רווח) במקביל להפרטת מספר שירותים
ממשלתיים גרמה להעלאת שאלות חשובות לגבי תפקידם
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של הישראלים ,במיוחד עשירים ,בנתינה הפילנתרופית.
הכלכלה היהודית בארץ ישראל שלפני הקמת המדינה
ואחר כך בראשית ימי המדינה נשלטה במשך עשרות
שנים על ידי מוסדות שיתופיים סוציאליסטיים ,שהתייחסו
בזלזול לעסקים פרטיים ,בין מבחינת רווחיהם ובין מבחינת
נתינתם .באותם ימים של משק בסגנון סוציאליסטי לא היה
מקום ,לא כלכלי ולא אידיאולוגי ,לפילנתרופיה פרטית של
ישראלים .פילנתרופיה של תורמים גדולים היתה מזוהה עם
אורח חיים שנזנח ונעלם – הקהילה מוכת העוני התלויה
בחסדי הגביר המקומי של העיירה ,או האיכרים במושבות
מסוף המאה ה־ ,19שקיומם נשען על תרומות של מספר
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טבלה ( 6המשך)

Small-Alpert Family
)Foundation (2007
קרן משפחת סמול–אלפרט ()2007
Miles and Shirley Fiterman
)Foundation (2007
קרן מיילס ושירלי פיטרמן ()2007
)H. Schaffer Foundation (2007
קרן ה .שאפר ()2007
The Levin Family
)Foundation (2007
קרן משפחת לוין ()2007
Yale Fishman Family
)Foundation (2007
קרן משפחת ייל פישמן ()2007
Sidney & Esther Rabb
)Foundation (2007
קרן סידני ואסתר ראב ()2007
Charles Salmanson Family
)Foundation (2008
קרן משפחת צ'ארלס זלמנסון ()2008
Donald Salmanson
)Foundation (2007
קרן דונלד זלמנסון ()2007
Zemsky Foundation c/o
)Taurus Partners (2007
קרן זמסקי אצל שותפי טאורוס ()2007
סך הכל

%
ההשקעות
אצל מיידוף

תרומות למטרות
יהודיות בארצות
הברית

תרומות
לישראל

תרומות למטרות
יהודיות מחוץ
לארה"ב וישראל

כלל התרומות
למטרות
יהודיות

76

371,639

0

0

371,639

100

304,523

42,000

0

346,523

51

312,000

0

0

312,000

97

311,520

0

0

311,520

99

173,855

47,225

0

221,080

65

206,734

0

0

206,734

96

202,660

2,000

0

204,660

64

202,660

2,000

0

204,660

94

191,000

0

0

191,000

—

12,203,411

8,811,125

1,615,500

22,630,036

*  40הקרנות הקשורות לעניינים יהודיים ש־ 50אחוזים או יותר של נכסיהן הושקעו אצל מיידוף .תרומות במהלך  2007או ( 2008השנה האחרונה
מקור :טפסי  990של מס הכנסה בארה״ב (הניתוח נעשה על ידי מחברי המאמר)
המתועדת).

יהודים עשירים ,כל אלה לעומת היהודים של העלייה
השנייה והשלישית ,שערכיהם הדוגלים באי־תלות כלכלית
ובאיסוף תרומות קטנות למען מאמץ שיתופי שלטו בכיפה
בחשיבה הישראלית.
עד שנות ה־ 80של המאה ה־ ,20המודל של פעילות
הקרנות הזרות בישראל היה מבוסס על אישור הממשלה
הקצאת הכספים שגוייסו בחו"ל .הכספים שימשו לבניית
התשתית של המדינה החדשה ,בחינוך (אוניברסיטאות,
בתי ספר ומרכזים קהילתיים) ,בריאות (בתי חולים
ומרפאות) ותרבות (תיאטרונים ואולמי קונצרטים) ,אך
הכל היה מתואם וכפוף לאישור מטעם הממשלה .אך גם

לאחר שישראל אימצה לעצמה גישות יותר קפיטליסטיות
וליברליות – קבלת העושר והערצה כלפיו ,וספקנות
גוברת לגבי תפקיד הממשלה באספקת שירותים ,עדיין
נותרה בעינה הגישה האמביוולנטית כלפי פילנתרופיה
של יחידים ושל תאגידים .מעניין לציין ,למשל ,שבסקר
שנערך לאחרונה ע"י המרכז לחקר הפילנתרופיה בישראל
של האוניברסיטה העברית ,רוב היהודים הישראלים
( )80%ראו בפילנתרופיה תופעה חיובית ,למרות שרבים
מהם נטו עדיין לייחס לפילנתרופים מניעים חבויים של
קידום אינטרסים פוליטיים ,קידום קשרים עם מקבלי
ההחלטות ופקידי ממשלה בכירים ,והשגת יתרונות ביחסי
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תרשים  :7מקורות מימון של המגזר השלישי בישראל

הפילנתרופיה
הישראלית
מצויה רק
בשלבים
מוקדמים של
התפתחותה,
ציבור ויוקרה אישית .גישה זו ,שיש
בה ציניות מסוימת ,היא בדרך כלל
והתמריץ
נחלתם של אנשים בעלי הכנסות
גבוהות יותר ,בעוד שהמשיבים
לנדבנות
מרקע כלכלי־חברתי נמוך יותר
נוטים להאמין יותר בכוונות הטובות
בישראל נמוך
ובשאיפות האלטרואיסטיות של
משמעותית
התורמים.
לאור ההיסטוריה האמבי
מזה שבארה”ב
וולנטית הזאת ,אין זה מפתיע
שהפילנתרופיה הישראלית
מצויה רק בשלבים מוקדמים של
התפתחות .בין הגורמים התומכים בהתפתחות זו :צמיחת
מעמד של ישראלים עשירים ואף עשירים מאוד ,שהפיקו
תועלת מהפיתוח הכלכלי של שני העשורים האחרונים;
התגברות הגישות הליברליות והקפיטליסטיות שדוגלות
בהגבלת תפקיד הממשלה; קיצוצים נרחבים בהוצאות
הרווחה שבוצעו בשנים האחרונות; הערכה גדולה יותר
לעושר; השפעת נורמות חברתיות אמריקניות; ולפעמים
84
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גם לחץ מצד פילנתרופים יהודים מחו"ל לשותפות עם
נדבנים ישראלים .ואמנם פילנתרופים יהודים מחוץ
לישראל מצפים ,במידה גוברת והולכת ,למענקים תואמים
מצד תורמים ישראלים ,הגם שזו עדיין לא דרישה רחבה
או שגרתית.
האמביוולנטיות כלפי פילנתרופיה בולטת גם
ביחסה של מערכת המס הישראלית לתרומות ,שיתכן
שיש לה השפעה מגבילה על צמיחת תרבות מקומית
של פילנתרופיה .לפי חוקי המס של ישראל ,ניתן לקבל
הטבת מס בגין תרומה לארגונים ללא מטרות רווח רק אם
הארגון מוגדר כ"מוסד ציבורי" .מטרות ציבוריות מוגדרות
ע"י החוק כמטרות הקשורות לתחומי דת ,תרבות ,חינוך,
מדע ,בריאות ורווחה ,וספורט – וכל מטרה אחרת שתאושר
ע"י שר האוצר ,לדוגמה מניעת תאונות דרכים או מניעת
אבטלה( .לפני מתן מעמד של מוסד ציבורי לגבי אישור
לצרכי מס ,המוסד חייב לקבל אישור "ניהול ספרים תקין"
מרשם העמותות ,המאשר כי המוסד מנהל את חשבונותיו
בצורה מסודרת).
הטבת המס היא למעשה זיכוי של  35אחוזים מסכום
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התרומה ,ובלבד שסכום זה אינו עולה על  30%מההכנסה
הכללית החייבת במס של התורם ,או מסכום מסוים הקבוע
בחוק ,שעומד כיום על  4.2מיליון ( ₪ושלאחרונה הועלה
באופן זמני בשל המשבר ל־ 7.5מיליון  .)₪שלא כמו
בארה"ב ,בה נתינה למטרות צדקה משפיעה על ההכנסה
החייבת במס ,בישראל הזיכוי ניתן כנתח מהתרומה ואין
לו שום השפעה על ההכנסה החייבת במס .עניין זה גם
אינו רלוונטי מבחינת רוב הישראלים בני המעמד הבינוני
והגבוה ,משום אחר ובישראל אין חובה כללית של דיווחים
על הכנסות ,ורוב הישראלים – סביר להניח – לא יפנו
לרשות המיסים כדי לקבל החזר של כמה מאות שקלים.
כתוצאה מכך ,תמריץ זה משפיע רק על גדולי הנדבנים,
המקיימים קשר תמיד עם רשויות המס ,ואפילו עבורם,
ערך הזיכוי במס קשור רק לרמת הנתינה שלהם ,ואינו
מעניק שום הטבה מבחינת הפחתת הכנסתם החייבת במס.
כתוצאה מכך יש ירידה בחלקם של ארגונים פילנתרופיים,
כיוון שתורמים מעדיפים להקים ולנהל במישרין ארגונים
המוקדשים למטרותיהם ,או לתרום כספים ישירות ללא
תיווך של מכשירי החלוקה הפילנתרופיים.
בנוסף לכך ,שיעור הארגונים ללא כוונת רווח שהצליחו
להשיג מעמד של מוסדות ציבוריים עדיין נמוך מ־.20%
תמריץ מוגבל זה משקף את ההשקפה הכללית של
ממשלת ישראל ,ובמיוחד של משרד האוצר ,שזיכויי מס
לפילנתרופיה גובים במשאבים ממשלתיים מחיר העולה
על שוויים .מכיוון שממשלת ישראל מספקת תמיכה ישירה
לארגונים רבים של המגזר השלישי ,זיכוי מס לפילנתרופים
פשוט מעביר את הבחירה מן הממשלה הנבחרת אל הפרט,
רעיון שעדיין אינו מקובל על הרשויות הממשלתיות.
נושא המיסים רלוונטי גם מנקודת המבט של
הפילנתרופים משלמי המס .כמו בכל מקום ,במיוחד
במדינות שהמיסוי בהם פרוגרסיבי ברמה גבוהה ,העשירים
המעטים ואנשי המעמד הבינוני־העליון אחראים לרוב
ההכנסה ממיסים של המדינה .כיוון שבישראל ,ייעוד
המיסים על פי ההגדרה הוא בניית מולדתו של העם היהודי,
מאחורי הקלעים קיימת עדיין התפיסה שלפיה העשירים
בישראל תורמים הרבה למטרה זו דרך מערכת המיסוי .נכון
שפילנתרופיה נחשבת כנתינה מעל ומעבר למיסים ,אך
מנקודת המבט של המטרה – בניית הארץ – עשירי ישראל
נותנים למטרה זו ,גם אם רק באמצעות מערכת המיסוי,

הרבה יותר משתורמים הפילנתרופים היהודים שמחוץ
לישראל.
מערכת המשפט של ישראל מטילה הגבלות נוספות
על פילנתרופיה ,החייבת להיעשות באמצעות אותם
מבנים השולטים בארגונים מקבלי המימון .הן ארגוני
תורמים והן ארגונים בלתי ממשלתיים
( )ngosנדרשים על פי חוק להתאגד
בעמותות ללא מטרות רווח (או ,הגבלות על
לאחרונה ,חברות לתועלת הציבור)
שפועלות תחת תקנות קשוחות קשרי משפחה
ביותר :לדוגמה ,ישנן מגבלות רציניות בין מייסדי
על קשרי משפחה בין המייסדים לבין
הקמתן
השולטים ,דבר שהופך את
הקרן לבין
של קרנות משפחתיות לכמעט בלתי
אפשרית .כתוצאה מכך" ,קרנות" השולטים
שנפוצות מאוד בארה"ב אינן קיימות
בישראל ,ואפילו אלה המכנות את בה הופכות
עצמן "קרנות" בדרך כלל אינן בעלים את הקמתן
על הונן ,כי אם מקבלות הכנסה
קבועה ממייסד הקרן .בשנה שעברה של קרנות
התקיימו דיונים ראשוניים בממשלה
בדבר יצירת מבנה משפטי שיאפשר משפחתיות
הקמת קרנות משפחתיות.
לכמעט בלתי-
ראוי לשים לב להבדל בין
פילנתרופיה ,הנתפסת כפעולה אפשרית
של יחידים עשירים ,לבין צדקה או
תרומות ,שהן פעולות יותר עממיות .בישראל
בעוד היחס כלפי פילנתרופיה של
ישראלים עשירים נותר אמביוולנטי,
נתינת צדקה נחשבת כביטוי לסולידאריות חברתית ולכן
היא נפוצה ומוערכת מאוד .אולם הגידול במספר הארגונים
שמבקשים תרומות אישיות קטנות הוביל לחשש שמנצלים
לרעה את הרצון הטוב של הציבור ,מה שגורם לארגונים
שונים להגביל את פניותיהם לציבור הרחב או להתחבר
לארגונים אחרים על מנת לפנות במאוחד אל הציבור.
מחקרים מצביעים על שיעור השתתפות של למעלה
מ־ 80%של משפחות ישראליות בנתינת צדקה ,עם ממוצע
תרומות שנתיות שנע בין  200ל־ .₪ 500זהו דפוס יציב
של נתינה שמספק בין מיליארד ל־ 2מיליארד  ₪בשנה
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לארגוני המגזר השלישי .גם הנתמכות ע"י סוג זה של נתינה
נוטות להיות יציבות – בעיקר מזון לעניים וסיוע לחולים,
מטרות שפשוט יחסית להעביר את המסר שלהן באמצעי
התקשורת ההמוניים.
לעומת זאת ,פילנתרופיה של תורמים גדולים עדיין
נחשבת חשודה במקצת ,בעיקר בשל כוונת הנותן ,שלרוב
היא מוצהרת אך לפעמים חבויה ,להיות מעורבות בתמורות
חברתיות או אף בשינוי מדיניות .בהיות הגבולות בין יצירת
תמורה חברתית לבין פעילות פוליטית מטושטשים
לעיתים קרובות ,ישראלים הביעו לא אחת אי נוחות למול
שאיפתם של יחידים עשירים לדחוף מדיניוּיוֹ ת ,תוך עקיפת
התהליך הפוליטי .באחרונה התקיימו דיונים בהם הועלתה
האפשרות להחיל על יחידים עשירים המנסים להשפיע על
מדיניות אותם כללים מחמירים החלים על אלה המבקשים
להיבחר.
נתינה של תאגידים והעלייה באידיאולוגיה של
"אחריות חברתית תאגידית " מאפיינות גם הם את הנוף
הפילנתרופי בישראל בעשור האחרון .מלבד ההשפעה
הגלובלית הברורה ,הדחף לתופעה זו נבע גם מההרחבה
וההתגוונות בנוף התאגידי הישראלי ,הגדלת ההפרטה
והעלייה בפעילות יזמית .ההעצמה של הנוף התקשורתי,
חשיבות הדימוי המותגי ויחסי ציבור גם הם הובילו תאגידים
ליזום פעולות פילנתרופיות היוצרות תהודה למותג שלהם.
חוקי המס תרמו לעלייה של אחריות חברתית תאגידית,
כדרך נוחה לאנשי העסקים לתרום ותוך כדי כך ליהנות
מיתרונות גדולים יותר מאלה הקיימים באמצעות קרן
נפרדת .תאגידים יכולים לספק נתח גדול מנתינתם
באמצעות מתן חסות לאירועים ,הנחשבת להוצאה
שיווקית ולכן כולה מוכרת לניכוי לצרכי מס .משפחות
גם משתמשות בתאגידים כתחליף לקרנות משפחתיות.
באמצעות שליטה בתאגיד ,או בעלות על מיעוט משמעותי
של המניות בתאגיד ,הם יכולים להשתמש בתאגיד לצרכי
פילנתרופיה ותוך כדי כך להפיק תועלת מקידום המותג
ויחסי הציבור שלהם.
עם זאת ,האמביוולנטיות כלפי הפילנתרופיה בישראל
השתקפה גם ביחס לפילנתרופיה של תאגידים למטרות
רווח .ביקורת הנשמעת לעיתים קרובות היא שמספר
תאגידים מעורבים בנוהגים אנטי־חברתיים ובלתי־אתיים,
תוך שהם שואפים לזכות באהדת הציבור במחיר זול של
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תרומות הזוכות לפרסום רב .אין זה נדיר לשמוע בשיח
הציבורי את הדעה שהחברה הייתה נשכרת יותר אילו
התאגידים היו משפרים את יחסם לעובדיהם ,לפני שיעסקו
ב"אחריות ציבורית תאגידית" .ביקורת זו גרמה למספר
תאגידים לתהות האם אין המאמצים הפילנתרופיים שלהם
גורמים לעיתים לנזק להם עצמם .העובדה שתאגידים גם
עוסקים בשתדלנות נמרצת כדי להשיג סיוע ממשלתי
ולהקטין את הפיקוח הממשלתי עליהם מעלה גם היא
שאלות בקשר לנוהגים פילנתרופיים.
צמיחתה של הפילנתרופיה ,התגוונותה וביזורה ,הובילו
גם הם להתעניינות הדרגתית בהתמקצעותו של התחום.
שני מרכזים אוניברסיטאיים – המרכז הישראלי לחקר
המגזר השלישי באוניברסיטת בן־גוריון בנגב ,והמרכז
לחקר הפילנתרופיה בישראל באוניברסיטה העברית –
נוסדו בשנים האחרונות בניסיון להציג נתונים מקצועיים,
ידע ומחקר ,ולתמוך בהתמקצעות הפילנתרופיה .גם נוצרו
תוכניות לניהול המגזר השלישי בפקולטות למנהל עסקים,
במגמה להחדיר קונצפציות של ניהול מקצועי לעסקי
הפילנתרופיה והארגונים ללא כוונת רווח.
קשה לאמוד את השפעת של המשבר הכלכלי האחרון
והמתמשך על הפילנתרופיה בישראל .יתכן שהירידה
בהכנסות של נדבנים פוטנציאליים גדולים תאיץ מספר
מגמות – כגון התמקצעות בניהול המגזר השלישי ,בהנחה
שניהול משופר יגביר את הסיכויים לשרוד תנודות כלכליות.
המשבר עשוי גם להגדיל את ההסתמכות על ההכנסה
יותר מאשר על תרומות משום שהארגונים חותרים
לגוון את משאביהם .אך המשבר עלול גם להפוך כמה
מגמות ולהגדיל את תפקיד הממשלה באספקת שירותים
שבהדרגה עברו כבר למגזר הפילנתרופיה הפרטית.
לדוגמה ,ממשלת ישראל הקצתה חבילת סיוע פיננסי של
 200מיליון  ₪עבור השנים  2009–2010כדי לסייע לארגוני
הרווחה החברתית הנמצאים בקשיים .אחד הקריטריונים
לסיוע הוא פיצוי בסכום שווה ערך לירידה בתמיכה
הפילנתרופית .המשבר חשף את האפשרות המשמעותית
שאם הממשלה תמשוך את ידה לא רק ממתן שירותי רווחה
אלא גם ממימונם ,היא תגרום להגדלת השבריריות במגזר
שנועד להגן על האזרחים ,במיוחד בזמנים של מצב כלכלי
קשה .כבר עתה יש ראיות מסוימות לכך שהמשבר יצר
מידה מסוימת של ספקנות אידיאולוגית ביחס לאספקה
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פרטית של סחורה ציבורית ,ולדבר זה עלולות להיות
השלכות פוליטיות משמעותיות.

העלות הכרוכה בחיים
יהודיים :מסגרת לניתוח

מ

מה המשמעות של לחיות חיים יהודיים? כמה זה עולה?
למרות פשטנותן לכאורה ,אלה שאלות מורכבות החשובות
למדיניות ולתכנון ,במיוחד בזמנים כלכליים קשים .השאלה
הבסיסית ביותר היא האם המחיר והעלויות מהווים מחסום
לחיים יהודיים; אם כן ,יש לשאול מה הקהילה היהודית
יכולה לעשות כדי לתת לכך מענה ,ואם אין ביכולתה לתת
לכך מענה ,האם על הקהילה היהודית לחשוב מחדש על
תוכניות קיימות ,על סמך ההנחה כי העלות היא גורם
משמעותי בהשתתפות בפעילויות יהודיות .בפרק זה נסקור
חלק מן המורכבויות של שאלות אלה ונטען כי יש צורך
בניתוח מתמשך על מנת להנחות מדיניות ותכנון שקולים
ונאותים.
ההגדרה הפשוטה ביותר לעלות הכרוכה בחיים יהודיים
היא סכום הכסף שיהודים משלמים על מנת לשמור על
אורח חיים יהודי .גם אם אין אורח חיים משותף לכל
היהודים" ,מוצרים" מסוימים או חוויות מסוימות נקשרים
בדרך כלל לאורח חיים יהודי ויכולים להוות אבני בוחן
שימושיות .לדוגמא ,מחוץ לישראל חישוב הפריטים ב"סל
המצרכים היהודיים" יכלול שליחת ילדים למחנה קיץ יהודי
או לבית ספר יהודי יומי ,השתייכות לבית כנסת או למרכז
קהילתי יהודי ,שמירה על כשרות ,ביקור בישראל ,ותרומה
לפדרציה יהודית.
בהתבסס על הנחה זו פותחו מספר מדדים להעריך את
עלות החיים היהודיים .לדוגמא ,בשנת  2008העריך ג'ראלד
בוביס את העלות הכרוכה בחיים יהודיים בארה"ב למשפחה
בת שני ילדים ב־ 30אלף דולר ,על סמך חישוב של דמי חבר
בבית הכנסת ( ,)$1,100שכר לימוד לשני ילדים בבית ספר
יומי ( ,)$22,000מחיר ממוצע של קייטנת יום בת שבועיים
לשני ילדים ( ,)$1,200תשלום ממוצע עבור מחנה קיץ בן
חודש לשני ילדים ( ,)$5,000דמי חבר במרכז קהילתי יהודי
( )$500ותרומה מינימאלית לפדרציה (.)$200
מעבר לנתונים אלה על העלות הבסיסית ,שאלת

המדיניות היותר מורכבת היא האם עלויות אלה משפיעות
על חיים יהודיים ,כלומר – האם ובאיזו מידה לחיות חיים
יהודיים הינה פונקציה של העלות של מוצרים ושירותים
יהודיים מסוימים .ניתוח מסוג זה מחייב להסב את תשומת
הלב לסדרה של עניינים ושאלות שבחלקם יש חפיפה
הדדית.
ראשית ,ואולי באופן הברור ביותר ,ניתוח מעין זה מחייב
הכרה בעובדה כלכלית בסיסית :ככל שעולה ההכנסה
משתנה המושג של "אפשרי כלכלית
( ,")affordableוהאופן שבו מולטי־
"מוגבלים"
מיליונר מקצה משאבים
הערכת העלות
בין מצרכים שונים של צריכה ביתית
שונה מהאופן שבו משפחה שאמצעיה השנתית
צנועים יותר מקצה את משאביה.
איסוף נתונים מנקודת הראות של הממוצעת
"אפשרי כלכלית" הוא בעל חשיבות הכרוכה
מכרעת לעיצוב מדיניויות משופרות.
שנית ,האם עלויות הכרוכות בחיים יהודיים
באימוץ אורח חיים יהודי מייצגות
גידול בתקציב המשפחתי או רק למשפחה
תנודה במשאבים שהיו מו ָּצאים בכל
מקרה? לדוגמא ,למשפחות בעלות בת  2ילדים
הכנסה גבוהה שיתכן כי בכל מקרה בארה”ב – כ30-
היו מעדיפות לשלוח את ילדיהן לבתי
ספר פרטיים יקרים בלתי־מגזריים ,אלף דולר
העלות של בית ספר יהודי יומי לא
תיחשב כ"נוספת" ,משום שמשפחה
כזו היתה רוכשת את המוצר של "חינוך פרטי" בכל מקרה.
הנחת המפתח כאן היא שמוצר הצריכה הינו חינוך פרטי,
לאו דווקא חינוך יהודי ,ובמקרה זה הוצאת כספים לחינוך
יהודי תיחשב כתחליף ,לא כעלייה בהוצאה .ניתוח דומה
ניתן לעשות לגבי עלויות החברוּת במרכז קהילתי יהודי
בהשוואה להצטרפות למועדון ספורט או קאנטרי קלאב
מקומי ,או נסיעה לצרפת לעומת ביקור בישראל.
שאלה שלישית הנוגעת לעניין היא כיצד משפחות
מקצות את משאביהן במגבלות התקציב :האם משפחות
מוכנות לשאת בעלויות נוספות לשם צריכת מוצרים
יהודיים? במקרים שבהם משפחות מוותרות על רכישת
"מוצר" יהודי מסוים לטובת רכישת מוצר בעל אופי אחר
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א

פילנתרופים מברית המועצות לשעבר
אחת התופעות הבולטות בפילנתרופיה יהודית בעשור האחרון היתה העלייה במספר הפילנתרופיים היהודים שנולדו
בברית המועצות לשעבר .קריסת ברית המועצות וההגירה ההמונית של יהודים לישראל ,לארה״ב ולאירופה שיחררו
כישרון ויכולות עצורים ,שבצירוף עם הזדמנויות חדשות הובילו ליצירת עושר עצום תוך זמן קצר .חלק מהון זה נוצר
דרך התוהו־ובוהו הכלכלי ששרר בתקופת ילצין ,והוביל לעליית מעמד חדש של יהודים עשירים ,שחלקם נותרו
לגור ברוסיה וחלקם עברו להתגורר בארה״ב ,בריטניה או ישראל .עושר מסוג אחר נוצר ע״י הזדמנויות שנפתחו דרך
האינטרנט והשקעות גלובליות של יהודים צעירים שהגיעו לארה״ב וישראל כמתבגרים ועלו לתהילה ,כגון סרגיי
ברין מ״גוגל״ ומאכס לבצ׳ין מ־ Paypalבארה״ב ולב לבייב בישראל.
לא זו בלבד שעושר רב נוצר בזמן קצר ,אלא שהוא גם נותב במהירות לפילנתרופיה ,כולל פילנתרופיה יהודית,
למרות שברית המועצות אסרה על פיתוח פילנתרופיה ותרבות פילנתרופית .הדמות הבולטת הראשונה בזירה היתה
ולדמיר גוסינסקי ,שייסד את הקונגרס היהודי-רוסי כדי לגייס כספים ולחלקם למטרות יהודיות ברוסיה .זמן קצר
לאחר מכן תרמו מספר פילנתרופים בולטים כגון בוריס ברזובסקי ,לב לבייב ורומן עשרות מיליוני דולרים לתמיכה
בבנייה ובהרחבה של תנועת חב״ד ברוסיה .כתוצאה מכך יש לחב״ד השפעה עצומה על עיצוב החיים היהודיים
בבריה״מ לשעבר ,במידה גדולה בהרבה בהשוואה לתפקידה בחיים היהודיים בארה״ב וישראל .לאוניד נבזלין* שירש
את מקומו של גוסינסקי כיו״ר מועצת המנהלים של הקונגרס היהודי-רוסי התבלט במאמציו המתואמים ליצור קשר
עם ארגונים יהודיים במערב ,מאמץ שהפך אותו לאישיות ציבורית מוכרת .שמות אחרים המוזכרים לעתים קרובות

(לדוגמא :רכישת ריהוט חדש במקום שליחת הילד למחנה
קיץ יהודי) אזי מדובר כאן לא במחסור באמצעים כספיים,
כי אם בסדר שונה של עדיפויות ושל ערכים ,ולכך צריכות
להיות השלכות לגבי המדיניות שיש לנקוט.
גורם רביעי בניתוח מעין זה הינו המיזוג או השוני בין
ערכים ופרספקטיבות של יחידים לבין אלה הקהילתיים.
השאלה היא האם יש לקהילה היהודית עניין בעיצוב
הבחירות וההעדפות של יהודים יחידים וביצירת
תמריצים להתנהגות שאנו מניחים כי היא משרתת
את האינטרסים של הקהילה .עניין זה מורכב ביותר,
במיוחד בהתחשב בקושי למדוד ערכים אינדיבידואליים
וקבוצתיים .אף על פי כן ,אם ההנחה היא כי יש שוני
ניתוק בין העדפות היחיד לבין העדפות הקהילה ,אזי
השאלה הופכת להיות – האם הקהילה יכולה או צריכה
לשנות את ההעדפות של היחיד ,ואם כן ,האם תמריצים
כספיים שנועדו לשנות התנהגות הינם מכשיר המדיניות
היחיד ,או הטוב ביותר.
חשוב לציין ,עם זאת ,שגם כאשר ההעדפה של
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הפרטים דומה לזו של הקהילה והמחיר אינו מהווה מחסום
להשתתפותם ,יתכן שכדאי לקהילה לסבסד פעילויות
כאלה .זה נכון כאשר הקהילה מפיקה מן הפעילות תועלת
גדולה יותר מזו שמפיקים היחידים .לדוגמא ,יחיד עשוי
ליהנות מביקור בישראל ,פעילות המתאימה ליעדי
הקהילה ,ויתכן שאילו לו קושי לשלם עבור פעילות זו.
אולם הואיל והקהילה מפיקה תועלת מביקורו בישראל,
יתכן שיהיה לה אינטרס לסבסד פעילות זו ,כדי לעודדו
לצרוך עוד יותר ממצרך זה.
אולם יתכן שסבסוד יהווה בזבוז של משאבים ,אם
סדרי העדיפויות אינם תואמים מלכתחילה .לדוגמא,
נניח שמטרת־על של העם היהודי היא כי יהודים ימשיכו
להזדהות עם העם ,ושחינוך בבתי ספר יהודיים יומיים
תורם באופן ברור להגשמת מטרה זו .והבה נניח שמשפחות
רבות אינן שולחות את ילדיהם לבית ספר יהודי יומי ,למרות
שהן רוכשות חינוך פרטי אחר או שיש להן הכנסה פנויה
מספקת על מנת לשלם עבור החינוך הפרטי .במקרים מעין
אלה ,הסבירות להצלחת מדינויות מכוונות-מחיר נמוכה
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הם משה קנטור ,אלכסנדר משקביץ מקזחסטאן ,שייסד ב־ 2002את הקונגרס היהודי האירואסי ,ואדים רבינוביץ,
שייסד את הקונגרס היהודי-אוקראיני ב־ .1997רבים מהשמות הללו נקשרו עם צווי מעצר שונים ,אולם אלה נדחים
לרוב על ידי הממסד היהודי כביטויים של פוליטיקה רוסית פנימית שאינם צריכים להוות מקור לדאגה.
אף שפילנתרופיה זו עוצבה ,באופן טבעי ,על ידי ההעדפות האישיות של התורמים ,ניתן להבחין במספר נושאים
וסדרי עדיפויות .אלה כוללים את חיזוק הזהות היהודית אצל יהודים דוברי רוסית – בין אם על ידי פעילות דתית של
חב״ד ובין על ידי השתייכות לאומית ,זיכרון השואה וחינוך ,הגנה על המורשת היהודית בבריה״מ לשעבר ,תמיכה
בישראל – במיוחד בביטחונה ,וקידום יצירה והישגים תרבותיים ,אקדמיים ואמנותיים.
באחרונה נראה כי פילנתרופיה זו מתחילה להראות סימני התמסדות וכי היא משתלבת עם המערכת הממוסדת
בארה״ב ובישראל .לדוגמא ,קבוצת הפילנתרופיה ״בראשית״ ( )Genesisשהוקמה בקיץ  2007על ידי מיכאיל פרידמן,
גרמאן קאהן ,פיוטר אבן ,אלכס קנאסטר וסטן פולובץ התפרסמה בזכות תמיכתה במוסדות ובתוכניות כגון הסוכנות
היהודית ,״תגלית״ ואוניברסיטת ברנדייס .לאוניד נבזלין ,אשר יחד עם עמיתיו ולדימיר דובוב ומיכאיל ברודנוב הקים
את קרן נדב ,תומך בבית התפוצות ,בסוכנות היהודית ,ב״תגלית״ ובאוניברסיטה העברית (וכן במכון לתכנון מדיניות
עם יהודי) .תמיכה זו בוטאה גם בקבלתו על עצמו תפקידים ציבוריים כגון יו״ר חבר הנאמנים של בית התפוצות .הליך
זה של התמסדות ראוי לציון במיוחד בניגוד לדמות כגון זו של ארקדי גאיידמק ,שקיבל סיקור תקשורתי רחב לתקופה
מוגבלת ,אך לא הצליח ליצור השפעה מתמשכת על הפילנתרופיה היהודית .בשנים הבאות כדאי יהיה לעקוב אחר
התרחבות תהליך זה ,ככל שיותר ויותר יהודים מבריה״מ לשעבר ישיגו עושר שיאפשר להם ליטול חלק בפילנתרופיה
היהודית ,גם אם בסדר גודל צנוע יחסית.

 $לאוניד נבזלין מכהן כסגן יו״ר המכון לתכנון מדיניות עם יהודי

יותר ,משום שהן נכשלות בטיפול במניעים שהביאו את
המשפחות להחלטה על העדפותיהן.
מדינ וּיות המתייחסות לעלויות הכרוכות בחיים
יהודיים צריכות להיות מוגדרות פחות במונחים של
"מחיר" ויותר במונחים של "מהי המערכת המלאה של
כלים שניתן לעשות בהם שימוש על מנת לגשר על
הבדלים קיימים בין ההעדפות האישיות והפרספקטיבות
של היחיד לבין אלה של הקהילה?" הגדרת הבעייה
במסגרת זו פותחת את הדלת לשקילת תרופות מגוונות
של קווי מדיניות .לדוגמא ,אילו המחקר היה מראה שניתן
להבטיח המשכיות יהודית באותה מידה ,פחות או יותר,
על ידי ביקור של עשרה ימים בישראל או על ידי לימודים
במשך שמונה שנים בבית ספר יהודי יומי ,או שהערך
השולי של יותר מארבע שנות לימוד בבית ספר יומי קרוב
לאפס ,או שלהשתתפות במספר קורסים בתוכניות
יהודיות באוניברסיטאות יש אותו ערך של שנים של
לימודי יהדות בשעות שלאחר הלימודים הרגילים ,אזי
קהילה מוגבלת באמצעיה היתה עושה שימוש במידע זה

על מנת להחליט על סוג (והיקף)
הסבסוד.
חשוב להבהיר שאיננו מעלים
אף אחת מן הטענות הללו ,אלא
רק משתמשים בהן כדי להמחיש
את הערך הפוטנציאלי של ניתוח
כלכלי יסודי יותר .על מנת ליצור
מדיניות טובה יותר ומכוונת היטב
למטרות ,נדרש להתחשב במושגים
מורכבים יותר כגון העדפות וערכים
של יחידים ושל החברה ,ההבדל בין
אומדני עלות לבין אומדני אפשריות
( )affordabilityכלכלית ,וההתאמה
בין העדפות היחיד והעדפות הקהילה,
על מנת לקבוע מה הם החסמים
האמיתיים להשתתפות גדולה יותר
של יהודים בפעילות קהילתית ,ובאיזו
מידה ,אם בכלל ,הם קשורים למחיר.

שאלה מרכזית:
האם תמריצים
כספיים
שנועדו לשנות
התנהגות
של יחידים
הם מכשיר
המדיניות
היחיד או
הטוב ביותר?
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ההקשר הישראלי
ניתוח עלות החיים היהודיים מסובך עוד יותר בהקשר
הישראלי .מהי ההוצאה שיהודים שאינם דתיים (במובן של
אורתודוכסים) בישראל צריכים להוציא על מנת לשמור
על אורח חיים יהודי "ייחודי"? אחת התשובות יכולה להיות
שהעלות הנוספת היא אפס.
השתתפות בפעילויות ל"תוספת
שיעור גדל
יהדות" – ביקור בבית כנסת מדי פעם,
ניסיון לשמור כשרות ,השתתפות
והולך של
בשיעורים של לימוד טקסטים
יהודיים ,שליחת הילדים לפעילויות
העוזבים את
חינוכיות מיוחדות ,השתתפות
באירועי לימוד מיוחדים – זמינים
ישראל הם
לרוב ב"חינם" ,מאחר שהם מסופקים
בעלי ההכשרה
על ידי המדינה ,או כאירועי תרבות
במימון עירוני ופרטי( .כמובן
וההשכלה
שהמצרכים שניתנים לכאורה "בחינם"
ממומנים באמצעות מיסים ,אך
הגבוהה
העלויות עשויות להיות נמוכות מדי,
בהתאם לסוג השירות ).יש יהודים
ישראלים הבוחרים לרכוש שירותים ספציפיים כגון חתונה
בלתי מסורתית או חברוּת בבית כנסת פרטי ,או לקנות
שיעורים פרטיים ,אך אלה נוטים להיות מוגבלים ,ועלותם
השולית ,בפריסה על פני שנות חייו של אדם ,קטנה.
האם עולה יותר או פחות להיות יהודי ישראלי מאשר
להיות יהודי לא ישראלי – זו שאלה מורכבת שיש לה
השלכה על עניינים מכריעים של מעמד ,בחירת מגורים,
וניידוּת .לדוגמא ,אם נתבונן על ישראלים הבוחרים לגור
במקום אחר ,שאלת מפתח היא האם הבחירה לעזוב
את ישראל משקפת רק את המעמד הכלכלי היחסי של
ישראל ,או שהאם לחיים בישראל יש ערך משל עצמם
– ללא כל קשר למעמד כלכלי? התרשים הבא (עמ׳ )92
מדגים את היחס השלילי החזק בין נטייתם של יהודים
במדינה מסוימת להגר ,לבין רמת ההתפתחות של אותה
מדינה .דירוג המדינות לפי מדד הפיתוח האנושי (המתבסס
על אומדני הכנסה לאומית ,בריאות וחינוך) מציג יחס
משמעותי לשכיחות העלייה לכל אלף יהודים מ־73
מדינות .יחס שלילי ברור עולה בין איכות החיים במדינה
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לבין הנטייה להגר ,כלומר ככל שעולה איכות החיים כך
יורדת הנטייה להגר .מנקודת מבט זו ,שכיחות ההגירה
מישראל מתיישבת ברמה גבוהה עם רמת ההתפתחות של
המדינה .ממצאים אלה נוגדים את הציפיה האפשרית כי
ההיקף והעיתוי של העלייה לישראל והירידה ממנה יונעו
בעיקר על ידי גורמים רעיוניים ולא כלכליים-חברתיים.
כיום יש כ־ 500,000ישראלים החיים מחוץ לישראל
באופן קבוע או חצי־קבוע .במידה מסוימת ,מספרם הוא
תוצאה מהבדלים ברמת החיים ובאפשרויות התעסוקה בין
ישראל לבין התפוצות (בעיקר ארה"ב) .מנקודת הראות של
ההשלכות על מדיניות ,יתכן ומשמעות הדבר היא שאם
ישראל תשפר את מעמדה החברתי והכלכלי היחסי ,סביר
להניח שתהיה ירידה בשיעור הישראלים העוזבים ,ואולי
אף חזרה של רבים שעזבו.
אולם כאשר בוחנים את הרכב המספרים ואת הפרופיל
של הישראלים הבוחרים לעזוב את ישראל ,יש מקום
לדאגה .שיעור גדל והולך של העוזבים את ישראל הוא בעלי
ההכשרה וההשכלה הגבוהה .בארה"ב ,למהגרים מישראל
יש היחס הגבוה ביותר ,לעומת מהגרים מארצות אחרות,
של מרצים במכללות ובאוניברסיטאות לכל אלף אנשים
באוכלוסית ארץ המוצא .בזמן שבו מדינות מפותחות
אחרות כבר החלו להביע דאגה מתופעה זו ,שיעור ההגירה
האקדמית מישראל לארצות הברית גבוה פי  4עד  6משיעור
ההגירה מאירופה .אמנם ישראל אינה מספקת את המספר
הגבוה ביותר של אקדמאים זרים לארצות הברית ,אך היא
בכל זאת בולטת :מספר האקדמאים הישראלים שהתגוררו
בארה"ב ב־ 2003–2004היה  45%ממספר החוקרים
מבריטניה 50% ,ממספר החוקרים מצרפת ,ו־ 59%ממספר
החוקרים מרוסיה)oecd, 2006( .
אם קיימת עלות הכרוכה בחיים בישראל – במיוחד
עבור אוכלוסיה מסוימת – נותרת על כנה השאלה האם
יש כאלה אשר עבורם אספקת המוצרים והפעילויות
היהודיים על ידי המדינה מהווה הטבה .יש קהילה אחת
אשר עבורה הן עלות המחיה בישראל נמוכה יחסית והן
עלות רכישת תוכן יהודי נוסף נמוכה משמעותית מזו
שבארה"ב ,וזו הקהילה החרדית .אף שההכנסה החציונית
של יהודי חרדי בארה"ב גבוהה יותר מזו של עמיתו החרדי
בישראל ,החרדי האמריקני נאלץ להוציא כספים על מנת
לשמור על אורח חייו באמצעות השקעות בחינוך בבתי
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ספר פרטיים חרדיים ובגידול משפחות גדולות ,הנורמה
החברתית במגזר זה .בניגוד מוחלט ,המערכת הפוליטית
ומדיניות הרווחה הישראלית תומכים מאוד באורח חיים
זה .ממשלת ישראל מספקת מימון ציבורי למערכת החינוך
החרדי והמערכת המוניציפלית מחוייבת כיום פוליטית
לנהוג כך ,וגם לאחר קיצוצים מסוימים בעשור האחרון,
המדיניות הישראלית של מתן קצבאות ילדים תומכת
במשפחות גדולות .עבור חרדים רבים ,העלייה לישראל
נחשבת כמביאה איכות גבוהה יותר של חינוך יהודי (הגם
שלא כללי) ,משום שהכיתות במגזר החרדי נוטים להיות
קטנות ויש שפע של מורים.
שוב ,אנו מזכירים נתונים אלה כדי להסב את תשומת
הלב לכך שיש צורך בניתוח מתמשך ומקיף יותר של
הגורמים הכלכליים המשפיעים על עלויות חיים יהודיים,
בישראל ומחוצה לה .הימצאותם של היהודים בארצות
המפותחות ביותר בעולם הביאה לנורמליזציה של דפוסי
ההגירה בין אותן ארצות – כלומר שכקבוצה ,שיקולים
כלכליים או "עלות מחיה" עשויים להפוך למשמעותיים
ביותר בהסבר (או בחיזוי) של דפוסי הגירה .אחת ההשלכות
על מדיניות הינה שבהיעדר גורמים "דחיפה" המאלצים
יהודים לעזוב את ארצם ,ההתפתחות הכלכלית היחסית
של ישראל ,מדיניות החברה והרווחה שלה ,וסוג החינוך
הציבורי שישראל מספקת ואיכותו יקבעו את יכולתה
של ישראל למשוך אליה עולים חדשים ולשמור על
ילידי ישראל .פירוש הדבר שבמונחים של "עלות החיים
היהודיים" בישראל ,למעט במקרה של הקהילה החרדית,
מדינויותיה של ישראל צריכות להתמקד בהקטנת העלות
היחסית של חיים כישראלי ביחס לאפשרויות אחרות
הפתוחות בפני יהודים .בסביבה הנוכחית ,דרישה זו
קובעת סף גבוה ,אולם במובן זה המשבר הכלכלי ,שישראל
התמודדה עימו בצורה מוצלחת למדי ,יוכל לספק לישראל
הזדמנות נדירה להתקרב להשגת יעד זה.

ט

המלצות
טבעו של משבר כלכלי הוא שלבעיות שהוא יוצר אופי מיידי
וכואב ,כך שפעולה שנועדה לטפל בכאב המיידי נעשית
תכופות במהירות רבה .לכן מספר המלצות המנויות כאן
מצויות כבר בתהליך יישום על ידי ארגונים יהודיים .אולם

רוב ההמלצות המוגשות בפרק זה מתייחסות למדינויות
ארוכות טווח שמשפיעות על התשתית הכלכלית של חיים
יהודיים ,ללא כל קשר לתנודות בפעילות הכלכלית.

מעמד כלכלי:
לשחרר הזדמנויות גדולות של צמיחה ו"קפיצת מדרגה"
הנגישות לעם היהודי ברחבי העולם :העם היהודי שמחוץ
לישראל מיצה ,פחות או יותר ,את ההזדמנות המאסיבית
לניידות מהירה מדור ראשון של מהגרים עניים לחברוּת
במעמד הבינוני־העליון של החברה .אמנם עושר חדש
ימשיך להיווצר ,אך ההזדמנויות הגדולות ביותר לקפיצת
מדרגה במעמד הכלכלי של יהודים כמכלול נמצאות
בישראל ובדור הראשון של המהגרים מברית המועצות
לשעבר.
על מנת להבטיח כי הזדמנויות אלה לא יבוזבזו ,על
העם היהודי להתמקד במדינויות לאומיות המשחררות
את פוטנציאל הצמיחה של ישראל באמצעות השתתפות
גדולה יותר בכוח העבודה ושיפור הפריון .לשם כך יש:
$

$

$

$

$

$

$לאמץ את שיפור מערכת החינוך הישראלי כעדיפות
לאומית אמיתית – באופן שישתקף הן במשאבים
הכספיים והן בהקדשת זמן ,תשומת לב ומחשבה מצד
ההנהגה הלאומית;
$לפתח ולתמוך בתוכניות המגדילות את שיעור
המשתתפים בכוח העבודה;
$להשקיע במנגנונים שיתמכו בשילוב מהיר של יהודים
מברית המועצות לשעבר בכלכלת ארץ מושבם,
במקצועות ובתפקידים שישקפו את רמת השכלתם
ומיומנותם המקצועית.
$לבחון את הכלכלה הישראלית מול "הכלכלה היהודית",
במקום רק מול כלכלתן של מדינות אחרות .להפוך
לעדיפות לאומית את שיפור מעמדה הכלכלי של
ישראל לא רק במונחים מוחלטים ,אלא גם במונחים
יחסיים מול יהודים החיים מחוץ לישראל.
$לשקול לייסד עבור העם היהודי גוף מקביל למשרד
התקציבים של הקונגרס האמריקני ,שיבצע ניתוח
עצמאי ויספק תחזיות .בין תחומי האחריות של גוף זה
צריכים להיות:
$בדיקת סדרי העדיפויות של התקציב הישראלי
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תרשים  :8עולים לישראל לכל  1,000יהודים במדינת מוצאם2001 ,
1000000
10000

100
10

שיעור העולים לכל  1000יהודים

1000

1
ירידה מישראל

160

120

140

100

80

60

מדד הפיתוח האנושי של המדינה

מערב אירופה

אנגלו־סאכסיות

אמריקה הלטינית

חבר העמים
ירידה מישראל

40

* אינטרפולציה בין כל שיעורי העליה אילו הגורם המשפיע הבלעדי היה מדד הפיתוח האנושי

20

0

0

שיעור עליה תיאורטי מחושב*
מזרח אירופה
אסיה–אפריקה

n = 74

הערות :התרשים נכון לשנת  2001אך משקף מגמות רחבות יותר; המספר הגבוה של עולים לכל  1,000יהודים ,שלפעמים אף גדול מ־ ,1,000משקף
עלייה של לא יהודים (לפי ההלכה); ירידה מישראל היא שיעור היהודים וקרובי המשפחה שלהם העוזבים את ישראל (המחושב כהפרש בין המאזן
הנטו של הגירה נכנסת והגירה יוצאת ,לבין הסה”כ של עולים חדשים ואזרחים עולים בשנה הנתונה) בשנת .2001

$

$

92

4.5.10 13:32:47

מנקודת מבט יהודית :עידוד ,מתוך הבנה של
משמעות התקציב השנתי של מדינת ישראל על עתיד
העם היהודי ,דיון בו ישתתפו כל חלקי העם על סדרי
העדיפויות המשתקפים בתקציב ממשלת ישראל
בראיית תרומתו להבטחת עתיד של ביטחון ושגשוג
לעם היהודי.
$מיסוד בדיקה של התקציבים המשותפים של ארגונים
יהודיים כמשקפים את סדרי העדיפויות הקולקטיביים
של העם היהודי.
$מעקב אחר התאמת התקציב היהודי בתפוצות והתקציב
הישראלי לסדרי עדיפויות יהודיים חדשים.

פילנתרופיה
לחזק מבנים של התכנסות ותיאום לצורך קביעת סדרי
עדיפויות :משאבים תחת לחצים מדגישים את הצורך
לקביעה קולקטיבית טובה יותר של סדרי עדיפויות ,יעדים
ושאיפות .פורומים לדיון ,התלבטות ותיאום ,במיוחד בין
פדרציות ,קרנות וממשלת ישראל ,דרושים מאוד כיום,
ובעתיד הם ישרתו תפקיד שחשיבותו תלך ותדגל .פורומים
מעין אלה יכולים לסייע בעיצוב סדרי עדיפויות ויעדים
מן הסוג הנעשה בהיקף גלובלי על ידי יעדי המילניום של
האו"ם ויוזמת קופנהגן.
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למסד בדיקה סדירה ושקופה של מדינויות השקעה של
הארגונים .ארגונים יהודיים כבר בוחנים את אסטרטגיות
ההשקעה שלהם וחוזרים ל'עקרונות הראשונים' של
השקעה בטוחה .אולם תהליך זה צריך להיות ממוסד,
יחד עם מנגנונים שיאפשרו מידה של אחריותיות
( )accountabilityוביקורת ציבורית .כחלק מתהליך
זה ,על ארגונים יהודיים לספק דו"חות ברורים ונגישים
לכל על אסטרטגיית ההשקעה שלהם .בנוסף יש מקום
לדיונים בערכים הקיימים בבסיס ההכרה של הקהילה
היהודית בצבירת הון ובפילנתרופיה ,ולשקול האם הקהילה
היהודית ומוסדותיה יכולים וצריכים לשפוט את הדרך בה
נוצר כסף שנתרם.
להתאים מנגנוני גיוס כספים לשינויים :להתאים מוסדות
קיימים ולפתח מנגנונים חדשים לגיוס כספים ולחלוקתם
באופן שישקף את השינויים בחלוקת העושר של העם
היהודי ,ההצלחה הכלכלית של מדינת ישראל ,הרצון
לשקיפות גדולה יותר ולקשר אישי ,וההזדמנויות המוצעות
על ידי טכנולוגיות חדשות:
$ $לתמוך ביוזמות מבוססות-אינטרנט לגיוס כספים
וחלוקתם .על אלה לשרת את הרחבת בסיס התורמים
לארגונים ופרויקטים יהודיים .הרחבת הבסיס יכולה
לשמש כאסטרטגיה טובה להפחתת מידת הפגיעוּת
לזעזועים פיננסיים בעתיד .אולם ישנן סיבות נוספות
לשים דגש על גיוס כספים אצל יהודים-אמריקנים
צעירים יותר ואמידים פחות .תרומות קטנות יכולות
למלא תפקיד מפתח בתמיכה בתרבות הכללית של
נתינה יהודית ובהכרה בתורמים כחברים בקהילותיהם
היהודיות המקומיות ,גם אם תרומותיהם אינן מהוות
חלק הארי מן המשאבים.
$ $לשקול יצירת קרן יהודית גלובלית (בהתבסס על המודל
של – The Norwegian Future Foundation
קרן העתיד של נורבגיה) שתוקדש להבטחת עתיד
של שגשוג יהודי ותנוהל על ידי גוף מייעץ המייצג את
התורמים הגדולים ביותר.
להגדיל את שקיפות הדיווח על תזרים הכספים לישראל.

להגדיל את תפקיד ממשלת ישראל במימון יוזמות
שמיטיבות עם העם היהודי בכללותו.
להגדיל את תפקיד ממשלת ישראל בסיוע ובפילנתרופיה
המשרתים יעדים וצרכים גלובליים.
למנות ועדה לצורך קביעת המדינויות הממשלתיות
הרצויות ,כולל תמריצי מס ,לגבי פילנתרופיה בישראל .על
ועדה זו לחקור ,בין היתר ,את הנושאים הבאים:
$ $ההנחה שיש לעודד פילנתרופיה באמצעות תמריצי מס
אינה מובנת מאליה .במיוחד במקרה של פילנתרופיה
תאגידית ,חשוב ליצור מנגנונים שיתנו תמריצי מס
בהתנהגות תאגידית אתית ובתשלום מלא של מיסים,
ואולי אף בהימנעות מנוהגים קיצוניים של תכנוני מס.
$ $פיתוח מנגנונים שמשקפים את חלקה של הפילנתרופיה
היהודית והישראלית בהשפעה על מדיניות ציבורית.
בדיקת האפשרות שתורמים התומכים במאמצי
הסברה יחויבו להגיש דו"ח המשקף את השפעתם
הפוטנציאלית ,גם אם אינם נבחרי ציבור.
להשקיע בהבנת ההעדפות וסדרי העדיפויות של הדור
החדש של התורמים .שורות היהודים האמידים עשויות
להתרחב בשנים הבאות ולהתמלא בישראלים שחלקם
חיים בישראל וחלקם בארה"ב ,במהגרים מברית המועצות
לשעבר ,ובדור חדש של יזמים הפועלים באופן גלובלי
ובנו את הונם בעצמם .הרחבת בסיס התורמים תלויה בכך
שארגונים יתאימו את עדיפויותיהם על מנת שיתחברו
לסוג הזהות היהודית האופיינית יותר לקבוצות אלה .עיצוב
יוזמות יהודיות שישלבו בין יעדים אוניברסליים לבין יעדים
צרים יותר עשוי לספק השראה לתורמים אלה ולתורמים
צעירים יותר ,שיתכן כי הם נוטים פחות להשקיע במטרות
הנראות כ"פרובינציאליות" וצרות.
להגן על השקעה בחדשנות יהודית :ארגונים ופרויקטים
רבים ב"מגזר החדשנות" פגיעים במיוחד לירידות בנתינה
הקשורות למיתון .סיוע להבטחת המשכיות החדשנות צריך
להיות בסדר עדיפות גבוה אצל הפילנתרופיה היהודית.
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לחזק מחקר והערכה ,ולמפות את תחום הפילנתרופיה
יהודית :נדבנים מחפשים יותר ויותר ראיות לכך שתרומתם
אכן משפיעה ,אך רמת המחקר המדעי החברתי על עניינים
וארגונים יהודיים עדיין אינה מסוגלת לספק באופן קבוע
מידע וניתוח אמינים בנושא זה .בנוסף לכך אין בנמצא מסד
נתונים מרכזי עבור קרנות יהודיות פרטיות ויעדי הנתינה
שלהן.

העלות הכרוכה בחיים יהודיים

וערך ,יש לבחון ולהעריך מחדש את המדינויות והתוכניות
שמטרתן להפחית את עלויות ההשתתפות היהודית במגוון
פעילויות.
לחקור יותר את העלות הכרוכה בחיים יהודיים :נדרש מחקר
נוסף לבחינת עלות החיים היהודיים לאור הדיון המורחב
בעלות ובערך .יש להגדיר ולהתייחס באופן מהותי יותר
לחסמים להשתתפות יהודית בחיים קהילתיים.

יש לבחון הנחות העומדות מאחורי מדיניויות המכוונות
כלפי עלויות :לאור הבנה רחבה יותר של מושגי עלות
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הערות
1 “Evil does exist in the world. A non-violent
movement could not have halted Hitler’s armies.
Negotiations cannot convince al Qaeda’s leaders
to lay down their arms. To say that force may
sometimes be necessary is not a call to cynicism
– it is a recognition of history;”
 December 10, 2009 (Remarks by the President
at the Acceptance of the Nobel Peace Prize)
2 “the worst may be behind us”
3 Director of National Intelligence (DNI)
4 These views are contained among answers in
a document supplied by Director of National
Intelligence Dennis C. Blair to the Senate Select
Committee on Intelligence after a hearing in
February: “We continue to receive intelligence
indicating that al-Qa’ida and other terrorist
groups are attempting to acquire chemical,
biological, radiological, and nuclear ( cbrn)
weapons and materials. We assess alQa’ida will
continue to try to acquire and employ cbrn
material, and that some chemical and radiological materials and crude weapons designs are easily accessible. Al-Qa’ida is the terrorist group
that historically has sought the broadest range
of cbrn attack capabilities, and we assess that
it would use any cbrn capability it acquires
in an anti-U.S. attack, preferably against the
Homeland”.
5 The views on Iran’s nuclear program are contained among answers in a document supplied
by Director of National Intelligence Dennis
C. Blair to the Senate Select Committee on
Intelligence after a hearing in February.
6 Some countries have weapons that others do
not.
7 “No single nations should pick and choose which
nation holds nuclear weapons. And that’s why I
strongly reaffirmed America’s commitment to
seek a world in which no nations hold nuclear
weapons.”
8 The Wall Street Journal, January 4, 2007, by
George P. Shultz, William J. Perry, Henry A.
Kissinger and Sam Nunn.
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9 US Assistant Secretary of State Rose Gottemoeller.
10 “Universal adherence to the npt itself – including by India, Israel, Pakistan and North Korea
– also remains a fundamental objective of the
United States.”
11 “America’s strong bonds with Israel are wellknown. This bond is unbreakable. It is based
upon cultural and historical ties and the recognition that the aspiration for a Jewish homeland is
rooted in a tragic history that cannot be denied.”
12 Arab Human Development Report 2009.
Challenges to Human Security in the Arab
Countries, United Nations Development
Programme
13 Newsweek, published June 13, 2009
14 “Incrementalism and the step-by-step approach
has not, and we believe will not, achieve peace,”
said the visiting Saudi foreign minister, Prince
Saud al-Faisal, with Secretary of State Hillary
Rodham Clinton at his side. “Temporary security, confidence-building measures will also not
bring peace.”
15 Wall Street Journal, June 26, 2009, “Hillary Is
Wrong About the Settlements”, Elliott Abrams
16 “We believe that through good-faith negotiations, the parties can mutually agree on an outcome which ends the conflict and reconciles the
Palestinian goal of an independent and viable
state, based on the 1967 lines, with agreed
swaps, and the Israeli goal of a Jewish state with
secure and recognized borders that reflect subsequent developments and meet Israeli security
requirements”.
17 http://www.jstreet.org/campaigns/j-street-
releases-new-poll-american-jewish-community.
18 Peace between the Israelis and the Palestinians
will never take place without the continuing leadership and involvement of the U.S.
government.
19 It is up to the Palestinians and the Israelis to
solve their problems; any LASTING agreement
between them must be reached with the U.S.
only playing a role as a facilitator.
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$המכון לתכנון מדיניות עם יהודי – הערכה שנתית  :2004-2005העם היהודי בין שגשוג לשקיעה ,מאת סגל המכון
וכותביו.2005 ,
כדי להצליח דרושים משאבים רבים ,התמודדות מושכלת עם החלטות קריטיות וגיבוש קפדני וזהיר של
מדיניות כוללת לטווח הארוך .הכרך המלא מכיל ניתוחים של הקהילות היהודיות ברחבי העולם והערכות
מעמיקות של נושאים חשובים.
$בין שגשוג לבין שקיעה – העם היהודי  ,2004תמצית הערכה שנתית דו”ח מס’  ,1סגל המכון וכותביו.2004 ,
$בעולם המשתנה במהירות – תמצית הערכה שנתית  ,2005דו”ח מס’  ,2סגל המכון וכותביו.2005 ,
$העם היהודי  :2005–2006בין שגשוג לשקיעה ,מהדורה מיוחדת בצרפתית של דו”חות המכון לתכנון מדיניות
עם יהודי ,סגל המכון וכותביו.2006 ,
$תמורות רדיקליות  -איומים והזדמנויות ,תמצית הערכה שנתית  ,2006המכון לתכנון מדיניות עם יהודי ,דו”ח מס’
 ,3סגל המכון וכותביו.2006 ,
$היבטים חברתיים – תמצית הערכה שנתית  ,2007המכון לתכנון מדיניות עם יהודי ,דו”ח מס’  ,4סגל המכון
וכותביו.2007 ,
$נשים בחיים היהודיים – תמצית הערכה שנתית  ,2008המכון לתכנון מדיניות עם יהודי ,דו”ח מס’  ,5סגל המכון
וכותביו.2008 ,
$סין והעם היהודי :ציביליזציות עתיקות בעידן חדש ,שלום סלומון ולד ,מרס  .2005זהו המסמך האסטרטגי הראשון
בסדרה“ :שיפור מעמד העם היהודי בקרב מעצמות עולות ללא מסורת תנ”כית”.
$תכנית אסטרטגית לחיזוק ירושלים ,סגל המכון.2007 ,
 2030$עתידים חלופיים לעם היהודי ,אבי גיל ועינת וילף2010 ,
$אנטישמיות מוסלמית ,אתגר ודרכי תגובה אפשריות ,עמנואל סיון2009 ,
$נייר עמדה :פורום עולמי לעם היהודי ,סגל המכון ,מרס .2005
נייר עמדה זה בוחן את יוזמת הנשיא משה קצב להקמת “בית שני” ומעלה שורת המלצות.
$עוצמה רכה כנכס לאומי ,שרון פרדו ,דצמבר .2004
השינויים הגלובליים כיום בזירה הבינלאומית מחייבים יתר התחשבות בנכסים הרכים של העם היהודי .הוכן
לקראת כנס הרצליה .2004
$אסטרטגיה נגד אנטישמיות – ראשי פרקים ,יחזקאל דרור ,נובמבר .2004
היכולת הגוברת של מעטים להרוג רבים הופכת את האנטישמיות החדשה לסכנה קטלנית המחייבת
אסטרטגיה כוללת ,רב מימדית וארוכת טווח.
$האנטי-יהודיות החדשה – מסמך התראה מס’  ,1אירווין קוטלר.2003 ,
האנטי-יהודיות החדשה נשענת על שלילת זכותו של העם היהודי לחיות כחבר שווה-מעמד במשפחת
האומות.
$דמוגרפיה יהודית – עובדות ,סיכויים ,אתגרים – מסמך התראה מס’  ,2סרג’ו דלה פרגולה ,אוגוסט .2003
יתכן שמספר היהודים בעולם קטן ממה שנהוג לחשוב ,ואם המגמות הדמוגרפיות הקיימות ימשיכו בלא שינוי,
עלולים היהודים להתמעט אף יותר בעתיד.
$מפת דרכים לעם היהודי לשנת  ,2025סגל המכון ,ינואר .2006
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הרצליה .2006
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