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Foreword

For 2000 years Jews around the world have faced Jerusalem in prayer. This year we 
celebrate 50 years of reunification. Despite the challenges posed by demography 
and the composition of its citizens, most Jews feel at home the moment they 
step into the city. Not just religious, but also traditional and secular Israelis stand 
before the Kotel and find spiritual meaning at crucial life junctures. These feelings 
are shared by Jews around the globe – Reform, Conservative, Orthodox, or 
unaffiliated.  This is why the Cabinet decision to freeze the plan for an egalitarian 
worship space has created such sharp tension.

For this reason, the decision to dedicate JPPI’s 2017 Structured Jewish World 
Dialogue to the significance of Jerusalem for Israel-Diaspora ties was at once 
obvious and appropriate. One of the most significant findings of this year’s 
Dialogue process was that Diaspora Jewish leaders everywhere, and many non-
Israeli Jews too, feel that their views should be taken into consideration in the 
shaping of the cultural and political future of Jerusalem, the eternal capital at the 
core of Jewish identity writ large.

What are the common concerns of Israeli and Diaspora Jews? First and foremost 
is that the city maintains a Jewish majority, which is currently threatened by 
the growth of the non-Jewish population within the broad borders of greater 
Jerusalem. A second concern is the “Haredization” of the city, which imperils 
its original pluralistic character and its economic well-being. Many Israeli and 
Diaspora Jews worry that the Orthodox religious system has become a monopoly 
that uses the Israel political system to advance the agenda of one part of the 
Jewish people.

This is the fourth year that JPPI has been building a structure for a systematic 
discourse on issues at the core of what connects all Jews globally. We are still on a 
learning curve.

The first Dialogue was on the character of Israel as a Jewish and democratic state; 
the second dealt with Jewish values and the use of force in wartime; the third 
took on the Jewish spectrum in this era of fluid identity. It is not surprising that 
Jerusalem is the nerve center of them all. 



In 2018 we will celebrate 70 years of renewed Jewish sovereignty. Israel is home to 
the largest Jewish community in the world. This is precisely the right time to look 
at what unites us as a people, and also at what may generate distance as a result of 
geographical and ideological diffusion. For this reason, we are engaging a substantial 
representation of younger-generation participants, drawing on joint programs of 
Israeli and Diaspora youth to stimulate a lively conversation between them.

I would like to express my gratitude to the William Davidson Foundation for their 
support of our Pluralism and Democracy project and this Dialogue endeavor, which 
is encouraging a deeper mutual understanding among Jews the world over. Special 
thanks and deep appreciation go to the project heads, our Senior Fellows, the Israeli 
Shmuel Rosner and his American partner John Ruskay for their extremely impressive 
work. They represent the two biggest Jewish communities in the world. 

The 2017 Dialogue was launched in Jerusalem at a meeting of representatives of 
the Conference of Presidents of Major American Jewish Organizations, and was 
concluded at the President of Israel’s official residence. President Rivlin initiated a 
tradition with JPPI three years ago to bring together representatives of all the streams 
to study Jewish texts together on Tisha b’Av. More than 500 individuals participated 
in approximately 50 discussion seminars worldwide. JPPI’s effort to enhance pluralism 
in the Jewish world has from its inception enjoyed the encouragement of Israeli 
leaders like the late President Shimon Peres z’’l, Prime Minister Benjamin Netanyahu, 
and JAFI’s Chairman Natan Sharansky as well as the support and cooperation of 
Jewish communities and organizations abroad. 

Last but certainly not least, I want to mention the help and commitment of the 
Institute’s leadership, especially Stuart Eizenstat, Dennis Ross, Leonid Nevzlin, and 
Elliott Abrams who make an invaluable contribution to our Professional Guiding 
Council.

Avinoam Bar-Yosef
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Main Findings 

•	 Jerusalem is a crucially important place to engaged Jews worldwide, and a 
main point of connection between Diaspora Jews and Israel. 

•	 Many visiting engaged non-Israeli Jews feel “at home” in Jerusalem.

•	 JPPI’s 2017 Structured Dialogue with Jewish leaders and highly engaged non-
Israeli Jews found that many of them feel that their views should be taken 
into consideration as the political and cultural future of Jerusalem is shaped.1 

•	 Jewish Dialogue participants, as well as most Israelis, feel that Jerusalem is not 
moving “in the right direction” mainly because of concerns about Jewish-
Arab relations and religious pluralism.

•	 Concerns of Jews about Jerusalem reflect, in many ways, their concerns and 
grievances about Israel’s policies. 

•	 Haredi demographic growth is more concerning to participants than Arab 
demographic growth.

•	 A majority of JPPI Dialogue participants believe that “all countries ought to 
move their embassies to Jerusalem.”

•	 A small majority of them agree that Jerusalem “should never be divided.” A 
significant majority wants it to be a city with “a clear Jewish majority,” and 
argue that “the Temple Mount must remain under Israeli jurisdiction.”

•	 However, in a seemingly contradictory statement, a small majority also argues 
that “Israel should be willing to compromise on the status of Jerusalem as a 
united city under Israeli jurisdiction.”

•	 Dialogue participants’ belief that Israel is sincere in seeking peace sharply 
declined compared to previous Dialogues.

•	 Dialogue participants believe that Israel is “strong and thriving,” but 
are divided about whether the Jewish world outside Israel is strong or 
“deteriorating and weakening.”
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Main Recommendations

The following JPPI recommendations were compiled based on the following 
components: A. Recommendations and suggestions specifically raised during JPPI 
discussions in the communities; B. Sentiments expressed in the Dialogue process, 
and the recommendations that spring from them, as JPPI fellows understand their 
meaning and implications. In other words: The recommendations below do not 
always reflect the consensus of the community Dialogues, and certainly not the 
views expressed by all the participants in these dialogues. These are the steps JPPI 
recommends, based on discussions with many engaged Jews – many of them 
leaders in their communities. 

The 2017 Dialogue focused on Jerusalem, and this report echoes this fact in detail. 
However, it is important to note that many of the issues that emerged during 
discussions related essentially to divisions among and between segments of the 
Jewish people. This fact will be reflected in the recommendations section:

Jerusalem is a key tool in connecting Israel and the Diaspora: it 
ought to be utilized wisely and carefully.
The dialogue unearthed the deep sense of connection that Jewish leaders feel 
toward Jerusalem. They identify it as their city, as a “home away from home,” a 
place in which they have a stake. They expect to be taken into account as the 
future of the city is planned and pondered.

There is no substitute for Jerusalem, and this is as important as it is obvious. In the 
Jewish psyche this is the single place that almost all Jews hold dear and all share; 
Israel, as the guardian of the city, ought to remember this fact. 

Because of Jerusalem’s special place we recommend the following:
1. As decisions concerning the future of Jerusalem are made, the impact of 

these decisions on the connection of Jews to Jerusalem should be taken into 
account. 

2. A consultation mechanism between Jewish groups about the future of 
Jerusalem should be established. Both the GOI and the Mayor of Jerusalem 
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can determine ways to incorporate input from the Jewish world prior to 
making important decisions that affect the long-term character of the city.

3. Jerusalemites should be made aware through educational and other means 
of the special role that they and their city has – and to be alerted to the fact 
that their actions and decisions profoundly influence the connection of Jews 
to Israel. Jerusalemites should be encouraged to take part in the mission of 
making their city a place where all Jews can feel at home.

4. The image of Jerusalem ought to be actively enhanced, by bettering 
the situation where necessary, and also by making Jews more aware of 
improvement where the situation is already satisfactory. It does not benefit 
relations when Jews think of one of the main points of connection with Israel 
as a problematic place. 

An attempt to reconcile competing visions of the future of 
Jerusalem is necessary
Jews disagree on many things, one of them is the desired future of Jerusalem. 
This is not something that can be changed. Also, we should expect differences 
in aspirations and agendas between Jews who reside in Jerusalem, and need it to 
be a comfortable home, and Jews who come to visit the city, and see it more as a 
place for rest, inspiration, and tourism. 

These competing agendas present challenges to every major city in the world, 
and they present a challenge to Jerusalem. As these challenges are navigated we 
recommend the following:

1. That both the city and those visiting the city attempt to reduce unnecessary 
conflicts and find ways to accommodate different agendas in different parts 
of the city.

2. That the city (and the GOI) make an effort to advance the diversity of 
Jerusalem’s Jewish population – so that all communalities of Jews could 
find like-minded people in the city. Current demographic trends threaten 
to reduce the level of diversity and make Jerusalem less appealing for many 
groups of Jews, both as a residence and a place to visit.

3. That areas be marked where strict rules of pluralistic coexistence will be 
enforced – while other areas are known to be enclaves for communities who 
seek to shield themselves from outside influences. 
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4. Jerusalem’s attractiveness to Jews stems mainly from its historical significance 
and its religious/spiritual power. Thus, reinforcing the ability of all Jews to 
express their religious sentiments in a meaningful way is key to maintaining 
a strong Jewish connection to Jerusalem.

There is an urgent need to develop better communication with 
ultra-Orthodox Jews in Jerusalem and elsewhere.
The JPPI Dialogue gave voice to a growing, and in some instances alarming, 
alienation that is separating most Jews from the growing minority of ultra-
Orthodox Jews. Haredi growth is viewed by some as a danger, burden, or 
detriment. 

Quite remarkably, many Dialogue participants in the Diaspora view the growth of 
the non-Jewish sectors in Jerusalem (i.e. Arabs) as adding to the positive diversity 
of Jerusalem, but believe that the parallel growth of the Haredi segment is a 
detriment. Although this is about Jerusalem, its implications extend far beyond. 
This is especially so as the relative numbers of ultra-Orthodox Jews are on the rise 
in both Israel and the Diaspora and hence their visibility and influence is expected 
to grow.

JPPI has already made some recommendations concerning this issue in previous 
publications, but the context of Jerusalem clarified that these bear repeating and 
should be bolstered:2

1. The Government of Israel (GOI) and major Diaspora communities where 
the Haredi population share is growing similarly should identify appropriate 
strategies (which will vary) and provide the resources needed to accelerate 
Haredi economic integration in the broader economies.

2. Haredi leaders must be approached by the GOI and other bodies to get its 
assistance and cooperation in making Jerusalem a place where all Jews can 
feel at home (or at the very least to convince them not to disrupt such efforts). 

3. Structured communications between non-Haredi groups and Haredi 
groups need to be established to help defuse tensions between Jews with 
conflicting agendas and attempts should be made to find common ground 
where possible.   
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4. The GOI and the mayor of Jerusalem along with major Jewish communities 
should explore, test, design, and fund initiatives that create additional 
contexts for Haredi and non-Haredi Jews to interact in a non-
confrontational atmosphere. 

5. Jewish leadership around the world ought to be more aware and more 
considerate of Haredi sensitivities. This important sector of the community 
cannot be expected to align itself to the rest of the community, and tailor 
its agenda accordingly, without a parallel effort by the community to 
accommodate Haredi needs.

The purpose of such efforts should be to test what might be done to increase 
knowledge and ultimately expand appreciation among and between key segments 
of the Jewish people; to deepen appreciation that while Jews may understand the 
nature of God, obligation, and Torah differently, they – Haredi and secular, Israeli 
and Diaspora – share a common history and destiny. The growing divide and 
bifurcation of the Jewish people has been long predicted. Dialogue discussions 
revealed the extent of the distancing within our people. While it is not clear 
what (if anything) can be done about this distancing, which is based on deeply 
held beliefs about the nature of Judaism and the Jewish people, JPPI believes that 
serious efforts must be tested that seek to redress the deeply troubling trends 
revealed in the 2017 Dialogue about Jerusalem and in many other areas.

Resolving the Kotel issue is essential. Israel should implement the 
January 2016 compromise reached with world Jewry.
The issue of an egalitarian third Western Wall plaza is constant background noise 
in any discussion of Jerusalem and the Jewish people, and a constant detriment to 
Israel-Diaspora relations. On this issue, the 2017 Dialogue did not provide much 
news: the leaders of Diaspora Jewry believe that it is past the time for Israel to 
implement the agreement and establish the plaza under the agreed terms.

Granted, this issue is probably not the most pressing on Israel’s political agenda, 
and probably also not the most important for many Diaspora Jews. Its main 
importance derives from the fact that Israel refuses to complete the deal, and 
hence is demonstrably signaling that relations with Diaspora Jews are not a 
government priority. This message is harmful to the future of these relations. 
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Address demographic trends to keep Jerusalem a Jewish city.
Jerusalem has a key role in Israel’s relations with its Arab neighbors, and especially 
so with the Palestinians. JPPI makes no specific recommendations as to how a 
future peace deal ought to look vis-a-vis Jerusalem. It does, however, feel the need 
to make decision makers aware of the possible impact of their positions on the 
Jewishness of Jerusalem and on the connection of Jews around the world to the 
city. Thus, we make the following recommendations: 

1. Israel must consider and address the fact that current demographic 
trends could turn Jerusalem into a majority non-Jewish city, a development 
world Jewry sees as negative. The implications of such a development on the 
connection of Jews, Israelis and non-Israelis, to the city could be profound. 

2. Israel must take concrete steps to improve the lives of Jerusalemite Arabs.

3. Israel needs to understand that its positions on the political future of 
Jerusalem (and the implications for the peace process) and the way it treats 
non-Jewish minority populations in the city impact the way Diaspora Jews 
view Jerusalem and their support for Israel’s control of the city.

4. Israel must consider Diaspora Jews as partners in Jerusalem. It must actively 
invite their participation in the discussion concerning Jerusalem’s 
political future. That said, decisions on this issue ultimately rest with the 
Israeli public and its democratically elected representatives. 
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Methodology

JPPI’s 2017 Dialogue was conducted under the wider umbrella of its Pluralism and 
Democracy project, which is supported by the William Davidson Foundation. The 
Dialogue process, an unmediated study of Jewish public positions highly relevant 
to the Jewish world, comprised 45 discussion groups in Jewish communities 
around the world. 

The Dialogue took place between January and April of 2017 in dozens of Jewish 
gatherings worldwide. Participants were asked to read a short background paper 
and attend a 90-120-minute discussion seminar which included: 

•	 A short presentation about Jerusalem’s current situation.

•	 A survey that all participants were asked to answer, from which JPPI derived 
data on how participants think about the various questions presented to 
them.

•	 A structured and moderated discussion on the future of Jerusalem.

 Participants were presented with certain challenges and were asked to respond 
to them, and in so doing clarify their nuanced positions on Jerusalem’s current 
image, Jerusalem’s political future, Jerusalem’s culture and Jewish character, and 
the role of world Jewry in crafting its future. The Chatham House Rule applied to 
JPPI’s discussions, i.e., participants would be quoted without specific attribution. 
This was meant to ensure open and frank exchanges. Participant names are listed 
in the appendix.

In addition to the information JPPI gathered at community discussion seminars, 
available relevant research was analyzed. This year we also relied on a broad JPPI 
survey of Jewish public opinion in Israel conducted in March 2017.3

JPPI’s 2017 Israel-Diaspora Structured Dialogue is the fourth in an ongoing series. 
Previous dialogues included: Exploring the Jewish Spectrum in a Time of Fluid 
Identity (2016)4; Jewish Values and Israel’s Use of Force in Armed Conflict (2015)5; 
and Israel as a Jewish and Democratic State (2014)6. 
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Introduction

2017 marks the 50th anniversary of Jerusalem’s reunification after the Six Day War. 
It also marks a decade since JPPI’s last major report on Jerusalem. Thus, it was 
natural for JPPI to dedicate this year’s Dialogue to a reexamination of Jerusalem’s 
status. Jerusalem is, of course, considered holy by the three monotheistic religions. 
But JPPI aimed to deal with Jerusalem as understood and interpreted by Jews 
around the world who have a stake in the city’s future. 

In JPPI’s 2007 report, A Strategic Plan for the Strengthening of Jerusalem as a 
Civilizational Capital of the Jewish People,7   it was argued that there was an urgent 
need to close the gap between the visions, perceptions, and ideals people have 
concerning Jerusalem and the actual reality of Jerusalem. Ten years later, we have 
strived to survey the perceptions of Jews and compare them with their ideals and 
visions for Jerusalem. It’s worth mentioning that at the time this report goes to 
press, Israel`s politicians also discussed two laws that could change Jerusalem’s 
landscape dramatically: one law (the greater Jerusalem bill) is meant to drastically 
widen the city`s borders to include neighboring settlements and the other 
suggests shrinking the city`s borders by excluding Arab neighborhoods from 
Jerusalem’s municipal authority. 8

Our questions were at times very specific: Is it essential that Jerusalem have a clear 
Jewish majority? How important is it that the city be Jewishly diverse? Do you 
support a division of Jerusalem in exchange for peace with the Palestinians? What 
role should Diaspora Jews play in crafting Jerusalem’s future? 

Our aim was to better understand the following: 
1. How Jews around the world view Jerusalem’s current situation – culturally, 

demographically, and politically. Do they view it as a thriving city or as a city in 
trouble? Do they feel pride at how it is developing, or anxiety about its future?

2. How important is Jerusalem for Jews – especially Jews who do not live in 
Jerusalem and even more so those who do not live in Israel (visitors and 
tourists usually see only a small part of Jerusalem, and hence are not always 
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familiar with the full complexity of the city) –  and how invested do they feel 
in its future?  

3. What is the vision of Jews for Jerusalem, and what are the policies and 
priorities they would subscribe to in fulfilling this vision?

In the context of trying to identify the gap (or lack thereof) between reality and 
vision, there was a need to narrow the discourse and frame it in a way suitable 
for discussion and reporting. In the Dialogue, we focused on four main areas of 
interest:

1. Demographic trends of Jews and Arabs in Jerusalem and what they mean for 
its future. 

2. Societal and cultural developments stemming from these changes, and what 
they could mean for Jerusalem’s future. 

3. Political questions that could impact Jerusalem’s future. 

4. The input of Jews all over the world in crafting a vision for Jerusalem and how 
it might be implemented.

Obviously, these topics hardly cover all the possible angles from which Jerusalem 
can be seen. But we believe that by focusing on them JPPI Dialogue participants 
could cover most of the areas in which decisions – by the Israeli authorities and 
by Jewish institutions – can be made. JPPI’s goal is to offer decision makers both 
a better understanding of where Jews stand as they think about Jerusalem today, 
and where they would like their leaders to take Jerusalem in the future. 

Naturally, some of the topics under discussion were highly charged, and JPPI did 
not expect a consensus on all of them would emerge. Many Dialogue participants 
“spoke of feeling conflicted in their feelings about Jerusalem,” according to the 
report on the Dialogue session held in Melbourne, Australia.9 However, previous 
Dialogues have taught us that by listening to the Jewish voices we can learn a great 
deal about their preferences, and also derive useful recommendations that could 
lead to better policies – policies that do not increase the level of division but rather 
reduce it. 

Making as many Jews as possible feel at home in Israel is a main feature of the 
JPPI-William Davidson Foundation “Pluralism and Democracy Project.” It is not 
difficult to see how a similar goal could be tailored specifically for Jerusalem.
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Jewish Attachment to Jerusalem

The connection of non-Israeli Jews to Jerusalem is strong. “It’s the center of our 
history – next year in Jerusalem,” a participant in the Washington Dialogue 
seminar explained.10 “Jerusalem is the essence of the connection between Israel 
and the Jews, yet it is also the center of much debate,” a participant in Brazil 
stated.11 “Consensus: Jerusalem is the heart of the Jewish people, the heart and 
the raison-d’être of the very existence of the Jewish state,” the report from Paris, 
France noted.12 Gabriel (Gabi) Sheffer and Eyal Tsur made a similar observation 
in their comprehensive survey of Jewish Diaspora ties to Jerusalem: “The bond 
between the Jewish people all over the world and Jerusalem has, as we know, 
been maintained for thousands of years and has religious, national and cultural 
aspects.”13

Many Dialogue participants feel a sense of ownership as they think about the 
city. “I know I do not have the right to feel it is mine because I don’t live there 
– yet I do!”, a Dialogue participant in Ann Arbor, Michigan said.14 “Jerusalem 
should be the central address of the Jewish people,” a participant in Palm Beach, 
Florida contended.15 Many articulated their feelings toward the city in emotional 
terms. When we asked Dialogue participants to create slogans to strengthen the 
connection of world Jewry to Jerusalem, many proposed slogans such as “Your 
City/Your Home,”16 and “Jerusalem – Our City.”17 The report from St. Louis, 
Missouri stated: “There was a strong feeling that the slogan needed to connect 
people so they feel a sense of ownership. Therefore, the emphasis on ‘your’ and 
‘our’ and the concept of eternal capital.”18 As we will show in a later chapter, this 
sense of “ownership” also translates into an expectation: to take part in making 
decisions about Jerusalem’s future. 

A vast majority if JPPI’s Dialogue participants feel “at home” in Jerusalem (graph 
1) – and they know what they are talking about as 42 percent had visited Israel 
more than 10 times, and less than 3 percent had never visited Israel.19 Almost half 
of participants “completely” agreed with the statement “Visiting Jerusalem, I feel 
at home,” and 29 percent more “somewhat” agreed with it. A Dialogue participant 
in Australia described his feelings this way: “I love the culture of Jerusalem, I would 



17the jewish people policy institute

love to buy an apartment around the German Colony and spend six months of 
the year there. I could walk the streets all day. It feels safe. It feels like home.” More 
succinctly, a participant in Cleveland stated: “It feels exactly like home.”20 Another 
one, in Zurich, commented: “Jerusalem is like an old spouse: she is not as beautiful 
as she once was, but she still means so very much to me.”21  When Israeli Dialogue 
participants were asked to write slogans for Jerusalem aimed at the Jewish world, 
one of them suggested “Come visit home,” another proposed “Come to Jerusalem 
– because you can’t choose your family.”22 

Interestingly, when we asked these highly engaged Diaspora Jews to rank their 
level of connection to Jerusalem (graph 2), their ranking was higher than that 
of Jewish Israelis.23 Among Jews in Israel, 53 percent said that they were “highly 
connected” to Jerusalem, while among JPPI Dialogue participants – Jewish leaders 
and highly engaged Jews – 66 percent felt “highly connected” to Jerusalem. 
Among Jews in Israel, almost one in ten said they were “not at all connected” to 
Jerusalem. Among JPPI Dialogue participants only 1 percent said they were “not 
at all connected.” 

Graph 1 \  Visiting (living in) Jerusalem, I feel at home
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Among Dialogue participants, and also true for Israeli Jews, connection to 
Jerusalem varies by affiliation, level of religiosity, and political orientation. It 
is stronger among religious Jews than among secular Jews; it is stronger among 
Orthodox Jews than Reform Jews. Among the Jewish leaders who participated in 
the 2017 Dialogue, the self-identified Orthodox and traditional Jews were more 
“highly connected” to Jerusalem – 85 percent for Orthodox and 88 percent for 
Traditional. Seventy percent of Conservative participants and 47 percent of 
Reform participants said they were “highly connected” to Jerusalem (among 
Reform Jews, a comparatively significant group of 41 percent, preferred the less 
emphatic term: “connected”).  

Differences according to affiliation were evident in the responses to many of 
the questions examining both the strength and the nature of connection to 
Jerusalem. This is thrown into sharp relief if we compare the answers to three 
questions concerning: feeling safe in Jerusalem, feeling uplifted in Jerusalem, and 
feeling “at home” in Jerusalem (all ranked on a 1-4 scale) (graph 3). A the more 
specific question of “feeling safe” shows differences but not great differences 

Graph 2 \  Level of attachment to Jerusalem

Respondents:                JPPI Israel Survey               JPPI World Dialogue Survey of World Jewry
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between groups of Jews according to religious affiliation.

But when we look at the sense of feeling “uplifted” in Jerusalem there are 
differences, and the differences become even more pronounced when it comes to 
feeling “at home” in Jerusalem. In both cases, Orthodox Jews rank Jerusalem higher 
than other groups. In both cases, secular Jews, and Reform Jews more so, rank 
Jerusalem lower than other groups. A city that becomes more Orthodox in look 
and feel, makes non-Orthodox Jews less comfortable, less “at home.” Interestingly, 
this trend doesn’t much affect Conservative Jews, who feel less at home in the city 
than Orthodox Jews, but still far more so than Reform and secular Jews.

In Israel – based on JPPI’s 2017 survey of Israelis – connection to Jerusalem is 
stronger among Jews who are more religious and also among Jews self-identifying 
as “right wing.” On a scale of 1-4, where 1 means a weak connection and 4 a strong 
connection to Jerusalem, the average ranking among “totally secular” Israeli Jews 
is 2.8, while the average for religious and Haredi Jews is 3.7 and 3.8 respectively.24 

The fact that Jews around the world are highly connected to Israel has been shown 
in many previous reports and surveys. But what this year’s Dialogue seems to suggest 
is that a main point of connection to Israel is Jerusalem. When asked to rank their 

Graph 3 \ Visiting (living in) Jerusalem

Denomination Affiliation                 Orthodox               Traditional               Conservative               Reform               Secular
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connection to Jerusalem compared to Tel Aviv, for example, Israeli Jews – but even 
more notably Dialogue participants – ranked their connection to Jerusalem higher. 

For Israeli Jews, Jerusalem has a slight average connection advantage over Tel Aviv 
(3.2 vs. 2.9) (graph 4). But for non-Israeli Dialogue participants the gap is more 
significant, as graph 4 shows. By the same token, while 70 percent of Dialogue 
participants ranked their level of connection to Jerusalem as “highly connected,” 
a much lower 38 percent ranked their connection to Tel Aviv similarly. Jews from 
around the world visit Jerusalem more than they do Tel Aviv, and their emotional 
attachment to the city is demonstrably higher. As one Chicago participant put 
it: “Tel Aviv is great fun, and I see why some Israelis like it much better – but 
you can’t make a serious argument that Tel Aviv is even remotely as important to 
Judaism as is Jerusalem.”25 

Testing the connection to Jerusalem in comparison to other cities in the Holy 
Land, we also asked Dialogue participants to rank their connection to Hebron 
(graph 5), a city also linked to salient Jewish history and that has an important 
Jewish site (the Cave of the Patriarchs). But unlike Jerusalem, Hebron has a vast 
Arab majority, is under partial Israeli control but located in the disputed area of 
the West Bank, and is known for friction between Arabs and Jews. 

Graph 4  \  Level of attachment to Jerusalem and Tel Aviv

Respondents:                JPPI Israel Survey               JPPI World Dialogue Survey of World Jewry
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The connection of Jews – both Israelis and non-Israelis – to Hebron is relatively 
weak. Fifty-three percent of Israeli Jews and 42 percent of JPPI’s Dialogue 
participants said they were “not at all connected” to Hebron. Only 30 percent 
of Israelis and 26 percent of dialogue participants – in both cases groups with 
a strong Orthodox tilt – said they were “connected” or “highly connected” to 
Hebron. 

This could mean that the stature of conflict charged places diminishes even when 
its value from a Jewish historical, cultural, and religious perspective is high. Of 
course, Hebron has not been as prominent as Jerusalem in the Jewish psyche for 
many generations. But Hebron is not the only charged place we examined, and 
not the only one hinting that a state of confrontation weakens Jewish attachment 
to a location. In addition to the finding concerning Hebron, JPPI also found a 
relatively low ranking of Jewish connection to the Temple Mount – another place 
with a high value for Jews that is politically controversial. 

There is a wider gap between Israeli Jews and Dialogue participants with respect 
to the Temple Mount than there is for Hebron. Among Israelis, a very large group 
– 39 percent – said they are “not at all connected” to the Temple Mount. Among 
JPPI Dialogue participants, the completely detached group is much smaller: 18 

Graph 5 \   Level of attachment to Hebron

Respondents:                JPPI Israel Survey               JPPI World Dialogue Survey of World Jewry
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percent. But even among Dialogue participants the connection to the Temple 
Mount is weaker than the connection to Jerusalem, or Tel Aviv, or “Israel” in 
general. On a scale of 1-4, where 4 represents the strongest connection, the 
average for Hebron was 1.9 and 2.5 for the Temple Mount.  Israel (3.8), Tel Aviv 
(3.1), the Old City of Jerusalem (3.4), and the Kotel (3.4) all ranked significantly 
higher.  
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Main Components of Attachment

Why are Jews connected to Jerusalem? Of course, there is no single component 
that explains the connection of all Jews. Jerusalem has historical and religious 
value, it is the capital of the Jewish State, and it is a vibrant, diverse city with 
unique scenery, scents, colors, weather. 

A majority of Dialogue participants agreed with the statement: “Visiting Jerusalem 
I feel uplifted.” Fifty-eight percent “completely agreed”, and 28 percent “somewhat 
agreed” with it (compared to 11 percent who “somewhat disagreed” and only 
3 percent who “completely” disagreed). This sense of emotional elevation was 
reiterated in the way participants described their connection in Dialogue sessions. 
“Some participants described an overwhelming emotional response upon visiting 
for the first time,” reported the community in Melbourne, Australia. “Jerusalem 
is the emotional focal point of Israel. It’s the phoenix of our people going back 
to 1948 and the Zionist era,” argued a participant in St. Louis, Missouri. In 
Washington DC, a participant articulated something many other participants 
also stressed – the challenge of reconciling the idea of Jerusalem with the actual 
place they have come to know. “When I think of Jerusalem I combine the heavenly 
and earthly city. But when I am there I get wrapped up in the mundane daily life 
which makes it real.” 

Dialogue participants were asked to rank on a scale of 1-4 the significance of 
many aspects of how they view Jerusalem (graph 6); history (ranked first), and 
spirituality/religiosity (ranked second) beat all other components. “I think of 
history as what makes it special,” said a participant at Hebrew Union College, New 
York. “If you go back to the timeline of Jerusalem, it is one of the most ancient 
cities in the world; diverse history; Jewish story is powerful, important, significant”, 
said another participant. “Also chose history. Other aspects don’t seem necessarily 
unique. City life exists in other places in the world. Obviously, history is uniquely 
the city of Jerusalem, just like my biography is my biography, and it is very present 
in the everyday life,”, said a third participant in this discussion seminar.26 “Historical 
and political phenomena transformed Jerusalem into a ‘sacred city’, not religious 
one,” argued a participant in Rio de Janeiro, Brazil.
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Graph 6 \  To what extent do each of the following characteristics make 
Jerusalem special to you

That history was the most frequently mentioned aspect should not come as 
a big surprise. Jews today relate to their Jewishness more as a culture, and as a 
people, than as a religious sentiment. Last year, in the final report on the Dialogue, 
The Jewish Spectrum in a Time of Fluid Identity, a full chapter was devoted to the 
“main components of Judaism,” in which we highlighted data from many studies 
confirming this finding.27 

In both JPPI’s 2017 Dialogue survey and its 2017 survey of Israeli attitudes 
(executed as part of JPPI’s Pluralism in Israel project), respondents were asked to 
rank the importance of four definitions that could explain what Judaism means 
to them. The exact question in the Dialogue survey was: “To what extent is each 
of the following aspects of Judaism a primary component of Jewishness: Religion; 
Culture; Genealogy; or Nationality\Peoplehood? (1 designated “not at all” a 
primary component of Jewishness, and 5 designated “very much so” a primary 
component of Jewishness).

Dialogue participants ranked these four terms as follows: “culture” and 
“nationality\peoplehood” ranked highest; the more traditional definitions – 
religion and genealogy – lagged behind. Clearly, Dialogue participants felt more 
comfortable with definitions of their Jewishness that were compatible with non-
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religious, non-traditional lives. And as a Dialogue participant from Philadelphia 
remarked last year, even when they adhere to criteria of belonging to Judaism was 
religious in nature: “We are using religious definitions to be a part of a nation of a 
people. Yet many are part of this people, who have no feeling of religion.” 

Still, as JPPI searched for the components that make Jerusalem special for 
Jews, there were detectable differences between Jews of various streams and 
viewpoints. For example, for self-identified “secular” Jews – as one might expect – 
“spirituality” and “religious significance” ranked relatively low in their connection 
to Jerusalem (on a 1-4 scale, these ranked 3.09 and 3.01 respectively, compared to 
3.73 for “history”). Reform Jews ranked Jerusalem’s status as Israel’s capital low – 
2.84 – compared to a much higher rank for “religious significance” (3.36). There 
was agreement between all groups of Jews that Jerusalem’s “city life” and “social 
fabric” are the least important components of Jerusalem’s specialness. All groups 
agreed that “history” is the most valuable component. 

In this year’s discussion seminars, participants were shown a set of photos from 
Jerusalem, one emphasized the cultural side of the city, one the religious side, 
one highlighted the Jewish-Arab conflict etc. Participants were asked to identify 
“their” Jerusalem among these photos, and although some of them had misgivings 
about the question itself (we “do ourselves a disservice by trying to rank them,” 
a participant in Cleveland, Ohio said28) in most communities the response was 
similar, with a majority opting for a photograph of the Kotel, or one showing the 
Old City as a whole. 

In the Adelaide, Australia seminar, “the strongest pictorial image was the Dome of 
the Rock and the Kotel.”29 In Sydney Australia, a participant said that “Jerusalem = 
The Western Wall. The rest are just areas of Tel Aviv.”30 In Minneapolis “the image 
that portrayed the Kotel, Dome of the Rock, and Jerusalem skyline together… 
evoked positive feelings of Jerusalem at its best, a city that is accommodating to 
people of different faiths.” In Paris, it was “the Kotel and the Knesset” – one of 
few places where the image of the Knesset, representing Jerusalem’s status as the 
capital of the modern Jewish state, was the participants’ top choice. In most other 
communities, the Knesset was not an image that elicited a lot of positive (or 
other) reaction. The “Knesset is alive, aspirational,” was a notable exception from 
New York. But groups like the one in Cleveland in which participants mentioned, 
one after the other, “history”, “spirituality”, “spirituality”, “spirituality”, “history”, 
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“history”, “religious”, “history”, “uniqueness of the city”, “history”, “history” – as 
their main components of connection were more the norm.31 Thus, the Knesset as 
a manifestation of Jerusalem’s status as capital – the official-political component 
– was not mentioned as much when the photos were shown. 

Moreover, Jerusalem as an official capital seems to be losing significance with 
the passage of since its establishment as the capital of modern Israel. In JPPI’s 
survey of Dialogue participants it is notable that the younger the respondent, the 
less they attribute significance to “Jerusalem’s status as Israel’s capital.”  Among 
the youngest cohort of Dialogue participants (7.4 percent of all participants) 
Jerusalem’s status as capital is dramatically less important than it is to older 
groups, with less than half of them calling it “significant” or a “highly significant.” 
It is also noteworthy that Reform Jews in general attribute much less significance 
to Jerusalem as Israel’s capital than do other groups. Thirty-seven percent of 
Reform Jews attribute a “highly significant” meaning to Jerusalem’s status as 
Israel’s capital, while secular, Conservative, traditional and Orthodox Jews rank 
this component as highly significant at a much higher rate – 48, 55, 72, and 63 
percent respectively.32
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Concerns about Jerusalem’s 
Direction

Most Jews in Israel and most Dialogue participants believe that Jerusalem is 
developing in the “wrong direction” (graph 7). In fact, when considering responses 
to the question about the direction in which Jerusalem is moving, JPPI identified 
three circles of reference: 

Jews around the world are highly concerned about the direction of the city – and 
71 percent of them argue that it is moving in the wrong direction.

Jews in Israel also have a relatively dim view of the city’s trajectory. Fifty-seven 
percent of them argue that it is moving in the wrong direction (it is 59 percent 
among Israeli Jews who do not live in Jerusalem). 

However – and this is surely significant – the Jewish residents of Jerusalem have a 
much more positive assessment of the city’s direction. A majority (55 percent) of 
them believe the city is actually moving in the right direction. That is to say: the 
people who are most familiar with the city, also have a more positive view of its 
direction it is taking (again, it is important to distinguish between the Dialogue 
survey, which all participants completed, and JPPI’s  survey of Israelis, which is a 
scientific poll with a sample that represents the views of Israeli Jews).

The fact that a majority of Jews assert that the city is moving in the wrong 
direction (we can quite safely assume that Jews who were not represented in 
the Dialogue process may have an even dimmer view of the city’s direction) is 
significant. If Jerusalem “should be the central address of the Jewish people,” as 
a Palm Beach participant argued, then having this address moving in the wrong 
direction is not a positive development. If Jerusalem is “the spiritual, religious, and 
national center” of the Jewish people, as Sheffer and Tzur argue, then having this 
center moving in the wrong direction is not a positive development.

But Jerusalem – a city much bigger than the sum of its residents – is still also a 
city of many hundreds of thousands residents. The fact that a (slim33) majority 
of Jewish Jerusalemites believe the city is moving in the right direction is also 
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significant. These different, conflicting  assessments could trigger a debate among 
Jews around two important questions: 1) Who knows Jerusalem better? and 2) 
Who owns Jerusalem?

In other words, there are two main ways to understand the differences of opinion 
concerning the city’s trajectory between Jews who live in Jerusalem and those 
who do not. 

One way is to assume that different outlooks result in different assessments of 
the situation. Namely, Jews in Jerusalem have a more intimate familiarity with 
their city and, therefore, see positive trends that other Jews cannot see (or cannot 
yet see). Of course, it is also possible to argue that the intimate familiarity of 
Jerusalemites with their city makes it difficult for them to look at it with objective 
eyes – as other Jews can do from afar. 

Another way is to assume that a different expectation results in a different 
assessment of the situation. Namely, that what the Jewish people expect from 
Jerusalem is different from what the majority of Jews in Jerusalem expect their 
city to be. Of course, all Jews, both in and outside of Jerusalem, acknowledge the 
centrality of the city to Jewish life and culture. Nevertheless, for ideological or 

Graph 7  \  From your perspective contemporary Jerusalem is

Residence:              Jewish Israeli Residents of Jerusalemy               Jewish Israeli Non – Residents of Jerusalemy  
            Diaspora Jewry (JPPI Dialogue Survey)
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practical reasons they differ in the way they would like this centrality to manifest 
itself. 

For lack of sufficient data, it would be impossible for JPPI to conclude with 
certainty which of the two hypotheses (different outlook vs. different 
expectations) accurately captures the reason Jerusalemite Jews are more satisfied 
with the city’s direction than other Jews. But there are signs that we can still use 
to better understand this phenomenon. The simplest of which is to look at the 
composition of Jerusalem’s population and compare it to the composition of Jews 
who voice satisfaction or dissatisfaction with the city’s direction. 

Last year, JPPI submitted a report to the Israeli government dealing with 
demographic trends in Jerusalem, prepared by JPPI Senior Fellow, Prof. Uzi 
Rebhun.34 This document reported that on the eve of the state’s founding, in 
1946, Jerusalem was home to 164,000 residents. Following the 1967 reunification 
of Jerusalem, the number of citizens stood at slightly more than a quarter million. 
Jerusalem’s population today is 850,000, Israel’s largest city.

With the reunification of the city (and partially because of the still-controversial 
decision to include many predominantly Arab areas within its municipal borders), 
a large number of non-Jewish residents was added to Jerusalem. The proportion of 
Jews was reduced to three-quarters, and this has continued to decline over time 
and currently stands at 62.8 percent of the city’s population. Almost all residents 
in the western part of the city are Jewish, whereas in the eastern part Jews make 
up 40 percent of the population. In absolute terms, 200,000 Jews reside in the 
Jewish neighborhoods of the eastern section and the old city.

Jerusalem’s Jewish population is also undergoing demographic changes, the most 
significant of which is the rapid growth of the ultra-Orthodox (Haredi) sector. 
Although the internal balance of migration for all Jews in Jerusalem is negative,35 
high rates of natural growth in the Haredi sector balance out migration and the 
Haredi sector’s share of the overall Jewish population is gradually increasing. 
Over the course of about five years, from 2008 to 2013, the Haredi proportion 
of Jerusalem’s total Jewish population increased from 29 to 34 percent (graph 8). 
Notably, Haredim constitute 10 percent of the total Jewish Israeli population. As 
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the Haredi share of Jerusalem’s Jewish population has grown, that of traditional 
Jews in the city declined (from 33 to 27 percent).36 The proportion of secular Jews 
has remained stable. All in all, Jewish Jerusalem today is a city with a majority of 
practicing Orthodox Jews (53 percent) along with a large segment of traditional 
Jews (27 percent). 

This composition of Jews could provide us with one key to understanding why Jews 
in Jerusalem are more satisfied than other Jews with the city’s current trajectory. 
Jerusalem is relatively conservative, religiously and politically, (in 2015, 79 percent 
of the city’s eligible voters supported the current right-wing-religious coalition37), 
and so are the groups that seem more satisfied with Jerusalem’s trajectory. Even 
among Jews who live outside of Israel, the Orthodox and traditional groups 
tend to be more optimistic about the city’s future – they are close to evenly 
split between “right direction” and “wrong direction” (graph 9). The groups that 
take a harsher view of Jerusalem’s future are the groups less represented among 
Jerusalemite Jews. Close to 80 percent of secular and Reform Jews argue that 
Jerusalem in developing in the wrong direction – perhaps because of the visible 
decline of non-Orthodox groups in Jerusalem. A 53 percent majority of Orthodox 

Graph 8  \ 2013 Jewish population of Jerusalem

Denomination Affiliation                 Secular                 Reform               Conservative                 Traditional               Orthodox
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Jews believe that the city is developing in “the right direction” – possibly because 
they feel more comfortable in a city whose cultural atmosphere is compatible 
with their own ideology and culture. 

The specific concerns Dialogue participants outlined as they were asked to 
explain their negative assessment of the city’s direction give even more credence 
to the theory that the Jews of Jerusalem are satisfied with the city exactly for the 
same reasons that worry their fellow Jews in other countries. The survey provided 
participants who thought Jerusalem is developing in the wrong direction with 
seven options (plus the option to write in something else) to explain their 
misgivings. The options were: Jewish-Arab relations; level of religious pluralism; 
the economic situation; Jewish demographic trends; the material state of the city; 
cultural vibrancy (Insufficient); religious vibrancy (Insufficient). 

Participant assessments show (graph 10) that intra-Jewish concerns top the list 
of factors that make Jews worldwide uneasy about Jerusalem’s direction; Jewish-
Arab issues ranked second. Thirty-one percent cited “Level of Jewish pluralism” 
as a main concern and 21 percent cited “Jewish demographic trends” as such. 
Together they can be decoded as expressions of discomfort with the dominance 
of Orthodoxy in Jerusalem. This shows that the majority of dissatisfied 

Graph 9  \  From your perspective contemporary Jerusalem is

Denomination Affiliation                 Secular                 Reform               Conservative                 Traditional               Orthodox
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participants had the intra-Jewish religious composition of the city in mind when 
they identified movement in the “wrong direction.” Jewish-Arab relations in the 
city was emphasized less, but was still a concern of many participants. It should 
come as no surprise that Dialogue participants with a politically liberal and 
religiously progressive bent differed from those Jerusalem residents whose bent 
is both politically and religiously conservative in their assessment of Jerusalem’s 
direction.   

As one might expect, concerns differ according to several variables; religious 
affiliation is an important one (graph 11). For example, secular participants 
were notably more concerned with “secular” issues – Jewish-Arab relations, the 
economic situation – and less so with the level of religious pluralism. On the other 
hand, Reform participants were mostly troubled by the level of religious pluralism 
in Jerusalem, and paid relatively little attention to its economic situation. All in 
all, the significance of religious pluralism is highlighted by participants affiliated 
with religious traditions (Reform, Conservative, Orthodox). Note that a small 
percentage of participants also had “other” concerns. These included the “material 
state of the city,” “cultural vibrancy,” “religious vibrancy,” and a few others. 

Graph 10  \  The main reason Jerusalem is heading in the wrong direction is
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Graph 11  \  The main reason Jerusalem is heading in the wrong direction is

Denomination Affiliation                 Secular                 Reform               Conservative                 Traditional               Orthodox
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Concerns about Jewish-Arab 
Relations

“The Arab population is violently oppressed in Jerusalem,” was an opinion 
expressed by at least one Dialogue participant in New York.38 “When I visit 
I can’t help focus on the Jewish Arab conflict,” said a Washington participant. A 
participant in Australia argued that there is a need “to bring more Jews to live in 
the city in order to balance the number of Arabs living there.”39  “Discrimination 
in East Jerusalem most pressing problem”, concluded another participant in New 
York.40 In several groups –New York and Ann Arbor among others – several 
participants opted to elect the Arab “mayoral candidate” in the mock election 
game that was played during discussions, because, as one of the participants said, 
they “care about the two-state solution.”41 

Dialogue participants expressed three main concerns when speaking about 
Jewish-Arab relations in Jerusalem. 

1. The conditions in which Jerusalem’s Arab residents live, and Israel’s obligation 
to improve these conditions.

2. The number of Jerusalem’s Arab residents and what this means for the future 
of the city as a center of Jewish life.

3. The role Jerusalem plays in the Israeli-Palestinian conflict, and the role that 
the Arab side of the city plays in it.

Last year, JPPI submitted to the Israeli government a report dealing with 
demographic trends in Jerusalem, by JPPI Senior Fellow, Prof. Uzi Rebhun.42 As 
we mentioned earlier in this report, on the eve of the state’s founding Jerusalem 
was home to 164,000 residents (graph 12). Following the 1967 reunification, 
the number of citizens stood at slightly more than a quarter million. Jerusalem’s 
population today is 850,000, Israel’s largest city.

Naturally, with the reunification of the city (and partially because of the still-
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controversial decision to include many Arab dominated areas within its municipal 
territory), a large sector of non-Jewish residents was added to Jerusalem. The 
proportion of Jews was reduced to three-quarters, and with time was kept 
declining to the current 62.8 percent of the city’s population. Almost all the 
residents in the western part of the city are Jewish, in the eastern part, Jews make 
up 40 percent of the population. In absolute terms, 200,000 Jews reside in the 
Jewish neighborhoods of Jerusalem’s eastern part or its Old City.

The presence of large percentage of Arabs in Jerusalem contributes significantly 
to the fact that this is a relatively poor city.43 More than a third of Jerusalem’s 
families are defined as “poor” by Israeli standards. Arab neighborhoods in East 
Jerusalem do not receive sufficient municipal services and are neglected.44 
According to Amir Efrati, writing for the Institute for National Security Studies 
(INSS), “the gradual worsening of the economic state of East Jerusalem Arabs can 
be traced back to 2002, when the Israeli government commenced construction 
of the security fence, which cut off the neighborhoods of East Jerusalem from 
the Palestinian villages surrounding the city and the West Bank. For the residents 
of these neighborhoods, who commonly worked in the hotel and restaurant 
industries (25 percent), education (19 percent), and general services (19 percent), 

Graph 12  \   Jewish and non-Jewish population of Jerusalem from 1922 to 
2015, by percent

               Jews                 Non-Jews
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the geographic division dealt what in many respects was a fatal blow.”

According to the Association for Civil Rights in Israel, in 2015 75.4 percent of all 
Jerusalem’s Arab residents, and 83.9 percent of Arab children were living under 
the poverty line.45 In 2011, according to the Jerusalem Institute for Israel studies, 
“37% of the families in Jerusalem lived below the poverty line. The extent of 
poverty within the non-Jewish population of Jerusalem was significantly higher 
than within the Jewish population. 73% of the families and 85% of the children in 
the non-Jewish population lived below the poverty line, compared to 24% of the 
families and 43% of the children in the Jewish population.”4

So, worries concerning both the growth of the Arab segment in Jerusalem, and 
the economic conditions this Arab segment endures, are well founded (the issue 
of the two- state solution will be discussed in a later chapter). Some participants 
worried about both these issues, while others focused primarily on one of them 
– and political undertones could often be detected as Dialogue participants laid 
out their concerns. 

On one side of the political spectrum there were participants who said things 
such as “a Jewish state cannot let people leave in such poverty, this is not what 
we call Jewish values” (a participant in Ann Arbor). In Curitiba, Brazil, a young 
discussant asserted “with the Arab population there is a criminal negligence. The 
Arabs would be less hostile with the Jews if we had been more just and if we had 
given to their neighborhoods similar treatment that we have done for the Jewish 
neighborhoods.”47

On the other side were those mostly concerned with the demographic reality, 
and with the possibility that Arabs will constitute an even larger share of the 
population. “I don’t want to sound racist or bigoted. I want to be inclusive. But 
I was leaning toward strong agreement that Jews should make up the majority 
of the population in Jerusalem,” said a participant in Palm Beach. Another one 
warned: “If non-Jews are the majority they can vote Jews out!” 

We presented Dialogue participants with the statement: “Jerusalem’s non-Jewish 
population has been growing in recent decades and currently constitutes more 
than a third of Jerusalem’s total population.” We then asked them to asses in 
several ways whether this growth of the Arab sector was a positive or negative 
development on a scale from 1 to 4 (graph 13). All in all, most participants did 
not see this demographic trend as positive. The statement “I prefer that Jerusalem 
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have a clear Jewish majority” averaged 3, with a clear 71 percent majority of 
participants agreeing with it “somewhat” (32 percent) or “strongly” (39 percent). 

Naturally, the issue of a Jewish majority in the city is sensitive, as was considering 
the option of having an Arab mayor in Jerusalem. In Ann Arbor participants 
struggled with it, and some expressed unease with even raising the issue of a 
Jewish majority. One of them even remarked that this sounds “racist to me.” But 
in Melbourne, Australia “over 50 percent of participants” said that they “couldn’t 
vote for a Muslim Arab to be mayor of Jerusalem, irrespective of their policies. In St. 
Louis, a participant sympathetic to Palestinian national aspirations, still “couldn’t 
accept an Arab mayor of the Jewish capital.” In Chicago, a participant argued that 
“Jerusalem without a Jewish majority will be in danger of losing its soul.” In several 
communities, participants raised concerns about the security of Jews if the city 
becomes less Jewish and more Arab.48 

Graph 13  \  The growth of Jerusalem’s non-Jewish population is
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Political Issues: Peace, Control, 
Recognition

Three developments highlighted Jerusalem’s centrality as a political point of 
friction in the Israeli-Palestinian arena in 2016. 

First: In October 2016, UNESCO adopted a resolution that ignored a Jewish 
connection to the Temple Mount – and prompted an angry response from Israel.49 
In 2017, UNESCO repeated this action, albeit with somewhat softer language.50 

Second: U.S. President-elect Trump followed previous presidential candidates 
and promised to move the U.S. embassy from Tel Aviv to Jerusalem. But unlike 
previous candidates, Trump and his advisers continued to insist after Election Day 
that he was serious about implementing this policy.51 After the completion of the 
Dialogue process but before this report was written, President Trump proved to be 
– at least on this specific issue – more similar to his predecessors than he cared to 
initially admit. His top advisers insisted that the president’s support for moving the 
embassy is still as solid as it was before, but the actualization of this move has been 
put on hold for the time being.52 

Third: At the end of 2016, a UN Security Council resolution treated the 
construction of Jewish neighborhoods in East Jerusalem as an illegal act of building 
in occupied territory controlled by Israel. In a follow up speech explaining the 
decision of the United States not to veto the resolution, U.S. Secretary of State 
John Kerry argued that Jerusalem ought to be, in the future, “the internationally 
recognized capital of the two states.”53 Both the resolution and subsequent 
speech drew a strong rebuke from Israeli officials and some Jewish leaders in the 
United States.54 

These events and others (such as comments made by Turkey’s President Erdogan55) 
highlight the centrality of Jerusalem to both Israel and the Palestinians (and the 
Arab world in general), and the potential for conflict, including religious conflict, 
related to the city in the years to come. They highlight the fact that Jerusalem’s 
international status as Israel’s capital has yet to be resolved.56 



39the jewish people policy institute

Political issues – and especially Jerusalem as a focal point of the Israeli-Palestinian 
conflict – were front and center in some of the discussion seminars. “It’s a city 
of paradoxes and extremes, and all the tension that exists within Israel/Palestine 
is doubled or tripled there,” a participant in a discussion at Hebrew Union 
College New York said. Generally speaking, it is known that non-Israeli Jews are 
mostly supportive of the “two-state solution.” In 2013, the Pew Research Center 
found that when it comes to American Jews, “about seven-in-ten Jews with no 
denominational affiliation (72%) think it is possible for Israel and an independent 
Palestinian state to coexist peacefully, as do majorities of Reform and Conservative 
Jews (58% and 62%, respectively). By contrast, most Orthodox Jews (61%) do not 
think a two-state solution will work.”

However, when discussing the potential ramifications for Jerusalem in peace 
negotiations, the picture of Jewish support becomes murkier. In AJC surveys of 
American Jewish opinion, a majority gave a negative answer to the question: “In the 
framework of a permanent peace with the Palestinians, should Israel be willing to 
compromise on the status of Jerusalem as a united city under Israeli jurisdiction?” 
(in 2011, 59 percent said no).57 In J Street surveys, American Jewish opinion looks 
different, with 70 percent support for a peace agreement according to which 
“Palestinian neighborhoods in Jerusalem become part of the new Palestinian 
state while Israel retains control of Jewish neighborhoods and the Western Wall in 
Jerusalem.”58 A study of American Jewish attitudes toward Israel from 2010 found 
that “Fifty-one percent of respondents opposed – and 29 percent supported – 
compromising on Jerusalem’s status as a united city under Israeli jurisdiction.”59 
The authors of this study explained that “with all other variables held constant… 
opposition to compromise on Jerusalem increases with conservatism, travel to 
Israel, and religious background. Support for compromise increases with age and 
educational attainment. Gender is also significantly related, with women more 
likely to answer ‘don’t know’.”

Israeli Jews also give various answers to different questions about a possible 
arrangement in Jerusalem. A survey conducted by the Institute for National 
Security Studies (INSS) during the 2015-16 wave of terror attacks and the 
following year of relative calm, provided information on how Israelis view future 
arrangements in Jerusalem.60 Respondents were asked: “In the current situation, 
what, in your opinion, is the correct solution for the issue of Jerusalem?” The 
findings of the survey, according to the INSS report, “revealed that approximately 
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22 percent of the Israeli public supported maintaining the status quo in Jerusalem 
whereas the rest preferred a degree of change in the city, including concession 
and/or a new solution.”

According to this survey, approximately 29 percent were “in favor of maintaining 
the status quo while increasing physical separation in East Jerusalem; some 26 
percent favored transferring control of the Arab neighborhoods to the control of 
the Palestinian Authority; and approximately 23 percent expressed support for 
the establishment of a separate local authority for the Arab neighborhoods in 
Jerusalem under Israeli sovereignty. Even though establishing a separate authority 
for the Arab neighborhoods was a new idea, it is particularly interesting to note 
that two separate public opinion polls regarding the idea yielded comparable 
findings.”

Other surveys have provided different answers to similar – but not identical 
– questions.61 A survey by Yediot Daily found that 46 percent of Jewish Israelis 
oppose any compromise on Jerusalem, 32 percent would accept an arrangement 
that put the city’s Arab neighborhoods under Palestinian jurisdiction, but also say 
that “the Temple Mount and the Old City must remain under Israel’s jurisdiction.” 
Fifteen percent agree that both the Arab neighborhoods and the Temple Mount 
will be part of the capital of a future Palestinian state. A survey conducted by 
the newspaper Israel Hayom found that 67 percent of Jewish Israelis oppose 
a settlement that includes “partial Palestinian sovereignty in the Old City.”  
Eighty-four percent oppose full Palestinian sovereignty over the Old City. Most 
supporters of the arrangement would oppose it if the Kotel were also going to 
be under Palestinians control, 87 percent of opponents to the deal say that they 
would keep opposing it even if it means there will never be a peace deal with the 
Palestinians. 

The Dialogue on Jerusalem did not include a question on the two-state solution, 
but did include several questions on Jerusalem-related political matters. Some 
of them were simple, and not controversial. For example, on the question of 
whether countries ought to move their embassies to Jerusalem, a clear majority 
of participants said yes, with about 62 percent agreeing with the statement “all 
countries ought to move their embassies to Jerusalem” (support for such a measure 
was much higher among men (69 percent) than among women (58 percent)).

However, when it comes to the nuances of the Israeli-Palestinian conflict, 
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and the issue of who should control Jerusalem, and whether there should be a 
compromise that divides the city between Israel and the Palestinians, Dialogue 
participants were more conflicted, and at times even self-contradictory. 

On the one hand, a clear majority of close to 75 percent argued that “the 
Temple Mount must remain under Israeli jurisdiction” (graph 14). A majority 
of 56 percent also agreed that “Jerusalem should never be divided” (34 percent 
“strongly agree”, 22 percent “somewhat agree”). Still, a participant in St. Louis said: 
“I’m not opposed to some kind of capital for Palestinians but not the Temple 
Mount. Not in the Old City. Maybe the eastern suburbs of Jerusalem.” In Chicago, 
a participant voiced a similar sentiment: “I want a peace agreement, but am wary 
of a situation that puts the Temple Mount in Palestinian hands.” In Rio de Janeiro, 
some thought “that Jerusalem is not an issue to discuss with nobody [sic], and 
also not to negotiate with the Arabs. They don’t accept to divide Jerusalem with 
the Palestinians.” 

That Jews want the Temple Mount to remain under Israeli jurisdiction is 
interesting, and might reflect their lack of confidence that forces other than 
Israel’s can control this area and safeguard the right of Jews to access it freely. Thus, 
when we asked participants if they were willing “to let an international force rule 

Graph 14  \  The Temple Mount must remain under Israeli jurisdiction
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the ‘Holy Basin’ of Jerusalem” many “strongly disagreed.” Even among “secular” 
respondents – the most open to such arrangement – only 13 percent “strongly 
agreed” with this option, while 61 percent “strongly” or “somewhat” disagreed 
with it. Among the Orthodox, the most suspicious group of such a proposition, 
72 percent “strongly” disagreed with accepting an international force in Jerusalem, 
and only 14 percent “somewhat” or “strongly” agreed to it.

The level of political attachment to the Temple Mount (graph 15) is interesting, 
as we take into account the fact that the connection of Jews (especially in Israel) 
to this site of great historical and religious significance is not very high according 
to JPPI’s findings. Almost 40 percent of Israelis feel “not at all connected” to the 
Temple Mount (in Yediot’s survey, 21 percent of respondents said the Temple 
Mount is the most important site in Jerusalem, compared to 61 percent for the 
Kotel). 

Among non-Israeli Jews who participated in the Dialogue, the level of connection 
to the Temple Mount is somewhat higher, with half feeling “connected” or “highly 
connected” to it. On average, it is apparent that the Temple Mount is not a site 
with which Jews feel a great connection compared to the Kotel or the Old City in 
general. Perhaps this is not surprising considering the more controversial political 

Graph 15  \  Attachment to the Temple Mount (Har HaBait)

Respondents:                JPPI Israel Survey               JPPI World Dialogue Survey of World Jewry
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connotation of Israel’s control of Temple Mount, and also because many Jews that 
visit Jerusalem go to the Kotel but not the Temple Mount (for religious, political 
or other reasons). According to the Yediot survey, 75 percent of Jews said that 
they had never visited the Temple Mount.62 In the Dialogue survey, on a scale of 
1-4, “the Old City” attachment level was 3.4, “the Kotel” is 3.4, “Jerusalem” was 3.6, 
and “the Temple Mount” was 2.5. 

Although Dialogue participants expressed relatively strong views against 
the division of Jerusalem, Palestinian control of key areas, and international 
involvement in safeguarding any arrangement in Jerusalem, it is interesting to 
note that when presented with a more nuanced statement vis-a-vis a theoretical 
peace arrangement they responded to it relatively favorably. 

Why? Because “I do not want to lose any of it [Jerusalem], but peace is also 
something I can’t lose,” as a participant in Ann Arbor said. A Washington 
participant said: “Saying no to having a Palestinian capital in Jerusalem is a 
deal breaker for me.” Others were no less clear in expressing their support for a 
peace deal, with the understanding that a compromise in Jerusalem is what the 
Palestinian side demands. 

Graph 16  \  In the framework of a permanent peace with the Palestinians, if 
satisfied with the rest of the agreement, Israel should be willing to compromise 
on the status of Jerusalem as a united city under Israeli jurisdiction
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In the Dialogue survey, participants were asked to agree or disagree with the 
statement: “In the framework of a permanent peace with the Palestinians, if 
satisfied with the rest of the agreement, Israel should be willing to compromise 
on the status of Jerusalem as a united city under Israeli jurisdiction.” About 60 
percent of them agreed with it (graph 16). And, of course, this might seem to 
be in contradiction with their answers to other questions. Nevertheless, even 
though a majority of participants opposed a division of Jerusalem,63 and even 
though a majority opposed a non-Israeli control over the so called “Holy Basin” 
– a majority is still willing to “compromise on the status of Jerusalem as a united 
city under Israeli jurisdiction” under the above-mentioned circumstances of a 
satisfying peace agreement64. 
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Concerns about Intra-Jewish 
Relations/Pluralism

2016 and early 2017 gave world Jewry many opportunities and reasons to think 
about intra-Jewish relations, and the tensions these relations potentially entail. 
These tensions are hard to hide, especially when it comes to Jerusalem gradually 
growing more religiously Orthodox. Jews see them everywhere. They see them 
as they ponder the issue of the Western Wall (a later chapter is dedicated to this 
issue) – an issue that was dealt with on the national Israeli level, but happens 
and impacts Jerusalem. They see them as they travel the city and see its changing 
demographic faces.

Jerusalem today offers a great variety of cultural and religious options that weren’t 
available in previous decades. But it also makes Israelis and non-Israeli Jews feel 
less welcome in a city whose growing sectors are more religiously (and politically) 
conservative than the general Jewish average. As seen earlier, Reform Jews tend 
to be highly concerned about Jerusalem’s direction mainly because perceive an 
encroachment of religious pluralism. And they are not the only ones. A pluralistic 
Jewish environment is what most of the Dialogue participants expect. They 
expect it from Israel generally – as previous studies have shown. They expect it 
in Jerusalem – when the practicalities of pluralistic arrangements seem to be 
becoming more complicated. Prohibitions against egalitarian access and worship 
at the Kotel, said a participant at the Jewish Theological Seminary, is an indication 
of “the lack of religious pluralism in Israel.”65

“Throughout the discussion, it became apparent that the underlying issue of 
pluralism in Israel was the main topic that should have been raised from the 
beginning,” JPPI reported following a Dialogue session in New Orleans back in 
2014. Like many other aspects of the 2017 Dialogue, Jewish pluralism in Jerusalem 
was a microcosm of the larger issue of Jewish pluralism in the whole of Israel. 
“If we’re trying to figure out priorities, my two issues are religious pluralism 
and equality for all peoples,” a New York participant asserted. There is “growing 
intolerance,” one St. Louis discussant warned. “I believe Jews have a right to 
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express how they feel about Judaism. Live and let live. Tolerate people,” said a 
participant in Sydney, Australia. In Ann Arbor, a participant said: “I would like 
to strengthen the more pluralistic connections.” In Rio de Janeiro participants 
wished for a “Jewish pluralistic city and also for the other religions.”

When participants played the “elect a mayor” game, they gravitated toward 
the candidate (in the game he was named “Omer”) that seemed most tolerant 
of multiple Jewish expressions. He was the only candidate that vowed to “invest 
in pluralistic Jewish education” and “welcome all streams of Judaism, and make 
a place for them.” This imaginary candidate was elected in West Palm Beach, 
Melbourne, Minneapolis, St. Louis, New York, Zurich, Sao Paulo, Curitiba, 
Cleveland. In Washington, 18 participants voted for him, more than double the 
number that voted for his most vibrant competitor (“Aliza,” a Religious Zionist 
(Orthodox) woman). These are the “two reasonable candidates,” agreed the 
group at the Sutton Place Synagogue in New York.66 The runner up, Aliza, is 
“not friendly to Reform & Conservative Jews,” explained one “Omer” supporter. 
“Pluralism seems to be the most important factor,” explained another. The group 
as a whole agreed that it is “important to be pluralist and welcoming – we don’t 
want intolerance, we want a place for all Jews.”

Graph 17  \  If the growth of the Haredi population continues, Jerusalem 
will not be a pluralistic city that is hospitable to Jews of all streams and 
denominations
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Is Jerusalem tolerant and pluralistic? Many Jews we interviewed think not. And the 
main reason they point to are: 1) general intolerance in Israel toward progressive 
Judaism; and 2) specific intolerance in Jerusalem with respect to progressive 
Judaism and also secularism because of the concentration of religious and 
ultra-religious Orthodox Israelis in this city. In the Dialogue survey, participants 
were asked to refer to the growing number of ultra-Orthodox residents in 
Jerusalem, and to agree or disagree with the statement: “If this trend continues, 
Jerusalem will not be a pluralistic city that is hospitable to Jews of all streams and 
denominations.”

The outcome (graph 17) was a whopping consensus, with close to 85 percent of 
participants in agreement that the likely outcome of the current trend will be a 
less Jewishly pluralistic city (more about this in a later chapter). Add participants’ 
desire for such a city, their assessment of current trends and their likely outcomes, 
and the result – that a majority of them think the city is moving in the wrong 
direction – should come as no surprise.   

One of JPPI’s goals in playing the “elect a mayor” game was to try to draw out 
not just what Jews have in mind as they dream of “their” Jerusalem, but also their 
priorities as they navigate the many preferences all have. In other words, we were 
trying to see not just what makes Jews either hopeful or concerned about the 
future of the city, but also which of these concerns are more acute and assigned a 
higher priority than others. 

Of all the concerns discussed, Jewish pluralism topped all others in most 
communities. This is mainly due to three reasons:

1. There is relatively little disagreement within world Jewry about the need for 
a pluralistically Jewish Jerusalem. And, of course, this does not necessarily 
mean that all will be in agreement on every detail pertaining to how such 
“pluralistic” city ought to look in practice (participants in France agreed 
on the general notion that “basic amenities should be put in place for 
Conservative and Reform Jews”). But it does mean that the ultimate goal 
of having a Jerusalem to which all Jews can feel a strong connection and in 
which all Jews can find a way to express their Jewishness is widespread. 

2. There is a general feeling among Jews that the issue of Jewish pluralism is a 
“global Jewish” issue – that is, an issue on which non-Israeli Jews ought to 
have a say. Not all non-Israeli Jews feel that Jerusalem’s economic problems 
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or advantages are something they should be dealing with, because many of 
them see economics as the purview of the municipality and the state – and 
not something that should concern Jews who live outside of Jerusalem. But 
Jewish pluralism in the Jewish world’s core city of the is an issue the Jews feel 
comfortable talking about.

3. Dialogue participants see Jewish pluralism as a relatively simple concept 
that is not too complicated to implement. Unlike issues such as the Israeli-
Palestinian conflict over Jerusalem, which involve matters of security, the 
participation of other parties, international considerations etc., Jewish 
pluralism is an internal matter that involves nothing but the good will of Jews 
and their ability to cooperate and compromise. 
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The Haredi Issue: Culture and 
Economy

Discussing Jerusalem, JPPI Dialogue participants described the alienation 
separating most Jews from the ultra-Orthodox minority. In almost all 
communities, participants referred to Haredi communities in negative terms 
expressing both apprehension and frustration with their actions. “I have a 
problem with control and domination by the Haredim, who I see as intolerant,” a 
participant in St. Louis said. We, the Jews, “need to maintain a Jewish majority [in 
Jerusalem], but we also need more diversity in the Jewish population to balance 
the Haredi influence,” said a participant in Sydney. 

This should not come as big surprise. In many studies and surveys, Haredi 
communities in Israel have been shown time and again to be unpopular among 

their counterparts – Jewish Israelis, non-Jewish Israelis, Jewish non-Israelis. 

JPPI’s 2016 Annual Assessment included a chapter on the ultra-Orthodox 
community in the United States, and concluded that “the barriers to the 
integration of the Haredi sector into the established mainstream Jewish 
communal organizations are significant. Fundamental ideological conflicts divide 
the Haredim and the broader Jewish population, and given the existence of their 
own network of charitable and social service organizations, there is a lack of 
incentive on the Haredi side to bridge those differences.”67 Of course, the challenge 
posed by the Haredi presence in Jerusalem is not identical to the challenge posed 
by their growing presence as a share of the Jewish community worldwide.68 Still, 
some of the challenges are similar – and the difficulties Haredi and non-Haredi 
Jews have in finding a common language and agreeing on common interests are 
also similar.

In JPPI’s 2017 Pluralism survey of Israelis, we found (as we did in 2016) that Haredis 
in Israel are considered by almost all other groups as one of the two groups least 
“contributing to Israel’s success.”69 Their average score among Jewish Israelis was 
2.27 on a scale of 1-4 – second from bottom (Muslim Arabs scored 1.85). They 
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were ranked last by “totally secular” Jews, second to last by “secular-traditional” 
Jews, and fourth from last by “traditional” Jews. Interestingly, they are also ranked 
as the group contributing least by Christian Arab Israelis, and second from last 
(after “settlers”) by Muslim Arab Israelis. 

In the same survey JPPI found that 78 percent of secular Israeli Jews believe they 
should not live with the Haredim in “the same neighborhoods,” and, in fact, 
most other Israelis agreed that such mixing would not be advisable (graph 18). 
The approximately 10 percent share of Haredim among Israel’s Jews said they feel 
comfortable “being themselves” in Israel – more so than most other religious 
groups. But other Israelis do not seem comfortable around them. In Jerusalem, 
where the presence of Haredis is more pronounced than in most other cities, the 
suspicion that exists in all cities becomes more dramatic.

The worries Dialogue participants raised as they discussed the Haredi presence 
in Jerusalem were of two main kinds: concerns about religious pluralism, and 
concerns about economic vitality. Jerusalem – most Dialogue participants believe 
– needs to both be attractive to world Jewry, and to serve its mission as a center 
of the Jewish people. Haredi Jerusalemites make these two issues problematic. In 
Minneapolis, participants raised “concern about the ‘hegemony’; of the Haredi 

Graph 18  \  Should Haredim and secular Jews live in mixed neighborhoods 
in Israel?
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population, its lack of respect for non-Orthodox Judaism and the ‘work’ that 
needs to be done within the Jewish community around [mutual] respect. In 
Chicago, a participant warned that if Jerusalem is “poor and dirty” it will inevitably 
become “less attractive to Jews who come to visit; for them, a visit to Jerusalem is 
also a vacation.”

Thus, when we asked participants if having a growing Haredi community in the 
city is “a positive development as it gives Jews of various types the opportunity to 
live together,” more than 70 percent disagreed with the statement (32.2 percent 
strongly, 39.6 percent somewhat). When we asked if the growing percentage of 
Haredim is “a positive development as it makes the city more diverse,” the result 
was similar. Only 26 percent of participants agreed with the statement (20.8 
percent somewhat, 5.2 percent strongly). 

Both these answers reflect a sentiment that the Haredi community does not 
contribute to Jewish diversity, but is rather a danger to such diversity. Thus, 
more than 80 percent of Dialogue participants agreed that “if this trend” of a 
growing Haredi presence continues, “Jerusalem will not be a pluralistic city that 
is hospitable to Jews of all streams and denominations.” In the “elect a mayor” 
activity, very few participants even considered “voting” for ‘Moshe’, the Haredi 

Graph 19  \  The continued growth of the Haredi population in Jerusalem is 
an economic problem for the future of the city (as the Haredi population has 
low employment and high poverty rates)
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candidate. “Moshe, no votes,” stated the report from Washington; “Nobody 
showed any interest in voting for Moshe,” stated the report from Melbourne. 

When it comes to economic issues, the skepticism concerning the contribution of 
the ultra-Orthodox community to creating a city fitting the vision of world Jewry 
is similar. They see the Haredi community as a burden on Jerusalem’s path for 
economic success. More than 90 percent of participants agreed that the Haredi 
presence is “an economic problem for the future” of Jerusalem (graph 19). 
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More Concern about the Haredim 
than about the Arabs

Talking about demographic concerns is always sensitive, and that was evident in 
many of the Dialogue discussion sessions this year. Jerusalem, as we have shown 
earlier, is a city whose demographic changes raise concern among both its non-
Haredi residents (many of whom leave the city) and far-away observers. 

As pointed out earlier, two groups of Jerusalemites are growing in number and 
share of the city’s population much more than other groups – Arabs and ultra-
Orthodox Jews. Dialogue participants were asked to rank their level of agreement 
with nine statements concerning the numerical growth of Jerusalem’s non-Jewish 
and ultra-Orthodox (Haredi) populations. Overall, most participants tended to 
view this demographic reality as a problematic development. But interestingly, 
the growth of the ultra-Orthodox population was viewed as significantly more 
negative than the growth of the non-Jewish population (with some exceptions). 
Haredim, as one participant in Washington put it, “are too extreme.”

Participants were asked if they thought the growth of the non-Jewish population 
was a “positive development as it gives Jews and Arabs the opportunity to live 
together” and then subsequently asked if they thought the growth of the ultra-
Orthodox population was a “positive development as it gives Jews of various 
types the opportunity to live together.” Graph 20 shows that 45 percent agreed 
that the growth of the non-Jewish population was a “positive development” in 
that regard (opportunity to live together), while only 28 percent agreed that the 
growth of the ultra-Orthodox population was a “positive development” in that 
regard (opportunity to live together).70 Of course, the opposite is also true: More 
participants disagreed with the notion that the growth of the Haredi sector was 
positive than those disagreeing with the notion that the growth of Arabs was 
positive. 

In order to better understand the responses to these two related questions, we 
divided all Dialogue participants into the following four categories based on their 
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responses to whether the growth of the non-Jewish and Haredi population was a 
positive development (as it gives Jerusale mites the opportunity to live together): 

1. Those who disagree on both Haredi and non-Jewish growth (that is, those 
thinking the growth of these populations is a negative demographic reality); 

2. Those who agree only with respect to Haredi growth (that Haredi growth is 
positive); 

3. Those who agree only about non-Jewish growth (that Arab growth is 
positive);

4. Those who agree on both Haredi and non-Jewish growth. 

We then looked at these four groups by religious denomination. Namely, we 
looked at which Jewish groups (by denomination) applied which judgment to 
this Jerusalemite demographic reality. TOrthodox respondents were three times 
more likely to agree with the statement when it pertained only to the Haredim 
– that is, to see the growth of the Haredi population positively, while the largest 
percentage of Reform respondents (42 percent) agreed only with respect to non-
Jewish growth – that is, saw the growth of the Arab population as positive.

Graph 20  \  The growth of Jerusalem’s non-Jewish and Haredi populations are 
a positive development as it gives an opportunity to live together
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Dividing Dialogue participants according to age cohort, we see that the percent 
of respondents disagreeing about the positivity of the growth of both the 
Haredi and non-Jewish populations increased with each successive cohort. More 
interesting: the youngest cohort, age 18 to 29, showed a clear preference to living 
in a mix of Jews and Arabs than in a mix of non-Haredi and Haredi Jews. According 
to 49 percent of these young participants, only the growth of the non-Jewish 
(Arab) population is a positive development, as it provides Jews and Arabs the 
opportunity to live together. Less than half of that number (20 percent) agreed 
that the growth of both the Haredi and the non-Jewish populations is a positive 
development. Only 3 percent agreed that only the Haredi growth is a positive 
development. 

In addition to the statement about the positive\negative aspect of “living 
together” with Haredim and Arabs, JPPI asked Dialogue participants to agree 
or disagree with the statement: “The growth of Jerusalem’s non-Jewish\Haredi 
population is a positive development as it makes the city more diverse.”71 As 
graph 21 illustrates, the responses were similar in nature to the ones presented 
in the previous question. That is, there were many more participants viewing 
the growth of the non-Jewish population as a positive development, compared 

Graph 21  \  The growth of Jerusalem’s non-Jewish and Haredi populations are 
a positive development as it makes the city more diverse
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to those viewing the growth of the Haredi group as a positive development. 
Participants were split (51 to 49 percent) as to whether the growth of the non-
Jewish population was a positive development (because it would make the city 
more diverse). They were heavily tilted (74 to 26 percent) against viewing the 
growth of Jerusalem’s Haredi Jewish population as a positive development. 

As with the previous question, we examined responses to this question by dividing 
them into four categories (positive on both Arabs and Haredi Jews, negative 
on both, positive on Arabs, positive on Haredi Jews), as well as looking at the 
respondents according to denomination. And what we observe here, again, albeit 
to a lesser extent, is that a larger portion of the Orthodox participants agreed that 
the growth of the Haredi population, but not that of the non-Jewish population, 
was positive (because of its impact on the city’s diversity). On the other end of 
the spectrum of participants, Reform Jews, as well as secular and Conservative 
Jews, believed that the growth of the non-Jewish population, not that of the 
Haredi population, was positive because of its effect on the city’s diversity. 

When it comes to age cohorts, the similarity between the two questions was even 
more striking. As graph 22 shows, the majority of the youngest cohort, age 18 to 
29, agreed (53 percent) only with the statement about the non-Jewish population 

Graph 22  \  The growth of Jerusalem’s non-Jewish and Haredi populations are 
a positive development as it makes the city more diverse

Age                18 to 29                  30 to 49                50 to 64                 65+              
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(its growth is positive because of the city’s diversity), but they were also least 
likely to agree on the statement concerning the Haredi population. That is to say: 
the younger JPPI Dialogue participants appreciated the value of a diverse city of 
Jews and Arabs, but did not see such value in mixing non-Haredi and Haredi Jews.

The fact that the younger generation views the growth of the non-Jewish 
population in Jerusalem as a positive development is not necessarily surprising, 
as it is consistent with the notion that the younger generation has, generally, 
more liberal and inclusive attitudes. What is interesting here is the seeming 
contradiction between a desire for diversity when it comes to Jews and Arabs and 
the lack of such desire when it comes to non-Haredi and Haredi Jews. 

There is a simple explanation for this seeming contradiction: Dialogue participants 
believe that the growth of the non-Jewish population would add to the city’s 
diversity – but also believe that the growth of the Haredi population would not 
have the same effect. They believe that adding more Haredim to the mix would, 
in due time, make Jerusalem not more but rather less diverse, because of Haredi 
objections to diversity. 

This sentiment was expressed clearly when JPPI asked participants to agree 
or disagree with the statement: “If the growth of Haredi population continues 
Jerusalem will not be a pluralistic city that is hospitable to Jews of all streams 
and denominations.” As the graph below shows, a combined 85 percent (31 
percent “somewhat agree” and 54 percent “strongly agree”) of Dialogue survey 
respondents agreed with this statement. That is to say: a vast majority of 
respondents believe that increasing numbers of Haredim in Jerusalem would 
make the city less hospitable to other Jews (and hence less diverse). “We spoke 
of an open and welcoming Judaism” as a priority, reminded a participant in New 
York.72 

In fact, even the majority of respondents who identified as traditional or 
Orthodox , and who had showed (ostensibly) a preference for the growth of the 
Haredi population over the non-Jewish population agrees that Haredi population 
growth would be a detriment to the city’s Jewish pluralism (69 percent of 
Orthodox participants agreed with the statement, 64 percent of “traditional” 
participants agreed with it, compared to 87 and 91 and 91 percent respectively 
for Conservative and Reform and secular Jews).
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Furthermore, there was a consensus among Dialogue survey respondents that 
the growth of the Haredi population poses an “economic problem for the future 
of the city (as this Haredi population has low employment and high poverty 
rates).” Graph 23 shows the distribution of responses on this question by Jewish 
denomination (among Dialogue participants). That the lines follow almost an 
identical pattern and are close together suggests that there is little variance of 
opinion among denominations on this question. They all agree that Haredi 
growth is an “economic problem” for Jerusalem. “You have to be realistic.  The 
Haredim are not going to high school or college,” a participant in West Palm 
Beach asserted. 

For the sake of comparison, graph 24 shows the distribution of responses given 
by the various denominations on the statement: “The growth of Jerusalem’s non-
Jewish population is a problem, since a binational Jerusalem is likely to produce 
violence.”73 In this case – a statement contending that the presence of Arabs 
in Jerusalem is a potential security problem – the distribution of the responses 
by denomination is different. We see more difference between denominations, 
and we see (for most groups – the traditional, in green, are the odd group out) 
a bell curve. That is to say: these groups are divided on whether “the growth of 

Graph 23  \  The growth of the ultra-Orthodox is an economic problem for the 
future of the city (as the Haredi population has low employment and high 
poverty rates)

Denomination Affiliation                 Secular                 Reform               Conservative                 Traditional               Orthodox



59the jewish people policy institute

Jerusalem’s non-Jewish population is a problem” because of the potential for 
violence. 

To sum up this short chapter: When Dialogue participants look at the 
demographic realities in Jerusalem, they are much more concerned about Haredi 
growth than they are about Arab growth. Dialogue participants were in more 
agreement on the positive statements vis-a-vis the growth of the non-Jewish 
population, as well as the negative statements concerning the growth of the 
Haredi population.

Graph 24  \  The growth of the non-Jewish population is a problem, since a 
binational Jerusalem is likely to produce violence

Denomination Affiliation                 Secular                 Reform               Conservative                 Traditional               Orthodox
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The Kotel Controversy as a Test 
Case

The 2017 Dialogue process took place when it was already clear that the “Kotel 
compromise” – the agreement74 (and government decision) to establish an 
officially recognized third platform near the Western Wall for progressive practice 
of Judaism – was in trouble due to Haredi resistance to implementing the plan.75 
However, the ultimate cabinet decision (June 25, 2017) to put the plan on hold, 
and the consequent anger and disappointment, was not yet known. 

The grievances of non-Orthodox Jews, especially in the United States, but also 
in Israel,76 concerning Haredi dominance of the Western Wall have a long legal, 
political, and religious history. Much more than its actual importance to any 
specific movement or Jewish leader, this issue has become both a symbol of 
Israel’s disregard for Diaspora Jewry’s interests and sentiments. It is a litmus test 
of Israel’s seriousness in declaring its intention to allow a more Jewishly diverse 
public sphere to emerge, and in being more considerate of world Jewry.

In the final report on JPPI’s 2014 Dialogue on Israel as a Jewish and Democratic 
State, we reported that the “example of the Western Wall – that is, the inability 
of non-Orthodox Jewish women to hold services at the Kotel in ways compatible 
with their own understanding of Judaism – was commonly cited by Jews who 
are unhappy with Israel’s religious preferences, and was often mentioned in JPPI 
seminars.”77 Previous JPPI research argued that “young Jewish Americans are 
not fond of the fact that the Kotel plaza has a strict separation policy between 
men and women, and that the responsibility for enforcing it is in the hands of an 
Orthodox rabbi who applies to all visitors the rules of behavior that agree with his 
conception. of Judaism.”78 

In the eyes of Jews around the world, time and again Israel fails the test, and this 
further enhances the issue’s symbolic value. This was of obvious importance when 
the Dialogue dealt with Israel as a Jewish and democratic State, and was of no less 
importance in the Dialogue concerning the future of Jerusalem – whose main 
emblematic feature for Jews is the Western Wall. 
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“The Wall is the heart of our religion,” stated a participant in Cleveland.79 When 
asked about Jerusalem’s significance “people mentioned personal experiences at 
the Kotel,”, reported a New York group.80 The “Kotel presents a sense of spirituality 
and inspiration,” said a participant in Washington, with another adding that 
“The Kotel and all that it symbolizes” was what makes Jerusalem special for him. 
In Melbourne, Australia, a participant shared his experience: “It strikes me as 
amazing when I get to the Kotel and there is someone davening with an iPhone. 
The old and the new. I wonder for how long have people been praying at the 
Kotel and how many people have been here before me?” 

In fact, the sense of connectedness to the Kotel is yet another case where Dialogue 
participating Jews are connected to a site in Israel – at least in the hearts – even 
more so than Israeli Jews. The percentage of Dialogue participants who reported 
feeling highly connected to the Kotel (60 percent) surpassed the percentage of 
Jewish Israelis who reported feeling this way (56 percent) (graph 25). Even more 
vivid was the lower percentage of Dialogue participants who reported feeling no 
connection to the Kotel (5 percent) than the percentage of Jewish Israelis who 
reporting feel disconnected from it (13 percent). It is important to note, though, 
that when Israeli Jews were recently asked by a pollster “What in your opinion is 

Graph 25  \  Attachment to the Kotel (Western Wall)

Respondents:                JPPI Israel Survey               JPPI World Dialogue Survey of World Jewry
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the most important site in Jerusalem?” 61 percent said the Western Wall. In that 
poll, 76 percent of Jewish Israelis said that they had “visited the Kotel in the past 
year.”81

But there is a shadow over this rosy picture of Kotel-connected Jews. “The image 
of the men and boys at the Kotel evoked several negative remarks, concern about 
the ‘hegemony’ of the Haredi population, the lack of respect for non-Orthodox 
Judaism and the ‘work’ that needs to be done internally within the Jewish 
community around respect,” stated the report from the Dialogue seminar in 
Minneapolis. “I can’t stand this place anymore,” a participant in Detroit told the 
moderator, referring to the Kotel. “The Kotel is not my favorite place. Jerusalem 
is a complex place. Religiously on the ground it is not a place all Jews can go,” 
a participant in Washington explained. In San Paulo Brazil “Masorti participants 
brought memories of having problems with Haredim during Shabbat in Jerusalem 
(stones against cars) and Neshei HaKotel.” 

JPPI discussants in their references to Jerusalem mentioned the Kotel many times 
as a symbol of both the importance and value of the city, and the grievances they 
have as they connect with it. JPPI’s Dialogue survey asked one specific question 
about the Kotel compromise(graph 26), and the responses predicted the ensuing 
crisis over the government’s freezing of the compromise. Participants were asked 
to consider three possible options: 

1. No change in the status quo near the Kotel – the preference of merely 7 
percent of the participants, most of them Orthodox; 

2. Preference for change but acceptance of the notion that Israel has other, 
more urgent priorities on its agenda – 23 percent agreed with the position, 
which was, essentially, the position of the prime minister when deciding to 
freeze the Kotel agreement; 

3. Change near the Kotel must be a priority for Israel – the option that a 
clear majority of 69 percent of respondents chose (remember: this survey 
was conducted prior to the crisis). Namely, a clear majority of Jews were 
not willing to accept the status quo, not even on practical grounds. Policy 
makers searching for the reasons behind the significant outcry over the 
Kotel compromise freeze could find it right here. This 70 percent support for 
modifying the arrangement at the Kotel can be seen in other surveys as well. 
For example, the 2016 AJC survey of American Jewish Opinion found that 
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70 percent supported “the creation of a mixed-gender prayer area near the 
Wall.”82

As is true on several other issues – and is clearly a reflection of America’s 
front and center role in the battle over the Kotel compromise – the view 
of the American Jewish community on this issue (as expressed by Dialogue 
participants in the United States) is even more pronounced than that of other 
Jews. Note that Dialogue participants are mostly connected to the established 
Jewish community, and hence are probably more aware of the topic and of the 
limitations that complicate the implementation of the compromise. Still, of the 
American Dialogue participants, 74 percent seem to have lost patience while 
waiting for a move by the Israeli government – a finding that would probably be 
even clearer had we repeated the survey following the eruption of the crisis over 
the government’s decision to freeze the deal.

Also of note, if not quite surprising, is the fact that the Kotel arrangement seems 
more urgent and necessary to Reform and Conservative Jews – and to secular 
Jews who tend to sympathize with all things non-Orthodox (graph 27). More 
than 80 percent of Reform Jews participating in the Dialogue demanded that a 
Kotel compromise be implemented expeditiously, compared to just 46 percent 

Graph 26 \ Which statement most accurately reflects your opinion of the Kotel?
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of Orthodox participants. Also worthy of note is that even among Orthodox 
respondents to the Dialogue survey a 28 percent minority rejected any change 
and wished to retain the status quo at the Kotel. This runs contrary to the views of 
Orthodox Israeli Jews, most of whom rejected the compromise, and any change 
at all, even amid the fury following the cabinet decision to freeze the compromise 
deal. 

The views of Israeli Jews on the question of the Kotel depend largely on how the 
question is framed. In the 2016 Pew survey of Israelis, Israeli Jews were “about 
evenly divided between those who favor (45 percent) and oppose (47 percent) 
allowing women to pray out loud at the Kotel.” 83 According to this survey, 
Haredim were generally opposed to allowing women to pray out loud at the 
Western Wall (81 percent). By comparison, 55 percent of secular Israeli Jews 
favored allowing women to pray at the Kotel; 35 percent were opposed. “Two-
thirds of Datiim (Orthodox) oppose allowing women to pray at the Kotel, while 
Masortim (traditional Jews) are closely divided on this issue (44 percent favor, 48 
percent oppose).”

A survey conducted in 2017 by the Schechter Institute asked a different question: 
“Should everyone be allowed to pray at the Western Wall in an equal manner?” 

Graph 27 \ Which statement most accurately reflects your opinion of the Kotel?

Denomination Affiliation                 Secular                 Reform               Conservative                 Traditional               Orthodox
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This time, 62 percent of respondents said yes. Seventeen percent of respondents 
said that “a solution allowing everyone to pray at the site but with priority for 
Orthodox and traditional prayer services should be implemented.” 6.1 percent 
said non-Orthodox services should be given precedent. Nine percent of 
respondents said non-Orthodox services and those of the Women of the Wall 
group should be banned.84 

Following the government decisions of July 2017, the Ruderman Family 
Foundation asked a more general question: “Prime Minister Benjamin Netanyahu 
declared to the leadership of the Jewish community in the United States that 
‘every Jew should feel that the Western Wall [Kotel] belongs to him and every Jew 
should feel welcome in Israel.’ Do you agree or disagree that all Jews, including 
Reform and Conservative, should feel that the Western Wall [Kotel] belongs to 
him and that every Jew should feel welcome in Israel?” Eighty-two percent of 
Jewish Israeli adults answered affirmatively.85 

The activist organization Hiddush found that 63 percent of Jewish Israelis oppose 
the “government’s decisions this Sunday in acquiescence to the ultra-Orthodox 
political parties’ demands to suspend the ‘Kotel Compromise’ and pass the 
Conversion Law.”86 On the other side of the spectrum, a survey by an Orthodox 
activist center of ultra-Orthodox and Orthodox Israelis found that 94 percent 
of Haredi voters oppose a platform for Reform and Conservative Jews, and 68 
percent of the Orthodox party Habayit Hayehudi have the same view. Ninety-four 
percent of the Haredi Shas Party’s voters said that the platform was a “red line” 
and that the party ought to leave the coalition if the compromise is realized.87 
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Expectations Concerning 
Involvement and Impact

Jerusalem is currently under Israeli jurisdiction, not under the jurisdiction of the 
Jewish people writ large. Thus, one could certainly debate how beneficial it is to 
Israel to have policy input from Jews who do not live there, most of whom have no 
intention of ever becoming Israeli citizens. Clearly, given that Jerusalem is a part of 
Israel, it is fair to argue that the opinions of Israelis on the issues in question have 
more merit than those of people who live in other countries and who are not 
generally exposed to many of the challenges with which Israelis have to cope.

Still, the clear underlying assumption of this Dialogue (and all previous JPPI 
Dialogues) is that Israel ought to consider the views of world Jewry on various 
subjects. Dialogue participants have strongly seconded this underlying 
assumption. They believe that as the political and the cultural future of Jerusalem 
is shaped, whether by the government of Israel or by the mayor of Jerusalem, 
world Jewry’s concerns should be taken into consideration. There is more than 
one reason to justify such a notion, as JPPI argued in its firs Dialogue report on 
Israel as a Jewish and democratic state, an investigation of the perspectives of all 
Jews on the matter at hand is necessary for the following reasons:

1. Israel claims to be a state in which all Jews have a stake. It frequently calls 
Jerusalem “the capital of the Jewish people,”88 and, therefore, ought to consult 
with world Jewry on matters pertaining to Jerusalem.

2. Jewish communities around the world have contributed significantly to 
developing Jerusalem and are asked to keep contributing to its success. As 
active partners, it would be wise for Israel to consult them as it ponders 
matters related to the city that stands at the core of Jewish identity.

3. Jerusalem’s profile as a world phenomenon, a holy city of three world 
religions, makes it possible that its future may influence the image of Jews all 
around the world. 
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4. Jerusalem’s character has the potential to impact the way Israel relates to Jews 
around the world. It can also impact the way Diaspora Jews relate to Israel. 

Even if one accepts the premise that all Jews should have a say in planning for Israel’s 
future,89 the question of their exact role, and the areas in which they could expect 
to influence Israeli policies and decisions, still stands. In previous JPPI Dialogues 
many participants differentiated between policies concerning political-security 
issues (such as the specific arrangements of a possible peace agreement with the 
Palestinians) and policies relating to cultural-religious questions (such as the 
arrangements governing how progressive Jews can practice near the Kotel). When it 
comes to Jerusalem, these questions do not always easily disentangle (is the future 
of the Temple Mount a political or a cultural-religious question?). But participants 
still seem to differentiate between these two areas as we will show later.

As we’ve shown in a previous chapter, Jews who live outside of Israel perceive 
Jerusalem as a “home.”  They see it as home not only in the sense of feeling at 
home in the city, but also in the sense that it is their home too, and hence they 
ought to have a say as its political and cultural future is shaped. Only 18 percent of 
Dialogue participants believe that Israel ought to determine Jerusalem’s political 
future without regard to the views of world Jewry (graph 28). Only 11 percent 

Graph 28  \  Thinking about Israel-Diaspora relations, you generally believe 
that Israel should
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expressed the belief that Israel ought to determine Jerusalem’s political future 
without consulting with Diaspora Jewry. 

In both cases, JPPI outlined three possible arguments for Diaspora influence on 
the future of the city. 1. Because it might affect their lives in the Diaspora; 2. 
Because Jerusalem is holy to all Jews; 3. Because Israel wants to keep the support 
of world Jewry. In essence, these are three types of argument: one builds on the 
self-interest of Diaspora Jews, one on the self-interest of Israel, and one on the 
partnership between Israeli and Diaspora Jews. Both when it comes to Jerusalem’s 
political future and its cultural future, the partnership argument held most sway 
with a plurality of participants.   

Jerusalem is not the first topic on which JPPI has tried to assess the extent to which 
non-Israeli Jews wish to be consulted, or involved, in decisions made by Israel. Two 
years ago, participants in the Dialogue Jewish Values and the Use of Force by Israel in 
Armed Conflict were asked a similar question. Last year, too, we asked this question 
in the context of the Dialogue The Jewish Spectrum in Time of Fluid Identity. 

Of course, the questions were different as were the topics discussed at each of 
these Dialogues. But the concept was similar. In 2016, JPPI asked if “Thinking about 
Israel-Diaspora relations, Israel should consider views of non-Israeli Jews when 
determining who is considered Jewish in Israel.” In 2015, JPPI asked if “Thinking 
about Israel-Diaspora relations, Israel should consider views of non-Israeli Jews 
when conducting armed conflicts… .” This year we asked two questions, one about 
political decisions and one about cultural decisions: Thinking about Israel-Diaspora 
relations, do you generally believe that… Israel should decide how the political\
cultural future of Jerusalem ought to look without regard to the views of Jews living 
outside of Israel / consider the views of non-Israeli Jews mostly because its decisions 
may affect their lives in the Diaspora / consider the views of non-Israeli Jews, mostly 
because Jerusalem is the Holy City of all Jews / consider the views of non-Israeli Jews, 
mostly because it wants to keep the support of world Jewry.

The table below compares the answers to all four (one in 2015, one in 2016, 
two in 2017) questions: First, it clearly shows that Diaspora Jews want to be 
considered in decisions made by Israel. Second, it also shows that the more a 
participant considers questions of “Jewishness,” the more inclined s/he is to want 
Israel to consider Diaspora views. Thus, the demand for consideration of Diaspora 
viewpoints is higher when determining who is considered Jewish in Israel, than it 
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is on Israel’s going to war. It is higher on the cultural future of Jerusalem, than it is 
in the political future of Jerusalem. 

Then again, JPPI’s survey this year might hint that even the political future of 
Jerusalem has a “Jewish” meaning beyond Israeli considerations, and therefore, 
according to Dialogue participants, the political future of Jerusalem is not up to 
Israel to decide on its own.

When 
conducting 
armed 
conflict

When 
determining 
who is 
considered 
Jewish in 
Israel

when 
deciding 
the 
political 
future of 
Jerusalem

When 
deciding 
the cultural 
future of 
Jerusalem

Ave.

Israel should 
have no regard 
to the views 
of Jews living 
outside of 
Israel

31% 6% 18% 14% 17%

Israel should 
consider the 
views of non-
Israeli Jews 
mostly because 
its decisions 
may affect lives 
in the Diaspora

38% 18% 21% 19% 24%

Israel should 
consider…  
because 
Jerusalem is 
City of all Jews 
/ all Jews define 
Jewish values / 
all Jews define 
Jewishness 

11% 54% 44% 51% 40%

Israel should 
consider… 
to keep the 
support of 
other Jews

21% 22% 17% 17% 19%
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Three years of asking a very similar question also provides us with an opportunity 
to conclude with confidence that Diaspora Jews expect Israel to be considerate 
of their views, less because of pragmatic concerns and more because of a sense 
of partnership. Two of the options we had on the menu in all three years were 
pragmatic concerns: Israel’s decisions could impact Diaspora Jews, and Israel’s 
decisions could have impact on Jewish support for Israel. One option tends to 
focus on the notion of partnership. All Jews have the city, all Jews define Jewish 
values, all Jews define Jewishness – and, hence, all Jews should be taken into 
account as Israel makes its decisions. 

As you can see in the table above, when it comes to armed conflict – the issue 
least instinctively associated with Jewishness – Dialogue participants opted for 
the practical reasoning for consideration (and about a third of them did not think 
that Israel ought to consider their views). But the more the issue feels “Jewish,” the 
clearer the tilt toward an assumed partnership. Fifty-one percent for deciding the 
cultural future of Jerusalem, 54 percent for determining who is considered Jewish 
in Israel. 

As we consider the events of recent months, and the sense of crisis in Israel-
Diaspora relations following the Israeli cabinet decision to freeze the Kotel 
compromise and to support a change in the laws governing conversion in Israel, 
this finding can explain a lot. Most of the many Jews who protested the Kotel 
decision do not come to the Kotel very often, surely not on a daily or a weekly 
basis. All Diaspora Jews protesting against changing the laws governing conversion 
had no immediate personal or communal stake in this legislation.90 Still, these 
Jews felt betrayed by the government of Israel. Diaspora Jewish leadership “feels 
betrayed, and with good reason,” wrote columnist Gary Rosenblatt.91 Rabbi Rick 
Jacobs, president of the Union for Reform Judaism, stated: “The decision cannot 
be seen as anything other than a betrayal.” Rabbi Laura Janner-Klausner (Reform) 
and Rabbi Danny Rich (Liberal Judaism) stated on behalf of Britain’s Alliance for 
Progressive Judaism that the decision is a “betrayal of Israeli and Diaspora Jewry.”92

“Betrayal” is the expression one expects when a sense of partnership is suddenly 
shattered. This sense has clearly presented itself in the last three JPPI Dialogues. 
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Israeli Acceptance of Impact

The extent to which Israelis are willing to accept Diaspora involvement in 
Israeli affairs is hard to measure. On some issues, Israelis seem more willing to 
be receptive to requests or ideas from Diaspora Jews, on others they seem less 
so.93 Relations between non-Israeli Jews and Israel have changed over the years 
since its establishment. If the idea of Diaspora Jews having real impact on Israel’s 
policies once seemed strange, in recent years the expectation of Jews in many 
communities have changed,94 and they now expect to have such influence.95 

Many Israelis understand the essential importance of relations with Diaspora 
Jewry, and are beginning to understand that a change in the nature of these 
relations is underway. A broad Israeli acceptance of Diaspora criticism of Israel – 
at least in theory – has been shown by several polls, and is a sign that Israelis are 
not blind to Diaspora expectations: “62 percent say that American Jews have a 
right to freely and publicly criticize Israel and Israeli policies; which is more than 
double the number of Israelis who feel otherwise.”96

But there is also evidence that a significant number of Israelis exhibit resistance 
to the idea of Diaspora involvement in Israeli affairs. Israeli columnist Irit Linur 
protested the decision to have two representatives of the Diaspora light torches 
as part Israel’s 2017 Independence Day ceremony.97 “On the day of the celebration 
of the one miracle of which there is no second, the proper place for anyone who’s 
not an Israeli is in the visitors’ gallery,” she argued. Ran Baratz, former adviser to 
Prime Minister Netanyahu, argued in a Facebook post, following the Kotel crisis, 
that the Reform demand “Israel’s consideration,” but show “zero respect for the 
fact that the vast majority of Israeli Jews” are Orthodox. The fight over the Kotel, 
he wrote, is against “most of the Israeli public.” The editor of the right-leaning 
newspaper Makor Rishon, Hagai Segal, wrote an article in which he argued that 
“the government did not betray Reform Jews because it owes them nothing.”98 

Ultra-Orthodox leaders, supporters of the government, and other Israelis who 
disliked the threat of disengagement following the government’s decision over the 
Kotel – all made statements rejecting the right of Diaspora Jews to dictate Israeli 
policies. “Don’t threaten us!” a well-known Israeli radio host dared the leaders of 
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the Reform and Conservative Movements. “I do not really care what they think,” 
he said about the Jews of America.99

Differences exist between various groups of Israelis over the level of attachment 
to world Jewry, and, therefore, also over the acceptance level of possible Diaspora 
involvement in Israel’s policy making. But these differences do not always 
present themselves in the same way. Israelis, in general, seem more willing to 
accept efforts by Diaspora Jews to influence Israel on matters related to Judaism 
than on matters directly related to foreign affairs and security. In a Ruderman 
Foundation survey,100 more than 70 percent of Israelis agreed that the Knesset 
should “consider the Diaspora when deliberating on legislation like ‘who is a Jew’.” 
Feelings of “belonging” to a larger Jewish world are stronger for traditional and 
Orthodox Israelis than for secular Israelis.101

But these Israelis with stronger feelings of “belonging” do not always have a 
higher propensity to consider the views of Diaspora Jews. An internal survey by 
Israel’s Diaspora Affairs Ministry found that 16 percent of Israeli Jews want Israel 
to completely disregard the views of Diaspora Jews on state-religion matters, 
39 percent are willing to accept a low level of consideration, 33 percent accept 
a lot of consideration, and 11 percent would agree to an even higher level of 
consideration. As one might expect, religiosity level highly impacted the views 
of Israelis on this question. The more religious they were (Orthodox) the less 
they accepted the notion that Israel ought to be considerate of Diaspora views 
on these matters. More than a third of each Orthodox (34 percent) and ultra-
Orthodox (35 percent) Israelis rejected all Diaspora input on matters of state-
religion in Israel.102 In Jerusalem, there is high concentration of Jewish Israelis 
whose willingness to consider the views of world Jewry is relatively low.  
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Appendix A: Background on 
the Seminars, Advantages and 
Limitations

This special JPPI report is based on discussions held all over the Jewish world 
about “Jerusalem and the Jewish People: Unity and Division.” It is also based 
on a vast volume of research and relies on a plethora of previously published 
studies, papers, books, and articles. References to some of the background 
materials we utilized appear in the footnotes. The research was used mostly for 
understanding the background of our topic of discussion, while seminars enabled 
us to learn firsthand about the opinions of Jewish leaders, professionals, rabbis, 
philanthropists, activists and other engaged Jews. Most of the discussions were 
held in March and April 2017.

Alongside the discussion groups, all participants were asked to complete a 
questionnaire (referred to as the Dialogue survey throughout this report). Beyond 
the fact that it provided us with additional and focused information about 
participant attitudes, the questionnaire enabled us to present a more accurate 
and detailed picture regarding the groups who took part in the process (such as 
the age of the participants, their religious affiliation, and how many times they 
have visited Israel). It can also be used as a tool to compare those who participated 
in JPPI’s Dialogue this year to participants from previous years, as well as to the 
general Jewish population by comparing our data with other studies.103 

Naturally, the conclusions drawn from the seminars, the survey, and the 
background materials are subject to reservations and critique, and we cannot 
present them without raising several “warning flags” to explain the context in 
which the seminars were held, and to clarify what they can accomplish for certain, 
and what they cannot.
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Structure and Content of the Seminars: 
The vast majority of the seminars were between one and a half to two hours 
long, and in most cases, each discussion group had fewer than 20 participants. 
In communities where there were a greater number of participants, they were 
divided into separate discussion groups that were summarized separately.

The seminar began by presenting some background data about Jerusalem: the 
historical significance and data about the different populations living in Jerusalem 
from the beginning of the 20th century until today. Following the brief background 
presentation, and prior to the start of the discussion, participants were asked to 
complete the survey questionnaires. Afterward, the seminar continued to the 
main part of the seminar - several cases were given to discussants for a more 
detailed and practical discussion. The first one was geared to understand what 
participants’ current feelings are toward Jerusalem. The second, and main case 
in the seminar required participants to “elect a mayor” for Jerusalem, choosing 
between four “candidates”. This case was aimed to illuminate participants’ 
priorities vis-à-vis the reality of contemporary Jerusalem. The third case related to 
visions of an ideal future Jerusalem.

Following a detailed exchange on some of the tasks, the discussion returned to the 
central questions that had been defined as the main focus of the 2017 Dialogue:

1. How do connected Jews and Jewish leaders around the world view Jerusalem’s 
current situation – culturally, demographically, and politically? Do they view 
it as a thriving city or as a city in trouble? Do they feel pride in how it is 
developing, or anxiety concerning its future? 

2. How important is Jerusalem to these Jews – especially Jews who do not live 
in Jerusalem, and, even more so, those who do not live in Israel (visitors and 
tourists usually see only a small part of Jerusalem, and are not always familiar 
with the full complexity of the city) – and how invested do they feel in its 
future? 

3. What is the vision of connected Jews and Jewish leaders for Jerusalem, and 
what are the policies and priorities they would support the fulfillment of that 
vision? 
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Specific questions were presented to the discussion groups such as: Is it essential 
that Jerusalem have a clear Jewish majority? How important is it for the city to be 
Jewishly diverse? Would you support a division of Jerusalem in exchange for peace 
with the Palestinians? What role should Diaspora Jews play in crafting Jerusalem’s 
future? What is your connection to Jerusalem today? How do you envision an 
ideal “future Jerusalem”?

Participants were asked to express their opinions concerning these issues in 
connection to the tasks they had discussed in the seminar that provided them 
with information and examples of specific ramifications of different answers to 
these questions. 

Bias in favor of the Jewish community’s core population: 

Understanding the process, its advantages and limitations requires that we 
first note that this process relies heavily upon each local community (and local 
organizations). The communities were responsible for recruiting the groups for 
the seminars. Therefore, there are significant differences in the composition and 
size of the groups in various communities. But one thing is common to all of 
them: The established community – usually the federation but sometimes other 
organizations as well – was the organizing body that gathered the participants. In 
many cases, particularly in the seminars held outside the United States, it was also 
the body that reported on the discussion to JPPI. Since we rely on the seminar 
reports from all the communities, it is important to recognize the fact that they 
are reporting on the attitudes of those connected to the “core” of the organized 
Jewish community, often the attitudes of Jews who hold various leadership 
positions in the community, and are less of a reflection of Jews whose connection 
to established Jewish life is weak, or even non-existent.104 We know from previous 
studies that members of the core community attribute greater importance to 
their Jewish identity, are more actively Jewish both in their personal lives and as 
members of their communities, are more connected to Israel, and in certain cases 
tend to be less liberal leaning than other Jewish groups.105 The information we 
gathered indicates, for example, that the Dialogue participants tend to visit Israel 
much more frequently than the “average Jew.”106 Naturally, these characteristics 
could impact the attitudes of participants in the Institute’s seminars.
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The voice of younger community members: 
Since the groups convened for the discussion were, by and large, groups of people 
with high standing in the community, many of them included fewer young people 
whose Jewish identity often differs in composition and intensity from the Jewish 
identity of older cohorts.107 In the previous two years, we included several groups 
of younger participants, both within a few communities and by holding several 
seminar groups through college Hillels, gap year programs in Israel, and Israeli 
gap year programs. This year, for various reasons (partially due to the politically 
sensitive issues under discussion) we were less successful. The percentage of young 
participants in this year’s Dialogue was considerably lower than their percentage 
in the community, and their voice is underrepresented (graph 29).  

Religious composition: 
JPPI’s 2017 Dialogue process included very few ultra-Orthodox participants, as in 
past years, so in most communities they are underrepresented.108 Graph 30 lays 
out the specific religious composition of the groups. The percentage of Jews who 
self-identify as “Conservative” is higher in the Dialogue than their actual share of 

Graph 29  \  Dialogue participants by age cohort

Age                18 to 29                  30 to 49                50 to 64                 65+                 No Answer
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the general Jewish population – in fact, this year the share of Conservative Jews 
was even higher than in previous years; in comparison, the percentage of Jews 
who are not “Reform,” “Conservative” or “Orthodox” was significantly lower than 
their share of the general Jewish population. In other words, those participating in 
the Dialogue were more “religiously affiliated” (not in terms of observance but in 
terms of identity and identification) than the average Jew. 

•	 Conservative includes: Conservative, Conservadox

•	 Non-denominational includes: cultural, pluralistic, liberal, humanist, Jewish, 
post denominational, none

•	 Orthodox includes: Orthodox, Modern Orthodox, Open Orthodox, Religious 
Zionist

•	 Other includes: other, Reconstructionist, Masorti, Traditional, Datlash

•	 Reform includes: progressive Reform, orthodox + Reform, Conservative + 
Reform

•	 Secular includes: Secular, Secular +Orthodox, Secular + Reform, Secular + 
Conservative, Secular +Masorti

Graph 30  \  Dialogue participants by denomination affiliation

Denomination Affiliation                 Secular                 Reform               Conservative                 Traditional               Orthodox
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Geographic distribution: 
The geographic distribution of the seminars was quite widespread (graph 31). 
Communities from several continents took part in the Dialogue process. The 
impressive representation of the North American Jewish community (380 
participants) corresponds to the size of the Jewish population there.109 We also 
had, as in previous years, significant representation from Australia (69) and Brazil 
(63). Representation of European Jewry was lower in this year’s process than we 
would have liked. We hope to expand the number of participating communities 
next year, and for now we have attempted to overcome the under-representation 
of these communities by analyzing the relevant ancillary materials. It is important 
to note that Israel, and the views of Israelis, are underrepresented in this year’s 
Dialogue as well. Much of the data about Israelis is derived from JPPI’s Pluralism in 
Israel Survey, a separate survey by JPPI conducted in March 2017, which included 
several of the same questions as the 2017 Dialogue Survey.110

Graph 31  \  Dialogue participants by country

Country                Australia                 Brazil                 Canada                 France                 Israel                 Switzerland                 Us
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Interest in Israel: 
It can be assumed that the groups taking part in the discussions had a self-
selection bias as having a vested interest in Israel. Thus, the general picture 
we get from the seminars undoubtedly tends toward those members of the 
worldwide Jewish community for whom Israel is essential, and who are interested 
in conducting a Dialogue with and about Israel. The fact that the percentage of 
Israel visits (graph 32) among seminar participants is much higher than of the 
general Jewish population is clear-cut evidence of this. 

We should note that we did not specifically ask about visits of dialogue 
participants to Jerusalem, but our impression is that all Jews who visited Israel 
visited Jerusalem. Among Israeli Jews who do not live in Jerusalem, 23 percent said 
that they had not visited Jerusalem in the last year (in a survey by Yediot Daily), 21 
percent said they had only visited the city once, and 7 percent said they had only 
visited the city during military service or in a work related capacity. Seventy-six 
percent of Israeli Jews said that they had visited the Kotel in the last year.

Graph 32

Graph 32  \   Dialogue participants by visits to Israel

Visits to Israel                 0                 1                 2                 3-5                 6-9                 10+                 Israeli
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Gaps in the process itself: 
In certain cases we relied on the communities to record seminar minutes and 
summarize them for us, and in other cases the Institute’s staff was responsible 
for the summaries. JPPI researchers facilitated the seminars in some communities; 
other seminars were run by the communities themselves. Additionally, seminars 
varied in duration, discussion intensity, and level of summation. Full details 
regarding the nature of the seminars in each community appear below. It should 
be noted that all of the participating communities demonstrated an impressive 
level of earnestness and commitment to the process.

Advantages:
After having outlined the composition of the seminars and highlighting some 
of the limitations, we should also present some of the advantages. A discussion 
among Jews with a clear and unequivocal interest in the Jewish world and in 
Israel, and who are involved in their own Jewish communities, could be preferable 
to a discussion that also includes Jews who are weakly connected to the Jewish 
community and who exhibit a low level of interest. Since the purpose of the 
process is to discuss the connection to Jerusalem, visions of Jerusalem, and the 
policies and priorities Jews would support in the fulfillment of these visions, it 
would be reasonable to argue that such a discussion should take into account 
primarily (and perhaps only) the outlook of Jews for whom the community and 
Israel is important. Taking into consideration the perspectives of Jews who are 
not interested in Israel and in their Jewish community is not reasonable in this 
context. 

In spite of this, in order to give a full and comprehensive picture of the 
“perspectives of the Jewish world” we supplemented our study by including a 
considerable amount of data and information that also shed light on the outlooks 
of groups who are more distant from the organized community, including data 
from studies and quotes from articles.  We have made a considerable effort 
to present a full and comprehensive picture in this report, to the best of our 
understanding.



81the jewish people policy institute

Appendix B: Additional Data 
about the Participants

Total number of participants and discussion groups of the Institute:

Groups: 45

Participants: 551

Number of groups facilitated by the Institute: 32

Number of groups locally facilitated: 13

Number of participants in Dialogue, by country:

Country Number of participants

North America 380

Brazil 63

Australia 69

Israel 18

Europe 21

Distribution by gender: 

Men: 51% Women: 49%

(General distribution of Jewish men / women in the USA: 52% / 48%)111
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Religious composition (USA only): Comparison between Dialogue 
participants and the Jewish population (according to PEW)

 2017 
Dialogue 

(USA only)

2016 
Dialogue 

(USA only)

2015 
Dialogue 

(USA only)

PEW 
(USA 
only)

Reform 27% 33% 20% 35%

Conservative 45% 38% 42% 18%

Orthodox 17% 15% 12% 10%

Other 11% 13% 16% 36% 

 Visits to Israel: Comparison of Dialogue participants with data on all
 Jews in the USA

JPPI 2017 Dialogue PEW (USA only)

Visited Israel 97.4% 43%

Visited more than once 92.1% 23%

Age: comparing dialogues

 
 2017 
Dialogue 
(all)

2016 
Dialogue 
(All)

2015 
Dialogue 
(All)

PEW 
(USA)

18-29 7% 28% 27% 20%

30-49 25% 25% 21% 28%

50-64 35% 28% 25% 27%

65+ 29% 19%  19% 24%
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Appendix C: The Peace 
Question 

For the third year in a row we have asked the same question on the Israeli-
Palestinian peace process in order to give a sense of the political proclivities 
of JPPI Dialogue participants. The question: “Do you think the current Israeli 
government is making a sincere effort to bring about a peace settlement with 
the Palestinians?” is used in several other surveys, and hence it gives us a way of 
showing how the answers of Dialogue participants change from year to year, but 
also allows comparison the composition of Dialogue participants to those of 
other surveys of Jewish groups.

First, take a look at this year’s Dialogue response in graph 33.

Graph 33  \  Do you think the current Israeli government is making a sincere 
effort to bring about a peace settlement with the Palestinians?

Yes, Israel is making a sincere effort                  No, Israel is not making a sincere effort
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Graph 34 compares the three Dialogue surveys with three other surveys: one of 
U.S. Jews by Pew (from 2013), one of U.S. Jews by The Jewish Journal112 (from 2015), 
and one by Youth to Israel Adventure113 (from 2014). Of course, these are not 
really comparable in a scientific way. JPPI’s survey includes Dialogue participants 
from all over the world, the Pew and JJ surveys are statistically representative of 
U.S. Jews, and Y2I alumni are a very specific group of people. In addition, the 
surveys were conducted in different years, and the circumstances of the Israeli-
Palestinian issue are not uniform from year to year. Then again, it is worth noting 
that the result (with the exception of Y2I) is not dramatically different in all of 
the pre-2017 surveys. A plurality of Jews seemed to doubt whether Israel’s efforts 
to resolve the conflict are sincere. 2017 is unique – as it shows a sharp rise in the 
percentage of Dialogue participants who do not feel that Israel is making a sincere 
effort toward peace. As you can see, the fact that the JPPI Dialogue comprises 
people who are highly connected to Israel, have visited the country many times, 
and also includes a number of Israeli participants – does not make this question 
about the sincerity of Israel’s efforts to achieve peace any less interesting. 

Graph 34  \  Survey comparison of the question “Do you think the current 
Israeli government is making a sincere effort to bring about a peace 
settlement with the Palestinians?”

JPPI Dialogue 
2017

JPPI Dialogue 
2016

JPPI Dialogue 
2015

Jewish Journal 
2015

Y21 alumni  
2014

Pew  
2013

Yes                  No
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Quite predictably, the way participants view Israel’s sincerity is closely linked to 
their political and religious affiliations. The secular (and left) tends to be more 
suspicious of Israel’s polices, while the Orthodox right is the only group in which 
we found a slight majority of participants who believe that Israel is sincere in its 
efforts to achieve peace (graph 35). 

Graph 35  \  Do you think the current Israeli government is making a sincere 
effort to bring about a peace settlement with the Palestinians?

Denomination Affiliation                 Secular                 Reform               Conservative                 Traditional               Orthodox



86 the jewish people policy institute

Appendix D: Thrive/Deterioration 
of Israel/Diaspora 

This year we added another standard question to our JPPI survey of Dialogue 
participants, which teaches us something about the way Jews – the Jews 
represented in the Dialogue – generally view the state of affairs for Israel and 
world Jewry. 

The answer we got clearly shows that with all the criticism leveled at Israel and 
its policies (for example, in the peace question – see previous appendix), Jews 
see Israel as being in a much better shape than world Jewry writ large. More than 
80 percent of Dialogue participants see Israel as “strong and thriving” (graph 36). 
In contrast, just over half of them say the same about “the Jewish world outside 
Israel” (graph 37). On the other hand, only a small group of Dialogue participants 
see Israel as “deteriorating and weakening,” whereas a much more substantial 
group sees the Jewish world “outside Israel” as “deteriorating and weakening.” 

Graph 36  \  How would you define Israel?

Deteriorating and weakening                 Strong and thriving



87the jewish people policy institute

Notably, the group most inclined to describe Israel as “deteriorating” is the 
“secular” group – nearly 15 percent of Dialogue participants. A significant 30 
percent of these participants have a bleaker view of Israel than the majority 
of participants. On the other side of the spectrum, the group most inclined 
to describe the Jewish world outside Israel as “deteriorating” is the group of 
“traditional” Jews (graph 38) – a smaller group representing 5.4 percent of 
Dialogue participants. Among Orthodox participants, a slight majority hold a 
negative view of Jewish world trends. Reform Jews are the most positive when 
characterizing the state of the Jewish would outside Israel, although even among 
this group a significant 35 percent opted for the “deteriorating and weakening” 
choice when answering our survey question.

A significant gap in the assessment of Israel’s direction is also easily detectable 
when we sort the answers by age (graph 39). The youngest Dialogue age cohort 
holds the bleakest view of Israel’s situation. They were most likely (31 percent) to 
say that Israel is “deteriorating and weakening” and the least likely (69 percent) to 
describe the country as “strong and thriving.” There was no such difference by age 
in assessing the Diaspora’s situation. 

Another notable and telling difference in assessment is between American and 
non-American Jews on the question concerning the Jewish world outside Israel 

Graph 37  \ How would you define the Jewish world outside Israel?

Strong and thriving                  Deteriorating and weakening
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(graph 40). As you can see in the graph, American Dialogue participants tended 
to have a much more positive view of the Jewish world outside of Israel. A clear 
majority of American Dialogue participants believe that the Jewish world is 

Graph 38  \   How would you define the Jewish world outside Israel?

Graph 39  \  How would you define Israel?

Denomination Affiliation                 Secular                 Reform               Conservative                 Traditional               Orthodox

Age                18 to 29                  30 to 49                50 to 64                 65+                 No Answer
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strong and thriving, while a majority of all other Jews (Europeans, Australians, 
Brazilians, Israelis) believe that the Jewish world outside Israel is deteriorating 
and weakening. Of course, we do not know what accounts for this difference 
in assessment. It could be that the Jews of America feel that their community is 
strong and therefore merits the “strong and thriving” tag, while other Jews see 
more problems in their communities. Or it could be a difference in outlook on 
similar trends. There was no significant difference between Americans and non-
Americans when assessing Israel’s situation.  

Graph 40  \  How would you define the Jewish world outside Israel?

No                  Yes
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Appendix E: JPPI’s 2017 Dialogue 
Questionnaire

Jerusalem and the Jewish People: Unity and Divisions
Please take 10 minutes to answer the following questions. For each question, 
circle the one answer that is closest to your own view. 

1. To what extent does each of the following characteristics makes Jerusalem 
special for you  
(1 – not at all significant, 4 – highly significant)

Jerusalem’s spirituality 1 2 3 4

Jerusalem’s history 1 2 3 4

Jerusalem’s status as Israel’s capital 1 2 3 4

Jerusalem’s religious significance 1 2 3 4

Jerusalem’s culture 1 2 3 4

Jerusalem’s social fabric 1 2 3 4

Jerusalem’s city life 1 2 3 4

Jerusalem’s landscape and scenery 1 2 3 4

2. From what you know/have heard/have seen contemporary Jerusalem is: 

A. Developing in the right direction.       B. Developing in the wrong direction.
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2b. If your answer is “wrong direction” please circle the one main reason for 
your negative assessment: 

Jewish-
Arab 
relations

Level of 
religious 
pluralism

Economic 
situation

Jewish 
Demographic 
trends

Material 
state of 
the city

Cultural 
vibrancy 
(Insufficient)

Religious 
vibrancy 
(Insufficient)

Other, specify

___________

3. Jerusalem’s non-Jewish population has been growing in recent decades and 
currently constitutes more than a third of Jerusalem’s total population. Do 
you view this development as: 

Strongly 
agree

Somewhat 
agree

Somewhat 
disagree

Strongly 
disagree

A positive development as 
it gives Jews and Arabs the 
opportunity to live together.

A positive development as it 
makes the city more diverse.

A problem. I prefer that 
Jerusalem have a clear Jewish 
majority.

A problem, since binational 
Jerusalem is likely to produce 
violence.

It does not matter; the city will 
eventually be divided anyhow.
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4. Jerusalem’s ultra-Orthodox (Haredi) population has been growing in 
recent decades and currently constitutes more than a third of Jerusalem’s 
Jewish residents. Do you view this development as:

Strongly 
agree

Somewhat 
agree

Somewhat 
disagree

Strongly 
disagree

A positive development as it 
gives Jews of various types the 
opportunity to live together.

A positive development as it 
makes the city more diverse.

An economic problem for 
the future of the city (as 
this Haredi population has 
low employment and high 
poverty rates).

If this trend continues, 
Jerusalem will not be 
a pluralistic city that is 
hospitable to Jews of all 
streams and denominations.

5. Last year, in what was described as a historic move toward recognition 
of progressive Judaism, the Israeli government voted to establish an 
egalitarian prayer space at the Western Wall (Kotel). The decision was never 
implemented because of ultra-Orthodox political resistance. Which one of 
the following most accurately reflects your opinion?

1. There should be no change in the status quo. Prayer near the Kotel should be 
according to Orthodox custom.

2. Ideally, all Jews should be able to pray at the Kotel as per their own beliefs and 
customs, but I accept that this issue is not a priority for Israel.

3. All Jews should be able to pray at the Kotel as per their own beliefs and 
customs, and this should be a priority for Israel.
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6. Please rank the level of attachment you feel to the following places.  
(1 –  “not at all connected” and 4 –  “very connected”)

Jerusalem 1 2 3 4

The Old City of Jerusalem 1 2 3 4

)The Kotel )Western Wall 1 2 3 4

)Temple Mount )Har HaBait 1 2 3 4

Israel 1 2 3 4

Tel Aviv 1 2 3 4

Hebron 1 2 3 4

7. To what extent do you agree/disagree with the following statements?

Strongly 
agree

Somewhat 
agree

Somewhat 
disagree

Strongly 
disagree

In the framework of a permanent 
peace with the Palestinians, if 
satisfied with the rest of the 
agreement, Israel should be willing 
to compromise on the status of 
Jerusalem as a united city under 
Israeli jurisdiction

Jerusalem should never be divided

All countries ought to move their 
embassies to Jerusalem

Jerusalem is a city of peace

I am willing to let an international 
force rule the “Holy Basin” of 
Jerusalem 

The Temple Mount must remain 
under Israeli jurisdiction 
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8. Thinking about Israel-Diaspora relations, do you generally believe that 
(choose only one answer): 

1. Israel should decide how the political future of Jerusalem ought to look 
without regard to the views of Jews living outside of Israel.

2. Israel should consider the views of non-Israeli Jews mostly because its 
decisions may affect their lives in the Diaspora.

3. Israel should consider the views of non-Israeli Jews, mostly because Jerusalem 
is the Holy City of all Jews.

4. Israel should consider the views of non-Israeli Jews, mostly because it wants 
to keep the support of other Jews.

9. Thinking about Israel-Diaspora relations, do you generally believe that: 

1. Israel should decide how the cultural-religious future of Jerusalem ought to 
look without regard to the views of Jews living outside of Israel.

2. Israel should consider the views of non-Israeli Jews mostly because its 
decisions may affect their lives in the Diaspora.

3. Israel should consider the views of non-Israeli Jews, mostly because Jerusalem 
is the Holy City of all Jews.

4. Israel should consider the views of non-Israeli Jews, mostly because it wants 
to keep the support of other Jews.

10. If you ever visited (lived, living in) Jerusalem please rank your level of 
agreement with each of the following statements  
(1 – completely disagree, 4 – completely agree)

Visiting (living in) Jerusalem, I feel safe 1 2 3 4

Visiting (living in) Jerusalem, I feel uplifted 1 2 3 4

Visiting (living in) Jerusalem, I feel at home 1 2 3 4
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Please answer the following background questions:

Country: City

Age: Male/Female

Religious Affiliation (Orthodox, Reform, Conservative, Secular, Other):  
 
______________________________________________________________

How many times have you visited Israel? 

0 1 2 3-5 6-9 10+ Israeli

Please mark the answer closest to your view: How would you define the 
Jewish world outside Israel? 

1. Strong and thriving. 

2. Deteriorating and weakening. 

Please mark the answer closest to your view: How would you define Israel? 

1. Strong and thriving. 

2. Deteriorating and weakening. 

Do you think the current Israeli government is making a sincere effort to 
bring about a peace settlement with the Palestinians? 

1. Yes, Israel is making a sincere effort.

2. No, Israel is not making a sincere effort.



96 the jewish people policy institute

Endnotes
1  JPPI’s Dialogue and its Survey of World Jewry represent the average views of a self-selected group of mostly 
Jewish leaders and highly engaged Jews who chose to take part in the Dialogue. More on this issue in the appendix.

2 For more on these issues, and some of the complications involved in pursuing them, see: The Haredi Challenge, 
Dov Maimon, Shmuel Rosner, JPPI, 2013. The study identified three areas of concern, each deserving its own strategy: 
contribution to the economy; the absence of equal burden sharing; religious coercion. 

3  The survey, conducted by Menachem Lazar of Panels Politics, is a scientific sample of Israel’s citizens. It was 
conducted and the findings were based on a relatively large sample of 1,300 respondents, with a 5.6% margin 
of error for Arabs and 3.1% for Jews. More details on the survey here: http://jppi.org.il/new/en/article/english-2017-
pluralism-index-survey-results/.

4  Shmuel Rosner and John Ruskay. The report based on this Dialogue can be read here: http://jppi.org.il/uploads/
Exploring_the_Jewish_Spectrum_in_a_Time_of_Fluid_Identity-JPPI.pdf

5  Shmuel Rosner and Michael Herzog. The full report is here: http://jppi.org.il/news/175/58/Jewish-Values-and-
Israel-s-Use-of-Force-in-Armed-Conflict--Perspectives-from-World-Jewry/

6  Shmuel Rosner and Avi Gil. The full report is here: http://jppi.org.il/news/157/58/Jewish-and-Democratic-The-
Full-Report/

7  See (Hebrew): 2007 ,תכנית אסטרטגית לחיזוק מעמדה של ירושלים כבירה ציביליזציונית של העם היהודי, המכון למדיניות העם היהודי. 

http://jppi.org.il/he/uploads/Jerusalem-%20A%20Strategic%20Plan%20for%20the%20Srengthening%20of%20
Jerusalem%20as%20the%20Civilization%20Capital%20of%20the%20%20Jewish%20People-Heb.pdf

8  About the greater Jerusalem bill and the American government response, read “Coalition chairman confirms 
US pressure behind ‹greater Jerusalem ›bill delay”, Reuters, Jerusalem post, October 29th 2017. 

9  Caulfield South, Melbourne, Australia, Sunday, February 19, 2017. Moderator: John Searle, note taker: Ariella Birnbaum.

10  Washington DC dialogue. April 5, 2017. Moderator: John Ruskay, note taker: Naomi Rosenblatt.

11  Curutiba, Brazil, notes by Alberto Milkewitz.

12  Paris dialogue. January 22, 2017. Moderator: Gil Taieb.

13  For the Sake of Zion I Shall NotStand Still? The Jewish Diaspora and the Jerusalem Issue, Gabriel (Gabi) Sheffer 
and Eyal Tsur, The Jerusalem Institute for Israel Studies, 2011.

14   From notes by Shmuel Rosner. Ann Arbor, Michigan, April 25 2017. Moderator: Shmuel Rosner note takers: 
Max Glick and Ayelet Shapiro.

15  West Palm Beach, March 13, 2017. Moderator:  John Ruskay, note Taker: Patrice Gilbert.

16  Dialogue session in Minneapolis, MN, March 8, 2017, Moderator: Rabbi Hayim Herring, Ph.D. Note Taker: Terri 
Krivosha.

17  Ann Arbor, see 9.

18  St. Louis, MO, March 13, 2017. Moderator: Barry Rosenberg, note taker: Rabbi Tracy Nathan.

19   See appendix for the full details on the composition of dialogue participants. 

20   Cleveland, March 30, 2017, group 8 notes.

21  Zurich Discussion Notes, April 6, 2017. Moderator: Guy Spier.

22   Dialogue in Jerusalem. Moderator: Shmuel Rosner, note taker: Inbal Hackman.

23  It is important to emphasize that the two surveys we show here are not comparable in a statistical sense. The 
survey in Israel is a scientific sample of Israel’s Jews. The survey of world Jews represents the average views of a self-
selected group (see previous footnotes).
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24  35% of Jewish Israelis self-identify as “totally secular.” 10% are religious and 9% are Haredi. See: http://jppi.org.
il/new/en/article/english-2017-pluralism-index-survey-results/#.WRF5_VN97Vo

25  Chicago seminar, from notes by Shmuel Rosner.

26  Hebrew Union College, NY, Dialogue. March 15, 2017, Moderator: John Ruskay. 

27   You can read the full chapter here: http://jppi.org.il/new/en/article/english-exploring-the-jewish-spectrum-
in-a-time-of-fluid-identity/#.WVpbnRN97Vo

28  March 30, 2017, group 8. 

29  April 2, 2017. Moderator: Alison Marcus, note taker: Merrilyn Ades.

30  Sydney, Australia. May 15, 2017. Moderator: Dr Ron Weiser, note Taker: Hayley Hadassin.

31  Cleveland, group 6.

32  Note that Reform Jews ranked many of the components lower than Jews who self-identify with the other 
groups. So the difference in this case (status as capital) is just another case showing less inclination to rank any 
aspect of the connection to Jerusalem relatively high. See, for example, this comparison between Reform and 
Conservative survey respondents, and how their average ranking of the components differs (the average ranking 
of Orthodox participants was higher than Reform and lower than Conservative, at 3.2625, the ranking of secular 
participants is still higher than that of Reform participants with 3.10625):

Reform Conservative

History 3.75 3.85

Religion 3.36 3.55

Spirituality 3.34 3.6

Culture 3.04 3.3

Landscape 3.02 3.34

Capital 2.84 3.31

Social 2.43 2.63

City Life 2.33 2.74

Average 3.01375 3.29

33   Internal surveys by Israeli institutions show even greater satisfaction of Jerusalemites with the city’s direction. 

34  See: JPPI’s 2016 Annual Assessment. Chapter 8, The Population of Israel, with a special section on Jerusalem. 
http://jppi.org.il/uploads/2016_The_Population_of_Israel.pdf

35  Based on analysis by Prof. Rebhun for the five-year period 2009-2013.

36  This number refers to “traditional, not religious” Jews and to “traditional-religious” Jews. The numbers of 
“secular” and “religious” Jews in Jerusalem remained about the same according to Rebhun’s assessment.

37  In Jerusalem, Likud won 24.23% of the vote, while 21.11% of the capital’s voting residents cast their ballots for 
United Torah Judaism, 11.96% for Shas, 9.68% for the Zionist Union, 8.32% for Habayit Hayehudi, 7.19% for Yahad, 
4.68% for Kulanu, 4.21% for Yesh Atid, 3.98% for Meretz, 2.37% for Yisrael Beiteinu, and 1.24% for the Joint List. See: 
Election Results by City: Likud Won in Eight Out of the 10 Largest Cities, Haaretz, March 18, 2015.

38  HUC seminar. 

39   Caulfield South, Melbourne, Australia.

40   NY Federation group 4.

41   Yusuf, the Arab candidate in this mock election game, was the only candidate supportive of a Palestinian state.

42  See: JPPI’s 2016 Annual Assessment. Chapter 8, The Population of Israel, with a special section on Jerusalem. 
http://jppi.org.il/uploads/2016_The_Population_of_Israel.pdf
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43  See: Analysis: Why Jerusalem is the poorest city in the country, Jerusalem Post, June 23, 2016.

44  See: A Troubling Correlation: The Ongoing Economic Deterioration in East Jerusalem and the Current Wave of 
Terror, Amit Afrati, INSS, 2016.

45  East Jerusalem 2015: Facts and Figures, Updated: May 12, 2015.

46   Jerusalem Institute for Israel Studies, Jerusalem: Facts and Trends 2013.

47   Curitiba, Brazil, March 19, 2017. Moderators: Sergio Napchan and Alberto Milkewitz. This group was 
“a miscellaneous of representatives of the community, from young people of the youth movements like Dror 
Habonim, to women of Wizo and Naamat, the community school, the Shoah Museum, the Federation, Bnai Brith, 
the Jewish Federation, the community, men and women, teachers and people of different ages. 

48  The statement “binational Jerusalem is likely to produce violence” got a 2.7 level of agreement on a scale of 1-4. 

49  See: UNESCO adopts another resolution ignoring Jewish link to Temple Mount, Times of Israel, October 26, 2016.

50  See: UNESCO denies once more Israeli sovereignty in Jerusalem, Itamar Eichner, Ynet News, July 4, 2017.

51  See: Trump’s U.S. Ambassador to Israel David Friedman said that he was looking forward to working in a 
“U.S.embassy in Israel’s eternal capital, Jerusalem”.. See: Jerusalem Post, December 16, 2016.

52  See: Donald Trump Won’t Move Embassy to Jerusalem, at Least for Now, Peter Baker, New York Times, June 1, 2017.

53  See: Remarks on Middle East Peace, John Kerry , Secretary of State, The Dean Acheson Auditorium, Washington, 
DC, December 28, 2016. https://www.state.gov/secretary/remarks/2016/12/266119.htm

54  See: Jewish groups split on Kerry’s settlements speech, JTA, December 29, 2016.

55   See for example: Analysis: Turkey’s Erdogan Stakes His Claim To Jerusalem, Seth Frantzman, Jerusalem Post, 
May 9, 2017.

56  The volume of reading material on Israel’s status is endless. For a comprehensive review of the topic see: Is 
Jerusalem Really Negotiable? An Analysis of Jerusalem’s Place in the Peace Process, Alan Baker, Jerusalem Center for 
Public Affairs (JCPA), 2012. In fact, thus far the world refuses to recognize even west Jerusalem as Israel’s capital. 

57  See: http://www.ajc.org/site/apps/nlnet/content3.aspx?c=7oJILSPwFfJSG&b=8479755&ct=12476755

58  See: J Street – National Post-Election Survey: November 8, 2016. In J Street surveys it is also clear that 
Jerusalem complicates the response of Jewish Americans. When Jerusalem is included as part of a two-state solution 
deal there is a decline in support for the deal (for example, this formulation has 72%, compared to a 81% support 
for a formulation that does not include Jerusalem: “I support a two-state solution that declares an end to the 
Palestinian-Israeli conflict, resulting in all Arab countries establishing full diplomatic ties with Israel and creating an 
independent Palestinian state in the West Bank, Gaza, with its capital in East Jerusalem”).

59  Still Connected: American Jewish Attitudes about Israel, Maurice and Marilyn Cohen Center for Modern 
Jewish Studies, 2010.

60  Zipi Israeli, INSS Insight No. 936, June 15, 2017.

61  The Yediot and Israel Hayom surveys were both conducted for the 50 celebration of Jerusalem Day. 

62   This number refers to Israeli Jews except for settlers. 10% of Jews said  they had visited once, 8% more than 
once, 6% as part of their military service or other work-related purposes. 

63   Most participants also do not believe that a division of Jerusalem is a likely prospect. When JPPI asked about 
Arab-Jewish relations in Jerusalem and offered the option that “It does not matter; the city will eventually be 
divided anyhow,” only 5% strongly agreed with it, and 20% agreed with it. This does not necessarily mean that they 
don’t foresee a division (they might think relations do “matter” even though a division is forthcoming) but for some 
of them that is probably what this answer means.

64  Again, there was a significant difference between men and women in answering this question, with women 
being more suspicious of the proposed arrangement. 19% of women “strongly” agreed with the statement, 
compared to 29% of men; 29% of women “strongly” disagreed with the statement, compared to 21% of men. 
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65  Jewish Theological Seminary, NY, February 22, 2017, Moderators: Arnold Eisen, John Ruskay note-taker: Rabbi 
Burton Visotzky.

66   April 25, 2017. Moderator: Rachel Ain.

67   See: Orthodox Jews in the United States, JPPI annual assessment, 2016. The chapter begins with the notion 
that “The growth of the Orthodox population as a percentage of the U.S. Jewish population potentially disrupts 
settled conceptions of the overall character of U.S. Jewry.”

68   On the Haredi challenge in Israel see JPPI, Dov Maimon and Shmuel Rosner, 2013. http://jppi.org.il/new/en/
article/english-the-haredi-challenge/#.WWuZ4tN95sM

69   You can see these findings and all related material here: http://jppi.org.il/new/en/article/english-2017-
pluralism-index-survey-results/#.WWuAYNN95sM

70  Note that the graph amalgamates two separate questions. 

71  Again, these were two separate statements in the original form of the survey. 1. the growth of Jerusalem’s non-
Jewish population is a positive development as it makes the city more diverse. 2. the growth of Jerusalem’s Haredi 
population is a positive development as it makes the city more diverse. We combined them here into one graph as 
it makes them easier to compare.

72  NY Federation discussion, group 1.

73    It is important to reemphasize that the survey was answered way before the eruption of violence around 
Temple Mount in July 2017.

74   See: The two Kotels solution: Cheer it with a grain of sadness, Shmuel Rosner, Jewish Journal, Feb. 1, 2016.

75   See: Is the Kotel compromise dead? Answering a reader’s question, Shmuel Rosner, Jewish Journal, March 29, 2016.

76   See: Herman, Tamar, (May 2013), “Israeli public opinion on the Women of the Wall,” IDI (http:// en.idi.org.il/
analysis/articles/israeli-public-opinion-on-the-women-of-the-wall). From the analysis: “the survey data show that 
support for the demand of the Women of the Wall to be allowed to pray at the Western Wall while wearing prayer 
shawls and phylacteries is not distributed evenly Israeli Jewish public, and is concentrated among Israelis born in 
Europe and America and their children (with the exception of Israelis born in the former Soviet Union), university 
educated Israelis, and traditional and secular Israelis. In contrast, support for the Women of the Wall is far lower 
among Israelis who were born in Asia and Africa, among Israelis with a low level of education, among religious Jews 
in Israel, and—even lower - among Haredim”.

77  Page 83 in the report. http://jppi.org.il/uploads/jewish_and_democratic-eng.pdf

78  Rosner, Shmuel, (2011), “Debating Religion and State, Debating Distancing,“ JPPI.

79  Group 1. Moderator: Bruce Goodman, note taker: Lakshmi Nebel. 

80   New York Federation, group 1, note taker Andrea Fleishaker. 

81  A survey for Yediot Daily by the Midgam Institute, June 2, 2017.

82  The exact question was: A proposal has recently been made to set aside an area near the Western Wall in 
Jerusalem—a site holy to Jews—for mixed-gender Jewish prayer. Currently, prayer services are conducted according 
to Orthodox tradition, with men and women separated by a barrier. Do you support or oppose the creation of a 
mixed-gender prayer area near the Wall? See: AJC’s 2016 Survey of American Jewish Opinion, conducted by the 
research company SSRS, http://www.ajc.org/site/c.7oJILSPwFfJSG/b.9456115/k.F87D/AJC_Survey_of_American_
Jewish_Opinion_2016.htm

83   Pew asked a somewhat strange question: “Should women be allowed to pray out loud near the Western 
Wall?” We should assume that most respondents understood this to be a question about Women of the Wall, 
but the formulation (the controversy was never about prayer volume) casts doubt on these findings. See: Israel’s 
Religiously Divided Society, Pew, 2016.

84   See: Survey Results Are In: 62% of Israelis Believe Everyone Should be Allowed to Pray at Kotel, http://www.
schechter.edu/survey-results-62-israelis-believe-everyone-allowed-pray-kotel/
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85  See: http://www.rudermanfoundation.org/news-and-events/news/poll-israeli-attitudes-toward-american-jews

86   Note that this survey employs a questionable formulation. Jewish Israelis’ view of the ultra-Orthodox 
community is not positive, and thus reminding respondents that the government’s decision was made “at the 
demand of the ultra-Orthodox political parties” invites a certain response.

87  The survey was conducted by the Liba Center, which opposes the Kotel compromise. See: http://www.
libayehudit.org/en

88  See: Netanyahu: Jerusalem Is the Capital of the Jewish People Alone, Haaretz, May 17, 2015.

89  Some Jews do not wait to get Israel’s permission when it comes to trying to influence the future of Jerusalem. 
This was visible at certain points of negotiations between Israel and the Palestinians. See: Whose Jerusalem Is It, 
Anyway?, Shmuel Rosner, Slate, February 28, 2008. 

90  The proposed law was aimed to govern the conversion of non-Jews residing in Israel. For more on it see: 24 short 
and sober comments on the sudden resurgence of a conversion bill, Shmuel Rosner, Jewish Journal, June 29, 2017.

91  Betrayed By Bibi: One Wall, Two Peoples, Gary Rosenblatt, The New York Jewish Week, June 27, 2017. 

92  Reversal on egalitarian prayer at Kotel a ‘betrayal’, say UK progressive Jews, The Jewish News and JTA, June 26, 2017.

93  See: Israelis’ Interest in the Views and Perspectives of World Jewry, In: Jewish and Democratic: Perspectives 
from World Jewry, Shmuel Rosner, Avi Gil, JPPI, 2014.

94  Wertheimer, Jack, and Manfred Gerstenfeld, (2008), Jerusalem Center for Public Affairs (JCPA).

95  You can find a discussion of this topic at: Mirsky, Yehudah, (2010), “Peoplehood – thin and strong: Rethinking 
Israel-Diaspora relations for a new century,” JPPI.

96  A poll by ADL and the Begin Sadat Center (http://archive.adl.org/presrele/ islme_62/5055_62.html#.Uuok6WQW0sY) 

97   U.S. Jews Have No Place in Israel’s Independence Day Ceremony, Irit Linur, Haaretz, April 30, 2017.

98  The Kotel belongs to everyone, but especially to Israeli Jews (Hebrew), Hagai Segal, Makor Rishon, July 1, 2017.

99   Fight or flee? A post-Kotel Jewish American dilemma, Shmuel Rosner, Jewish Journal, 27 June 2017.

100 Press release with poll findings: http://rudermanfoundation.org/news_and_events/ pr/2012-1-23.shtml.

101  See: A Portrait of Israeli Jews, Beliefs, Observance, and Values of Israeli Jews, 2009. Research Team Leader: 
Asher Arian, Report: Keissar-Sugarmen, Ayala, (2012), “A Portrait of Israeli Jews Beliefs, Observance, and Values of 
Israeli Jews, 2009,” Survey conducted by the Guttman Center for Surveys of the Israel Democracy Institute for !e AVI 
CHAI–Israel Foundation (http://en.idi.org.il/media/1351622/GuttmanAviChaiReport2012_EngFinal.pdf).

102   Interestingly, even the first media report on this internal survey, by right-tilting newspaper Makor Rishon, 
showed the expected ideological bias toward the data. The headline that was given to the report said that a 
“majority” of Israeli Jews do not want to consider diaspora views – including both the “not at all” and the “only 
a little” under a category of rejection. A different take would argue that a vast majority of 83% of Jewish Israelis 
support consideration of Diaspora Jews, and only 16% completely reject such consideration. The report in Hebrew 
is here: http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/884/546.html

103  Comparison is possible mainly with regard to American Jewry, since the number of participants from the U.S. 
is relatively significant and the information for comparison is accessible.

104  Studies of this type are often biased, to a certain extent, toward the core community. For example, we 
can note the following warning from a study by the JPR conducted among Jews in Great Britain: “It is reasonable, 
however to suspect that the community involved may be over-represented. Because the survey utilized 
membership and subscriber lists held by the Jewish community as a first port of call (followed by referrals made 
by people on these lists), those Jews on the community lists may have had a larger, albeit unknown, probability 
of inclusion in the sample.” (http://www.jpr.org.uk/documents/Perceptions_and_experiences_of_antisemitism_
among_Jews_in_UK.pdf) 

105  The most prominent example of these characteristics appeared quite clearly in the 2013 Pew report on 
American Jewry, where an effective distinction was made between Jews by religion, and Jews not by religion. See, 
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“Who are the ‘Jews by Religion’ in the Pew Report?” Shlomo Fischer, The Times of Israel, December 13, 2013.

106  ¾ of the participants in the Jewish People Policy Institute seminars had visited Israel more than three times. 
97.4% of them had visited Israel at least once. By way of comparison, the Pew study on American Jews found that 
around 43% of respondents had been to Israel, including 23% who visited Israel more than once (Chapter 5 of the 
Pew Report).

107  “Identificational shifts among the younger generation – from ethnic to cultural, from community-oriented 
to individualistic and customized – as well as the turning away from mainstream Jewish organizations toward 
alternatives may be, in part, a manifestation of the transition to a network society”. See: “Jewish Identity and 
Identification: New Patterns, Meanings, and Networks”, Shlomo Fischer and Suzanne Last Stone, JPPI, 2012. 

108  However, the percentage of ultra-Orthodox Jews in the world is relatively small, so that even if we know that 
they have very different outlooks from those of most Jews on numerous subjects, the absence of ultra-Orthodox 
representatives from the discussion, while unfortunate, does not necessarily lead to a misunderstanding of the 
general outlook within the Jewish world.

109  See: DellaPergola, Sergio, “Jewish demographic policies, population trends and options in Israel and in the 
Diaspora,” JPPI, 2011.

110   It is important to emphasize that the two surveys, are not comparable in a statistical sense. The survey in 
Israel is a scientific sample of Israel’s population. It was conducted by Panels Politics and the findings were based on 
a relatively large sample of 1,300 respondents, with a 5.6% margin of error for Arabs and 3.1% for Jews. In this report, 
we have used the data about the Jewish respondents. More details on the survey here: http://jppi.org.il/new/en/
article/english-2017-pluralism-index-survey-results/#.WRF5_VN97Vo. The survey of world Jews represents the average 
views of a self-selected group. 

111  Pew, May 2015: http://www.pewforum.org/religious-landscape-study/gender-composition 
112  See: “When American Jews do not believe that Israel ‘sincerely’ wants peace,” Shmuel Rosner, Jewish Journal, 
July 2015 (based on the survey by Prof. Steven Cohen).

113  A survey of 370 Y2I Alumni by Prof. Steven Cohen, See: http://jewishquestions.bjpa.org/Surveys/details.
cfm?SurveyID=242
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Technical data, Including a List of 
Participating Communities and 
Participants

The Jewish People Policy Institute’s 2017 Dialogue process Jerusalem and the 
Jewish People: Unity and Division included a number of key research components: 
a comprehensive survey and in-depth analysis of background literature on 
definitions and interpretations of Judaism, and on collective identity in our 
time; several dozen seminars in communities throughout the world, some of 
which were facilitated by JPPI moderators while others were facilitated locally; 
distribution of a questionnaire to all discussion group participants; reading and 
analyzing opinion articles from all over the world on this topic; analysis of  the 
Dialogue survey data and written seminar summaries; and data from JPPI’s 2017 
Pluralism in Israel Survey. 

Materials produced by the Institute in advance of this year’s Dialogue process 
included:

•	 A background report prepared prior to the seminars;

•	 A PowerPoint presentation to be shown at the seminars, and detailed 
instructions for moderators on how to utilize the presentation;

•	 A questionnaire that was distributed to all the discussion group participants 
(attached above);

•	 An interim report, presented to Mr. Nir Barkat, Mayor of Jerusalem, in May.
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Below is a list of the communities that took part 
in the Dialogue process:
Communities that held seminars facilitated by JPPI fellows 

Seminar location/ 
Organizing body

Seminar Coordinator, Moderator & 
Note-taker

Seminar 
dates

Number of 
participants

Jewish Federation of 
Greater Ann Arbor, USA

Coordinator: David Shtulman
Moderator & Note-taker: Shmuel Rosner

April 25, 
2017

24 (2 groups)

JUF - Jewish Federation 
of Metropolitan 
Chicago, USA

Coordinator: Elissa Polan
Moderator & Note-taker: Shmuel 
Rosner

April 26, 
2017

36

Jewish Federation of 
Cleveland, USA

Coordinator: Erika Rudin-Luria
Moderator: John Ruskay, Bruce 
Goodman,
Note-takers: Lakshmi Nebel, Naomi 
Fein, Jessie Bruder

March 30, 
2017

70 (8 groups)

Jewish Federation of 
Metropolitan Detroit, 
USA

Coordinators: Jacob Allen and Jennifer 
Levin
Moderator & Note-taker: Shmuel Rosner

April 27, 
2017

13

Federation CJA
Montreal, Canada

15

UJA-Federation of New 
York, USA

Coordinator: Orly Harel
Moderator: John Ruskay
Note-takers: Andrea Fleishaker, Hana 
Gruenberg

32 (4 groups)

Jewish Theological 
Seminary, NY, USA

Moderators: JTS Chancellor Arnold 
Eisen and John Ruskay
Coordinator & Note-taker:
Rabbi Burton Visotzky

February 
22, 2017

10

Jewish Federation of 
Palm Beach County, USA

Coordinator: Josephine Gon and Patrice 
Gilbert
Moderator: John Ruskay
Note-taker: Patrice Gilbert

March 13, 
2017

13

UJA Federation - Greater 
Toronto, Canada

13

Jewish Federation of 
Greater Washington, 
USA

Coordinator: Lynn Jatlow
Moderator: John Ruskay
Note-taker: Naomi Rosenblatt

April 5, 
2017

31

Wilmington, Delaware, 
USA

Coordinator: Russel Silberglied
Moderator & Note-taker: Shmuel Rosner

March 23, 
2017

14

Conference of 
Presidents
Jerusalem, Israel

Moderator & Note-taker: Shmuel 
Rosner

February 
21, 2017

70 (9 groups)

Forum Hashlama – for 
promoting Haredi-
Secular connections
Jerusalem, Israel

Moderator: Shmuel Rosner
Coordinator & Note-taker: Inbal 
Hakman

April 19, 
2017

12
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Communities that held locally facilitated seminars 

Seminar location/ 
Organizing body

Seminar Coordinator, Moderator & 
Note-taker

Seminar 
dates

Number of 
participants

State Zionist Council of South 
Australia
Adelaide, Australia

Coordinator & Moderator: Alison 
Marcus
Note-taker: Merrilyn Ades

April 2, 
2017

13

State Zionist Council of 
Queensland
Brisbane, Australia

Moderator: John Searle
Coordinator & Note-taker:
Tony Leverton

May 21, 
2017

24

The Jewish Federation of Sao 
Paulo (Fisesp), The National 
Jewish Confederation (Conib), 
The Jewish Federation of 
Parana, 
Curitiba, Brazil

Coordinator & Note-taker: Alberto 
Milkewitz
Moderators: Sergio Napchan and 
Alberto Milkewitz
Guest Speakers: Rabbi Pablo Berman 
and Israeli Consul Dori Goren

March 
19, 2017

33

Zionist Federation of Australia 
– the Zionist Council of Victoria
Melbourne, Australia

Moderator: John Searle
Coordinator & Note-taker: Ariella 
Birnbaum

February 
19, 2017

16

Minneapolis–Saint Paul, 
Minnesota, USA

Coordinator & Moderator: Rabbi 
Hayim Herring, Ph.D.
Note-taker: Terri Krivosha

March 8, 
2017

21

Hebrew Union College, NY, 
USA

Coordinator, Moderator and Note-
taker: Hillel Gruenberg

March 
15, 2017

8

Sutton Place Synagogue, NY, 
USA

Coordinator, Moderator & Note-
taker: Rabbi Rachel Ain

April 25, 
2017

9

Conseil représentatif des 
institutions juives de France 
(CRIF) Paris, France

Coordinator, Moderator & Note-
taker: Gil Taieb

January 
22, 2017

15

The Jewish Federation 
of the State of São Paulo 
(FISESP); The National Jewish 
Confederation (CONIB); The 
Jewish Federation of Rio de 
Janeiro (FIERJ)
Rio de Janeiro, Brazil

Coordinator & Note-taker: Alberto 
Milkewitz
Moderators: Sergio Napchan and 
Alberto Milkewitz
Guest Speakers: Psychoanalyst Dr. 
Socrates Nolasco and Honorary 
Consul of Israel in Rio de Janeiro, 
Journalist Osias Wurman

March 
15, 2017

18

The Jewish Federation 
of the State of São Paulo 
(FISESP); The National Jewish 
Confederation (CONIB)
São Paulo, Brazil

Coordinator & Note-taker: Alberto 
Milkewitz
Moderators: Ruth Goldberg, Sergio 
Napchan and Alberto Milkewitz
Guest Speakers: Historian Reuven 
Faingold and Israeli Consul Dori Goren

March 8, 
2017

29

Jewish Federation of St. Louis, 
USA

Coordinator: Cyndee Levy 
Moderator: Barry Rosenberg
Note-taker: Rabbi Tracy Nathan

Marc 13, 
2017

10

Zionist Federation of Australia
NSW, Sydney, Australia

Moderator: Dr Ron Weiser AM
Coordinator & Note-taker:
Hayley Hadassin

May 15, 
2017

20

Zurich, Switzerland Coordinator and Moderator: Guy 
Spier and Lory Spier
Note-taker: Julie Fogler

April 6, 
2017

8
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Forum Hashlama - for promoting Haredi-Secular connections
פורום השלמה לקידום יחסי חרדים-חילונים
Moderator: Shmuel Rosner
Coordinator & Note-taker: Inbal Hakman

עו"ד נתי פרלמן
אלי אדלר
יעקב יאיר

Partial List of participants
JUF/ Jewish Federation of Metropolitan Chicago | הפדרציה היהודית בשיקגו  
Seminar coordinator: Elissa Polan

Jewish Federation of Cleveland | הפדרציה היהודית בקליבלנד    
Seminar coordinator: Erika Rudin-Luria
Natan Milgrom 
Doug Breitenbach
Jessica Cohen 
Sara Hurand
Sheila Allenick
Matt Newman
Orry Jacobs
Jerry Issak-Shapiro
Barry Guttman
Jeanne Tobin
Enid Rosenberg
Eliana Levin
Kevin Margolis
Cheryl Dans
Ann Garson
Larry Mack
Jessie Bruder
Shellen Kadis
Oren Baratz
Kyla Schneido
Beth Brandon
Kelly Rubenenko
Ilanit Kalir

Dahlia Fisher
Michelle Hirsch
Susan Hurwitz
Renee Chelm
Bruce Goodman
Amy Kaplan
Gary Gross
Steve Hoffman
Susan Borisan
Binyamin Blau
Howard Wolf
Keith Libman
Tom Adler
Adrienne Goldberg
Paula Schwartz
Dorit Natan Lacy
Duby Rodman
Tal Rothstein
Ali Stern
Bart Bookatz 
Cindy Duber
Allen Roth
Dan Strom

David Leb
Barry Reis
Brian Robbins
Donna Yanowitz
Brad Schlang
Ilana Isakov Katz
Rachel Heiser
Steve Mont
Jeffrey Kahn
Sally H. Wertheim
Dara Yanowitz
Richard Horvitz
Hedy Milbron
Robert Goldberg
Mitch Wolf
David Adler
Abbie Levin
Leah Markowicz
Dam Zelman
Janet Shapiro
Ira Kaplan

Jewish Federation of Metropolitan Detroit | הפדרציה היהודית בדטרויט 
Seminar coordinator:  Jacob Allen and Jennifer Levin

Suzan Curhan                                                                                         
Michal Berger
Betsy Heues                                                                                            
Gail Greenberg

Kari A Harman                                                                                        
Jeff Lasdeny 
Judy Lobel                                                                                              
 Lori Serbin Lasdam

Carole Benzav    
Mihcael Berkea
Mark Kowadsky

ד"ר אילן אזרחי
ניקולאי )נוי( טבך

משה הרשלר

אביגדור רבינוביץ
אוהד שפק

לימור אדלר

שוקי זוהר
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State Zionist Council of New South Wales | הפדרציה הציונית בסידני    
Moderator: Dr Ron Weiser AM
Coordinator & Note-taker: Hayley Hadassin

UJA – Federation of New York  |  הפדרציה היהודית בניו יורק
Coordinator: Orly Harel
Moderator: John Ruskay
Note-takers: Andrea Fleishaker, Hana Gruenberg

Jewish Federation of Palm Beach | הפדרציה היהודית בפאלם ביץ 

Temple Sinai, las Vegas | טמפל סינאי לאס וגאס

State Zionist Council of Queensland  |  הפדרציה הציונית בקווינסלנד, אוסטרליה    

Jewish Federation in Rio De Janeiro (FIERJ), CONIB | הפדרציה היהודית בריו דה ז'ניירו
Coordinator & Note-taker: Alberto Milkewit                               
Moderators: Sergio Napchan and Alberto Milkewitz                     

Harry Rosenberg Socrates Nolasco Clavio Goldenberg 
Felipe Cusnir Evelyn Ida Freier Milsztajn Flavio Stanger
Osias Wurman Renato Cohen Suzama Wurman                                                                                  
Alberto Milkowitz Helio Koifman Sergio Nepchan
Samuel Roizman Denise Wasserman Beti Mayer  
Sarita Schaffel Sarina Nigri Neta Leila Cohn 

Jewish Theological Seminary, NY, USA  
Moderators: JTS Chancellor Arnold Eisen and John Ruskay         
Coordinator & Note-taker: Rabbi Burton Visotzky                         

Alisa Doctoroff Larry Moses Deborah Maxman                                                                               
Burt Visotecky Kathy Manning  Letty Cottin Pogrebin
Shifra Bronznick Arnie Eisen Steven M. Cohen                                                                                 
Jack Wertheimer

Jewish Federation on São Paolo (FISESP), CONIB | הפדרציה היהודית בסאו פאולו  
Coordinator & Note-taker: Alberto Milkewitz 
Moderators: Ruth Goldberg, Sergio Napchan and Alberto Milkewitz

Ruth Goldberg Abraham Goldstein Reuven Feingold
Celso Zukcivius Rafael Dan Schur Sergio Narchan
Silvio Brand Dori Goren Mario Fleck
Charles Kirschbaum Ariel Kleiner Revital Poleg
Jarcques Griffel Ricardo Berkenszbt Gaby Milevsky
Daniel Lerner Moises Nigri Arieh Szafir Goldstein
Ava Livorschi Bruno Laskowsky Tania Tanrandach
Alberto Milkowitz Dora L. Brenner Sam Osma
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Jewish community in Minneapolis–Saint Paul, Minnesota, USA  
הקהילה היהודית במינסוטה
Coordinator & Moderator: Rabbi Hayim Herring, Ph.D.             
Note-taker: Terri Krivosha                                                              

Steve Hunegs Rabbi Jennifer Hartman Eilat Harel
Darcy Schnitzer Rabbi Lee Snitzer Roberta Bonoff
Rabbi Marcy Zimmerman Jeri Saad Rabbi Harold Kravitz                                                              
Mark Bass Dr. Robert Karasov Louis Kidder
Judah Druck Andrea Faeh Rabbi David Locketz                                                              
Rabbi Hayim Herring Stephen Ziff Judy Snitzer
Jon Parritz Beth Kieffer Leonard Anne Rasmussen                                                                    
Schelomo Marmor

State Zionist Council of South Ausralia | הפדרציה הציונית בדרום אוסטרליה

Zionist Federation of Australia, NSW, Sydney, Australia   
הפדרציה הציונית בסידני, אוסטרליה
Moderator: Dr Ron Weiser AM                                                   
Coordinator & Note-taker: Hayley Hadassin                            

Alon Bar David Peter Royal Nicki Braun                                                                                    
Daniel Samowitz Adam Carpenter Daniel Siegel
Ilana Den Mike Solomons Jeremy Dunkel               
Arielle Stephenson Dudu Gotlib Shoshana Vitek
Hayley Hadassin Sharon  Wahlhaus Noam Hayman                                                                               
Ron Weiser Itai Ktalav Naama Louria
Ianir Lewin Julia Meltzer Bec Metzger                                                                               

Jewish Federation of St. Louis | הפדרציה היהודית בסיינט לואיס   
Hebrew Union College, NY, USA - 
Coordinator, Moderator and Note-taker: Hillel Gruenberg               

Shani Ben-Or Matt Green Jordan Shaner 
Maya Glasser Lisa Grant  Rory Katz 
Josh Mikutis                                                                         

Jewish Federation of Greater Washington | הפדרציה היהודית בוושינגטון
Coordinator: Lynn Jatlow 
Moderator: John Ruskay 
Note-taker: Naomi Rosenblatt
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Pnina Agenyahu Linda Kraner Mindy Berger                                                                                             
Barry Krasner Erica Brown Jocelyn Krifcher 
Nancy Duber Jeff Kupfer Ellen Elow-Mintz                                                                                        
Mark Levitt Michael Feinstein Stuart Lessans
Mike Flyer John Ruskay Nitsa Ford                                                                                                   
Naomi Rosenblatt David Gamse  Jacob Salem
Ron Glancz Sid Schwartz Lisa Handelman                                                                                         
Ben Shlesinger Marci Harris-Blumenthal Yoav Stein
Judd Holzman Stefan Tucker Steve Kelin                                                                                                 
Ed Weiss Kay Klass Avi West
Arnold Kling Rick Zitelman Sarah Blattberg                                                                                          
Helen Avner

Wilmington, Delaware, USA  |  קהילה יהודית בדלוור, ווילמינגטון
Coordinator: Russel Silberglied                                                                
Moderator & Note-taker: Shmuel Rosne                                            

Alan Ebner Regina Alonzo Joel Friedlander                                                                                        
Steven Saks Jennifer Steinberg Marty Zukoff
Brent Saliman Connie Sugarman Hedy Mintz                      
John Elzufon Mark Wagman Seth J. Katzen
Michelle Silberglied

State Zionist Council of Victoria  |  הפדרציה הציונית במלבורן 
Moderator: John Searle                                                                        
Coordinator & Note-taker: Ariella Birnbaum                                      

Jodi Liebenberg Romy Prins Sharene Hambur                
Andre Oboler Ginette Searle  Idan Gafin
Emily Gian Gaby Davis Michele Bernshaw                                                                                  
Nataniel Pizmony Grahame Leonard AM Benji Prawer
Adina Bankier-Karp Benji Simai Ruth Gilmour
 
Sutton Place Synagogue, NY, USA  
Coordinator & Note-taker: Rabbi Rachel Ain

Anthony Selvitell Sara angrist Shari Pochapin
Charlie rose Jessica Reiss Jeremy Rreiss
Dan Gross Jim Stern Erica Levine

Jewish Community in Zurich | קהילה יהודית בציריך   

Naama Baram Elizabeth Kalmin Guy Spier
Lori Spier Avital Levi
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נתונים טכניים, כולל רשימת 
הקהילות המשתתפות ושמות 

המשתתפים
תהליך דיאלוג המכון למדיניות העם היהודי “ירושלים והעם היהודי: אחדות ומחלוקת” 
לשנת 2017 כלל מספר מרכיבי מפתח מחקריים: סקר מקיף וניתוח לעומק של ספרות 
רקע על הגדרות ופרשנויות של יהדות, ועל זהות קולקטיבית בתקופתנו; כמה עשרות 
למדיניות  המכון  של  מנחים  ע”י  הונחו  שחלקם  העולם,  ברחבי  בקהילות  סמינרים 
העם היהודי, ויתרם ע”י מנחים מקומיים; חלוקת שאלון לכל משתתפי קבוצות הדיון, 
קריאה וניתוח של מאמרי דעה מכל העולם על הנושא הנדון; ניתוח נתוני סקר הדיאלוג 
ונתונים מסקר המכון למדיניות העם היהודי בישראל  וסיכומים בכתב מן הסמינרים, 

משנת 2017. 

החומרים שסופקו ע”י המכון לקראת תהליך הדיאלוג השנה:

• דו”ח רקע שהוכן עוד לפני הסמינרים;	

• מצגת פאוארפוינט להצגה בסמינרים, והוראות מפורטות למנחים כיצד להשתמש 	
במצגת; 

• שאלון שחולק לכל משתתפי קבוצות הדיון )צורף בזה לעיל(;	

• דו”ח ביניים שהוגש למר ניר ברקת, ראש עיריית ירושלים.  	
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מחקרים מסוג זה הם לעיתים קרובות מוטים, במידה מסוימת, לעבר קהילת המקור. לדוגמה, נוכל לציין את   103
האזהרה הבאה ממחקר של JPR שנערך בקרב יהודים בבריטניה: “קיים חשד סביר, עם זאת, שישנו ייצוג-יתר 

לקהילה האמורה. משום שהסקר עשה, קודם כול, שימוש ברשימות של חברות ושל נרשמים שעמדו לרשות 
הקהילה היהודית )ואחר כך, בהפניות של אנשים מרשימות אלה(, ייתכן שלאותם יהודים ברשימות הקהילה יש 

http://www.jpr.org.uk/documents/Perceptions_and_) .”סבירות גבוהה יותר, אם כי לא ידועה, להיכלל במדגם
)experiences_of_antisemitism_among_Jews_in_UK.pdf

הדוגמה הבולטת ביותר של מאפיינים אלה הופיעה בברור ב”דו”ח פיו על יהדות אמריקה”, שבו נערכה אבחנה   104
Who are the ‘Jews by Religion’ in the Pew Re-” בולטת בין יהודים על-פי דתם ויהודים לא על-פי דתם. ראו:

.port?” Shlomo Fischer, The Times of Israel, December 13, 2013
אחוז משתתפי הסמינרים של המכון למדיניות העם היהודי שביקרו בישראל יותר מ-3 פעמים הוא 97.4%. לשם   105

השוואה, “דו”ח פיו על יהדות אמריקה” מצא שכ-43% מהמשיבים ביקרו בישראל, ובכלל זה 23% שביקרו בישראל 
יותר מפעם אחת )פרק 5 בדו”ח פיו(.

 Identificational shifts among the younger generation – from ethnic to cultural, from community-oriented  106
 to individualistic and customized – as well as the turning away from mainstream Jewish organizations

 toward alternatives may be, in part, a manifestation of the transition to a network society”. See: “Jewish
 Identity and Identification: New Patterns, Meanings, and Networks”, Shlomo Fischer and Suzanne Last

  .Stone, JPPI, 2012
עם זאת, שיעור החרדים בעולם הוא קטן יחסית, ולכן למרות שאנו יודעים שבנושאים רבים השקפותיהם שונות   107
מאלה של רוב היהודים, הרי היעדרם של החרדים מן הדיון, אף שהוא מצער, אינו מוביל בהכרח להבנה מוטעית 

של ההשקפה הכללית בקרב העולם היהודי.
ראו: דלה פרגולה, סרג’יו, “מדינויות דמוגרפיות, מגמות אוכלוסייה ואפשרויות בישראל ובתפוצות”, המכון   108

למדיניות העם היהודי, 2011. 
חשוב להדגיש כי שני הסקרים אינם ניתנים להשוואה מבחינה סטטיסטית. הסקר בישראל הינו מדגם מדעי של   109
אוכלוסיית ישראל. הוא נערך ע”י “פאנלס פוליטיקס” וממצאיו בוססו על מדגם גדול יחסית של 1,300 משיבים, 
עם טעות דגימה של 5.6% ביחס לערבים ו-3.1% ביחס ליהודים. בדו”ח זה השתמשנו בנתונים אודות המשיבים 

היהודיים. פרטים נוספים על הסקר תמצאו כאן:
 http//:jppi.org.il/new/en/article/english-2017-pluralism-index-survey-results.#/WRF5_VN97Vo

הסקר של יהודי העולם משקף את הדעות הממוצעות של קבוצה נבחרת ע”י עצמה.   
Pew, May 2015: http://www.pewforum.org/religious-landscape-study/gender-composition  110

 When American Jews do not believe that Israel ‘sincerely’ wants peace,” Shmuel Rosner, Jewish :ראו  111
Journal, July 2015 )על סמך סקר של פרופ’ סטיבן כהן(.

סקר בקרב 370 בוגרים של Y2I שביצע פרופ‘ סטיבן כהן. ראו:  112 
 http://jewishquestions.bjpa.org/Surveys/details.cfm?SurveyID=242
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קבוצה 1, מנחה: ברוס גודמן, רשם: לקשמי נבל.  78
הפדרציה של ניו יורק, קבוצה 1. רשמת: אנדריאה פליישהאקר.  79

סקר מכון “מידגם” עבור “ידיעות אחרונות”, 2 יוני 2017.   80
הנוסח המדויק של השאלה היה: הועלתה לאחרונה הצעה להקצות סמוך לכותל המערבי - אתר קדוש ליהודים   81

- אזור לתפילה יהודית ללא הפרדה בין המינים. כרגע התפילות נערכות בהתאם למסורת האורתודוכסית, כאשר 
גברים ונשים מופרדים במחיצה. האם אתה תומך או מתנגד להקמת אזור תפילה מעורב לגברים ולנשים בקירבת 

 הכותל?
,See: AJC’s 2016 Survey of American Jewish Opinion, conducted by the research company SSRS

“פיו” הציג שאלה מוזרה במקצת: “האם יש להתיר לנשים להתפלל בקול רם בקירבת הכותל?” עלינו להניח כי רוב   82
המשיבים הבינו שזו שאלה אודות “נשות הכותל”, אולם הניסוח )המחלוקת מעולם לא נסבה על רמת הקולניות 

 של התפילה( מותיר ספק לגבי ממצאים אלה. 
.See: Israel’s Religiously Divided Society, Pew, 2016

See: Survey Results Are In: 62% of Israelis Believe Everyone Should be Allowed to Pray at Kotel, http://  83
/www.schechter.edu/survey-results-62-israelis-believe-everyone-allowed-pray-kotel

http://www.rudermanfoundation.org/news-and-events/news/poll-israeli-attitudes-toward-american-jews  84
יצוין כי סקר זה השתמש בניסוח המעורר שאלות. דעתם של יהודים ישראלים על הקהילה החרדית איננה חיובית,   85
ולכן הזכרת העובדה שהחלטת הממשלה נתקבלה “לפי דרישת המפלגות החרדיות” מזמינה תגובה מסוימת מצד 

המשיבים. 
הסקר נערך ע”י מרכז ליבה, המתנגד לפשרת הכותל. ראו:  86 

 http://www.libayehudit.org/en
ראה: נתניהו: ירושלים היא בירתו של העם היהודי, ורק שלו, “הארץ”, 17 מאי 2015  87

ישנם יהודים שאינם ממתינים לקבלת רשות מישראל בכל הנוגע לניסיון להשפיע על עתיד ירושלים. הדבר בלט   88
 See: Whose Jerusalem Is It, Anyway?, Shmuel Rosner, .כמה נקודות של המו”מ בין ישראל והפלסטינים

.Slate, February 28, 2008
מטרת החוק המוצע היתה לטפל בגיורם של לא-יהודים המתגוררים בישראל. לפירוט בעניין זה ראו:  89

short and sober comments on the sudden resurgence of a conversion bill, Shmuel Rosner, Jewish Jour-  24
.nal, June 29, 2017

.Betrayed By Bibi: One Wall, Two Peoples, Gary Rosenblatt, The New York Jewish Week, June 27, 2017  90
 Reversal on egalitarian prayer at Kotel a ‘betrayal’, say UK progressive Jews, The Jewish News and JTA,  91

.June 26, 2017
ראה: עניינם של ישראלים בדעות ונקודות ההשקפה של יהודי העולם, ב”יהודית ודמוקרטית: פרספקטיבות   92

מיהדות העולם”, שמואל רוזנר, אבי גיל, המכון למדיניות העם היהודי, 2014. 
.Wertheimer, Jack, and Manfred Gerstenfeld, (2008), Jerusalem Center for Public Affairs (JCPA)  93

ניתן למצוא דיון בנושא זה אצל:   94 
 Mirsky, Yehudah, (2010), “Peoplehood – thin and strong: Rethinking Israel-Diaspora relations for a new

.century,” JPPI
A poll by ADL and the Begin Sadat Center (http://archive.adl.org/presrele/ islme_62/5055_62.html#.  95

)Uuok6WQW0sY
עירית לינור "מה פתאום ששני יהודים מארצות הברית ידליקו משואה ביום העצמאות", "הארץ", 27 באפריל 2017.   96

“הכותל שייך לכולם, אך במיוחד ליהוֵדי ישראל”, חגי סגל, מקור ראשון, 1 יולי 2017.   97
.Fight or flee? A post-Kotel Jewish American dilemma, Shmuel Rosner, Jewish Journal, 27 June 2017  98

.Press release with poll findings: http://rudermanfoundation.org/news_and_events/ pr/2012-1-23.shtml  99
See: A Portrait of Israeli Jews, Beliefs, Observance, and Values of Israeli Jews, 2009. Research Team Lead-  100
 er: Asher Arian, Report: Keissar-Sugarmen, Ayala, (2012), “A Portrait of Israeli Jews Beliefs, Observance,

 and Values of Israeli Jews, 2009,” Survey conducted by the Guttman Center for Surveys of the Israel
Democracy Institute for !e AVI CHAI–Israel Foundation (http://en.idi.org.il/media/1351622/GuttmanAvi-

.)ChaiReport2012_EngFinal.pdf
מעניין לציין כי כבר הדו”ח ראשון באמצעי התקשורת על סקר פנימי זה, שפורסם בעיתון הימני “מקור ראשון”,   101
הראה את ההַטָיה האידיאולוגית כלפי הנתונים. הכותרת שניתנה לידיעה על הדו”ח היתה כי “רוב” בקרב יהודי 
ישראל אינו רוצה להתחשב בדעות יהודי התפוצות - כאשר “בכלל לא” ו”רק במקצת” הושמו באותה קטגוריה 

של דחייה. גישה אחרת היתה יכולה לטעון כי רוב מכריע של 83% מכלל יהוֵדי ישראל תומכים בהתחשבות ביהודי 
 העולם, ורק 16% דוחים לחלוטין התחשבות כזו. להלן קישור לדו”ח:

http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/884/546.html
ההשוואה אפשרית בעיקר ליהדות אמריקה, משום שמספר המשתתפים מארה”ב משמעותי יחסית, וקיים מידע   102

נגיש לצורך ההשוואה. 
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 See for example: Analysis: Turkey’s Erdogan Stakes His Claim To Jerusalem, Seth Frantzman, Jerusalem  54
.Post, May 9, 2017

נכתבו אינסוף מילים על מעמדה של ירושלים. לצורך סקירה מקיפה על הנושא, ראו:   55 
Is Jerusalem Really Negotiable? An Analysis of Jerusalem’s Place in the Peace Process, Alan Baker, Jerusa-

.lem Center for Public Affairs (JCPA), 2012 
למעשה, עד כה מסרב העולם להכיר אפילו בירושלים המערבית  כבירתה של מדינת ישראל. 

See: http://www.ajc.org/site/apps/nlnet/content3.aspx?c=7oJILSPwFfJSG&b=8479755&ct=12476755  56
.J Street – National Post-Election Survey: November 8, 2016 :או  57 

מסקרי J Street עולה באופן ברור כי ירושלים מסבכת את תגובותיהם של יהודי ארה”ב. כאשר ירושלים נכללת 
כחלק מעיסקת פתרון שתי המדינות מורגשת ירידה בתמיכה בעיסקה )לדוגמה, הנוסחה הבאה זוכה לתמיכה 
של 72%, בהשוואה לתמיכה בת 81% לנוסחה שאיננה כוללת את ירושלים: “אני תומך בפתרון של שתי מדינות 

המצהיר על סיום הסכסוך הפלסטיני-ישראלי, שבעקבותיו יכוננו כל מדינות ערב קשרים דיפלומטיים מלאים עם 
ישראל, ותוקם מדינה פלסטינית עצמאית בגדה המערבית ובעזה, כשבירתה היא ירושלים המזרחית”(.  

 till Connected: American Jewish Attitudes about Israel, Maurice and Marilyn Cohen Center for Modern  58
.Jewish Studies, 2010

ציפי ישראלי, מבט על מס’ 936, 15 יוני 2017.   59
סקרים מטעם “ידיעות אחרונות” ו”ישראל היום” נערכו בעת החגיגות לציון מלאת 50 שנה ליום ירושלים.  60

ספר זה מתייחס ליהודים ישראלים, להוציא מתנחלים. 10% מן המשיבים אמרו כי ביקרו פעם אחת בהר הבית, 8%   61
ביקרו יותר מפעם אחת, 6% ביקרו באתר במסגרת שירותם הצבאי או בקשר לעבודתם. 

רוב המשתתפים גם אינם מאמינים כי לחלוקת ירושלים יש סיכוי גבוה להתממש. כאשר המכון למדיניות העם   62
היהודי הציג שאלה בדבר יחסי ערבים-יהודים בירושלים והציע את האפשרות של “אין זה משנה לכאן או לכאן, 
כי בסופו של דבר העיר תחולק”, רק 5% אמרו כי הם “מסכימים בהחלט” לקביעה זו, ו-20% הסכימו עימה. אין 

להבין מכך בהכרח כי הם אינם צופים חלוקה )יכול להיות שהם חושבים שליחסי יהודים-ערבים יש “חשיבות”, או 
“משמעות”, גם אם צפויה חלוקה של העיר(, אולם כעבור חלק מהם, סביר להניח שזו משמעות תשובתם - כלומר 

מתן סיכוי נמוך או נמוך מאוד לחלוקת העיר.
גם במענה על שאלה זו נמצא הבדל משמעותי בין גברים ונשים, כאשר הנשים היו חשדניות יותר לגבי ההסדר   63

המוצע. 19% מן הנשים הסכימו “בהחלט” לקביעה זו, לעומת 29% מן הגברים; 29% מן הנשים התנגדו “בתוקף”, 
לקביעה, בהשוואה ל-21% מן הגברים.  

סמינר התיאולוגי היהודי, ניו יורק, 22 בפברואר 2017. מנחים: ארנולד אייזן, ג’ון רסקיי. רשם: הרב ברטון ויסוצקי.   64
25 אפריל 2017. מנחה רייצ’ל איין.   65

ראו: חרדים בארה”ב, ההערכה השנתית של המכון למדיניות העם היהודי, 2016. הפרק מתחיל בקביעה כי “הגידול   66
בשיעורה של אוכלוסייה האורתודוכסית בקרב האוכלוסייה היהודית בארה”ב עלול לערער קונצפציות מקובלות 

לגבי האופי הכללי של יהדות ארה”ב”.
On the Haredi challenge in Israel see JPPI, Dov Maimon and Shmuel Rosner, 2013. http://jppi.org.il/new/  67

en/article/english-the-haredi-challenge/#.WWuZ4tN95sM
ניתן לראות ממצאים אלה ואת כל יתר החומר הקשור לכך ב-:  68 

http://jppi.org.il/new/en/article/english-2017-pluralism-index-survey-results/#.WWuAYNN95sM
שימו לב לכך שהגרף משקף מיזוג של שתי שאלות נפרדות.   69

גם במקרה זה, בצורתו המקורית של הסקר היו אלה שתי אמירות נפרדות: 1. הגידול באוכלוסייה הלא-יהודית של   70
ירושלים הוא התפתחות חיובית,  משום שהוא הופך את העיר ליותר מגוונת. 2. הגידול באוכלוסייה החרדית של 

ירושלים הינו התפתחות חיובית, משום שהוא הופך את העיר ליותר מגוונת. צירפנו את התשובות כאן לגרף אחד, 
משום שכך קל יותר לעשות השוואות ביניהן. 

דיון הפדרציה של ניו יורק, קבוצה 1.   71
חשוב לחזור ולהדגיש כי הסקר נערך זמן ניכר לפני פרוץ האלימות סביב הר הבית ביולי 2017.  72

.See: The two Kotels solution: Cheer it with a grain of sadness, Shmuel Rosner, Jewish Journal, Feb. 1, 2016  73
 See: Is the Kotel compromise dead? Answering a reader’s question, Shmuel Rosner, Jewish Journal,  74

.March 29, 2016
See: Herman, Tamar, (May 2013), “Israeli public opinion on the Women of the Wall,” IDI (http:// en.idi.  75

.)org.il/analysis/articles/israeli-public-opinion-on-the-women-of-the-wall 
בין היתר נאמר במחקר:" "נתוני הסקר מראים כי התמיכה בדרישת נשות הכותל לקבל הרשאה להתפלל בכותל 

המערבי כשהן לבושות טליתות ועוטות תפילין איננה מתפלגת באורח שווה בציבור הישראלי, והיא מרוכזת אצל 
ישראלים שנולדו באירופה ובאמריקה ובילדיהם )למעט ישראלים שנולדו בשטחי בריה"מ לשעבר(, ישראלים בעלי 

השכלה גבוהה, וישראלים מסורתיים וחילונים. לעומת זאת, התמיכה בנשות הכותל נמוכה הרבה יותר בקרב  ישראלים 
ילידי אסיה ואפריקה, ישראלים שרמת השכלתם נמוכה, יהודים דתיים בישראל, ונמוכה עוד יותר בקרב חרדים". 

Page 83 in the report. http://jppi.org.il/uploads/jewish_and_democratic-eng.pdf  76
Rosner, Shmuel, (2011), “Debating religion and state, debating distancing,“ JPPI  77
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30 מארס 2017, קבוצה 8.   28
2 אפריל 2017. מנחה: אליסון מרקוס. רושמת: מרילין אדס.  29

סידני, אוסטרליה, 15 מאי 2017. מנחה: ד”ר רון וייזר. רושמת: היילי הדסין.   30
הדיאלוג בקליבלנד, קבוצה 6.  31

ראוי לציין כי הרפורמים מדרגים רבים מן המרכיבים בדירוג נמוך בהשוואה לאלה המגדירים עצמם כמשתייכים   32
לקבוצות האחרות. כך שההבדל כאן )מעמד ירושלים כבירה( אינו אלא מקרה נוסף המצביע על נטייה פחותה של 
המשתתפים הרפורמים לדרג היבט כלשהו של הקשר לירושלים ברמה גבוהה יחסית. ראו, לדוגמה, את ההשוואה 

בין משיבים רפורמים וקונסרבטיבים, וכיצד נבדלים דירוגי המרכיבים מצידם )הדירוג הממוצע של המשיבים 
האורתודוכסיים  - 3.26 - גבוה יותר מזה של הרפורמים ונמוך מזה של הקונסרבטיבים. הדירוג של החילונים - 

 3.10 - עדיין גבוה יותר מזה של הרפורמים(.
                             רפורמים   קונסרבטיבים

3.85  3.75  היסטוריה 
3.55  3.36  דת  

3.6  3.34  רוחניות 
3.3      3.04  תרבות 

3.34  3.02  חזות ונוף 
3.31  2.84  בירה  
2.63  2.43  חברתי  
2.73  2.33  חיים עירוניים 
 3.29  3.01 ממוצע  

סקרים פנימיים שנערכו ע”י מוסדות ישראליים מצביעים על שביעות רצון גדולה אף יותר של תושבי ירושלים   33
מהכיוון בו מתפתחת העיר. 

ראו: המכון למדיניות העם היהודי, הערכה שנתית 2016, פרק 8, אוכלוסיית ישראל, עם תת-פרק מיוחד על   34
http://jppi.org.il/uploads/2016_The_Population_of_Israel.pdf ירושלים

בהתבסס על ניתוח של פרופ’ רבהון  לתקופת החומש 2009-2103.  35
מספר זה מתייחס ליהודים “מסורתיים, לא דתיים” וליהודים “מסורתיים-דתיים”. שיעורי היהודים ה”חילונים”   36

וה”דתיים” בירושלים נותרו  ללא שינוי, לפי הערכתו של רבהון. 
בירושלים הליכוד זכה ב-24.23% מכלל הקולות, ואילו 21.11% מכלל תושבי הבירה שהשתתפו בבחירות הצביעו   37
בעד דגל התורה, 11.96% בעד ש”ס, 9.68% בעד המחנה הציוני, 8.32% - הבית היהודי, 7.19% - “יחד” )המפלגה 
הימנית-קיצונית בהנהגתו של אלי ישי, שלא עברה את אחוז החסימה(, 4.68% בעד “כולנו” )מפלגתו של משה 

כחלון(, 4.21 % - “יש עתיד”, 2.37% - ישראל ביתנו, ו-1.24% בעד הרשימה המשותפת )איחוד המפלגות 
הערביות(. ראו” תוצאות הבחירות לפי ערים: הליכוד זכה בשמונה מבין עשר הערים הגדולות, “הארץ”, 18 מארס 

 .2015
הדיאלוג ב”היברו יוניון קולג’”.  38

קולפילד סאות’, מלבורן, אוסטרליה.   39
הפדרציה של ניו יורק, קבוצה 4.   40

יוסוף, המועמד הערבי במשחק בחירות זה, היה המועמד היחיד שהביע תמיכה במדינה פלסטינית.   41
.Analysis: Why Jerusalem is the poorest city in the country, Jerusalem Post, 6.23.2016  42

עמית אפרתי: הקשר שכל כך קשה לנו לקבל: ההרעה המתמשכת במצבם הכלכלי של ערביי מזרח-ירושלים   43
כסיבה מרכזית למצבם הנוכחי. המכון למחקרי  ביטחון לאומי, 2016. 

מזרח ירושלים, 2015: עובדות ומספרים, עודכן: 12 מאי 2015  44
מכון ירושלים לחקר ישראל, ירושלים: עובדות ומגמות, 2013  45

קוריטיבה, ברזיל, 19 מארס 2017. מנחים: סרג’יו נפשן ואלברטו מילקביץ. קבוצת המשתתפים הורכבה מנציגי   46
הקהילה, צעירים חברי תנועת נוער כגון “דרור הבונים”, נשים מ”ויצ’ו” ומ”נעמת”, בית-הספר הקהילתי, מוזיאון 

השואה, “בני ברית”, הפדרציה היהודית, מורים, בני כל הגילים.
האמירה “סביר  שירושלים דו-לאומית תעורר אלימות” קיבלה רמת הסכמה של 2.7 בסולם של 1-4.  47

 See: UNESCO adopts another resolution ignoring Jewish link to Temple Mount, Times of Israel, October  48
.26, 2016

.See: UNESCO denies once more Israeli sovereignty in Jerusalem, Itamar Eichner, Ynet News, July 4, 2017  49
See: Trump’s elected US ambassador to Israel David Friedman said that he was looking forward to work-  50

.ing in a “US embassy in Israel’s eternal capital, Jerusalem”. See: Jerusalem Post, December 16, 2016
See: Trump’s elected US ambassador to Israel David Friedman said that he was looking forward to work-  51

.ing in a “US embassy in Israel’s eternal capital, Jerusalem”. See: Jerusalem Post, December 16, 2016
See: Remarks on Middle East Peace, John Kerry , Secretary of State, The Dean Acheson Auditoriu, Wash-  52

ington, DC, December 28, 2016. https://www.state.gov/secretary/remarks/2016/12/266119.htm
See: Remarks on Middle East Peace, John Kerry , Secretary of State, The Dean Acheson Auditoriu, Wash-  53

ington, DC, December 28, 2016. https://www.state.gov/secretary/remarks/2016/12/266119.htm
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הערות
הדיאלוג של המכון למדיניות העם היהודי והסקר המתלווה אליו משקפים את ממוצע הדעות של קבוצה נבחרת,   1
המורכבת ברובה ממנהיגים יהודיים ומיהודים שמעורבותם בקהילה גבוהה, אשר בחרו להשתתף בדיאלוג. פירוט 

בנושא זה ראו בנספח.
עוד בנושאים אלה, ועל חלק מן הסיבוכים הכרוכים בהתמודדות מולם, ראו: האתגר החרדי, מאת דב מימון   2

ושמואל רוזנר, המכון למדיניות העם היהודי, 2013. מחקר זה זיהה שלושה תחומי דאגה, שכל אחד מהם ראוי 
לאסטרטגיה משלו: תרומה למשק; היעדר שוויון בנטל; כפייה דתית. 

הסקר, שנערך ע”י חברת “פאנלס פוליטיקס”, הוא מדגם מדעי של תושבי ישראל. הוא בוצע ע”י מנחם לזר   3
מ”פאנלס פוליטיקס” והממצאים בוססו על מדגם גדול יחסית של 1,300 משיבים, עם סטיית תקן של 5.6% אצל 

 ערבים ו-3.1% אצל יהודים. פרטים נוספים על הסקר ראו ב-:
VN97Vo_WRF5.#/results-survey-index-pluralism-2017-english/article/en/new/il.org.jppi//:http

www.jppi.org.il%2Fuploads%2F2016Dialogue_heb.pdf&usg=AFQjCNElF_h0whrGrB0J4qjWjHkdvzgqxg  4
https://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ah  5
UKEwiUqcKC3IHWAhXFOBQKHSE0AOMQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fjppi.org.il%2Fnew%2Fhe%2

Farticle%2Fenglish-jewish-values-and-israels-use-of-force-in-armed-conflict-perspectives-from-world-
jewry%2F&usg=AFQjCNGQYh-eJJl3rESiEz48OwTlrCeE7w

https://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKE  6
wiXhf353IHWAhXEvRQKHcsmCEIQFgglMAA&url=http%3A%2F%2Fjppi.org.il%2Fuploads%2Fjewish_and_

Democratic-Hebrew.pdf&usg=AFQjCNHFmUvjPr0WmPRMIc5-9vB3O1zRKg
על הצעות השרים ישראל כץ וזאב אלקין, והתנגדות הממשל האמריקאי להצעת כץ, ראו לדוגמה: השר כ״ץ:   7

נשכנע את טראמפ, חוק ירושלים רבתי יעבור, שירית אביטן כהן, NRG, 29 באוקטובר 2017.
(See Hebrew(: תכנית אסטרטגית לחיזוק מעמדה של ירושלים כבירה ציביליזציונית של העם היהודי, המכון   8

 למדיניות העם היהודי, 2007. 
http://jppi.org.il/he/uploads/Jerusalem-%20A%20Strategic%20Plan%20for%20the%20Srengthening%20

of%20Jerusalem%20as%20the%20Civilization%20Capital%20of%20the%20%20Jewish%20People-Heb.pdf
 Caulfield South, Melbourne, Australia, Sunday 19th February, 2017, Moderator: John Searle, Note Taker:  9

.Ariella Birnbaum
.Washington DC dialogue. April 5, 2017. Moderator: John Ruskay, note Taker: Naomi Rosenblatt  10

.Curutiba, Brazil, notes by Alberto Milkewitz  11
.Paris dialogue. January 22, 2017. Moderator: Gil Taieb 12

"למען ציון לא אחשה" יחס יהדות התפוצה לירושלים, גבריאל )גבי( שפר ואייל צור, מכון ירושלים לחקר ישראל,   13
2011

 From notes by Shmuel Rosner. Ann Arbor, Michigan, April 25 2017. Moderator: Shmuel Rosner Note  14 
.Takers: Max Glick and Ayelet Shapiro

.West Palm Beach, March 13, 2017, moderator:  John Ruskay, note Taker: Patrice Gilbert  15
 Dialogue session in Minneapolis, MN, March 8, 2017, Moderator: Rabbi Hayim Herring, Ph.D. Note Taker:  16

.Terri Krivosha
Ann Arbor, see 9  17

.St. Louis, MO, 3/13/2017, Moderator: Barry Rosenberg, Note Taker: Rabbi Tracy Nathan  18
ראו בנספח פרטים מלאים על הרכב משתתפי הדיאלוג  19

.Cleveland, March 30 2017, group 8 notes  20
.Zurich Discussion Notes, April 6, 2017. Moderator: Guy Spier  21

.Dialogue in Jerusalem, moderator Shmuel Rosner, note taker Inbal Hackman  22
חשוב לציין כי שני הסקרים שאנו מציגים כאן אינם ניתנים להשוואה מבחינה סטטיסטית. הסקר בישראל הינו   23
מדגם מדעי של יהודי ישראל. הסקר של יהודי העולם מייצג את ממוצע הדעות של קבוצה שבחרה את עצמה 

)ראה הערות קודמות(. 
35% מהישראלים מגדירים עצמם כ”חילונים לגמרי”, 10% - כדתיים, ו-9% - כחרדים. ראו:   24 

http://jppi.org.il/new/en/article/english-2017-pluralism-index-survey-results/#.WRF5_VN97Vo
הדיאלוג בשיקגו, רשם שמואל רוזנר.   25

דיאלוג שנערך ב”היברו יוניון קולג’”, ניו יורק, ב-15 במארס 2017. מנחה: ג’ון רסקיי.   26
ניתן לקרוא את הפרק המלא בכתובת:   27 

You can read the full chapter here: http://jppi.org.il/new/en/article/english-exploring-the-jewish-spec-
trum-in-a-time-of-fluid-identity/#.WVpbnRN97Vo
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אנא השב לשאלות הרקע הבאות: 

מדינה:עיר: 

גיל ז / נ

שיוך דתי)אורתודוכסי, רפורמי, קונסרבטיבי, חילוני אחר( ________________

כמה פעמים ביקרת בישראל?

10+6-93-5210ישראלי

אנא סמן את התשובה הקרובה ביותר להשקפתך: איך היית מגדיר את העולם היהודי 
שמחוץ לישראל? 

חזק ומשגשג א. 

מידרדר ונחלש ב. 

אנא סמן את התשובה הקרובה ביותר להשקפתך: איך היית מגדיר את ישראל? 

חזקה ומשגשגת א. 

מידרדרת ונחלשת ב. 

האם לדעתך ממשלת ישראל הנוכחית עושה מאמץ כן כדי להשיג הסדר שלום עםה 
פלסטינים?  

כן, ישראל עושה מאמץ כן.א. 

לא, ישראל איננה עושה מאמץ כן.ב. 
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)בחר  כי  כללי  באופן  מאמין  אתה  האם  ישראל-תפוצות,  יחסי  על  חושב  כשאתה   �8
תשובה אחת בלבד 

על ישראל להחליט כיצד צריך להיראות עתידה המדיני של ירושלים ללא התחשבות א. 
בדעותיהם של יהודים החיים מחות לישראל. 

משום ב.  בעיקר  לא-ישראלים  יהודים  של  בדעותיהם  להתחשב  צריכה  ישראל 
שהחלטותיה עשויות להשפיע על חייהם בתפוצות.

משום ג.  בעיקר  לא-ישראלים  יהודים  של  בדעותיהם  להתחשב  צריכה  ישראל 
שירושלים היא עיר קדושה לכל היהודים.

יהודים לא-ישראלים בעיקר משום שהיא ד.  ישראל צריכה להתחשב בדעותיהם של 
רוצה לשמור על תמיכתם של יהודים אחרים. 

9� כשאתה חושב על יחסי ישראל-תפוצות, האם באופן כללי אתה מאמין כי:
מבלי א.  ירושלים  של  התרבותי-דתי  עתידה  ייראה  כיצד  להחליט  צריכה  ישראל 

להתחשב בדעותיהם של יהודים החיים מחוץ לישראל. 

משום ב.  בעיקר  לא-ישראלים  יהודים  של  בדעותיהם  להתחשב  צריכה  ישראל 
שהחלטותיה עשויות להשפיע על חייהם בתפוצות.

משום ג.  בעיקר  לא-ישראלים  יהודים  של  בדעותיהם  להתחשב  צריכה  ישראל 
שירושלים היא עיר קדושה לכל היהודים.

יהודים לא-ישראלים בעיקר משום שהיא ד.  ישראל צריכה להתחשב בדעותיהם של 
רוצה לשמור על תמיכתם של יהודים אחרים. 

9� אם אי-פעם ביקרת )חיית, התגוררת( בירושלים, נא דרג את רמת הסכמתך עם כל 
אחת מן ההצהרות הבאות )1 - לחלוטין לא מסכים, 4 - מסכים בהחלט(:

1234כשאני מבקר )מתגורר בירושלים( אני חש בטוח

כשאני מבקר )מתגורר( בירושלים יש לי הרגשת 
1234ִהְתַעּּלּות

1234כשאני מבקר )מתגורר( בירושלים, אני מרגיש בבית 
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5� אשתקד, במה שתואר כצעד היסטורי לקראת הכרה ביהדות המתקדמת, הצביעה 
ממשלת ישראל על הקמת מרחב תפילה שוויוני בכותל המערבי� החלטה זו לא יושמה 
מעולם בשל התנגדותן של המפלגות החרדיות� איזו מן הניסוחים הבאים משקף בצורה 

המדויקת ביותר את דעתך? 

א. אין לשנות בשום צורה את הסטטוס קוו. התפילה ליד הכותל צריכה להיות בהתאם 
למנהג האורתודוכסי.

ב. באופן אידיאלי, רצוי שכל היהודים יוכלו להתפלל ליד הכותל על פי אמונותיהם 
ומנהגיהם, אך אני מקבל את הטענה שנושא זה אינו צריך לתפוס מקום גבוה בסדר 

העדיפות של ישראל.

ג. לכל היהודים יש זכות להתפלל בכותל על פי אמונותיהם ומנהגיהם, והדבר צריך 
לתפוס מקום גבוה בסדר העדיפות של ישראל. 

 6� אנא דרג את רמת הקשר שאתה חש כלפי המקומות הבאים 
)1 - “כלל לא קשור”, 4 - “קשור מאוד”( 

1234ירושלים

1234העיר העתיקה

1234הכותל המערבי

1234הר הבית

1234ישראל

1234תל אביב

1234חברון

7� באיזו מידה אתה מסכים/מתנגד להצהרות הבאות??

מסכים 
בהחלט

מסכים 
במידת מה

מתנגד 
במידת מה

מתנגד 
בתוקף 

במסגרת שלום קבע עם הפלסטינים, אם 
ישראל תהיה שבעת רצון מיתר תנאי ההסכם, 
עליה להיות מוכנה להתפשר על מעמדה של 
ירושלים כעיר מאוחדת תחת שיפוט ישראלי 

את ירושלים אין לחלק לעולם

על כל המדינות להעביר את שגרירויותיהן 
לירושלים 

ירושלים היא עיר של שלום 

אני מוכן לאפשר לכוח בינלאומי לשלוט על 
“האגן הקדוש” של ירושלים 

הר הבית חייב להישאר תחת שיפוט ישראלי 
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מהווה  היא  וכיום  האחרונים  בעשורים  גדלה  בירושלים  הלא-יהודית  האוכלוסייה   �3
למעלה משליש מן האוכלוסייה הכוללת של ירושלים� האם אתה רואה התפתחות זו כ-

מסכים 
בהחלט

מסכים 
במידת מה

מתנגד 
במידת מה

מתנגד 
בתוקף

התפתחות חיובית, משום 
שהיא מעניקה ליהודים 

וערבים את ההזדמנות לחיות 
ביחד. 

התפתחות חיובית, משום 
שהיא הופכת את העיר ליותר 

מגּוֶונת

בעיה. אני מעדיף שבירושלים 
ישרור רוב יהודי ברור

בעיה, משום שסביר להניח 
שירושלים דו-לאומית תעורר 

מעשי אלימות

אין זה משנה לכאן ולכאן; 
בסופו של דבר, העיר תחולק 

בכל מקרה. 

יותר  וכיום היא מהווה  גדלה בעשורים האחרונים  בירושלים  4� האוכלוסייה החרדית 
משליש מכלל תושבי ירושלים� האם אתה רואה התפתחות זו כ-

מסכים 
בהחלט

מסכים 
במידת מה

מתנגד 
במידת מה

מתנגד 
בתוקף

התפתחות חיובית, משום שהיא 
מעניקה לטיפוסים שונים של 

יהודים את ההזדמנות לחיות ביחד

התפתחות חיובית, משום שהיא 
הופכת את העיר ליותר מגּוֶונת

בעיה כלכלית לעתיד ירושלים 
)משום שבאוכלוסייה חרדית זו יש 
שיעור תעסוקה נמוך ושיעור עוני 

גבוה(

אם מגמה זו תימשך, ירושלים לא 
תהיה עיר פלורליסטית המקבלת 

בסבר פנים יפות יהודים מכל 
הזרמים



המכון למדיניות העם היהודי84

 נספח ה’: 
השאלון של דיאלוג המכון 

למדיניות העם היהודי 2017
ירושלים והעם היהודי: אחדות ומחלוקת

תשובה  בעיגול  הקף  שאלה,  בכל  הבאות.  השאלות  על  למענה  דקות   10 הקצב  אנא 
אחת שהיא הקרובה ביותר לדעה שלך.

 1� באיזו מידה כל אחד מן המאפיינים הבאים הופך את ירושלים למיוחדת עבורך
 )1- כלל לא משמעותי, 4 - חשוב מאוד(

1234הרוחניות של ירושלים

1234ההיסטוריה של ירושלים

1234מעמדה של ירושלים כבירת ישראל

1234חשיבותה הדתית של ירושלים

1234תרבותה של ירושלים

1234המרקם החברתי של ירושלים

1234החיים העירוניים בירושלים 

1234הנוף והמראה של ירושלים

2� על סמך מה שאתה יודע/שמעת/ראית, ירושלים כיום: 

ב. מתפתחת בכיוון לא-נכון א. מתפתחת בכיוון נכון  

 2ב� אם ענית “בכיוון הלא נכון”, אנא סמן בעיגול את הסיבה העיקרית 
)סיבה אחת בלבד( להערכתך השלילית: 

יחסי 
יהודים-

ערבים

רמת 
הפלורליזם 

הדתי

המצב 
הכלכלי

מגמות 
דמוגרפיות 

יהודיות

מצבה 
החומרי 
של העיר

חיונית 
תרבותית 

)לא 
מספקת( 

חיוניות 
דתית )לא 

מספקת(

 אחרת, 
נא פרט

______ 
 ______
______
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1 . To what extent
does each of the fol-

 lowing characteristics
 makes Jerusalem

 special for you (1 – not
 at all significant, 4 –

:(highly significant

גיל
לא השיבו+65  50-64 30-49   18-29 

תרשים 39 /  האופן שבו משתתפי הדיאלוג תופסים את מצבה של ישראל, 
בחלוקה לזרמים דתיים

חזקה ומשגשגת  מדרדרת ונחלשת      

אזרח אמריקאי?
כןלא       

תרשים 40 /  האופן שבו משתתפי הדיאלוג תופסים את מצב העולם היהודי 
מחוץ לישראל, בחלוקה לסוג אזרחות )אמריקאי/ לא אמריקאי(

מדרדר ונחלש חזק ומשגשג 
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זרם דתי
אורתודוקסימסורת קונסרבטיבי רפורמי חילוני 

תרשים 38 /  האופן שבו משתתפי הדיאלוג תופסים את מצב העולם היהודי 
מחוץ לישראל, בחלוקה לזרמים דתיים

חזק ומשגשג מדרדר ונחלש      

 תרשים 37 /  האופן שבו משתתפי הדיאלוג תופסים את מצב 
העולם היהודי מחוץ לישראל

 מדרדר ונחלש
חזק ומשגשג



81 המכון למדיניות העם היהודי

תרשים 36 /  ההאופן שבו משתתפי הדיאלוג תופסים את מצבה של ישראל

 מדרדרת ונחלשת
חזקה ומשגשגת

ולא-אמריקנים  אמריקנים  יהודים  שבין  זה  הוא  בהערכה  אחר  וחשוב  בולט  הבדל 
ברור  באופן  לראות  שאפשר  כפי  לישראל.  שמחוץ  היהודי  לעולם  הנוגעת  בשאלה 
הרבה  בהשקפה  להחזיק  נוטים  בדיאלוג  שהשתתפו  אמריקנים  יהודים   ,40 בתרשים 
בדיאלוג  ברור של אמריקנים  רוב  לישראל.  לעולם היהודי שמחוץ  ביחס  חיובית  יותר 
האחרים  היהודים  כל  בקרב  שרוב  בעוד  ומשגשג,  חזק  היהודי  העולם  כי  מאמינים 
)מאירופה, מאוסטרליה, מברזיל, מישראל( מאמינים כי העולם היהודי שמחוץ לישראל 
מידרדר ונחלש. איננו יודעים, כמובן, מניין נובע הבדל זה בהערכה. יתכן שיהודי אמריקה 
בעוד  ומשגשגת”,  “חזקה  תווית  את  לה  מדביקים  הם  ולכן  חזקה,  קהילתם  כי  חשים 
בצורת  הבדל  זה  אולי  חיים.  הם  בקהילות שבהן  בעיות  יותר  רואים  אחרים  שיהודים 
המבט על מגמות דומות. לא היה הבדל משמעותי בין אמריקנים לבין לא-אמריקנים 

באשר להערכת מצבה של ישראל. 
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נספח ד’: שגשוג/הידרדרות 
של ישראל/תפוצות

השנה הוספנו לסקר הדיאלוג עוד שאלה סטנדרטית, המלמדת אותנו משהו על האופן 
של  מצבן  את  כללי  באופן  רואים   - בדיאלוג  המיוצגים  יהודים  אותם   - יהודים  שבו 

ישראל ושל יהדות העולם. 

בישראל  המוטחת  הביקורת  כל  חרף  כי  ברור  באופן  מלמדת  שקיבלנו  התשובה 
ישראל  את  רואים  יהודים  קודם(,  נספח  ראה   - השלום  בשאלת  )לדוגמה,  ומדיניותה 
יותר  העולם.  יהדות  נמצאת  שבו  המצב  מאשר  טוב  יותר  הרבה  במצב  שנמצאת  כמי 
ומשגשגת”, בהשוואה לקצת  כ”חזקה  ישראל  רואים את  מ-80% ממשתתפי הדיאלוג 
יותר ממחצית האומרים אותו דבר גם על “העולם היהודי שמחוץ לישראל”. במקביל, 
רק קבוצה קטנה של משתתפי הדיאלוג רואים את ישראל כ”מידרדרת ונחלשת”, בעוד 
שקבוצה הרבה יותר משמעותית מקרבם רואה את העולם היהודי “שמחוץ לישראל” 

כ”מידרדר ונחלש”. 

ישראל  כי  לקבוע  ביותר  הבולטת  הנטייה  בעלת  שהקבוצה  העובדה  לציון  ראויה 
“מידרדרת” היא קבוצת ה”חילונים” - קרוב ל-15% מכלל משתתפי הדיאלוג )תרשים 
39(. שיעור משמעותי מקרב משתתפים אלה - 30% - רואה את ישראל בצורה שלילית 
יותר מכפי שרואה אותה הרוב. בצד השני של המנעד, הקבוצה הנוטה ביותר להגדיר 
את העולם היהודי שמחוץ לישראל כ”מידרדר” היא קבוצת ה”מסורתיים” )תרשים 38( 
- קבוצה קטנה יותר שאליה משתייכים 5.4% מכלל משתתפי הדיאלוג. בקרב יהודים 
העולם  המגמות  על  שלילית  דעה  המביעים  למשתתפים  קטן  רוב  יש  אורתודוכסים 
היהודי. הרפורמים הם בעלי ההשקפות החיובית ביותר על מצב העולם היהודי שמחוץ 
ונחלש”  “מידרדר  של  באפשרות  בחרו   35% זו,  קבוצה  בקרב  אפילו  כי  אם  לישראל, 

בסקר שלנו. 

את  מפלגים  אנו  כאשר  ישראל  של  כיוונה  לגבי  בהערכה  משמעותי  פער  לזהות  קל 
התשובות לפי גיל המשיבים. לקבוצת הגיל הצעירה ביותר בדיאלוג יש את ההשקפה 
 )31%( ביותר  הגדול  הסיכוי  נמצא  אצלם  ישראל.  של  למצבה  ביחס  ביותר  הקודרת 
לומר שישראל “מידרדרת ונחלשת” והסיכוי הקטן ביותר )69%( לומר כי ישראל “חזקה 

ומשגשגת”. אין פער כזה מבחינת הגיל בהערכת מצב יהדות התפוצות. 



 תרשים 35 /  האופן שבו תופסים משתתפי דיאלוג 2017 את המאמץ 
של ממשלת ישראל להביא להסדר שלום כמאמץ כן, בחלוקה לזרמים דתיים
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זרם דתי
אורתודוקסימסורת קונסרבטיבי רפורמי חילוני 

JPPI דיאלוג 
2017

JPPI דיאלוג 
2016

JPPI דיאלוג 
2015

Jewish Journal 
2015

Y21 
2014

 פיו
2013 

לאכן       

 תרשים 34 /  האופן שבו תופסים יהודי העולם את המאמץ של ממשלת 
ישראל להביא להסדר שלום כמאמץ כן, כפי שעולה ממחקרים שונים
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נספח ג’: שאלת השלום
לתהליך  בנוגע  שאלה  באותה  משתמשים  אנו  שבה  ברציפות  השלישית  השנה  זו 
השלום הישראלי-פלסטיני, על מנת לקבל מושג אודות הזיקה הפוליטית של משתתפי 
כן  הנוכחית עושה מאמץ  ישראל  “האם אתם חושבים שממשלת   - הדיאלוג. השאלה 
להביא לפתרון של שלום עם הפלסטינים?” – מוצגת בכמה סקרים נוספים. בכך, היא 
מאפשרת לנו להציג כיצד התשובות של משתתפי הדיאלוג משתנות משנה לשנה, אך 
גם להשוות את ההרכב של משתתפי הדיאלוג להרכבים של קבוצות יהודיות בסקרים 

אחרים.

תרשים 34 משווה את שלושת סקרי הדיאלוג לשלושה סקרים אחרים ששאלו שאלה 
 The Jewish Journal 111 זהה: האחד של מכון “פיו” על יהודי ארה”ב )מ-2013(, השני של
על יהודי ארה”ב )מ-2015(, והשלישי של  Youth to Israel Adventure 112 )משנת 2014(. 
המכון  של  הסקר  מדעית.  מבחינה  השוואה  ברי  באמת  אינם  אלה  שסקרים  כמובן 
 Jewish למדיניות העם היהודי כולל משתתפים מכל העולם, הסקרים של מכון פיו ושל
Journal הם ייצוג סטטיסטי של יהדות ארה”ב, ואילו בוגרי Y2I מהווים קבוצה ספציפית 
הישראלי- לנושא  הנוגעות  והנסיבות  שונות,  בשנים  נערכו  הסקרים  בנוסף,  מאוד. 
)למעט במקרה של  זאת, ראוי לציין שהתוצאה  אינן אחידות בכל שנה. בכל  פלסטיני 
Y2I( אינה שונה באופן דרמטי בכל הסקרים עד 2017. דומה שמרבית היהודים מטילים 
ספק האם מאמציה של ישראל כנים. 2017 ייחודית מבחינה זו שהיא מראה עלייה חדה 
בשיעור היהודים שאינם חשים כי ישראל עושה מאמץ כן לשלום. כפי שניתן לראות, 
מאוד  המחוברים  אנשים  כלל  היהודי  העם  למדיניות  המכון  של  שהדיאלוג  העובדה 
לישראל ושביקרו בה פעמים רבות, ובנוסף, שההרכב כלל קבוצה של ישראלים, אינה 

הופכת שאלה זו אודות מידת הכנות של מאמצי מדינת ישראל לפחות מעניינת. 

הדוקה  זיקה  יש  ישראל  של  כנותה  מידת  את  רואים  המשתתפים  שבו  לאופן  כצפוי, 
נוטים  שמאליות(  דעות  )ובעלי  החילונים   .)35 )תרשים  והדתית  הפוליטית  לזיקתם 
הוא  האורתודוכסי  שהימין  בעוד  הישראלית,  המדיניות  כלפי  יותר  חשדניים  להיות 
כנה  ישראל  כי  המאמינים  משתתפים  של  קטן  רוב  מצאנו  שבה  היחידה  הקבוצה 

במאמציה להשיג שלום. 
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 תרשים 33 /  האופן שבו תופסים משתתפי דיאלוג 2017 את המאמץ 
של ממשלת ישראל להביא להסדר שלום כמאמץ כן
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 ההרכב הדתי )רק לגבי ארה”ב(: השוואה בין משתתפי הדיאלוג לבין 
האוכלוסייה היהודית )בהתאם לממצאי “פיו”(

דיאלוג 
*2017

דיאלוג 
*2016

דיאלוג 
*2015

 “פיו”* 

27%33%20%35%רפורמים

45%38%42%18%קונסרבטיבים

17%15%12%10%אורתודוכסים

11%13%16%36%אחרים

* ארה”ב בלבד

 ביקורים בישראל: השוואה בין משתתפי הדיאלוג לבין נתונים 
על כל יהוֵדי ארה”ב

דיאלוג המכון למדיניות עם 
היהודי - שנת 2017

 “פיו” 
)ארה”ב בלבד(

97.4%43%ביקרו בישראל

92.1%23%ביקרו יותר מפעם אחת

גילאים: השוואה בין הדיאלוגים

דיאלוג 2017 
)הכל(

דיאלוג 2016 
)הכל(

דיאלוג 2015 
)הכל(

 “פיו” 
)ארה”ב בלבד(

18-297%28%27%20%

30-4925%25%21%28%

50-6435%28%25%27%

6529%19%19%24% ומעלה
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נספח ב’: נתונים נוספים 
אודות המשתתפים

המספר הכולל של משתתפים וקבוצות דיון בדיאלוג של המכון:

קבוצות : 45

משתתפים: 551

מספר הקבוצות שאורגנו ע”י המכון: 32

מספר הקבוצות שאורגנו בצורה מקומית: 13

מספר המשתתפים בדיאלוג, לפי ארצות:

מספר המשתתפיםארצות

380צפון אמריקה

63ברזיל

69אוסטרליה

18ישראל 

21אירופה

התפלגות לפי מגדר:

נשים:  49%גברים:  51%

)ההתפלגות הכללית של גברים/נשים יהודים בארה”ב: 52%/48% בהתאמה(110 



המכון למדיניות העם היהודי74

מלאים באשר לאופי של הסמינרים בכל קהילה מופיעים להלן. יש לציין שכל הקהילות 
המשתתפות הפגינו מידה מרשימה של רצינות ושל מחויבות לתהליך.

יתרונות:

עלינו  שלהם,  מהמגבלות  אחדות  והדגשנו  הסמינרים  הרכב  את  שהתווינו  לאחר 
וחד-משמעי  עניין ברור  יש להם  יהודים, אשר  בין  דיון  גם כמה מיתרונותיהם.  להציג 
על-פני  עדיף  להיות  עשוי  שלהם,  היהודית  בקהילה  מעורבים  ואשר  היהודי  בעולם 
דיון שכולל גם יהודים בעלי קשרים רופפים לקהילה היהודית ובעלי עניין מועט בה. 
מאחר שמטרת התהליך היא לדון בקשר לירושלים, בחזונות אודות ירושלים ובמדיניות 
ובעדיפויות שבהן יתמכו יהודים לשם הגשמת חזונות אלה, יהיה זה הגיוני לטעון שדיון 
כזה צריך לקחת בחשבון בעיקר )ואולי אך ורק( את נקודת המבט של יהודים שבעבורם 
הקהילה חשובה. בלתי-סביר, בהקשר זה, להתחשב בנקודות המבט של יהודים שאינם 

מתעניינים ביהדות ובקהילה היהודית שלהם.

למרות זאת, במגמה לתת תמונה מלאה ומקיפה ככל האפשר של עמדות כלל העולם 
היהודי, תגברנו את המחקר שלנו בכך שכללנו בו כמות ניכרת של נתונים ומידע, אשר 
יותר מהקהילה המאורגנת,  נקודות ההשקפה של קבוצות מרוחקות  גם את  מאירים 
להציג  ניכר  מאמץ  עשינו  בדו”ח,  ממאמרים.  וציטוטים  ממחקרים  נתונים  זה  ובכלל 

תמונה מלאה ומקיפה כמיטב הבנתנו.
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ישראלי

כמה פעמים ביקרת בישראל?

למצוא  נוכל  משמעותי.  ישראלי  מרכיב  ובו  דיאלוג  בניהול  מתעניינים  ואשר  חשובה 
הסמינר  משתתפי  מקרב  בישראל  המבקרים  שאחוז  בעובדה  לכך  חותכות  ראיות 
גבוה בהרבה בהשוואה לשיעור המבקרים בישראל מקרב כלל האוכלוסייה היהודית 

)תרשים 32(.

עלינו לציין כי לא שאלנו באופן ספציפי על ביקורים של משתתפי הדיאלוג בירושלים, 
אך התרשמותנו היא כי כל היהודים שביקרו בישראל ביקרו גם בירושלים. להשוואה, 
מקרב היהודים הישראלים שאינם חיים בירושלים, 23% אומרים כי לא ביקרו בירושלים 
בשנה החולפת )לפי סקר של “ידיעות אחרונות”(, 21% אומרים כי ביקרו בעיר רק פעם 
 76% לעבודתם.  בקשר  או  צבאי  שירות  במסגרת  בעיר  ביקרו  כי  אומרים  ו-7%  אחת, 

מכלל היהודים הישראלים אומרים כי ביקרו בכותל המערבי בשנה החולפת. 

פערים בתהליך עצמו:

במקרים אחדים הסתמכנו על הקהילות בתיעוד הסמינרים ובסיכומם בעבורנו, ובמקרים 
חוקרים של המכון  הסיכומים. במקצת הקהילות,  על  צוות המכון אחראי  היה  אחרים, 
בנוסף,  עצמן.  הקהילות  על-ידי  אורגנו  הסמינרים  באחרות  ואילו  הסמינרים,  את  הנחו 
ישנם הבדלים באורכם של הסמינרים, באינטנסיביות של הדיון וברמת הסיכומים. פרטים 

 תרשים 32 /  מספר הפעמים הממוצע בו ביקרו משתתפי הסמינרים 
בישראל, דיאלוג 2017
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מדינה
אוסטרליה

ברזיל
קנדה
צרפת

ישראל
שוויץ

ארצות הברית

התפלגות גיאוגרפית 

ההתפלגות הגיאוגרפית של הסמינרים )תרשים 31( היתה רחבה למדי. קהילות מכמה 
בצפון  היהודית  הקהילה  של  המרשים  הייצוג  הדיאלוג.  בתהליך  השתתפו  יבשות 
אמריקה )380 משתתפים( תואם את גודלה של האוכלוסייה היהודית שם.108 כמו בשנים 
יהדות  ייצוגה של   .)63( וברזיל   )69( גם מאוסטרליה  ייצוג משמעותי  לנו  היה  קודמות, 
אירופה בדיאלוג השנה היה נמוך מכפי שהיינו רוצים. בשנה הבאה אנו מקווים להגדיל 
את מספר הקהילות המשתתפות, ובינתיים ניסינו להתגבר על תת-הייצוג של קהילות 
ודעותיהם של  ישראל,  כי  לציין  חומרי הרקע הרלבנטיים. חשוב  ניתוח  אלה באמצעות 
ישראלים  על  הנתונים  מן  גדול  חלק  השנה.  בדיאלוג  בתת-ייצוג  נמצאות  ישראלים, 
שאובים מסקר הפלורליזם בישראל של המכון למדיניות העם היהודי, סקר נפרד שערך 

המכון במארס 2017, ואשר כלל כמה מן השאלות שנכללו בסקר הדיאלוג של 109.2017

עניין בישראל: 

סלקטיביות  קבוצות  של  מהַטָיה  סבלו  בדיונים  חלק  שנטלו  הקבוצות  כי  להניח  ניתן 
שיש להן עניין בישראל. לפיכך, התמונה הכללית שמתקבלת מסמינרים אלה נוטה, בלי 
ספק, להדגיש עמדות של אותם חברים בקהילה היהודית העולמית שבעבורם ישראל 

תרשים 31 /  התפלגות גיאוגרפית של משתתפי הסמינרים, דיאלוג 2017
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זרם דתי
אורתודוקסימסורת קונסרבטיבי רפורמי חילוני 

תרשים 30 /  השתייכות לזרם דתי של משתתפי הסמינרים, דיאלוג 2017

גם  יותר,  צעירים  משתתפים  של  קבוצות  כמה  כללנו  הקודמות  בשנתיים  יותר.106 
במסגרת של חלק מן הקהילות וגם בקיום מספר קבוצות סמינר באמצעות תאי “הילל” 
בקולג’ים, תוכניות שנת חופש בישראל ותכניות שנת חופש ישראליות. השנה, מסיבות 
בדיון(,  שהועלו  מסוים,  פוליטי  אופי  בעלי  הרגישים,  הנושאים  בשל  )חלקית  שונות 
בהרבה  נמוך  השנה  בדיאלוג  הצעירים  המשתתפים  שיעור  דומה.  להצלחה  זכינו  לא 

משיעורם בקהילה, וקולם איננו זוכה לייצוג נאות )תרשים 29(. 

הרכב דתי 

וגם  הקודמות  בשנים  חרדים,  משתתפים  מאוד  מעט  כלל  המכון  שהוביל  התהליך 
מציג   30 תרשים  בתת-ייצוג.107  מאופיינים  הם  הקהילות  שברוב  כך  השנה,  בדיאלוג 
באופן ברור את ההרכב הדתי הספציפי של הקבוצות. שיעור היהודים המגדירים את 
היהודית  באוכלוסייה  שיעורם  מאשר  יותר  בקבוצות  גבוה  כ”קונסרבטיבים”  עצמם 
מאשר  יותר  אף  גבוה  בדיאלוג  הקונסרבטיבים  של  חלקם  השנה  למעשה,   - הכללית 
בשנים קודמות; בהשוואה לכך, שיעור היהודים שאינם “רפורמים”, קונסרבטיבים” או 
“אורתודוכסים” בדיאלוג נמוך באופן משמעותי מחלקם באוכלוסייה היהודית הכללית. 
במונחים  )לא  דתית”  “משוייכים  יותר  היו  בדיאלוג  המשתתפים  אחרות,  במילים 
הממוצע. היהודי  מאשר  והזדהות(  זהות  של  במונחים  אם  כי  מצוות  שמירת   של 
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גיל
לא השיבו+65  50-64 30-49   18-29 

תרשים 29 /  הרכב הגילאים של משתתפי הסמינרים, דיאלוג 2017

כלל,  בדרך   – המבוססת  הקהילה  לכולן:  משותף  אחד  דבר  אולם  השונות.  הקהילות 
הפדרציה, אך לעיתים גם ארגונים אחרים – הייתה הגוף המארגן שאסף את המשתתפים. 
הדיון.  אודות  היהודי  העם  למדיניות  למכון  שדיווח  הגוף  הייתה  היא  רבים  במקרים 
מאחר שאנו מסתמכים על הדו"חות מהסמינרים בכל הקהילות, חשוב להכיר בעובדה 
שאלה דו"חות על גישות של יהודים המחוברים לקהילה היהודית המאורגנת, ולעיתים 
קרובות על גישות של יהודים בעמדות ההנהגה השונות בקהילה, והם לא תמיד מהווים 
או  רופף  היהודיים הממוסדים  לחיים  היהודים שהקשר שלהם  עמדות  השתקפות של 
בלתי קיים.103 אנו יודעים ממחקרים קודמים שחברים בקהילה מייחסים חשיבות רבה 
כחברי  והן  שלהם  האישיים  היהודיים  בחיים  הן  יותר  פעילים  היהודית,  לזהותם  יותר 
הקהילה, מחוברים יותר לישראל, ובמקרים מסוימים, גם נוטים להיות פחות ליברליים 
שמשתתפי  כך  על  למשל,  מצביע,  שאספנו  המידע  אחרות.104  יהודיות  קבוצות  מאשר 
הדיאלוג נוטים לבקר בישראל לעיתים תכופות הרבה יותר מאשר “היהודי הממוצע”.105 

באופן טבעי, מאפיינים אלה עשויים להשפיע על הגישות של משתתפי הדיאלוג.

קולם של חברי הקהילה הצעירים יותר:

בעלי  מאנשים  רבים,  במקרים  הורכבו,  הדיונים  לצורך  שהתכנסו  שהקבוצות  מאחר 
מעמד בכיר בקהילה, רבות מהן כללו פחות משתתפים צעירים, אשר זהותם היהודית 
בגילאים מבוגרים  יהודים  ובעוצמתה מן הזהות היהודית של  תכופות שונה בהרכבה 
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לאחר מכן המשיך הסמינר לחלקו העיקרי - מספר מקרי בוחן הוצגו למשתתפים לצורך 
דיון מעשי ומפורט יותר. הראשון נועד להבין מה הם הרגשות הנוכחיים של המשתתפים 
כלפי ירושלים. בשני, שהיה העיקרי מבחינת זמן הפעילות, נתבקשו המשתתפים “לבחור 
נועד  זה  מקרה  “מועמדים”.  ארבעה  בין  בחירה  להם  כשניתנה  לירושלים,  עיר”  ראש 
כפי  ירושלים  של  קונקרטית  מציאות  למול  המשתתפים  של  העדפותיהם  את  להבהיר 

שהיא כיום. המקרה השלישי התייחס לחזונות של עתיד אידיאלי לירושלים.

לאחר דיון מפורט בחלק מן המשימות חזר הדיון לשאלות המרכזיות שהוגדרו כמוקד 
העיקרי של דיאלוג 2017.

רואים את מצבה א.  בעולם,  יהודיים  ומנהיגים  או מעורבים,  “קשורים”,  יהודים  כיצד 
הנוכחי של ירושלים - תרבותית, דמוגרפית, פוליטית? האם הם רואים אותה כעיר 
או  גאווה באופן התפתחותה,  או כעיר השרויה בצרות? האם הם חשים  משגשגת 

חרדה לגבי עתידה?

ירושלים ליהודים אלה - במיוחד יהודים שאינם חיים בירושלים, ב.  עד כמה חשובה 
ועוד יותר מכך, אלה שאינם חיים בישראל )מבקרים ותיירים בדרך כלל רואים רק 
חלק קטן מירושלים, ולא תמיד הם מכירים את המורכבות המלאה של העיר( - ועד 

כמה הם מרגישים כמושקעים בעתידה?

הן ג.  ומה  לירושלים,  באשר  יהודיים  ומנהיגים  “קשורים”  יהודים  של  החזון  מהו 
המדינויות והעדיפויות שבהן יתמכו לצורך הגשמתו של חזון זה? 

לקבוצות הדיון הוצגו שאלות ספציפיות כגון: האם חיוני שבירושלים ישרור רוב יהודי 
בחלוקת  תתמוך  האם  יהודית?  מבחינה  רבגונית  להיות  לעיר  חשוב  כמה  עד  ברור? 
ירושלים בתמורה לשלום עם הפלסטינים? מהו התפקיד שעל יהודי התפוצות למלא 
בעיצוב עתידה של ירושלים? מהו הקשר שלך לירושלים כיום? כיצד אתה רואה בעיני 

רוחך “ירושלים עתידית” אידיאלית?

למשימות  בקשר  אלה  לנושאים  ביחס  דעותיהם  את  להביע  נתבקשו  המשתתפים 
שעליהן נסב הדיון בסמינר ואשר בו סופקו להם מידע ודוגמאות להשלכות ספציפיות 

של תשובות שונות לשאלות אלה. 

הַטָיה לטובת אוכלוסיית הליבה של הקהילה היהודית:

בעיקר  מסתמך  שהתהליך  תחילה  לציין  מחייבת  ומגבלותיו  יתרונותיו  התהליך,  הבנת 
גיוס  על  אחראיות  היו  הקהילות  המקומיים(.  הארגונים  )ועל  המקומית  הקהילה  על 
בין  ובגודלן  הקבוצות  בהרכב  משמעותיים  הבדלים  ישנם  לפיכך,  לסמינרים.  הקבוצות 
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נספח א: רקע על הסמינרים, 
יתרונותיהם ומגבלותיהם

דו”ח מיוחד זה של המכון למדיניות העם היהודי מבוסס על דיונים שנערכו בכל רחבי 
העולם היהודי אודות “ירושלים והעם היהודי: אחדות ומחלוקת”. הוא מבוסס גם על 
ומאמרים  ספרים  מסמכים,  מחקרים,  של  שפע  על  ומסתמך  מידע,  של  נרחב  איסוף 
שפורסמו בעבר. התייחסויות לחלק מחומרי הרקע שבהם השתמשנו מופיעות במראי 
המקום. המחקר הנוסף שימש בעיקר להבנת הרקע של נושאי הדיון, ואילו הסמינרים 
מקצוע,  אנשי  יהודיים,  מנהיגים  של  עמדותיהם  מהן  ראשון  מכלי  ללמוד  לנו  אפשרו 
נדבנים, פעילים ויהודים מעורבים בקהילה אחרים. מרבית הדיונים התקיימו בחודשים 

מארס ואפריל 2016.

לצד קבוצות הדיון, כל המשתתפים התבקשו למלא שאלון. מעבר לכך שהשאלון נתן 
לנו מידע נוסף וממוקד על גישותיהם של המשתתפים, הוא גם ִאפשר לנו להציג תמונה 
המשתתפים,  גיל  )כגון,  בתהליך  שהשתתפו  הקבוצות  של  יותר  ומפורטת  מדויקת 
השתייכותם הדתית ומספר הביקורים שלהם בישראל(. בנתונים אלה אפשר להשתמש 
גם לצורך השוואה בין המשתתפים בדיאלוג של המכון למדיניות העם היהודי השנה 
באמצעות  בכללותה,  היהודית  האוכלוסייה  ובין  קודמות  בשנים  המשתתפים  לבין 

השוואת הנתונים של כלל המחקרים.102

לעורר  עשויים  הרקע  ומחומרי  מהסקר  מהסמינרים,  שנבעו  המסקנות  טבעי,  באופן 
נוכל להציגן בלי להציג כמה תמרורי אזהרה, שיסבירו את  ולא  וביקורת,  הסתייגויות 

ההקשר שבו נערכו הסמינרים, ובלי להבהיר מה הן יכולות להשיג לבטח, ומה לא.

מבנה הסמינרים ותוכנם:

היו  המקרים  ובמרבית  לשעתיים,  וחצי  שעה  בין  נמשך  הסמינרים  של  המכריע  הרוב 
יותר,  דיון פחות מ-20 משתתפים. בקהילות שבהן היו משתתפים רבים  בכל קבוצת 

הם חולקו לקבוצות דיון נפרדות שתועדו בנפרד.

על  ונתונים  ההיסטורית,  חשיבותה  ירושלים:  על  רקע  נתוני  בהצגת  נפתח  הסמינר 
האוכלוסיות השונות החיות בירושלים, החל מראשית המאה ה-20 ועד היום. לאחר הצגה 
קצרה של הרקע, ולפני תחילת הדיון, התבקשו המשתתפים למלא את שאלוני הסקר. 
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יש הבדלים בין קבוצות שונות של ישראלים בנוגע לרמת הקשר עם יהדות התפוצות, 
יהדות  מצד  אפשרית  מעורבות  של  לקבלה  הנוגעות  בשאלות  גם  מכך,  וכתוצאה 
יותר לקבל  התפוצות בגיבוש המדיניות של ישראל. כללית, דומה שישראלים מוכנים 
מאשר  ליהדות  הנוגעים  בעניינים  ישראל  על  להשפיע  התפוצות  יהודי  מצד  ניסיון 
יותר  רודרמן,99  מכון  שערך  בסקר  וביטחון.  חוץ  לנושאי  ישירות  הנוגעים  בעניינים 
דנים  כאשר  בתפוצות  “להתחשב  הכנסת  על  כי  הסכימו  הישראלים  מכלל  מ-70% 
יותר  יהודי גדול  יהודי’”. בנוסף, תחושות של “שייכות” לעולם  ‘מיהו  בתחיקה דוגמת 
ישראלים  אצל  מאשר  יותר  ומסורתיים  )אורתודוכסים(  דתיים  ישראלים  אצל  חזקות 

חילונים.100

אולם לא תמיד ישראלים אלה, עם תחושות חזקות יותר של “השתייכות”, הם אלה שיש 
להם נטייה חזקה יותר להתחשב בדעותיהם של יהודי התפוצות. סקר פנימי שנערך על 
תתעלם  שישראל  רוצים  ישראל  יהוֵדי  מכלל   16% כי  מצא  תפוצות  לענייני  המשרד  ידי 
נושאי דת-מדינה, 39% מוכנים לקבל רמת  יהודי התפוצות על  לחלוטין מדעותיהם של 
התחשבות נמוכה, 33% יקבלו התחשבות רבה, ו-11% יסכימו לרמת התחשבות גבוהה אף 
יותר. כפי שניתן לצפות, בשאלה זו יש לרמת הדתיות השפעה רבה על השקפותיהם של 
ישראלים. ככל שהם יותר דתיים )אורתודוכסים( כך פוחתת נכונותם לקבל את הטענה כי 
על ישראל להתחשב בדעת יהודי התפוצות בנושאים אלה. יותר משליש מן הדתיים )34%( 
והחרדים )35%( דוחים כל השפעה של התפוצות על ענייני דת-מדינה בישראל.101 בדיאלוג 
יש  זו  בעיר  שדווקא  היא  הממצא  משמעות  כי  להזכיר  ראוי  לירושלים  ביחס  המתמקד 

ריכוז גבוה של יהודים ישראלים שנטייתם להתחשב בדעות יהודי העולם נמוכה יחסית.
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נכונותה של ישראל להיות 
מושפעת 

בעניינים  התפוצות  יהודי  מצד  התערבות  לקבל  מוכנים  ישראלים  שבה  המידה 
ישראליים קשה למדידה. בנושאים מסוימים דומה שהישראלים מוכנים יותר להקשיב 
בין  - פחות.92 היחסים  יהדות התפוצות, בעניינים אחרים  או לרעיונות מצד  לבקשות 
יהודים לא-ישראלים לבין ישראל השתנו במהלך השנים שחלפו מאז הקמת המדינה. 
אם בעבר, הרעיון שליהודי התפוצות תהיה השפעה של ממש על מדיניותה של ישראל 
נראה מוזר, בשנים האחרונות השתנו ציפיותיהם של יהודים בקהילות רבות.93 כיום הם 

מצפים לכך שתהיה להם השפעה כזו.94

התפוצות,  יהדות  עם  ליחסים  שיש  המהותית  החשיבות  את  מבינים  רבים  ישראלים 
ומתחילים להבין כי מתרחש שינוי באופיים של יחסים אלה. קבלה ישראלית רחבה - 
לפחות בתיאוריה - לביקורת על ישראל מצד התפוצות בלטה במספר סקרי דעת קהל, 
והיא סימן לכך שהישראלים אינם עיוורים לציפיות מצד התפוצות: “62% אומרים כי 
ופומבי את ישראל ואת המדיניות  יש הזכות לבקר באופן חופשי  ליהודים אמריקנים 

הישראליות; שיעור זה כפול משיעור הישראלים שחושבים אחרת”.95

ישראלים מגלים התנגדות לרעיון של  גם ראיות לכך שמספר משמעותי של  ישנן  אך 
מעורבות מצד התפוצות בעניינים ישראליים. בעלת הטור עירית לינור מחתה על ההחלטה 
“ביום  העצמאות.96  ביום  המרכזי  בטקס  משואה  ידליקו  התפוצות  של  נציגים   ששני 
ביציע  הוא  ישראלי  שאינו  אחד  לכל  הנאות  המקום  שני,  ואין  האחד  הנס  של  החג 
המבקרים”, היא טענה. רן ברץ, לשעבר יועצו של ראש הממשלה נתניהו, טען בפוסט 
מצד  “התחשבות  דורשים  הרפורמים  כי  הכותל,  משבר  בעקבות  בפייסבוק,  שהעלה 
הוא  בישראל  המכריע  שהרוב  העובדה  כלפי  התחשבות  אפס  “מגלים  אך  ישראל” 
הישראלי”.  הציבור  רוב  “נגד  הוא  כתב,  הוא  הכותל,  בעניין  המאבק  אורתודוכסי". 
כי “הממשלה לא בגדה  “מקור ראשון”, חגי סגל, טען במאמרו  עורך העיתון השמרני 

ברפורמים, משום שאין היא חייבת להם דבר”.97 

מאיומי  נחת  שבעו  שלא  אחרים,  וישראלים  הממשלה,  תומכי  חרדיים,  מנהיגים 
כולם  הכותל,  בעניין  הממשלה  החלטת  בעקבות  התפוצות  יהודי  של  ההתנתקות 
השמיעו הצהרות שדחו את זכותם של יהודי התפוצות להכתיב מדיניות לישראל. “אל 
“לא  והקונסרבטיבים.  כלפי הרפורמים  ידוע  ישראלי  רדיו  עלינו”, הטיח שדרן  תאיימו 

איכפת לי מה הם חושבים”, הוא אמר על יהודי אמריקה.98 
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השנים היו מבוססות על שיקולים פרגמטיים: האחת - החלטותיה של ישראל עשויות 
להשפיע על יהדות התפוצות, ושתיים - להחלטותיה של ישראל עשויה להיות השפעה 
ברוח  להתמקד  שנוטה  זו  היא  שלישית  אופציה  בישראל.  היהודית  התמיכה  על 
השותפות. ירושלים שייכת לכל היהודים, כל היהודים מגדירים מה הם ערכים יהודיים, 
ומכאן שבעת שישראל מקבלת את החלטותיה,   - יהודיּות  כל היהודים מגדירים מהי 

דיעות יהודי העולם צריכות להילקח בחשבון. 

כפי שניתן לראות בטבלה, כאשר מדובר בסכסוך מזוין - הנושא שבאופן אינסטינקטיבי 
הוא הפחות קשור ליהודיּות - משתתפי הדיאלוג בחרו בהנמקה פרגמטית להתחשבות 
)וכשליש מהם אף חשבו כי ישראל איננה צריכה להתחשב בעמדותיהם(. אך ככל שיש 
הרגשה שהנושא הוא יותר “יהודי”, כך ברורה יותר הנטייה לעבר השותפות שהנשאלים 
של  התרבותי  עתידה  על  בהחלטות  בשותפות  תומכים   51% קיומה:  את  מניחים 

ירושלים, 54% - ביחס לקביעה מי ייחשב ליהודי בישראל.

בעת בחינת אירועי החודשים האחרונים, ולאור תחושת המשבר ביחסי ישראל-תפוצות 
הגיור  בחוקי  בשינוי  ולתומך  הכותל  פשרת  את  להקפיא  הממשלה  החלטת  בעקבות 
בישראל, ממצא זה יכול ללמד לא מעט. רוב היהודים שמחו נגד החלטת הכותל אינם 
באים לכותל לעיתים תכופות, בוודאי לא על בסיס יומי או שבועי. לרוב יהודי התפוצות 

שמחו נגד שינוי בחוקי הגיור בישראל לא היה עניין אישי או קהילתי בתחיקה זו.89 

יהודי  הנהגת  ישראל.  ממשלת  ידי  על  נבגדים  חשו  אלה  יהודים  זאת,  למרות  אך 
רוזנבלט.90  גארי  הטור  בעל  כתב  לכך”,  טובה  סיבה  לה  ויש  נבגדת,  “חשה  התפוצות 
הרב ריק ג’ייקובס, נשיא התנועה הרפורמית, הצהיר: “אי-אפשר לראות את ההחלטה 
ַרָּבה לאורה ג’אנר-קלאוזנר )רפורמית( והרב דני ריץ’ )יהדות ליברלית(  אלא כבגידה”. הַַ
“בגידה  היא  ההחלטה  כי  בריטניה”  של  הפרוגרסיבית  היהדות  “ברית  בשם  הצהירו 

ביהדות של ישראל ושל התפוצות”.91

“בגידה” היא הביטוי שמצפים לראות כאשר לפתע מתנפצת תחושת השותפות. תחושה 
זו השתקפה באופן ברור בשלושת הדיאלוגים האחרונים של המכון למדיניות העם היהודי. 
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עם זאת, סקר המכון השנה עשוי לַרֵּמז כי אפילו לעתידה המדיני של ירושלים יש משמעות 
“יהודית” החורגת מן השיקולים הישראליים, ועל כן, לדעת משתתפי הדיאלוג, עתידה 
המדיני של ירושלים אינו צריך להיות נתון להחלטתה הבלעדית של ישראל )תרשים 28(.

כי  לנו הזדמנות להסיק בביטחון  דומה, מספקות  שלוש השנים שבכולן הצגנו שאלה 
פרגמטיים  שיקולים  בשל  פחות  בדעותיהם,  שתחשב  מישראל  מצפים  העולם  יהודי 
ויותר בשל תחושה של שותפות. שתיים מן האופציות שהצענו לנשאלים בכל שלוש 

בעת 
ניהול 

סכסוך 
מזוין

בעת 
קביעת 

מי נחשב 
ליהודי 

בישראל 

בעת 
ההחלטה 

על עתידה 
הפוליטי של 

ירושלים 

בעת 
ההחלטה 

על עתידה 
התרבותי 

של ירושלים  

ממוצע 

ישראל אינה צריכה 
להתחשב כלל 

בדעותיהם של יהודים 
החיים מחוץ לישראל

31%6%18%14%17%

ישראל צריכה להתחשב 
בדעותיהם של 

יהודים החיים מחוץ 
לישראל בעיקר משום 
שהחלטותיה עשויות 

להשפיע על חיי יהדות 
התפוצות

38%18%21%19%24%

ישראל צריכה להתחשב 
בדעותיהם של יהודים 
החיים מחוץ לישראל 

בעיקר משום שירושלים 
היא עירם של כל 

היהודים/ כל היהודים 
מגדירים מה הם ערכים 

יהודיים/ כל היהודים 
מגדירים יהודיּות 

11%54%44%51%40%

ישראל צריכה להתחשב 
בדעותיהם של יהודים 
החיים מחוץ לישראל 

בעיקר על מנת לשמור 
על תמיכתם של יהודים 

אחרים.

21%22%17%17%19%

טבלה 1 /  ציפיות בנוגע למעורבות והשפעה של יהודי התפוצות, בחלוקה 
לנושאי הדיאלוגים השונים שערך המכון למדיניות העם היהודי
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הנוגעת להחלטות תרבותיות. נוסח השאלה: כשאתה חושב על יחסי ישראל-תפוצות, 
האם באופן כללי אתה מאמין כי... 1. על ישראל להחליט כיצד ֵייָרֶאה עתידה המדיני/
יהודים החיים מחוץ לישראל 2.  ירושלים מבלי להתחשב בדעותיהם של  תרבותי של 
על ישראל להתחשב בדעותיהם של יהודים לא-ישראלים, בעיקר משום שהחלטותיה 
עשויות להשפיע על חייהם של יהודי התפוצות 3. על ישראל להתחשב בדעותיהם של 
 .4 היהודים  לכל  הקדושה  העיר  היא  שירושלים  משום  בעיקר  לא-ישראלים,  יהודים 
רוצה  בעיקר משום שהיא  לא-ישראלים,  יהודים  בדעותיהם של  ישראל להתחשב  על 

לשמור על תמיכתם של יהודים אחרים״. 

שתי  מ-2016,  זו  מ-2015,  )זו  השאלות  ארבע  לכל  התשובות  בין  משווה   1 טבלה 
רוצים  בתפוצות  יהודים  כי  ברור  באופן  מלמדת  היא  ראשית  מ-2017(:  השאלות 
שמשתתף  ככל  כי  מלמדת  גם  היא  שנית,  בישראל.  החלטות  בקבלת  בהם  שיתחשבו 
לרצות  נטייתו  גוברת  כך  ל”יהודיּות”,  כקשורה  או  כנסבה  השאלה  את  לראות  נוטה 
כך, הדרישה להתחשב בהשקפה  יהדות התפוצות. משום  שישראל תתחשב בעמדות 
של יהדות התפוצות גבוהה יותר כשמדובר בשאלה מי ייחשב ליהודי בישראל מאשר 
כשמדובר בשאלה הנוגעת לאופן ניהול מלחמה על ידי ישראל. בשאלות ששאלנו השנה 
ניכר כי היהודים מצפים להשפעה יותר בנוגע לעתידה התרבותי של ירושלים מאשר 

בנוגע לעתידה המדיני. 

תרשים 28 /  ציפיות בנוגע למעורבות והשפעה של יהודי התפוצות בשאלת 
עתידה המדיני של ירושלים
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עתידן  לתכנון  בנוגע  להתבטא  זכות  יש  היהודים  לכל  כי  למי שמקבל את הטענה  גם 
ובאילו  בדיוק,  בעינה השאלה מהו תפקידם  נותרת  עדיין  ירושלים,88  ושל  ישראל  של 
ישראל.  של  החלטותיה  ועל  מדיניותה  על  להשפעה  לצפות  יכולים  הם  תחומים 
בדיאלוגים קודמים נטו יהודים רבים להבחין בין מדיניות הנוגעת לשאלות פוליטיות-
ביטחוניות )כגון הסדרי שלום עם הפלסטינים(, ומדיניות הנוגעות לתחומים תרבותיים-
דתיים )כגון הסדרים הנוגעים לפולחן של יהודים ליד הכותל(. כאשר מדובר בירושלים, 
לא תמיד קל לעשות את ההפרדה בשאלות כאלה )לדוגמה, האם עתיד הר הבית הוא 
בדיאלוג  שהמשתתפים  דומה  זאת,  למרות  תרבותית-דתית?(.  או  פוליטית  שאלה 

עושים הפרדה בין שני תחומים אלה. 

כ”בית”.  ירושלים  רואים את  יהודים החיים מחוץ לישראל  כפי שהראינו בפרק קודם, 
גם חשים  אלא  בעיר,  בבית כשהם  בהרגשה  רק כשמדובר  לא  כבית  אותה  רואים  הם 
עיצוב  על  דעה  להביע  הזכות  להם  להיות  שצריכה  ולכן  ביתם,  גם  היא  שירושלים 
עתידה המדיני והתרבותי. רק 16% מן המשתתפים בדיאלוג מאמינים כי ישראל צריכה 
להחליט על עתידה המדיני של ירושלים ללא התייחסות לעמדות של יהודי העולם. רק 
11% מהם מאמינים כי ישראל צריכה להחליט על עתידה התרבותי של ירושלים תוך 

התעלמות מדעת היהדות העולמית. 

בשני המקרים, הציע המכון שלושה טיעונים אפשריים לאלה החותרים להשפעה של 
התפוצות על עתיד העיר. 1. משום שעתיד ירושלים עשוי להשפיע על חייהם של יהודי 
התפוצות; 2. משום שירושלים קדושה לכל היהודים; 3. משום שישראל רוצה לשמור 
על תמיכתם של יהודי העולם. מהותית, אלה שלושה טיפוסים שונים של טיעונים: אחד 
בנוי על האינטרס של יהודי התפוצות, אחד על האינטרס של ישראל, ואחד על השותפות 
שבין שתי הקהילות היהודיות )ישראל והתפוצות(. כאשר היה מדובר בעתידה הפוליטי 
כטיעון  השותפות  בטיעון  בחרו  המשתתפים  רוב  ירושלים,  של  התרבותי  ובעתידה 

המצדיק מעורבות שלהם בקבלת החלטות הנוגעות לעיר. 

לפני שנתיים, בדיאלוג על ערכים יהודיים והשימוש בכוח ע”י ישראל בסכסוך מזוין נשאלו 
זהות  של  בעידן  היהודי  המנעד  על  בדיאלוג  שנה,  לפני  גם  דומה.  שאלה  המשתתפים 

גמישה נשאלו המשתתפים שאלה דומה.

השאלות, כמובן, היו שונות, בשל ההבדל בין הנושאים שבהם עסק כל אחד מהדיאלוגים. 
ישראל-תפוצות,  יחסי  על  “בחושבה  ב-2016 שאלנו אם  דומה מאוד.  אך המבנה היה 
האם על ישראל להתחשב בדעותיהם של יהודים לא-ישראלים לגבי הקביעה מי נחשב 
על  האם  ישראל-תפוצות,  יחסי  על  “בחושבה  אם  שאלנו  ב-2015  בישראל”.  ליהודי 
סכסוכים  מנהלת  היא  כאשר  לא-ישראלים  יהודים  של  בדעותיהם  להתחשב  ישראל 
והשנייה  פוליטיות  להחלטות  הנוגעות  אחת  שאלות,  שתי  הצגנו  השנה  מזויינים...”. 
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ציפיות בנוגע למעורבות 
ולהשפעה

של  כלשהי  רשמית  למרות  נתונה  ואינה  ישראל,  ממדינת  חלק  היום  היא  ירושלים 
מתשומות  לישראל  הצפויה  התועלת  על  להתווכח  אפשר  כך,  משום  היהודי.  העם 
להפוך  כוונה  שום  אין  ושלרובם  בישראל,  חיים  שאינם  יהודים  של  מפיהם  מדיניּות 
כי  ירושלים חלק מישראל, ברור שאפשר לטעון  אי פעם לאזרחים ישראלים. בהיות 
לדעותיהם של ישראלים בעניינים הנדונים יש יותר ערך מאשר לדעותיהם של אנשים 
החיים במדינות אחרות ובדרך כלל אינן נחשפים לרבים מן האתגרים שעל הישראלים 

להתמודד עימם.

שערך  הקודמים  הדיאלוגים  כל  )ובבסיס  הדיאלוג  שבבסיס  ההנחה  כן,  פי  על  אף 
המכון למדיניות העם היהודי( היא כי ישראל צריכה להתחשב בדעותיהם של יהודי 
העולם בנושאים מסוימים. המשתתפים בדיאלוג תומכים בתוקף בהנחה בסיסית זו. 
ידי ממשלת  בין אם על  ירושלים,  כי בעת עיצוב עתידה התרבותי של  הם מאמינים 
ואת  הדאגות  את  בחשבון  לקחת  יש  ירושלים,  עיריית  ראש  ידי  על  אם  ובין  ישראל 
נושאי העניין של יהודי העולם. יש יותר מסיבה אחת להצדקת הלך מחשבה זה, כפי 
יהודית  ישראל כמדינה  היה  בדו”ח שלו על הדיאלוג הראשון, שנושאו  שטען המכון 
ודמוקרטית. טענו אז – וטענה זו יפה גם לדיון על ירושלים - שחקירת הפרספקטיבה 

של כל היהודים על העניין הנדון נחוצה מן הסיבות הבאות:

ישראל מתיימרת להיות מדינה שבה לכל היהודים יש חלק. תכופות היא מכנה את א. 
ירושלים “בירתו של העם היהודי”,87 ולכן עליה להיוועץ ביהדות העולם על עניינים 

הנוגעים לירושלים.

ירושלים ב.  לפיתוח  משמעותי  באופן  תורמות  העולם  ברחבי  יהודיות  קהילות 
ומתבקשות להמשיך לתרום להצלחתה. כשותפים פעילים, ישראל תשכיל להיוועץ 
בהם כאשר היא דנה בעניינים הנוגעים לעיר העומדת במרכזה של הזהות היהודית.

בשל ניראותה של ירושלים כתופעה עולמית, עיר קדושה לשלוש דתות עולמיות, ג. 
יתכן כי עתידה עשוי להשפיע על תדמיתם של יהודים ברחבי העולם כולו. 

לאופייה של ירושלים יש פוטנציאל להשפיע על הדרך שבה ישראל קשורה ליהודים ד. 
יהודי התפוצות קשורים  יכול להשפיע על הדרך שבה  ברחבי העולם. אופי זה גם 

לישראל.
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מתנגדים להתיר לנשים להתפלל בכותל, בעוד שהמסורתיים מתחלקים כמעט שווה 
בשווה - 44% תומכים, 48% מתנגדים.” 

בסקר שנערך ב-2017 על ידי מכון שכטר הוצגה שאלה אחרת: “האם יש להתיר לכולם 
להתפלל בכותל המערבי באופן שווה?” הפעם, 62% מן המשיבים השיבו בחיוב. 17% 
להעניק  אך  באתר,  להתפלל  לכל  שיאפשר  פתרון  ליישם  “יש  כי  אמרו  המשיבים  מן 
קדימות  לתת  יש  כי  אמרו   6.1% ומסורתי”.   אורתודוכסי  בסגנון  לתפילות  עדיפות 
לתפילות לא-אורתודוכסיות. 9% אמרו כי יש לאסור תפילות לא-אורתודוכסיות ואת 

התפילות של נשות הכותל.83

בעקבות החלטות הממשלה ביולי 2017 שאלה קרן רודרמן שאלה יותר כללית: “ראש 
הממשלה בנימין נתניהו הצהיר בפני הנהגת הקהילה היהודית בארה”ב כי ‘צריך שכל 
יהודי ירגיש כי הכותל המערבי שייך לו וכי כל יהודי ירגיש רצוי בישראל’. האם אתה 
מסכים או לא מסכים לכך שכל יהודי, לרבות רפורמים וקונסרבטיבים, ירגיש כי הכותל 
היהודיים  מהבוגרים   82% זו,  שאלה  על  בישראל?”  רצוי  ירגיש  יהודי  כל  וכי  לו  שייך 

בישראל ענו ב”מסכים.”84

ל”החלטות  מתנגדים  ישראל  מיהודי   63% כי  מצא  “חידוש”  האקטיביסטי  הארגון 
הממשלה הנכנעות לדרישות המפלגות החרדיות להשעות את ‘פשרת הכותל’ ולהעביר 
אקטיביסטי  אורתודוכסי  מרכז  מטעם  סקר  המנעד,  של  השני  בצד  הגיור”.85  חוק  את 
בקרב ישראלים חרדים ודתיים )אורתודוכסים( מצא כי 94% מכלל המצביעים החרדים 
“הבית  ממצביעי  ו-68%  וקונסרבטיבים,  רפורמים  עבור  רחבה  להקמת  מתנגדים 
היהודי” מחזיקים בהשקפה דומה. 94% ממצביעי ש”ס אמרו כי הרחבה היא “קו אדום” 

וכי על המפלגה לפרוש מן הקואליציה אם תיושם הפשרה.86
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זרם דתי
אורתודוקסימסורת קונסרבטיבי רפורמי חילוני 

תרשים 27 /  עמודות משתתפי הדיאלוג לפשרת הכותל בחלוקה לזרמים דתיים

)סקר הוועד היהודי האמריקאי מספטמבר 2017, מצא תמיכה של 73%  את הפשרה 
מיהודי ארה״ב ברחבה לתפילה מעורבת בכותל(. 

ונחוץ על  עוד יש לציין את העובדה - הלא מפתיעה - כי הסדר הכותל נחשב כדחוף 
ידי יהודים רפורמים וקונסרבטיבים – ועל ידי חילונים הנוטים להביע אהדה כלפי כל 
מה שמזוהה עם הממסד האורתודוכסי )תרשים 27(. יותר מ-80 אחוז מן המשתתפים 
מן  בלבד   46% לעומת  הפשרה,  את  דיחוי  ללא  ליישם  תבעו  בדיאלוג  הרפורמים 
האורתודוכסים  המשיבים  בקרב  אפילו  כי  העובדה  לציון  ראויה  אך  האורתודוכסים. 
לסקר הדיאלוג, מיעוט של 28% בלבד דוחה כל שינוי ורוצה לשמור על הסטטוס קוו 
ישראלים אורתודוכסים, שרבים מהם דחו את  בניגוד להשקפותיהם של  זאת  בכותל. 
הפשרה ואת הקריאה לשינוי אפילו תוך כדי התגובות הזועמות שבאו בעקבות החלטת 

הממשלה להקפיא את עיסקת הפשרה. 

דעותיהם של יהודים ישראלים בשאלת הכותל תלויות לא מעט בניסוח השאלה. בסקר 
בין  בשווה  שווה  בערך  “התפלגו  ישראלים  יהודים   ,2016 משנת  ישראלים  על  “פיו” 
אלה התומכים )45%( במתן רשות לנשים להתפלל בקול רם בכותל לאלה המתנגדים 
לכך )47%(”.82 לפי סקר זה, חרדים באופן כללי )81%( התנגדו להתיר לנשים להתפלל 
בקול רם בכותל המערבי. 55% מהישראלים החילונים תמכו בזכותן של נשים להתפלל 
)אורתודוכסים(  מהדתיים  שלישים  “שני  לכך.  התנגדו  מהם  ש-35%  בעוד  בכותל, 
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זו זכתה ג.  - אפשרות  השינוי בכותל חייב להיות גבוה בסדר העדיפויות של ישראל 
- בחירה  נזכיר  )ושוב  ברוב ברור של 69% מהמשתתפים שסימנו אותה כבחירתם 
זו נעשתה עוד לפני פרוץ המשבר(. כלומר, רוב ברור בקרב היהודים לא היו מוכנים 
המחפשים  ההחלטות  מקבלי  פרקטיות.  מסיבות  לא  גם  קוו,  הסטטוס  את  לקבל 
יכלו  הכותל  פשרת  הקפאת  בעקבות  שקמה  הגדולה  הזעקה  מאחורי  סיבות 
לזהות  היה  בכותל אפשר  בשינוי ההסדר  כ-70%  זו של  כאן. תמיכה  אותן  למצוא 
הוועד  יהודים אמריקנים שערך  לדוגמה, סקר דעת קהל של  גם בסקרים אחרים. 
מעורב  תפילה  אזור  ב”הקמת  תמכו   70% כי  מצא   2016 בשנת  היהודי-אמריקני 

לגברים ונשים בקירבת הכותל”.81

כמו ביחס לנושאים אחרים - והדבר משקף באופן ברור את התפקיד המרכזי והחזיתי 
של יהדות אמריקה בקרב על פשרת הכותל - דעתה של הקהילה היהודית-אמריקנית 
של  מדעתם  יותר  תקיפה  מארה”ב(  הדיאלוג  משתתפי  ע”י  שבוטאה  )כפי  זה  בנושא 
ברובם  קשורים  הדיאלוג  בקבוצות  שהמשתתפים  לכך  לב  לשים  יש  אחרים.  יהודים 
לקהילה היהודית הממוסדת, כך שסביר להניח שהם מודעים לנושא ולחלק מהמגבלות 
המסבכות את יישום הפשרה. למרות זאת, דומה שסבלנותם של 74% מהמשתתפים 
האמריקנים פקעה בהמתנה לצעד של ממשלת ישראל - ממצא שבוודאי היה בוטה עוד 
יותר אילו חזרנו על הסקר לאחר פרוץ המשבר בעקבות החלטת הממשלה להקפיא 

תרשים 26 /  עמדות משתתפי הדיאלוג לפשרת הכותל
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תרשים 25 /  רמת הקשר שחשים משתתפי הדיאלוג לכותל

משיבים

סקר המכון למדיניות העם היהודי - ישראל
סקר המכון למדיניות העם היהודי - דיאלוג עם היהדות העולמית

וה’עבודה’ שיש לעשות  האוכלוסייה החרדית, היעדר כבוד ליהדות לא-אורתודוכסית 
בתוך הקהילה היהודית בנושא זה של כבוד”, נאמר בדו”ח מן הדיאלוג במיניאפוליס. 
“אינני יכול לסבול יותר את המקום הזה”, אמר משתתף בדטרויט למנחה, בהתייחסו 
דתית,  מורכב. מבחינה  היא מקום  ירושלים  עלי.  החביב  אינו המקום  “הכותל  לכותל. 
מעשית, אין זה מקום שכל היהודים יכולים ללכת אליו”, הסביר משתתף בוושינגטון. 
בסאן פאולו, ברזיל, “משתתפים מסורתיים העלו את זכר הבעיות עם החרדים בשבתות 

בירושלים )אבנים שנזרקו על מכוניות( ואת עניין נשות הכותל”.

בהתייחסויותיהם  רבות  פעמים  הכותל  את  הזכירו  המכון  שערך  הדיונים  משתתפי 
וגם לטרוניות שיש להם בקשר שלהם  ולערך של העיר,  גם לחשיבות  לירושלים כסמל 
הכותל,  לפשרת  ביחס  אחת  ספציפית  שאלה  הציג  הדיאלוג  משתתפי  סקר  איתו. 
את  להקפיא  הממשלה  החלטת  בשל  להתרחש  העתיד  המשבר  את  חזתה  והתשובה 
הפשרה. בשאלה זו נתבקשו המשתתפים לשקול שלוש העדפות אפשריות )תרשים 26(:

מן המשתתפים, א.  רק 7%  - העדפתם של  הכותל  בקירבת  קוו  בסטטוס  שינוי  שום 
רובם אורתודוכסים;

העדפה של שינוי, אולם הסכמה עם הטיעון שלישראל יש עדיפויות אחרות, דחופות ב. 
יותר, בסדר היום שלה - 23% הסכימו עם עמדה זו, שבמהותה דמתה לעמדתו של 

ראש ממשלת ישראל בעת שהחליט על הקפאת הסכם הכותל;
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הולך לכותל, ויש שם מישהו מתפלל ובידו אייפון. הישן והחדש. אני שואל את עצמי 
ממתי נוהגים אנשים להתפלל בכותל, וכמה אנשים היו כאן לפַני?”

הדיאלוג  משתתפי  היהודים  שבו  נוסף  מקרה  היא  לכותל  הקשר  תחושת  למעשה, 
אליו.  קשורים  ישראל  שיהוֵדי  מכפי   – בליבם  לפחות   - בישראל  לאתר  יותר  קשורים 
שיעור היהודים בדיאלוג החשים קשורים מאוד לכותל )60%( עולה על שיעור הישראלים 
החשים כך )56%(. אך בולט עוד יותר הוא השיעור הנמוך של משתתפי הדיאלוג שאינם 
חשים בשום קשר לכותל )5%(, לעומת שיעור הישראלים שאינם חשים בשום קשר אליו 
יהודים ישראלים נשאלו לא מכבר  כי כאשר  זאת,  )תרשים 25(. חשוב לציין, עם   )13%(
על  הצביעו   61% בירושלים”,  ביותר  החשוב  האתר  הוא  לדעתך  “מה  קהל  דעת  בסקר 
הכותר המערבי. באותו סקר, 76% מיהוֵדי ישראל אמרו כי “ביקרו בכותל במהלך השנה 

החולפת”.80

אולם צל מעיב על תמונה ורודה זו של יהודים הקשורים לכותל. “התמונה של גברים 
של  ה’הגמוניה’  אודות  דאגה  שליליות,  הערות  מספר  עוררה  הכותל  ליד  ונערים 

זרם דתי
אורתודוקסימסורתי קונסרבטיבי רפורמי חילוני 

 תרשים 24 /  מידת ההסכמה עם הקביעה כי הגידול באוכלוסיה
הלא - יהודית מעלה את הסיכוי להתפרצויות אלימות
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מחלוקת הכותל כמקרה 
מבחן

תהליך הדיאלוג של 2017 התרחש כאשר כבר היה ברור כי “פשרת הכותל” - ההסכם73 
המערבי  הכותל  ליד  רשמית  מוכרת  שלישית  רחבה  הקמת  על  הממשלה(  )והחלטת 
לצורך קיום פולחן של יהדות לא-אורתודוכסית - נמצא בצרה בשל התנגדות החרדים 
ליישום התוכנית.74 אולם ההחלטה הסופית של הממשלה )ב-25 ביוני 2017( להקפיא 

את התוכנית, והזעם והאכזבה בשל כך, עדיין לא היו ידועים. 

לטענותיהם של יהודים לא-אורתודוכסים, בעיקר בארה”ב, אך גם בישראל 75 על אפליה 
מובנית בהקשר לרחבת הכותל יש היסטוריה משפטית, פוליטית ודתית ארוכה. הרבה 
הפך  זה  עניין  כלשהו,  יהודי  למנהיג  או  כלשהי  לתנועה  המעשית  מחשיבותה  יותר 
לסמל להזנחת האינטרסים והרגשות של יהדות התפוצות מצידה של ישראל. הוא הפך 
זירה  של  צמיחה  לאפשר  כוונות  על  בהצהירה  ישראל  של  לרצינותה  לקמוס  למבחן 

יהודית ציבורית רבגונית יותר, ולהתחשב יותר ביהדות העולם. 

משנת  ודמוקרטית  יהודית  כמדינה  ישראל  על  היהודי  העם  למדיניות  המכון  בדיאלוג 
2014, דיווחנו כי “הדוגמה של הכותל המערבי - דהיינו, אי-היכולת של נשים יהודיות לא-
אורתודוכסיות לקיים פולחן דתי בכותל באופנים העולים בקנה אחד עם הבנתן הן את 
היהדות - הועלתה לא פעם ע”י יהודים המאוכזבים מן ההעדפות הדתיות של ישראל, 
והוזכרה תכופות בסמינרים של המכון למדיניות העם היהודי”.76 מחקר קודם של המכון 
קבע כי “יהודים-אמריקנים צעירים אינם מרוצים מכך שברחבת הכותל שוררת הפרדה 
חמורה בין גברים ונשים, וכי האחריות לאכיפתה היא בידי רב אורתודוכסי המחיל על כל 

המבקרים את כללי ההתנגדות המתיישבים עם תפיסת היהדות שלו”.77

הולך  זה  ובאופן  במבחן,  ונכשלת  חוזרת  ישראל  העולם,  ברחבי  יהודים  של  בעיניהם 
ועולה ערכו הסמלי של העימות בכותל. חשיבותו בלטה כאשר הדיאלוג עסק בנושא של 
ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, וחשיבות זו נותרה בעינה בדיאלוג הנוגע לעתידה 

של ירושלים - אשר הסמל העיקרי שלה בקרב יהודים הוא הכותל המערבי.

על  שאלה  הוצגה  כאשר  בקליבלנד.78  משתתף  קבע  שלנו,”  הדת  לב  הוא  “הכותל 
בניו  קבוצה  דיווחה  בכותל”,  אישיות  חוויות  הזכירו  “אנשים  ירושלים  של  משמעותה 
ואחר  בוושינגטון,  והשראה”, אמר משתתף  רוחניות  יוצר תחושה של  “הכותל  יורק.79 
הוסיף כי “הכותל וכל מה שהוא מסמל” הוא מה שהופך את ירושלים למיוחדת עבורו. 
במלבורן, אוסטרליה, שיתף אחד המשתתפים בחוויה שלו: “נראה לי מדהים, כאשר אני 
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ירוק, הם הקבוצה היוצאת מן הכלל(, עקומת פעמון. המשמעות: קבוצות אלה נחלקות 
בירושלים  הלא-יהודית  באוכלוסייה  “הגידול  אם  בשאלה  ביניהן  וגם  בתוכן  גם  יותר 

מהווה בעיה” בשל הפוטנציאל להתפרצויות אלימות. 

בירושלים,  הדמוגרפית  במציאות  מביטים  הדיאלוג  משתתפי  כאשר  זה:  פרק  לסיכום 
הם מודאגים הרבה יותר מן הגידול במספר החרדים מאשר מן הגידול במספר הערבים. 
משתתפי הדיאלוג הסכימו יותר עם הקביעות החיוביות בנוגע לגידול האוכלוסייה הלא-
יהודית, והסכימו יותר עם הקביעות השליליות בנוגע לגידולה של האוכלוסייה החרדית. 

זרם דתי
אורתודוקסימסורתי קונסרבטיבי רפורמי חילוני 

תרשים 23 /  מידת ההסכמה של משתתפי הדיאלוג עם הקביעה 
שהאוכלוסייה החרדית מהווה נטל כלכלי על ירושלים, בחלוקה לזרמים דתיים
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גיל
 18-29   30-49 50-64 65+

תרשים 22 /  שיעור ההסכמה של משתתפי הדיאלוג עם הקביעה כי הגידול 
באוכלוסיות החרדית והלא-יהודית הוא חיובי משום שהוא הופך את העיר ליותר מגוונת 

בחלוקה לקבוצות גיל

הפלורליזם  על  שלילי  באופן  ישפיע  החרדית  האוכלוסייה  גידול  כי  מסכימים  יהודית 
היהודי בעיר )69% מן המשתתפים האורתודוכסים ו-64% מהמסורתיים מסכימים עם 

אמירה זו, בהשוואה ל-87% עד 91% בקרב הקונסרבטיבים, הרפורמים והחילונים(.

החרדית  באוכלוסייה  הגידול  כי  לקביעה  ביחס  קונצנזוס  שרר  הדיאלוג  משתתפי  בין 
תעסוקה  שיעור  יש  זו  שבאוכלוסייה  )משום  העיר  של  לעתידה  כלכלית  “בעיה  יוצר 
זו על-פי  נמוך ושיעור עוני גבוה(”. תרשים 23 מציג את התפלגות התשובות לשאלה 
השתייכותם של המשיבים לזרמים דתיים. הקווים כמעט צמודים זה לזה, ופירוש הדבר 
הוא שלגבי שאלה זו כמעט שאין שוני בין עמדות היהודים לפי השתייכות על הסקלה 
הדתית. כולם מסכימים שהגידול החרדי הוא “בעיה כלכלית” לירושלים. או כמו שניסח 
או  לתיכון  הולכים  לא  החרדים  מציאותי.  להיות  “צריך  ביץ׳:  בפאלם  משתתף  זאת 

למכללה”.

לשם השוואה, תרשים 24 מציג את התפלגות התשובות שניתנו על ידי יהודים מקבוצות 
ירושלים  של  הלא-יהודית  באוכלוסייה  “הגידול  לקביעה,  הדתית  הסקלה  על  שונות 
מהווה בעיה, משום  שבירושלים דו-לאומית יש סיכוי גבוה למעשי אלימות”.72 במקרה 
זה – כאשר מדובר בקביעה המציגה את נוכחותם של ערבים בירושלים כבעיה ביטחונית 
פוטנציאלית - התפלגות התשובות בהתאם לזרם הדתי מראה הבדלים משמעותיים. 
אנו רואים יותר שוני בין הזרמים, ואנו רואים )לגבי רוב הקבוצות - המסורתיים, בצבע 
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חרדים(, ובדקנו את המשיבים בהתאם להשתייכותם הדתית. ומה שאנו רואים כאן הוא 
שוב - אם כי במידה פחותה - ששיעור גבוה יותר של משתתפים אורתודוכסים הסכימו 
חיובי  הוא  הלא-יהודית,  באוכלוסייה  הגידול  לא  אך  החרדית,  באוכלוסייה  הגידול  כי 
יהודים  המשתתפים,  מנעד  של  השני  בצד  העיר(.  של  רבגוניותה  על  השפעתו  )בשל 
הלא-יהודית,  באוכלוסייה  הגידול  כי  מאמינים  וקונסרבטיבים,  חילונים  וכן  רפורמים, 

אך לא הגידול באוכלוסייה החרדית, הוא חיובי בשל השפעתו על רבגוניותה של העיר.

כפי  יותר.  אף  רב  השאלות  שתי  בין  הדמיון  גילאים,  לפי  התשובות  נבדקות  כאשר 
שניתן לראות בתרשים 22, רוב )53%( בקרב קבוצת הגילאים הצעירה ביותר, 18-29, 
חיובי  בה  )הגידול  הלא-יהודית  לאוכלוסייה  הנוגעת  החיובית  לאמירה  רק  מסכימים 
בגלל רבגוניות העיר(, והם גם הקבוצה שבה השיעור הנמוך של חיוב בנוגע לאוכלוסייה 
החרדית. פירוש הדבר: משתתפי הדיאלוג היותר צעירים מעריכים בחיוב את ערכה של 
עיר מגוונת של יהודים וערבים, אך הם אינם רואים ערך דומה בעירוב של יהודים לא-

חרדים וחרדים.

העובדה שהדור הצעיר )כפי שיוצג בדיאלוג( רואה את הגידול באוכלוסייה הלא-יהודית 
של ירושלים כהתפתחות חיובית איננה צריכה להפתיע, משום שהיא עולה בקנה אחד 
עם המידע שיש לנו על יהודים מהדור הצעיר ועמדותיו היותר ליברליות. מה שמעניין 
כאן הוא הסתירה לכאורה בין רצון לרבגוניות כשמדובר ביהודים וערבים, והיעדר רצון 

כזה כשמדובר בלא-חרדים וחרדים. 

הגידול  כי  מאמינים  בדיאלוג  המשתתפים  זו:  לכאורה  לסתירה  פשוט  הסבר  יש 
באוכלוסייה הלא-יהודית יוסיף לרבגוניותה של העיר - אך הם גם מאמינים כי לגידול 
באוכלוסייה החרדית לא תהיה השפעה דומה. הם מאמינים כי תוספת של עוד חרדים 
לתמהיל תהפוך את ירושלים, במרוצת הזמן, לא ליותר מגוונת כי אם לפחות מגוונות, 

בגלל התנגדותם של החרדים לרבגוניות.

השקפה זו באה לידי ביטוי ברור כאשר המכון ביקש ממשתתפי הדיאלוג להסכים או 
לא להסכים עם האמירה: “אם יימשך גידול האוכלוסייה החרדית, ירושלים לא תהיה 
עיר פלורליסטית המקבלת בסבר פנים יפות יהודים מכל הזרמים הדתיים”. 85% בסך 
הכל )31% “מסכימים במידת מה”, 54% “מסכימים בהחלט”( מבין משתתפי הדיאלוג 
תוספת  כי  סבור  המשיבים  בקרב  מכריע  רוב  הדבר:  משמעות  זו.  לאמירה  הסכימו 
של חרדים לירושלים תגרום לעיר להיות פחות מכניסת אורחים כלפי יהודים אחרים 
כעדיפות”,  פנים  ומאירת  פתוחה  יהדות  על  “דיברנו  מגוונת(.  פחות  שתהיה  )ומכאן 

הזכיר משתתף בניו יורק.71 

גילו  ואשר  אורתודוכסים,  או  כמסורתיים  שהזדהו  המשיבים  רוב  אפילו  למעשה, 
הלא- האוכלוסייה  גידול  פני  על  החרדית  האוכלוסייה  גידול  של  העדפה  )לכאורה( 
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תרשים 21 /  שיעור ההסכמה של משתתפי הדיאלוג עם הקביעה כי הגידול 
באוכלוסיות החרדית והלא-יהודית הוא חיובי משום שהוא הופך את העיר ליותר מגוונת

כי  הסכימו   )20%( זה  משיעור  ממחצית  פחות  ביחד.  לחיות  ההזדמנות  את  ולערבים 
חיובית.  הוא התפתחות  וגם החרדית,  גם הלא-יהודית  הגידול של שתי האוכלוסיות, 

3% בלבד הסכימו כי הגידול החרדי בלבד הוא התפתחות חיובית. 

בנוסף לאמירה הנוגעת להיבט החיובי/שלילי של “חיים ביחד” עם חרדים ועם ערבים, 
הבאה:  האמירה  עם  גם  להסכים  לא  או  להסכים  הדיאלוג  ממשתתפי  ביקש  המכון 
הופך  שהוא  משום  חיובית  התפתחות  היא  הלא-יהודית/חרדית  באוכלוסייה  ״הגידול 
דומות  היו  התשובות   ,21 בתרשים  לראות  שניתן  כפי  מגוונת”.70  ליותר  העיר  את 
באופיין לאלה שניתנו בשאלה הקודמת. כלומר, הרבה יותר משתתפים ראו את הגידול 
באוכלוסייה הלא-יהודית כהתפתחות חיובית מאשר מספרם של מי שראו את הגידול 

באוכלוסייה החרדית כתופעה חיובית. 

המשתתפים התחלקו כמעט שווה בשווה )51% לעומת 49%( באשר לשאלה אם הגידול 
באוכלוסייה הלא-יהודית הוא התפתחות חיובית )משום שהוא יהפוך את העיר ליותר 
מגוונת(. לעומת זאת הם נטו באופן ברור )74% לעומת 26%( להתנגד לטענה שהגידול 

באוכלוסייה החרדית של ירושלים הוא תופעה חיובית.

ל-4 קטגוריות  זו בחלוקת התשובות  גם שאלה  כפי שנהגנו בשאלה הקודמת, בדקנו 
לגבי  לגבי ערבים, חיובי  לגבי שניהם, חיובי  וחרדים כאחד, שלילי  לגבי ערבים  )חיובי 



תרשים 20 /  שיעור ההסכמה של משתתפי הדיאלוג עם הקביעה כי הגידול 
באוכלוסיות החרדית והלא-יהודית הוא חיובי בשל ההזדמנות לגור ביחד
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אלה המחייבים רק צמיחה חרדית )חושבים שהגידול במספר החרדים הוא חיובי(;ב. 

הוא ג.  הערבים  במספר  שהגידול  )חושבים  לא-יהודית  צמיחה  רק  המחייבים  אלה 
חיובי(;

אלה המחייבים גם צמיחה חרדית וגם צמיחה לא יהודית.ד. 

לאחר מכן בדקנו ארבע קבוצות אלה לפי השתייכותן הדתית, קרי, בדקנו איך קבוצות 
ירושלמית  הדמוגרפית  המציאות  את  מדרגות  הדתית(  השתייכותן  )לפי  יהודיות 
בשאלה זו. התוצאות, מבטאות את המציאות הבאה: הסיכוי שמשיבים אורתודוכסים 
לעומת  פי שלושה  גדול  חיובית,  כתופעה  בלבד  גידול האוכלוסייה החרדית  יראו את 
שאר הקבוצות. לעומת זאת, השיעור הגבוה ביותר מבין המשיבים הרפורמים )42%( 

רואים כתופעה חיובית רק את גידול האוכלוסייה הלא-יהודית. 

כאשר אנו מחלקים את משתתפי הדיאלוג לפי קבוצות גיל, אנו רואים כי ככל שעולה 
הגיל, כך עולה גם שיעורם של מי שאינם מזהים התפתחות חיובית דמוגרפית, לא ביחס 
לחרדים ולא ביחס לערבים. ומה שמעניין יותר: הקבוצה הצעירה ביותר, גילאי 18-29, 
מעורבים  חיים  לעומת  ערבים  עם  יהודים  של  מעורבים  לחיים  ברורה  העדפה  מראה 
של לא-חרדים עם חרדים. 49% מן המשיבים הצעירים הללו אמרו כי רק הגידול של 
האוכלוסייה הלא-יהודית )ערבים( הוא התפתחות חיובית, משום שהוא מספק ליהודים 
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החרדים מדאיגים יותר 
מאשר הערבים

השיח הנוגע לדאגות דמוגרפיות הוא תמיד רגיש, והדבר בלט ברבים מדיוני הדיאלוג 
השנה. הדמוגרפיה של ירושלים, כפי שצוין לעיל, עוברת תהליכים מהירים של שינוי, 
וגם בקרב  העיר(  עוזבים את  )שרבים מהם  גם בקרב תושביה  והדבר מעורר חששות 

משקיפים ממרחק.

מכלל  ובשיעורן  במספריהן,  גדלות  ירושלמים  של  קבוצות  שתי  לעיל,  שציַיּנּו  כפי 
האוכלוסייה, הרבה יותר מאשר קבוצות אחרות - ערבים וחרדים. המשתתפים בדיאלוג 
נתבקשו לדרג את רמת הסכמתם עם תשע אמירות הנוגעות לצמיחה המספרית של 
האוכלוסייה הלא-יהודית ושל האוכלוסייה החרדית בירושלים. כללית, רוב המשתתפים 
נטו לראות מציאות דמוגרפית זו כהתפתחות בעייתית. אולם מעניין לציין כי צמיחת 
באופן  יותר  כשלילית  הכלל(  מן  יוצאים  מספר  )להוציא  דורגה  החרדית  האוכלוסייה 
משמעותי מאשר צמיחת האוכלוסייה הלא-יהודית. החרדים, כפי שניסח זאת משתתף 

בוושינגטון, “קיצונים מדי”.

“התפתחות  הוא  הלא-יהודית  האוכלוסייה  גידול  לדעתם  אם  נשאלו  המשתתפים 
חיובית, משום שהיא מעניקה ליהודים ולערבים את ההזדמנות לחיות ביחד”, ולאחר 
מכן נשאלו אם הם חושבים שגידול האוכלוסייה החרדית היא “התפתחות חיובית משום 
יהודים את ההזדמנות לחיות ביחד”. תרשים 20  שהיא מעניקה לטיפוסים שונים של 
מראה כי 45% מסכימים שהגידול באוכלוסייה הלא-יהודית הוא “התפתחות חיובית” 
מבחינה זו )הזדמנות לחיות ביחד(,69 בעוד שרק 28% מסכימים כי הגידול באוכלוסייה 
)הזדמנות לחיות ביחד(. מובן כי ההפך  זו  החרדית הוא “התפתחות חיובית” מבחינה 
גם הוא נכון: מספר המשתתפים המתנגדים לאמירה כי הגידול במספר החרדים הוא 
במספר  הגידול  כי  לאמירה  המתנגדים  אלה  ממספר  יותר  גדול  חיובית  התפתחות 

הערבים הוא התפתחות חיובית )תרשים 18(. 

במגמה להבין טוב יותר את התשובות לשתי השאלות הללו שיש ביניהן קשר, חילקנו 
על  תשובותיהם  על  בהתבסס  כדלקמן,  סוגים  לארבעה  הדיאלוג  משתתפי  כל  את 
היא  החרדית  והאוכלוסייה  הלא-יהודית  האוכלוסייה  של  הצמיחה  האם  השאלה 
ביחד(.  לחיות  הזדמנות  ירושלים  לתושבי  נותנת  שהיא  )משום  חיובית  התפתחות 

החלוקה הייתה כזו:

החושבים א.  אלו  )דהיינו,  לא-יהודית  צמיחה  וגם  חרדית  צמיחה  גם  השוללים  אלה 
שהגידול בשתי אוכלוסיות אלה מהווה מציאות דמוגרפית שלילית(;
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גם באשר לנושאים כלכליים, מתגלה ספקנות של מרבית היהודים ביחס לתרומה של 
החרדית  הקהילה  את  רואים  הם  חזונם.  את  התואמת  עיר  ליצירת  החרדית  הקהילה 
מכלל  מ-90%  יותר  כבעיה.  דהיינו  כלכלית,  להצלחה  ירושלים  של  דרכה  על  כנטל 

משתתפי הדיאלוג הסכימו כי הנוכחות החרדית היא “בעיה כלכלית לעתיד” ירושלים. 

תרשים 19 /  תפיסות המשתתפים בדיאלוג בנוגע לגידול 
הדמוגרפי באוכלוסייה החרדית
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ביקור  ועבורם  לביקור,  הבאים  יהודים  של  מבחינת  מושכת  “פחות  תהפוך  היא  נמנע 
בירושלים הוא גם חופשה”.

כך, כאשר שאלנו משתתפים אם מציאות של קהילה חרדית גדלה והולכת בעיר היא 
“התפתחות חיובית, משום שהיא מעניקה ליהודים מטיפוסים מגוונים את ההזדמנות 
זו )32.2% התנגדו בתוקף, 39.6%  יותר מ-70% לא הסכימו עם קביעה  לחיות ביחד”, 
התנגדו במידת מה(. כאשר שאלנו אם השיעור הגדל של החרדים מהווה “התפתחות 
חיובית, משום שכך הופכת העיר להיות רבגונית יותר”, קיבלנו תוצאה דומה. רק 26% 

מן המשתתפים הסכימו עם הקביעה הזו )20.8% במידת מה, 5.2% הסכימו בהחלט(.

מוסיפה  איננה  כי קהילה חרדית  יהודים  בקרב  שתי תשובות אלה משקפות תחושה 
זו. למעלה  לרבגוניות  דווקא מהווה סכנה  כי אם  היהודיות,  לרבגוניות של האופציות 
מ-80% מבין משתתפי הדיאלוג הסכימו כי אם תימשך “מגמה זו” של גידול בנוכחות 
החרדית, “אזי ירושלים לא תהיה עיר פלורליסטית ומקבלת בסבר פנים יפות יהודים 
במהלך  המכון  שיזם  עיר׳  ראש  ׳בחר  בפעילות   .)19 )תרשים  הדתיים”  הזרמים  מכל 
׳משה׳,  בעד  ׳הצבעה׳  שקלו  אפילו  המשתתפים  מקרב  מאוד  מעטים  רק  הדיונים, 
המועמד הבדיוני החרדי. “משה - אפס קולות”, נכתב בדו”ח מוושינגטון. “איש לא גילה 

עניין כלשהו בהצבעה בעד משה”, דווח ממלבורן.

תרשים 18 /  מידת ההסכמה של משתתפי הדיאלוג עם 
הקביעה שהאוכלוסיה החרדית מהווה נטל כלכלי על ירושלים
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בדירוג הם ה”מתנחלים”, מסיבות ברורות(.

סבורים  אינם  הישראלים  החילונים  היהודים  מכלל   78% כי  המכון  מצא  סקר  באותו 
שחיים משותפים באותן שכונות של חילונים וחרדים הם דבר רצוי, וכי רוב הישראלים 
האחרים גם הם מסכימים, אם כי בשיעור נמוך יותר, שעירוב שכזה איננו רצוי )תרשים 
17(. החרדים עצמם, המהווים כ-10% מכלל יהודי ישראל, אומרים כי הם מרגישים בנוח 
“להיות עצמם” בישראל - יותר מאשר רוב הקבוצות הדתיות האחרות. אולם ישראלים 
אחרים אינם מרגישים בנוח בסביבת החרדים. בירושלים, שבה נוכחות החרדים בולטת 
יותר מאשר ברוב הערים האחרות, החשד כלפי חרדים הקיים בכל הערים הופך להיות 

יותר דרמטי. 

הדאגות שהעלו יהודים בדיאלוג בעת שדנו בנוכחותם של החרדים בירושלים היו משני 
כלכלית.  לחיוניות  הנוגעות  ודאגות  דתי,  לפלורליזם  הנוגעות  דאגות  עיקריים:  סוגים 
ירושלים - כך מאמינים רוב משתתפי הדיאלוג - צריכה להיות גם מושכת מבחינת יהודי 
העולם, וגם לשרת את יעודה כמרכזו של העם היהודי. החרדים תושבי ירושלים הופכים 
ה’הגמוניה’  מן  “דאגה  משתתפים  העלו  במיניאפוליס  לבעייתיים.  אלה  נושאים  שני 
ומן  לא-אורתודוכסית  יהדות  כלפי  כבוד  של  יחס  מהיעדר  החרדית,  האוכלוסייה  של 
מצידם”.  כבוד  של  יחס  לעורר  כדי  היהודית  הקהילה  בתוך  לעשות  שיש  ה’עבודה’ 
בלתי- באופן  אזי  ומלוכלכת”,  “ענייה  תהיה  ירושלים  אם  כי  משתתף  הזהיר  בשיקגו 

תרשים 17 /  היחס לשכונות מעורבות - חרדים וחילונים- בישראל
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 השאלה החרדית: 
תרבות וכלכלה 

היהודים  רוב  בין  המפריד  החריף  הניכור  את  המשתתפים  הביעו  ירושלים,  על  בדיון 
לבין המיעוט החרדי. כמעט בכל הקהילות, המשתתפים התייחסו לקהילות החרדיות 
במונחים שליליים, תיארו אותן באופנים שלא היו מתקבלים על הדעת ביחס לקבוצות 
שליטה  עם  בעיה  לי  “יש  מפעולותיהם.  תיסכול  וגם  חשש  גם  והביעו  אחרות,  רבות 
בסנט  משתתף  אמר  כבלתי-סובלניים”,  רואה  אני  שאותם  החרדים,  מצד  והשתלטות 
גיוון  ליותר  לדאוג  אך  ]בירושלים[,  יהודי  רוב  לקיים  “צריכים  היהודים,  אנו,  לואיס. 

באוכלוסייה היהודית על מנת לאזן את ההשפעה החרדית”, אמר משתתף בסידני.

אין לראות בכך הפתעה. במחקרים ובסקרים רבים מוכח כי הקהילות החרדיות בישראל 
יהודים  על  לא  לא-יהודים,  ישראלים  על  לא  יהודים,  ישראלים  על  לא   - אהודות   אינן 

לא-ישראלים. 

על  פרק  כללה   2016 לשנת  היהודי  העם  למדיניות  המכון  של  השנתית   ההערכה 
“החסמים להשתלבות המגזר החרדי  כי  הקהילה החרדית בארה”ב, שמסקנתו היתה 
משמעותיים.  הינם  העיקריים  לזרמים  המשתייכים  הקהילתיים  היהודיים  בארגונים 
היהודית  האוכלוסייה  לבין  החרדים  בין  מפרידות  מהותיות  אידיאולוגיות  מחלוקות 
ושירותים  צדקה  ארגוני  של  העצמית  החרדית  הרשת  קיום  ולאור  יותר,  הרחבה 
האתגר  טבעי,  באופן  אלה”.66  פערים  על  לגשר  החרדי  הצד  מן  מניע  אין  חברתיים, 
הגוברת  נוכחותם  שמציבה  לאתגר  זהה  אינו  בירושלים  החרדית  הנוכחות  שמציבה 
דומים  האתגרים  מן  כמה  זאת,  עם  הכללית.67  העולמית  היהודית  הקהילה  מן  כחלק 
- והקשיים שגם החרדים וגם היהודים הלא-חרדים נתקלים בהם בחפשם אחר שפה 

משותפת ובנסותם להסכים על אינטרסים משותפים אף הם דומים. 

בסקר הפלורליזם של המכון לשנת 2017 מצאנו )כמו בשנת 2016( כי החרדים בישראל 
בין  היא  לישראל  “שתרומתה  כקבוצה  הקבוצות,  שאר  כל  ידי  על  כמעט  נחשבים, 
 2.27 היה  ישראלים  יהודים  בקרב  קיבלו  שהם  הממוצע  הדירוג  ביותר”.68  הפחותות 
בסולם של 1 עד 4. הדירוג השני מהסוף )בתחתית הרשימה נמצאים ערבים מוסלמים, 
עם דירוג של 1.85(. הם דורגו אחרונים על ידי יהודים “חילונים לחלוטין”, שניים מהסוף 
על ידי יהודים “חילונים-מסורתיים”, במקום רביעי מהסוף על ידי “מסורתיים”. מעניין 
ערבים  ידי  על  גם  לישראל  תרומתה  מבחינת  האחרונה  כקבוצה  דורגו  הם  כי  לציין 
נוצרים ישראלים, ושניים מהסוף על ידי ערבים מוסלמים ישראלים )שאצלם, האחרונים 
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רק מה גורם ליהודים להיות אופטימיים או מודאגים ביחס לעתיד העיר, אלא גם איזו 
מן הדאגות הללו מטרידה יותר ומוצבת בעדיפות גבוהה, ואיזו מהן פחות קונקרטית.

מבין כל הדאגות שנדונו, הפלורליזם היהודי הוצב ברוב הקהילות במקום גבוה ביותר. 
לכך שלוש סיבות עיקריות:

יהודית א.  בירושלים  לצורך  יהודי העולם באשר  בקרב  יחסית  רחבה  קיימת הסכמה 
הנוגע  פרט  כל  על  יסכימו  שכולם  מכך  להסיק  שאין  מאליו  מובן  פלורליסטית. 
הניסוח  על  הסכימו  בצרפת  )משתתפים  העיר  של  הפלורליסטי  האופי  למימוש 
הכללי שיש להקצות לקונסרבטיבים ולרפורמים את ״השירותים הבסיסיים”(. אולם 
יש להבין מכך כי ישנה הסכמה רחבה על המטרה הסופית, שהיא ירושלים שאליה 
כל היהודים יכולים לחוש קשר חזק, ושבה כל היהודים יכולים למצוא דרך לבטא 

את יהדותם.

שאלה ב.  היא  היהודי  הפלורליזם  שאלת  כי  יהודים  בקרב  כללית  תחושה  קיימת 
“יהודית” - דהיינו שבשאלה זו יש להקשיב גם לקולם של יהודים לא-ישראלים. לא 
כל היהודים הלא-ישראלים חשים כי יש להם הזכות, או הצורך, להתעסק בשאלות 
הכלכלה  את  רואים  מהם  שרבים  משום  ירושלים,  של  הכלכלי  לעתידה  הנוגעות 
כתחום עיסוק של הרשות המקומית והמדינה, ולא של יהודים החיים בארץ אחרת. 
אולם פלורליזם יהודי בעיר שהינה מרכז העולם היהודי הוא נושא שיהודים חשים 

בנוח לדבר עליו. 

רעיון פשוט למדי, שלא ג.  יהודי בתור  רואים פלורליזם  בדיאלוג  יהודים שהשתתפו 
בנוגע  הישראלי-פלסטיני  הסכסוך  כמו  כנושאים  שלא  ליישמו.  במיוחד  מסובך 
לירושלים, שבהם מעורבים ענייני ביטחון, השתתפותם של צדדים נוספים, שיקולים 
בינלאומיים וכדומה - פלורליזם יהודי הוא עניין פנימי של יהודים, אשר בו מעורבים 

רק הרצון הטוב של יהודים ויכולתם לשתף פעולה ולהתפשר אלה עם אלה.
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סדר העדיפות, אזי שני הנושאים שלי הם פלורליזם דתי ושוויון לכל העמים”, אמר לנו 
“אני  לואיס.  בסנט  הזהיר משתתף  והולכת”,  גדלה  “אי-הסובלנות  יורק.  בניו  משתתף 
ֱהֵיה  לחיות.  ותן  ֲחֵיה  יהדות.  על  חושבים  הם  מה  להביע  זכות  יש  ליהודים  כי  מאמין 
משתתף:  אמר  ארבור  באן  אוסטרליה.  בסידני,  משתתף  אמר  אדם”,  בני  כלפי  סבלני 
“הייתי רוצה לחזק את הקשרים היותר פלורליסטיים”. בריו דה ז’ניירו ייחלו משתתפים 

ל”עיר יהודית פלורליסטית, גם לדתות אחרות”.

כאשר המשתתפים שיחקו את משחק ׳בחר ראש עיר׳, הם נטו למועמד )במשחק שמו 
היה ׳עומר׳( שנראה כסובלני ביותר מבחינה דתית לעומת מועמדים אחרים. הוא היה 
ו”לקדם בברכה את כל  יהודי פלורליסטי”  המועמד היחיד שהבטיח “להשקיע בחינוך 
הזרמים של היהדות ולתת להם מקום”. מועמד דמיוני זה נבחר כראש עיר בווסט פאלם 
ביץ’, במלבורן, במיניאפוליס, בסנט לואיס, בניו יורק, בציריך, בסאן פאולו, בקוריטיבה, 
ממספר  מכפליים  יותר  משתתפים,   18 עבורו  הצביעו  וושינגטון  בעיר  בקליבלנד. 
המשתתפים שהצביעו בעד המתחרה העיקרית שלו )׳עליזה׳, מועמדת ציונית-דתית(. 
אלה הם “שני המועמדים הסבירים”, הסכימה הקבוצה בבית-הכנסת בסאטון פלייס, 
וקונסרבטיבים”,  רפורמים  כלפי  “בלתי-ידידותית  היא  ׳עליזה׳,  ומצד שני,  יורק.65  בניו 
הסביר אחד מתומכיו של ׳עומר׳. הקבוצה כולה הסכימה כי “חשוב להיות פלורליסטית 
“דומה  היהודים”.  לכל  מקום  רוצים  אנו  אי-סובלנות,  רוצים  איננו   - בברכה  ולקדם 

שפלורליזם הוא הגורם החשוב ביותר”, הסביר אחד המשתתפים.

חשבו  בדיאלוג  מהמשתתפים  רבים  ופלורליסטית?  סובלנית  איננה  ירושלים  האם 
ו-2.  פרוגרסיבית,  יהדות  כלפי  בישראל  כללית  העדר-סובלנות   .1 על  הצביעו  הם  כך. 
חילונּות,  כלפי  והן  פרוגרסיבית  יהדות  כלפי  הן  בירושלים  ספציפית  העדר-סובלנות 
נתבקשו  הדיאלוג  בסקר  זו.  בעיר  וחרדים  דתיים  ישראלים  של  הגבוה  הריכוז  בשל 
או  ולהסכים  בירושלים,  חרדים  תושבים  של  הגדל  למספר  להתייחס  המשתתפים 
פלורליסטית  עיר  תהיה  לא  ירושלים  תימשך,  זו  מגמה  “אם  הבאה:  לקביעה  להתנגד 

המקבלת בסבר פנים יפות יהודים מכל הזרמים הדתיים”. 

בקונצנזוס כמעט מוחלט, הסכימו קרוב ל-85% מן המשתתפים כי התוצאה הצפויה מן 
המגמה הנוכחית תהיה עיר פחות פלורליסטית )עוד על כך בפרק להלן(� כשמוסיפים 
הנוכחיות  למגמות  בנוגע  הערכתם  את  כזו,  בעיר  היהודים  של  רצונם  את  לכך 
צריך  לא   - נכון  לא  בכיוון  מתפתחת  העיר   - רובם  של  הכללי  הסיכום  והשלכותיהן, 

להפתיע איש� 

אחת ממטרות המכון במשחק ׳בחר ראש עיר׳ הייתה לנסות ולחשוף לא רק מהו תוכן 
שהם  העדיפות  סדר  את  גם  אלא  שלהם,  ירושלים  על  חולמים  שיהודים  החלומות 
בוחרים תוך כדי ניווט בין שלל העדפותיהם הרבות. במילים אחרות, ניסינו לראות לא 
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דאגות בקשר ליחסים 
בין יהודים לבין עצמם/ 

פלורליזם
שנת 2016 ותחילת שנת 2017 נתנו ליהדות העולם הרבה הזדמנויות וסיבות לחשוב על 
היחסים בין יהודים לבין עצמם, ועל המתחים הפוטנציאליים המתלווים ליחסים אלה. 
במיוחד כאשר מדובר בירושלים, עיר שהיא חשובה לכל היהודים, אך בהדרגה הופכת 
יהודים  אלה.  פוטנציאליים  מתחים  להחביא  קשה  דתית-אורתודוכסית,  יותר  להיות 
מזהים אותם בכל מקום. הם מזהים אותם כאשר הם עוסקים בבעיית הכותל המערבי 
הישראלית  ברמה  שטופלה  בעיה   - הכותל(  לשאלת  מוקדש  זו  בעבודה  נפרד  )פרק 
הלאומית, אך היא מתרחשת בירושלים ומשפיעה על ירושלים. הם מזהים אותם כאשר 

הם מטיילים בעיר ורואים כיצד היא משנה את פניה הדמוגרפיים. 

בנמצא  היו  שלא  ודתיות  תרבותיות  אופציות  של  גדול  מגוון  ירושלים  מציעה  כיום 
בעשורים קודמים. אולם היא גם גורמת לישראלים וליהודים לא-ישראלים לחוש פחות 
מאשר  יותר  )ופוליטית(  דתית  מבחינה  שמרנים  בה  הגדלים  שהמגזרים  בעיר  רצויים 

הממוצע היהודי הכללי.

כפי שראינו קודם לכן, יהודים רפורמים נוטים להיות מודאגים מאוד לגבי הכיוון של 
ירושלים, והסיבה העיקרית לדאגתם היא פלורליזם דתי, כלומר החשש מפני היעדרו. 
ואין הם יחידים בכך. סביבה יהודית פלורליסטית היא הדבר שרוב משתתפי הדיאלוג 

מצפים לו.

הם מצפים  קודמים.  כפי שלמדנו ממחקרים   - כללי  באופן  מישראל  לכך  הם מצפים 
פלורליזם  בהסדרת  הכרוכות  המעשיות  הבעיות  כי  דומה  כאשר   - בירושלים  גם  לכך 
כזה בעיר הולכות ונעשות מסובכות ומורכבות יותר ויותר. הכותל, והיעדר זכות הגישה 
והתפילה לכל היהודים, אמר משתתף בניו יורק, מצביעים על “היעדר פלורליזם דתי 

בישראל”.64

בשנת 2014 דיווח המכון למדיניות העם היהודי מתוך כנס הדיאלוג בניו אורלינס כך: 
“במרוצת הדיון, הלך והתברר כי השאלה הבסיסית של פלורליזם בישראל היא הנושא 
העיקרי שאותו היה צריך להעלות מלכתחילה”. כמו היבטים רבים אחרים של הדיאלוג 
של  מיקרוקוסמוס  מעין  הייתה  בירושלים  היהודי  הפלורליזם  שאלת   ,2017 בשנת 
את  להבין  מנסים  אנו  ״אם  כולה.  בישראל  יהודי  פלורליזם  של  היותר,  הרחב  ההיבט 
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מבקרים בהר הבית )מסיבות דתיות, פוליטיות או אחרות. בסקר “ידיעות אחרונות”, 
75% מן היהודים אמרו כי מעולם לא ביקרו בהר הבית(.61 

במקביל להשקפות תקיפות-יחסית אלה, נגד חלוקת ירושלים, נגד שליטה פלסטינית 
מעניין  בירושלים,  ֶהְסֵדר  בניטור  בינלאומית  מעורבות  של  ודחייה  מפתח,  באזורי 
בנוגע להסדר שלום  יותר  ברורה  כי כאשר הוצגה למשתתפי הדיאלוג אמירה  לציין 
תיאורטי, הם הגיבו עליה בגישה שהיתה יחסית מקבלת יותר. הם נטו לקבל הסדר 

הכולל פשרה טריטוריאלית בירושלים. 

מדוע? משום ש”אינני רוצה לאבד שום חלק ממנה ]מירושלים[, אבל גם השלום הוא משהו 
שאינני יכול לאבד”, ניסח זאת משתתף באן ארבור. משתתף בוושינגטון אמר: “מבחינתי, 
שלילת בירה מהפלסטינים היא גורם המכשיל את העיסקה”. אחרים דיברו בלשון ברורה 
לא פחות כאשר הביעו את תמיכתם בהסדר שלום, תוך הבנה כי הצד הפלסטיני ידרוש 

פשרה בירושלים.

שלום  “במסגרת  הקביעה:  עם  להסכים  לא  או  להסכים  המשתתפים  נתבקשו  בסקר 
מוכנה  להיות  עליה  ההסכם,  מיתר  רצון  שבעת  תהיה  ישראל  אם  הפלסטינים,  עם  קבע 
 .)16 )תרשים  ישראלי”  שיפוט  תחת  מאוחדת  כעיר  ירושלים  של  מעמדה  על  להתפשר 
כ-60% מהם הסכימו עם קביעה זו. וכמובן, הסכמתם עשויה להיראות כאילו היא עומדת 
בסתירה לתשובות אחרות שהם נתנו. יחד עם זאת, בעינה עומדת העובדה כי למרות שרוב 
המשתתפים מתנגדים לחלוקת ירושלים,62 ואף שהרוב מתנגדים לשליטה לא-ישראלית על 
האזור הקרוי “האגן הקדוש”, יש עדיין רוב המוכן “להתפשר על מעמדה של ירושלים כעיר 

מאוחדת תחת שיפוט ישראל”, וזאת בנסיבות של הסכם שלום משביע רצון.63 



המכון למדיניות העם היהודי40

של ירושלים”, רבים מהם השיבו כי הם “בהחלט לא מסכימים”. אפילו בקרב משיבים 
 13% רק   - כזה  הסדר  בברכה  לקדם  מוכנים  היו  האחרים  מכל  שיותר   - “חילונים” 
“הסכימו בהחלט” להצעה זו, בעוד ש-61% התנגדו לה, בין “במידת מה” ובין “בהחלט”. 
בקרב האורתודוכסים, הקבוצה החשדנית ביותר כלפי הצעה זו, 72% התנגדו “בהחלט” 

לקבל כוח בינלאומי בירושלים, ורק 14% הסכימו לכך “במידת מה” או “בהחלט”. 

מוקדם  הצגנו  )שכבר  העובדה  לאור  מיוחד,  לציון  ראוי  הבית  בהר  בשליטה  זה  רצון 
יותר( שעל פי ממצאי המכון רמת הקשר של יהודים )במיוחד בישראל( לאתר זה, שיש 
לו משמעות היסטורית ודתית גדולה, איננה גבוהה במיוחד )תרשים 15(: קרוב ל-40% 
מן הישראלים חשים “כלל לא קשורים” להר הבית, ובסקר של “ידיעות אחרונות”, 21% 
אמרו כי הר הבית הוא האתר החשוב ביותר בירושלים, בהשוואה ל-61% שהגדירו כך 

את הכותל המערבי.

בקרב יהודים לא-ישראלים שהשתתפו בדיאלוג, רמת הקשר להר הבית גבוהה יותר, 
כאשר כמחצית מהם חשים “קשורים” או “קשורים מאוד” להר הבית. בממוצע, קל 
לכותל  בהשוואה  אליו,  חזק  קשר  חשים  שיהודים  אתר  איננו  הבית  הר  כי  לראות 
בשל  הפתעה,  בכך  לראות  שאין  יתכן  כללי.  באופן  העתיקה  לעיר  או  המערבי 
הקונוטציה הפוליטית היותר שנויה במחלוקת לגבי שליטתה של ישראל בהר הבית, 
וגם משום שיהודים רבים הבאים לבקר בירושלים הולכים אל הכותל אך לעולם אינם 

תרשים 16 /  מידת ההסכמה עם הסדר הכולל פשרה טריטוריאלית
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הישראלי-פלסטיני,  הסכסוך  של  בניואנסים  לעסוק  עברו  השאלות  כאשר  אולם 
והאם צריכה להיות פשרה שתחלק את  בידי מי תהיה השליטה על העיר,  ובשאלה 
העיר בין ישראל לבין הפלסטינים, ההבדלים בין השקפותיהם של משתתפי הדיאלוג 

נעשו ברורים יותר.

ובכל זאת, היו שאלות שאפשר היה למצוא ביחס להן מידה של קונצנזוס. רוב ברור של 
קרוב ל-75% מכלל המשתתפים טענו כי “הר הבית חייב להישאר תחת שיפוט ישראלי” 
 34%( אי-פעם”  תחולק  שירושלים  “אסור  כי  הסכימו  גם   56% של  רוב   .)14 )תרשים 
אמר:  לואיס  בסנט  משתתף  מה”(.  במידת  “מסכימים   22% מלאה”,  “הסכמה  הביעו 
אולי  העתיקה.  בעיר  לא  הבית.  הר  לא  אך  לפלסטינים,  בירה  של  לסוג  מתנגד  “אינני 
ירושלים”. בשיקגו השמיע אחד המשתתפים השקפה דומה:  ברובעים המזרחיים של 
“אני חפץ בהסכם שלום, אך מסתייג ממצב שבו הר הבית נמצא בידיים פלסטיניות”. 
בריו דה ז’ניירו היו כאלה שחשבו כי “על נושא ירושלים אין לדון עם איש, וגם לא לשאת 

ולתת עליו עם הערבים. אין להסכים לחלוקה של ירושלים בין היהודים והפלסטינים”.

רצונם של היהודים להשאיר את הר הבית תחת שיפוט ישראלי מעניין כשלעצמו, ויתכן 
שהוא משקף את חוסר האמון שלהם בכך שכוחות לא ישראלים יכולים לשלוט על אזור 
את  שאלנו  כאשר  ואכן,  חופשי.  באופן  אליו  לגשת  יהודים  של  זכותם  על  ולשמור  זה 
משתתפי הדיאלוג אם הם מוכנים “לאפשר לכוח בינלאומי לשלוט על ‘האגן הקדוש’ 

תרשים 15 /  רמת הקשר של משתתפי הדיאלוג כלפי הר הבית

משיבים

סקר המכון למדיניות העם היהודי - ישראל
סקר המכון למדיניות העם היהודי - דיאלוג עם היהדות העולמית
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מטעם  סקר  זהות.50  לא  אך  דומות,  לשאלות  שונות  תשובות  סיפקו  אחרים  סקרים 
העיתון “ידיעות אחרונות” מצא כי 46% מכלל יהודי ישראל מתנגדים לפשרה כלשהי 
פלסטיני,  לשיפוט  הערביות  השכונות  את  שיעביר  להסדר  יסכימו   32% בירושלים, 
אך אומרים עוד כי “הר הבית והעיר העתיקה חייבים להישאר תחת שיפוט ישראל”, 
יהיו חלק מבירה של מדינה  וגם הר הבית  כי גם השכונות הערביות  15% מסכימים 
ישראל  מיהודי   67% כי  מצא  היום”  “ישראל  העיתון  של  סקר  עתידית.  פלסטינית 
מתנגדים להסדר הכולל “ריבונות פלסטינית חלקית בעיר העתיקה”. 84% מתנגדים 
לו אם  יתנגדו  רוב התומכים בהסדר  בעיר העתיקה.  לריבונות מלאה של פלסטינים 
לעסקה  המתנגדים  מן   87% פלסטינית,  לשליטה  הוא  גם  יעבור  המערבי  הכותל 
אומרים כי יעמדו בהתנגדותם גם אם משמעות הדבר היא כי לעולם לא יושג הסדר 

שלום עם הפלסטינים. 

מספר  בו  נכללו  אך  המדינות,  שתי  פתרון  על  שאלה  כלל  לא  ירושלים  על  הדיאלוג 
ויחסית  פשוטות,  היו  חלקן  בירושלים.  הקשורים  פוליטיים  נושאים  על  שאלות 
את  להעביר  זרות  מדינות  על  האם  השאלה  על  לדוגמה,  במחלוקת.  שנויות  פחות 
כ-62%  כאשר  ב”כן”,  השיב  המשתתפים  של  ברור  רוב  לירושלים,  שגרירויותיהן 
לירושלים”  שגרירויותיהן  את  להעביר  צריכות  המדינות  “כל  האמירה,  עם  הסכימו 

)התמיכה בכך היתה גבוהה בהרבה אצל גברים - 69%, לעומת נשים - 58%(.

תרשים 14 /  מידת ההסכמה של משתתפי הדיאלוג  שהר 
הבית צריך להיות בשליטה ישראלית
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יהודים לא-ישראלים נוטים לתמוך ב”פתרון שתי המדינות”. ב-2013 מצא מכון המחקר 
“פיו” כי “כשבעה מבין עשרה יהודים אמריקניים שאינם משתייכים לזרם דתי כלשהו 
כפי  בשלום,  לדו-קיום  להגיע  יוכלו  עצמאית  פלסטינית  ומדינה  ישראל  כי  חושבים 
רוב  זאת,  לעומת   .)62%( והקונסרבטיבים   )58%( הרפורמים  היהודים  רוב  שחושבים 
היהודים האורתודוכסים )61%( אינם חושבים כי פתרון שתי המדינות יפעל בהצלחה”. 
שלום,  על  מו”מ  בעת  לה  להיות  העשוי  ובפוטנציאל  בירושלים  דנים  כאשר  זאת,  עם 
יהדות ארה”ב  ברורה. בסקרי דעת קהל של  נעשית פחות  היהודיות  תמונת העמדות 
שערך הוועד היהודי-אמריקני, רוב הנשאלים נתנו תשובה שלילית לשאלה: “במקרה של 
שלום-קבע עם הפלסטינים, האם ישראל צריכה לגלות נכונות להתפשר בעניין מעמדה 
ירושלים כעיר מאוחדת תחת שיפוט ישראלי?” )ב-2011, 59% השיבו בשלילה(.56  של 
שונה,  נראית  היהודית-אמריקנית  דעת הקהל  J-Street, תמונת  ארגון  בסקרים שערך 
עם תמיכה בשיעור של 70% להסכם שלום שבו “שכונות פלסטיניות בירושלים יהפכו 
לחלק מן המדינה הפלסטינית החדשה, בעוד שבידי ישראל תישמר השליטה על הכותל 
המערבי ועל שכונות יהודיות בירושלים”.57 מחקר של גישות יהודיות-אמריקניות כלפי 
ישראל משנת 2010 מצא כי “51 אחוזים מהמשיבים התנגדו - לעומת 29 אחוז שתמכו 
- בפשרה בנושא מעמדה של ירושלים כעיר מאוחדת תחת שיפוט ישראלי”.58 מחבריו 
של מחקר זה הסבירו כי “כאשר כל שאר הגורמים נותרים קבועים... ההתנגדות לפשרה 
בעניין ירושלים עולה במקביל לשמרנות, ביקורים בישראל, ורקע דתי. התמיכה בפשרה 
הנשים  כאשר  משמעותי,  תפקיד  משחק  המגדר  גם  ולהשכלה.  לגיל  במקביל  עולה 

נוטות יותר להשיב ב’אינני יודעת’”.

אפשרי  הסדר  אודות  שונות  לשאלות  שונות  תשובות  נותנים  ישראלים  יהודים  גם 
של  הטרור  גל  במהלך  לאומי  ביטחון  למחקרי  המכון  ע”י  שנערך  סקר  בירושלים. 
2015-16 ובשנה שלאחר מכן בתקופה של רגיעה יחסית, סיפק מידע על הדרך שבה 
“במצב  נשאלו:  זה, המשיבים  בירושלים.59 בסקר  רואים הסדרים עתידיים  ישראלים 
הנוכחי, מהו לדעתך הפתרון הנכון לבעיית ירושלים?” ממצאי הסקר, לפי דו”ח המכון 
למחקרי ביטחון לאומי, “גילו כי 22% בקירוב מן הציבור הישראלי תומכים בהמשך 
בעיר,  שינוי  של  מסוימת  מידה  מעדיפים  שהשאר  בעוד  בירושלים,  קוו  הסטטוס 

לרבות ויתור ו/או פתרון חדש”. 

הפיסית  ההפרדה  חיזוק  תוך  קוו,  הסטטוס  בהמשך  “תמכו  כ-29%  זה,  סקר  פי  על 
הרשות  לשליטת  הערבית  השכונות  בהעברת  תמכו  כ-26%  ירושלים;  במזרח 
הפלסטינית; וכ-23% הביעו תמיכה בהקמת רשות מקומית נפרדת לשכונות הערביות 
בירושלים, תחת ריבונות ישראלית". למרות שהקמת רשות נפרדת לשכונות הערביות 
נפרדים שבדקו את  כי בשני סקרי דעת קהל  לציין  במיוחד  רעיון חדש, מעניין  היא 

היחס לרעיון זה נתקבלו ממצאים דומים.
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שאלות פוליטיות: שלום, 
שליטה, הכרה

בזירה  חיכוך  כנקודת  ירושלים  של  מרכזיותה  את  הבליטו  התפתחויות  שלוש 
הישראלית-פלסטינית בשנת 2016. 

הראשונה: באוקטובר 2016, ארגון אונסק”ו אימץ הצעת החלטה שהתעלמה מכל קשר 
יהודי להר הבית - ועוררה תגובה נזעמת מצידה של ישראל.48 ב-2017 חזר אונסק”ו על 

פעולה זו, בנוסח מרוכך במידת מה.49 

השנייה: הנשיא האמריקני הנבחר הלך בעקבות מועמדים קודמים לנשיאות בהבטיחו 
קודמים,  למועמדים  בניגוד  אך  לירושלים,  אביב  מתל  ארה”ב  שגרירות  את  להעביר 
טראמפ ויועציו טענו בעקשנות לאחר הבחירות כי הוא רציני בכוונתו ליישם מדיניות 
זה  ספציפי  בעניין  לפחות   - התגלה  טראמפ  הנשיא  זה,  דו”ח  פרסום  למועד  עד  זו.50 
טענו  הבכירים  יועציו  בכך.  להודות  שש  שאינו  למרות  קודמיו,  בעקבות  כהולך   -
אלא  בעבר,  שהיתה  כפי  מוצקה  נותרה  השגרירות  בהעברת  הנשיא  של  תמיכתו  כי 

שמימוש ההעברה נדחה בינתיים.51

השלישית: בסוף השנה הגדירה החלטה של מועצת הביטחון של האו”ם את בנייתן של 
שכונות יהודיות במזרח ירושלים כפעולה בלתי-חוקית של בנייה בשטח כבוש הנשלט 
על ידי ישראל. בנאום לאחר מכן, שבו הסביר מזכיר המדינה ג’ון קרי את החלטת ארה”ב 
“בירתן של  בעתיד  להיות  צריכה  ירושלים  כי  טען  הוא  על ההחלטה,  וטו  להטיל  שלא 
שתי המדינות, המוכרת בינלאומית בתור שכזו”.52 גם ההחלטה וגם הנאום עוררו תגובה 

תקיפה מצד בכירים ישראליים וגם מצד כמה מנהיגים יהודיים בארה”ב.53

יותר מהם  ועוד  )כגון דברים שהשמיע מנהיגה של טורקיה,54  ואחרים  מאורעות אלה 
עבור  גם  ירושלים  של  מרכזיותה  את  מבליטים   )2017 בשנת  הבית  הר  סביב  עימות 
לסכסוך,  הפוטנציאל  ואת  בכללותו(  הערבי  )והעולם  הפלסטינים  עבור  וגם  ישראל 
כולל סכסוך דתי, הנוגע לעיר. הם מבליטים גם את העובדה שמעמדה הבינלאומי של 

ירושלים בתור בירת ישראל הוא עדיין בגדר בעיה בלתי-פתורה.55 

בסכסוך  מרכזית  חיכוך  כנקודת  לירושלים  הנוגעת  זו  ובמיוחד   - פוליטיות  שאלות 
יהודים  קבוצות  עם  הדיונים  מן  בחלק  חשוב  מקום  תפסו   - הישראלי-פלסטיני 
ישראל  בין  שקיים  המתח  וכל  קיצונויות,  ושל  פרדוקסים  של  עיר  “זו  העולם.  ברחבי 

והפלסטינים מוכפל או אף גדל פי שלוש שם,” אמר משתתף בדיאלוג בניו יורק. 
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מסוגל לקבל ראש עיר ערבי בבירה היהודית”. בשיקגו טען משתתף כי “ירושלים ללא 
רוב יהודי תימצא תחת הסכנה של אובדן נשמתה”. בכמה קהילות העלו משתתפים 

דאגות בדבר ביטחונם של יהודים, אם העיר תהפוך פחות יהודית ויותר ערבית.47

תרשים 13 /  תפיסות המשתתפים בדיאלוג בנוגע לגידול 
הדמוגרפי באוכלוסיה הלא-יהודית
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אחר הזהיר, “אם לא-יהודים יהיו הרוב, הם יוכלו לזרוק את היהודים מחוץ לירושלים 
באמצעות הצבעה!”.

של  הלא-יהודית  “האוכלוסייה  הבאה:  הקביעה  את  למשתתפים  הצגנו  בדיאלוג 
וכיום היא מהווה למעלה משליש של  ירושלים גדלה בהתמדה בעשורים האחרונים 
כלל האוכלוסייה בירושלים”. לאחר מכן ביקשנו מהם להעריך בסולם של 1 עד 4, עד 
כמה גידול  זה של האוכלוסייה הערבית הוא התפתחות חיובית או שלילית )תרשים 
13(. רוב המשתתפים לא ראו מגמה דמוגרפית זו כחיובית. גם הקביעה “אני מעדיף 
שבירושלים ישרור רוב יהודי ברור” זכתה לתמיכה יחסית. הציון ההמוצע שלה היה 3 
)מתוך 4(, כאשר רוב ברור של 71% מהמשתתפים הסכימו איתה, 32% “במידת מה” 

ו-39% “בהחלט”.

באופן טבעי, הנושא של רוב יהודי בירושלים רגיש, כמו גם זה הנוגע לאפשרות של 
ראש עיר ערבי בירושלים – מה שהוצג במסגרת משחק הבחירות הדמיוני בדיאלוג. 
משתתפי הדיאלוג באן ארבור, מישיגן, התחבטו בנושא זה, וכמה מהם אף הביעו אי-
נוחות מעצם העלאת הנושא של רוב יהודי. אחד מהם העיר כי “זה נשמע לי גזעני”. אך 
במלבורן, אוסטרליה, למעלה מ-50% מן המשתתפים אמרו כי הם “לא יוכלו להצביע 
במדיניות  להתחשב  מבלי  וזאת  ירושלים,  העיר  ראש  לתפקיד  מוסלמי  ערבי  בעד 
“לא  עדיין  הפלסטיניות,  בשאיפות  התחשבות  שהביע  משתתף  לואיס,  בסנט  שלו”. 

 יהודים ולא יהודים בירושלים, 1922-2015 )באחוזים(

45�7% 42�3% 39�7% 26�6% 28�6% 30�2% 35�3% 37�2% 21�9%

1�3% 1�4%

54�3% 57�7% 60�3% 73�4% 71�4% 69�8% 54�7% 62�8% 78�1%

98�7% 98�6%

ירושלים המנדטורית, 
תחת שלטון בריטי

1922 1931 1946 1948 1961 1972 1983 1995 2008 2915 2015

 ירושלים המאוחדת, 
כולל שכונות ערביות

מערב ירושלים, 
שיפוט ישראלי 

 

תרשים 12 /  הרכב האוכלוסיה בירושלים בחלוקה לשנים

משיבים

סקר המכון למדיניות העם היהודי - ישראל
סקר המכון למדיניות העם היהודי - דיאלוג עם היהדות העולמית
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הלא-יהודית חיו מתחת לקו העוני, בהשוואה ל-24% מן המשפחות ו-43% מן הילדים 
באוכלוסייה היהודית”.45

לדאגות הן בנוגע לגידול חלקם של הערבים באוכלוסיית ירושלים והן בנוגע לתנאים 
הכלכליים הקשים שהערבים סובלים מהם, יש אפוא ביסוס במציאות )שאלת פתרון 
דאגה  הביעו  בדיאלוג  משתתפים  כמה  הבאים(.  הפרקים  באחד  תידון  המדינות  שתי 
לזהות  היה  וניתן   - מהם  באחד  בעיקר  התמקדו  שאחרים  בעוד  אלה,  נושאים  משני 

נימות פוליטיות כאשר משתתפי הדיאלוג שטחו את דאגותיהם.

למדינה  “אסור  כגון,  דברים  שאמרו  משתתפים  היו  הפוליטי  המנעד  של  אחד  בצד 
עולה בקנה אחד עם מה שאנו  זה  אין  כזה;  בעוני  לחיות  לבני אדם  להניח  היהודית 
משתתפים  ברזיל,  בקוריטיבה,  ארבור(.  באן  )משתתף  יהודיים”  כערכים  מגדירים 
יהיו  הערבים  פושעת.  רשלנות  קיימת  הערבית  לאוכלוסייה  “בנוגע  כי  ציינו  צעירים 
יינתן  ואם  צודקת  יותר  בצורה  אליהם  נתייחס  אם  היהודים  כלפי  עויינים  פחות 

לשכונותיהם אותו יחס הניתן לשכונות יהודיות”.46

האפשרות  ומן  הדמוגרפית,  המציאות  מן  בעיקר  המודאגים  אלה  היו  השני  בצד 
שבעתיד חלקם של הערבים באוכלוסיית ירושלים יגדל אף יותר. “אינני רוצה להישמע 
להסכמה  קיוויתי  אבל  בכולם.  להתחשב  רוצה  אני  קדומות.  דעות  כבעל  או  כגזען 
ביץ’.  בפאלם  משתתף  אמר  בירושלים”,  רוב  להוות  צריכים  שיהודים  כך  על  ברורה 

זרם דתי
אורתודוקסימסורת קונסרבטיבי רפורמי חילוני 

תרשים 11 /  הנושאים המעוררים תחושת אי נוחות ביחס לכיוון 
שבו מתפתחת ירושלים בחלוקה לזרמים דתיים
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דאגות מיחסי יהודים-ערבים
לפחות  של  דעתו  היתה  זו  בירושלים”,  אלים  מדיכוי  סובלת  הערבית  “האוכלוסייה 
משתתף אחד בדיאלוג, מניו יורק.38 “כאשר אני מבקר, אינני יכול להימנע מלהתמקד 
בסכסוך היהודי-ערבי”, אמר משתתף בוושינגטון. משתתף באוסטרליה טען כי יש צורך 
“להביא עוד יהודים להתגורר בעיר, במגמה ליצור איזון מול מספר הערבים המתגוררים 
אחר  משתתף  קבע  ביותר”,  המציקה  הבעיה  היא  ירושלים  במזרח  “האפלייה  בה״.39 
בניו יורק.40 במספר קבוצות - בניו יורק, באן ארבור ובאחרות - כמה משתתפים בחרו 
ב”מועמד” הערבי לראשות העיר שהצגנו להם במסגרת משחק בחירות שנערך במהלך 
הדיונים. הם עשו זאת משום שהמועמד הערבי, כפי שהסביר זאת אחד המשתתפים, 

“מגלה יחס של איכפתיות כלפי פתרון שתי המדינות”.41 

יחסי  על  הדיון  בעת  שהובעו  עיקריות  דאגות  שלוש  היו  הדיאלוג  משתתפי  ליהודים 
יהודים-ערבים בעיר:

לשפר א.  ישראל  של  וחובתה  ירושלים,  של  הערביים  תושביה  חיים  שבהם  התנאים 
תנאים אלה.

מספר התושבים הערביים בירושלים ומה משמעותו מבחינתה של העיר כמרכז של ב. 
חיים יהודיים.

 התפקיד שממלאת ירושלים בסכסוך הישראלי פלסטיני, והחלק שיש בו לערבייג. 
ירושלים.

 נוכחות של שיעור גבוה של ערבים בירושלים תורמת באופן משמעותי לעובדה שזו
לפי  כ”עניות”  מוגדרות  בירושלים  המשפחות  מן  משליש  יותר  יחסית.42  ענייה  עיר 
ברמה  מוניציפליים  שירותים  מקבלות  אינן  ערביות  שכונות  ישראליים.  סטנדרטים 
ההדרגתית  ההרעה  תחילת  את  אפרתי,  על-פי  מוזנחות.43  והן  הדעת  את  המניחה 
במצבם הכלכלי של ערביי ירושלים אפשר לזהות בשנת 2002, שבה החלה ממשלת 
מן  ירושלים  מזרח  של  שכונותיה  את  הפרידה  אשר  הביטחון,  גדר  בבניית  ישראל 
הכפרים הפלסטינים הסובבים את העיר ומן הגדה המערבית. עבור תושבי השכונות 
אחוזים(   19( החינוך  אחוזים(,   25( וההסעדה  המלונאות  בענפי  עבדו  אשר  האלה, 
ושירותים כלליים )19 אחוז(, הפרדה גאוגרפית זו הייתה מהלומה קשה, שמבחינות 

רבות היתה גורלית.

חיים  הערבים  מהילדים  ו-83.9%  ירושלים,  מזרח  של  הערבים  תושביה  מכלל   75.4%
מתחת לקו העוני, לפי נתוני האגודה לזכויות האזרח בישראל.44 ב-2011, על-פי מכון 
חיו מתחת לקו העוני. שיעור  בירושלים  “37% מן המשפחות  ישראל,  ירושלים לחקר 
באופן משמעותי  יותר  גבוה  היה  ירושלים  העוני בקרב האוכלוסייה הלא-יהודית של 
מאשר בקרב האוכלוסייה היהודית. 73% מן המשפחות ו-85% מן הילדים באוכלוסייה 
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שזיהו  משתתפים  ידי  על  בוטאה  הדתי  הפלורליזם  של  חשיבותו  הכל,  בסך  הכלכלי. 
עצמם לפי מסורות דתיות )רפורמים, קונסרבטיבים, אורתודוכסים(. שווה לציין כי רק 
שיעור מצומצם מבין המשתתפים בדיאלוג הדגישו נושאים אחרים. בין אלה היו “מצבה 

החומרי של העיר”, “חיוניות תרבותית”, “חיוניות דתית”, ועוד כמה נושאים. 

תרשים 10 /  הנושאים המעוררים תחושת אי-נוחות ביחס 
לכיוון שבו מתפתחת ירושלים
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ההערכות שנעשו על ידי המשתתפים מלמדות כי דאגות פנים-יהודיות עומדות בראש 
רשימת הנושאים הגורמים ליהודי העולם תחושת אי-נוחות ביחס לכיוון שבו מתפתחת 
הפלורליזם  ל”רמת  יהודים-ערבים.  מחלוקת  נושאי  עומדים  השני  ובמקום  ירושלים, 
דמוגרפיות  “מגמות  מצטרפות  העיקרית,  כדאגתם  אותה  שדירגו   31% עם   - היהודי” 
יהודיות” )21%(, מונח שהוא במקרים רבים שם-קוד להבעת אי-נוחות מן הדומיננטיות 
על  מצביעות  אלה  דאגות  שתי  ביחד,  בירושלים.  החרדית-אורתודוכסית  היהדות  של 
כך שרוב המשתתפים הבלתי-מרוצים בדיאלוג חושבים על ההרכב הדתי הפנים-יהודי 
של העיר כאשר הם מזהים תנועה של ירושלים “בכיוון הלא הנכון”. דגש חזק פחות, אך 

עדיין משמעותי, נוגע ליחסי יהודים-ערבים בעיר. 

מבחינה  ליברליות  להשקפות  הנוטים  דיאלוג  משתתפי  שאותם  בכך  הפתעה  כל  אין 
פוליטית ופרוגרסיביות מבחינה דתית - שונים בהערכתם ביחס לכיוון ההתפתחות של 

ירושלים מאותם תושבי ירושלים שנטייתם, הפוליטית והדתית גם יחד, שמרנית.

כפי שניתן לצפות, הדאגות של יהודים שונים מותאמות למספר משתנים זהותיים של 
המשיבים, שביניהם בולטת חשיבותו של השיוך הדתי )תרשים 11(. משתתפים חילונים 
יהודים-ערבים,  יחסי   - ׳חילוניים׳  מנושאים  בולט  באופן  יותר  מודאגים  היו  בדיאלוג 
רפורמים  משתתפים  זאת,  לעומת  הדתית.  הפלורליזם  מרמת  ופחות   - כלכלי  מצב 
למצב  יחסית  מעטה  תשומת-לב  והקדישו  הדתי,  הפלורליזם  מרמת  בעיקר  הודאגו 

זרם דתי
אורתודוקסימסורת קונסרבטיבי רפורמי חילוני 

תרשים 9 /  התפיסה לגבי כיוון ההתפתחות של ירושלים 
בחלוקה לזרמים דתיים
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זרם דתי
חרדיםדתיים מסורתיים, דתיים מסורתיים, לא דתיים חילוני 

20%34%

19% 11%
16%

תרשים 8 /  הרכב האוכלוסייה היהודית בירושלים, 2013

ל”כיוון לא נכון”. הקבוצות המחזיקות בהשקפה פסימית יותר ביחס לכיוון התפתחותה 
של ירושלים הן אותן קבוצות שיש להן ייצוג נמוך יותר בקרב היהודים בירושלים. 

בתרשים 9 ניתן לראות כי קרוב ל-80% מן היהודים החילונים והרפורמים טוענים כי 
ירושלים מתפתחת בכיוון לא נכון - אולי בשל הירידה הבולטת לעין של הקבוצות הלא-
אורתודוכסיות בירושלים. לעומתם, רוב של היהודים האורתודוכסים מאמינים כי העיר 
מתפתחת “בכיוון נכון” - יתכן ש-53% מהם אומרים זאת כי הם חשים יותר בנוח בעיר 

שאווירתה התרבותית עולה בקנה אחד עם האידיאולוגיה ועם התרבות שלהם עצמם.

להסביר  מתבקשים  הם  כאשר  הדיאלוג  משתתפי  שמביעים  הספציפיות  הדאגות 
של  מימד  עוד  ַמקנות  העיר  של  התפתחותה  לכיוונה  ביחס  השלילית  הערכתם  את 
אמינות לתיאוריה שעל פיה יהוֵדי ירושלים שבעי רצון מן העיר בדיוק מאותן סיבות 
המדאיגות יהודים במקומות אחרים. הסקר איפשר למשתתפים שחשבו כי ירושלים 
נכון לבחור בין שבע אפשרויות )בתוספת האפשרויות להוסיף  מתפתחת בכיוון לא 
הערות בכתב יד( על מנת להסביר את הסתייגותם מהעיר )תרשים 10(. האפשרויות 
דמוגרפיות  מגמות  כלכלי,  מצב  הדתי,  הפלורליזם  רמת  יהודים-ערבים,  יחסי  היו: 
יהודיות, מצבה החומרי של העיר, חיוניות תרבותית )לא מספקת(, חיוניות דתית )לא 

מספקת(. 
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ישנם סימנים שבהם אנו יכולים להיאחז בכדי להבין טוב יותר את התופעה הזו. הפשוט 
ביותר מביניהם הוא להביט בהרכב אוכלוסייתה של ירושלים, ולהשוותו להרכב היהודים 

המביעים שביעות רצון או אי-שביעות רצון מן הכיוון שבו מתפתחת העיר.

בירושלים,  דמוגרפיות  מגמות  שעניינו  דו”ח  ישראל  לממשלת  המכון  הגיש  אשתקד 
מאת הפרופ’ עוזי רבהון, עמית מחקר בכיר במכון.34 במסמך זה דּוַוח כי ערב הקמת 
ירושלים  איחוד  בעקבות  תושבים.   164,000 ירושלים  מנתה  ב-1946,  ישראל,  מדינת 
מונה  כיום  מיליון.  מרבע  יותר  קצת  על  עמד  העיר  תושבי  האזרחים  מספר  ב-1967, 

אוכלוסיית ירושלים כ-850,000 נפש, והיא העיר הגדולה ביותר במדינה.

באופן טבעי, עקב איחוד ירושלים )ובאופן חלקי בשל ההחלטה, שעדיין שנויה במחלוקת, 
התווסף  העיר(  של  המוניציפלי  בשטח  ערבית  אוכלוסייה  צפופי  רבים  אזורים  לכלול 
ירד  באוכלוסייה  היהודים  של  חלקם  לא-יהודים.  תושבים  של  גדול  סקטור  לירושלים 
מכלל  אחוז   62.8 על  עומד  הוא  וכיום  לרדת,  המשיך  הזמן  ובמרוצת  רבעים,  לשלושה 
בחלק  ואילו  יהודים,  הם  התושבים  כל  כמעט  העיר,  של  המערבי  בחלק  האוכלוסייה. 
כ-200,000  אבסולוטיים,  במספרים  התושבים.  מכלל  כ-40%  מהווים  יהודים  המזרחי, 
יהודים מתגוררים בשכונות היהודיות הנמצאות בחלק המזרחי של העיר ובעיר העתיקה.

היא שינויים דמוגרפיים, שהמשמעותי  גם  עוברת  ירושלים  האוכלוסייה היהודית של 
ביותר שבהם הוא הגידול המהיר בנוכחותו של המגזר החרדי בעיר. אף שמאזן ההגירה 
ריבוי  של  גבוהים  שיעורים  שלילי,35  מאזן  הוא  בירושלים  היהודים  כל  של  הפנימי 
טבעי מאזנים את ההגירה החרדית מירושלים ובהדרגה מגדילים את חלקו של המגזר 
החרדי בכלל האוכלוסייה היהודית בעיר. בתקופה שבין השנים  2006-8 לבין השנים 
2011-13, גדל שיעור החרדים בכלל האוכלוסייה היהודית בירושלים מ-29% ל-34%. 
של  היהודית  האוכלוסייה  מכלל  כ-10%  מהווים  החרדים  כי  זה  בהקשר  לציין  ראוי 
ישראל. במקביל לגידול חלקם של החרדים ירד חלקם של היהודים המסורתיים בכלל 
אוכלוסיית ירושלים )מ-33% ל-27%(.36 חלקם של היהודים החילונים נותר יציב. בסך 
הכל, ירושלים היהודית כיום היא עיר ובה רוב של יהודים אורתודוכסים שומרי מצוות 

)53%(, ועוד נתח גדול למדי של יהודים מסורתיים )27%(. 

הרכב זה של האוכלוסייה היהודית יוכל לספק לנו אחד המפתחות להבין מדוע יהודים 
היא  העיר  העיר.  מתפתחת  שבו  מהכיוון  אחרים  מיהודים  יותר  מרוצים  בירושלים 
שמרנית יחסית, מבחינה דתית ופוליטית )ב-2015, 79% מכלל בעלי זכות הבחירה בעיר 
הן  יחסית  ובהתאם, הקבוצות השמרניות  הנוכחית(,37  הימנית-דתית  בקואליציה  תמכו 
גם אלה שמדווחות על רמת שביעות רצון גבוהה יותר מכיוון ההתפתחות של ירושלים. 
אפילו בקרב יהודים החיים מחוץ לישראל, יהודים אורתודוכסים ומסורתיים נוטים להיות 
נכון”  “כיוון  בין  בשווה  שווה  בערך  מתפלגים  הם   - העיר  לעתיד  באשר  יותר  חיוביים 
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מגורים

ישראלים – יהודים 
המתגוררים 

בירושלים

ישראלים – יהודים 
שאינם מתגוררים 

בירושלים

יהודי התפוצות 
)על סמך סקר 

הדיאלוג ע"י המכון 
למדיניות העם 

היהודי(

תרשים 7 /  התפיסה לגבי כיוון ההתפתחות של ירושלים 
בחלוקה לשלושה מעגלי התייחסות

ובמילים אחרות: ישנן שתי דרכים עיקריות להבין את הבדלי העמדות ביחס לכיוון שבו 
מתפתחת העיר בין יהודים המתגוררים בירושלים לבין אלה שאינם מתגוררים בה. 

דרך אחת היא להניח כי ממבט שונה נובעת הערכה שונה של המצב. דהיינו, היהודים 
רואים מגמות  ולכן הם  יותר מאחרים,  אינטימית  בצורה  עירם  בירושלים מכירים את 
חיוביות שיהודים אחרים אינם יכולים לראותן )או שעדיין אינם יכולים לראותן(. אפשר 
גם לטעון, כמובן, ההפך: ההיכרות האינטימית של הירושלמים עם עירם מקשה עליהם 

לראותה בעיניים בהירות ומפוכחות - כפי שיהודים אחרים יכולים לראות מרחוק. 

כי  דהיינו,  המצב.  של  שונה  להערכה  גורמת  שונה  ציפייה  כי  להניח  היא  אחרת  דרך 
מה שהעם היהודי מצפה כאשר הוא עוסק בירושלים שונה ממה שמצפים רוב יהוֵדי 
וגם  שבירושלים  אלה  גם  היהודים,  שכל  ברור  עירם.  על  חושבים  הם  כאשר  ירושלים 
זאת,  ולחיים היהודיים. חרף  אלה שמחוץ לה, מכירים במרכזיותה של העיר לתרבות 
זו  שמרכזיות  רוצים  הם  שבו  באופן  נבדלים  הם  פרקטיות,  או  אידיאולוגיות  מסיבות 

תבטא את עצמה.

ההשערות  משתי  איזו  בביטחון  לקבוע  יכולים  איננו  מספקים,  בנתונים  מחסור  בשל 
)מבט שונה לעומת ציפיות שונות( מגדירה בצורה מדויקת את הסיבה שבגללה היהודים 
תושבי ירושלים מרוצים יותר מכל היהודים האחרים מכיוון ההתפתחות של העיר. אך 
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דאגות בנוגע להתפתחותה 
של ירושלים

ב”כיוון  מתפתחת  ירושלים  כי  מאמינים  הדיאלוג  ומשתתפי  בישראל  היהודים  רוב 
שגוי”. בניתוח התשובות לשאלה הנוגעת לכיוון שבו מתפתחת העיר )תרשים 7(, המכון 

למדיניות העם היהודי זיהה שלושה מעגלי התייחסות:

מהם  ו-71%   - העיר  של  ההתפתחות  מכיוון  מאוד  מודאגים  העולם  ברחבי  יהודים 
טוענים כי היא נעה בכיוון שגוי.

כיוון  על  יחסית  שלילית  דעה  יש  בירושלים  מתגוררים  שאינם  בישראל  ליהודים  גם 
ההתפתחות של העיר. 59% מהם טוענים כי היא נעה בכיוון שגוי.

יש דעה הרבה  בירושלים  - לתושבים היהודים  רבה  יש חשיבות  זו  ולעובדה   - ואולם 
יותר חיובית ביחס לכיוון ההתפתחות של העיר. רוב מקרבם - 55% - מאמינים כי העיר 
נעה בכיוון נכון. כלומר: לאנשים המכירים את העיר טוב מכל האחרים, הירושלמים, יש 
דעה חיובית יותר על כיוון ההתפתחות של העיר )חשוב לחזור ולהדגיש, בהקשר זה, 
כי הסקר של יהודי העולם הוא סקר הדיאלוג, בעוד שהסקר של הישראלים הוא סקר 

המשקף מדגם סטטיסטי המייצג את השקפותיהם של יהודים ישראלים(. 

אין ספק כי העובדה שרוב בקרב היהודים חושבים שהעיר מתפתחת בכיוון שגוי )אנו 
יהודים שאינם מיוצגים בדיאלוג בנוגע  יכולים להניח בביטחון יחסי כי השקפתם של 
לכיוון ההתפתחות של העיר תהיה שלילית אף יותר מזו של משתתפי הדיאלוג( היא 
עובדה משמעותית. אם ירושלים “צריכה להיות הכתובת המרכזית של העם היהודי”, 
כפי שטען משתתף מפאלם ביץ’, אזי תנועתה של כתובת זו בכיוון שגוי בוודאי שאיננה 
התפתחות חיובית. אם ירושלים היא “המרכז הרוחני, הדתי והלאומי” של העם היהודי, 
בוודאי שאיננה  בכיוון שגוי  זה  תנועתו של מרכז  אז  וצור במחקרם,  כפי שטענו שפר 

התפתחות חיובית.

מאות  של  עירם  גם  עדיין  היא   - תושביה  כל  מסך  בהרבה  גדולה  עיר   - ירושלים  אך 
אלפי תושבים. והעובדה כי הרוב )הקטן(33 של יהודי ירושלים מאמינים כי העיר דווקא 
נעה בכיוון הנכון גם היא משמעותית מאוד. הבדלים אלה בהערכת מצבה של ירושלים 

עשויים לייצר ויכוח בין יהודים אודות שתי שאלות חשובות:

מי מכיר את ירושלים יותר טוב?

למי שייכת ירושלים? 
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של  מעמדה  המשתתפים(,  מכלל   7.4%( בדיאלוג  המשתתפים  של  ביותר  הצעירה 
ישראל כבירה פחות חשוב באופן דרמטי מאשר בקרב הקבוצות המבוגרות יותר. פחות 
ממחצית ממשתתפי קבוצה זו אמרו שהעובדה שירושלים היא בירת ישראל היא עניין 
ייחסו  הרפורמים  המשתתפים  כי  לציין  ראוי  עוד  מאוד“.  “משמעותי  או  “משמעותי” 
חשיבות פחותה בהרבה למעמד ירושלים כבירת ישראל לעומת משתתפים מקבוצות 
“משמעותי  ישראל  כבירת  ירושלים  של  מעמדה  כי  אמרו  מהרפורמים   37% אחרות. 
מאוד“, בעוד שהקבוצות האחרות דירגו מרכיב זה כ”משמעותי מאוד” בשיעור הרבה 
יותר גבוה – חילונים 48%, קונסרבטיבים 55%, מסורתיים 72%, ואורתודוכסים - 32.63% 
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בעת שהמכון ניסה לזהות את המרכיבים ההופכים את ירושלים למיוחדת עבור יהודים, 
לדוגמה,  שונות.  השקפות  ובעלי  שונים  מזרמים  יהודים  בין  ברורים  הבדלים  נתגלו 
ו”חשיבות  “רוחניות  המונחים  דורגו  כ”חילונים”,  עצמם  את  שהגדירו  יהודים  בקרב 
דתית” בהערכת הקשר שלהם לירושלים נמוך למדי - כפי שניתן היה לצפות )בסולם 
של 1-4 הציון הממוצע של רוחניות היה 3.09 והחשיבות הדתית - 3.01, בעוד שהמונח 
״היסטוריה״ זכה לציון של 3.73(. יהודים רפורמים ייחסו למעמדה של ירושלים כבירת 
ל”חשיבות  שהקנו   )3.36( בהרבה  גבוה  לדירוג  בהשוואה   -  2.84  - נמוך  דירוג  ישראל 
ו”המירקם  העירוניים”  “החיים  כי  הסכמה  שררה  היהודים  קבוצות  כל  בין  דתית”. 
החברתי” הם המרכיבים הפחות חשובים במקומה המיוחד של ירושלים בתודעתם. עוד 

הסכימו כל הקבוצות כי “היסטוריה” היא המרכיב החשוב ביותר.

מירושלים, שאחד  גם סדרה של תצלומים  הוצגה למשתתפים  בדיוני הדיאלוג השנה 
מהם הדגיש את הצד התרבותי של העיר, אחר - את הצד הדתי, שלישי את הסכסוך 
בין התצלומים  “שלהם”  ירושלים  לזהות את  נתבקשו  וכו’. המשתתפים  היהודי-ערבי 
שום  לעצמנו  עושים  לא  )“אנו  השאלה  עצם  על  התרעמו  מהם  שחלק  ולמרות  הללו, 
טובה בכך שאנו מנסים לדרג אותם”, אמר משתתף בקליבלנד, אוהיו(,28 ברוב הקהילות 
התגובות היו דומות, כאשר הרוב בחרו בתצלום של הכותל המערבי, או בתצלום העיר 

העתיקה כולה. 

בדיאלוג באדלאייד, אוסטרליה, “התצלום החזק ביותר היה של כיפת הסלע והכותל”.29 
אינו  השאר  כל  המערבי.  הכותל   = “ירושלים  כי  משתתף  אמר  אוסטרליה,30  בסידני, 
אלא אזורים של תל אביב”. במיניאפוליס, “התצלום שהראה את הכותל, כיפת הסלע 
וקו האופק של ירושלים... עורר רגשות חיוביים של ירושלים במיטבה, עיר המותאמת 
אחת  היתה  זו  והכנסת”.  המערבי  “הכותל  אלה  היו  בפריז  שונות”.  דתות  למאמיני 
של  כבירתה  ירושלים  של  מעמדה  את  המייצגת  הכנסת,  שבהן  הבודדות  הקהילות 
המדינה היהודית המודרנית, הוזכרה כבחירה במקום גבוה על ידי המשתתפים. ברוב 
הקהילות האחרות, תצלום הכנסת לא עורר רגשות חיוביים )או אחרים( רבים. “הכנסת 
היא גוף חי, שאפתני”, היתה אמירה חריגה )מניו יורק(. אך קבוצות כמו זו של קליבלנד, 
- העיר”,  של  “ייחודה  “דת”,   "רוחניות”,  “היסטוריה”,  המשתתפים  הזכירו   שבהן 
את  כמסמלת  הכנסת  הנורמה.31  את  יותר  תאמו   - הקשר  של  העיקריים  כמרכיבים 
קרובות  לעיתים  הוזכרה  לא   - המדיני-רשמי  המרכיב   - כבירה  ירושלים  של  מעמדה 

בעת שהוצגו התצלומים.

מדינת  של  כבירתה  ירושלים  נקבעה  מאז  שחלף  הזמן  שבמרוצת  ייתכן  כן,  על  יתר 
ראויה  נחלשה.  דווקא  הרשמית  כבירה  לה  המיוחסת  המשמעות  המודרנית,  ישראל 
כך  יותר,  צעירים  היו  שהמשיבים  ככל  כי  נמצא  המכון  שערך  שבסקר  העובדה  לציון 
הקבוצה  בקרב  ישראל”.  כבירת  ירושלים  ל”מעמד  ייחסו  שהם  החשיבות  פחתה 
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וכאל עמיות, ופחות כאל רגש דתי. אשתקד, בדיאלוג על המנעד היהודי בעידן של זהות 
גמישה, הוקדש פרק שלם ל”מרכיבים העיקריים של היהודיות“,27 שבו ליקטנו והדגשנו 

נתונים מסקרים רבים שהצביעו על כיוון זה.

בין הסקרים שבהם השתמשנו היו גם הסקר שנעשה במסגרת הדיאלוג והסקר שנערך 
המכון  ביקש  הסקרים  בשני  המכון.  של  בישראל׳  ה׳פלורליזם  פרויקט  עבור  בישראל 
מן המשיבים לדרג את חשיבותן של ארבע הגדרות היכולות להסביר את משמעותה 
כל אחד  “באיזו מידה מהווה  היה:  נוסח השאלה בסקר הדיאלוג  עבורם.  היהדות  של 
מן ההיבטים הבאים של היהדות מרכיב עיקרי ביהודיּות: דת; תרבות; מוצא משפחתי; 
 5 ואילו  יהודיּות,  של  עיקרי  מרכיב  אינו”  “כלל  זה  היבט  כי  משמעו   1( לאום/עמיּות? 

משמעו כי היבט זה הינו “במידה רבה מאוד” מרכיב עיקרי ביהודיּות(.

ו”לאום/עמיות”  “תרבות”  הבא:  באופן  אלה  מונחים  ארבעה  דירגו  הדיאלוג  משתתפי 
נותרו   - ו״מוצא משפחתי״  - ״דת״  דורגו כגבוהים ביותר. ההגדרות היותר מסורתיות 
של  הגדרות  אותן  עם  יותר  נוח  חשו  הדיאלוג  משתתפי  ברור,  באופן  מאחור.  הרחק 
יהודיּותם שעלו בקנה אחד עם חיים לא-דתיים, לא-מסורתיים. וכפי שהעיר משתתף 
בדיאלוג בפילדלפיה בשנה שעברה “אנחנו משתמשים בהגדרות דתיות לצורך היותנו 

חלק מעם. אולם לרבים המהווים חלק מן העם הזה אין שום הרגשה של דת”.

תרשים 6 /  המרכיבים העיקריים של הקשר לירושלים
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המרכיבים העיקריים של 
הקשר

מדוע יהודים קשורים לירושלים? כמובן שאין מרכיב אחד ויחיד המסביר את הקשר של 
כל היהודים עם העיר. לירושלים יש ערך היסטורי, ערך דתי, היא בירתה של המדינה 

היהודית, והיא עיר תוססת, מגוונת, עם נופים, ריחות, צבעים ואקלים ייחודיים לה.

רוב היהודים שהשתתפו בדיאלוג המכון למדיניות העם היהודי הסכימו עם האמירה: 
“בעת שאני מבקר בירושלים אני חש ִהְתַעלּות”. 58% השיבו שהם “מסכימים לגמרי” עם 
האמירה, ו-28% “מסכימים במידת מה” )לעומת 11% אשר השיבו כי “אינם מסכימים 
במידת מה” ורק 3% שהשיבו “לגמרי לא מסכימים”(. ביטוי זה של רגשות התעלות חזר 
על עצמו גם באופן שבו יהודים תיארו את הקשר שלהם לעיר במהלך דיוני הדיאלוג. 
דיווחה  הראשון”,  ביקורם  בעת  אדירה  אמוציונלית  תגובה  תיארו  משתתפים  “מספר 
ישראל.  של  האמוציונלית  המיקוד  נקודת  היא  “ירושלים  אוסטרליה.  מלבורן,  קהילת 
ומראשית העידן הציוני”, קבע משתתף בסנט  ַעֵּמנּו, עוד מ-1948  היא עוף החול של 
לואיס, מיזורי. בוושינגטון נתן אחד המשתתפים ביטוי למה שהדגישו משתתפים רבים 
ביקרו.  שבו  המציאותי  המקום  עם  ירושלים  של  הרעיון  שביישוב  האתגר   - אחרים 
“כשאני חושב על ירושלים, אני מחבר את העיר השמיימית והארצית ביחד. אולם כאשר 

אני שם, אני נעטף בחיים היומיומיים הגשמיים, שהופכים את הכל למציאות”.

כאשר ביקשנו ממשתתפי הדיאלוג לדרג מ-1 עד 4 ואת משמעותם של מרכיבים רבים 
לאופן שבו הם רואים את ירושלים )תרשים 6(, מרכיב ההיסטוריה היה ראשון, ומרכיב 
“אני  להם.  שהוצעו  אחרים  מרכיבים  לעומת  בפער  אלה  שני   – שני  הרוחניות/דתיות 
חושב על ההיסטוריה בתור מה שהופך את ירושלים למיוחדת”, אמר משתתף ב׳היברו 
זו אחת הערים  יורק. “אם אני חושב על ההיסטוריה של ירושלים, הרי  ניו  יוניו קולג׳, 
חשוב,  עוצמה,  רב  הוא  היהודי  הסיפור  מגוונת;  היסטוריה  בעולם;  ביותר  העתיקות 
משמעותי,” אמר משתתף אחר. “היבטים אחרים לא נראים לי ייחודיים. חיים עירוניים 
כפי  לה,  ייחודית  ירושלים  של  שההיסטוריה  ברור  בעולם.  אחרים  במקומות  קיימים 
שתולדות חיי הן תולדות חיי שלי, וההיסטוריה של ירושלים נוכחת מאוד בחיי היומיום 
שלה”, אמר משתתף שלישי באותו דיאלוג.26 “תופעות היסטוריות ומדיניות הפכו את 

ירושלים ל’עיר מקודשת’, לא דתית”, טען משתתף בריו דה ז’ניירו, ברזיל. 

העובדה שהמונח ״היסטוריה״ הוא זה שחזר על עצמו פעמים רבות יותר מכל המונחים 
יותר כאל תרבות,  יהודים כיום מתייחסים ליהודיּותם  האחרים אינה צריכה להפתיע. 
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משיבים

סקר המכון למדיניות העם היהודי - ישראל
סקר המכון למדיניות העם היהודי - דיאלוג עם היהדות העולמית

נחלשים, גם כאשר ערכו רב מנקודת-ראות היסטורית, תרבותית ודתית. ברור שבנפש 
היהודית, לאורך הדורות חברון לא השתוותה בחשיבותה לירושלים. אולם חברון איננה 
שממנו  מחלוקת  הטעון  היחיד  המקום  ולא  שבדקנו,  היחיד  מחלוקת  הטעון  המקום 
ניתן ללמוד כי מצב של עימות מחליש את הקשר היהודי למקום. בנוסף לממצא בנוגע 
לחברון, מצאנו גם דירוג נמוך יחסית של קשר יהודי להר הבית - שגם הוא מקום בעל 

ערך גבוה ליהודים, אך שנוי במחלוקת מדינית עזה. 

בשאלת הר הבית, קיים פער בולט יותר מאשר בנושא חברון בין יהודים ישראלים לבין 
משתתפי הדיאלוג ברחבי העולם. בין הישראלים, קבוצה גדולה מאוד - 39% - אומרים 
כי הם מרגישים “קשר חלש מאוד” להר הבית. בין משתתפי הדיאלוג, הקבוצה החשה 
מנותקת לחלוטין מהר הבית קטנה בהרבה - 18%. אך אפילו בין משתתפי הדיאלוג, 
ל”ישראל”  או  אביב,  לתל  או  לירושלים,  מהקשר  משמעותית  חלש  הבית  להר  הקשר 
באופן כללי. בסולם שבין 1 ל-4, כאשר 4 מסמל את הקשר החזק ביותר, חברון מקבלת 
)3.1(, העיר  )3.8(, תל אביב  ממוצע של 1.9 והר הבית ממוצע של 2.5, בעוד שישראל 

העתיקה בירושלים )3.4( והכותל המערבי )3.4( מדורגים גבוה יותר באופן משמעותי.

תרשים 5 /  רמת הקשר של משתתפי הדיאלוג לחברון
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משיבים

סקר המכון למדיניות העם היהודי - ישראל
סקר המכון למדיניות העם היהודי - דיאלוג עם היהדות העולמית

את הקשר שלהם לירושלים “ברמה גבוהה”, שיעור נמוך בהרבה - 38% - בחרו לתאר 
כך את הקשר שלהם עם תל אביב. יהודים מכל העולם מבקרים בירושלים יותר מאשר 
בתל אביב, והקשר האמוציונלי שלהם לירושלים חזק יותר. כפי שניסח זאת משתתף 
משיקגו: “תל אביב היא כיפית מאוד, ואני יכול להבין מדוע חלק מן הישראלים אוהבים 
ליהדות  אביב  תל  של  שחשיבותה  ברצינות  לטעון  אי-אפשר  הרי  אבל   - יותר  אותה 

אפילו מתקרבת לחשיבותה של ירושלים”.25 

בבחינת הקשר לירושלים בהשוואה לערים אחרות בארץ, ביקשנו ממשתתפי הדיאלוג 
לדרג גם את הקשר שלהם לחברון, שגם היא עיר עם היסטוריה יהודית עשירה, שיש 
בה אתר יהודי חשוב )מערת המכפלה(. אך שלא כבירושלים, בחברון יש רוב ערבי, היא 
וידועה בחיכוכים  ושנויה במחלוקת פוליטית,  ישראלית חלקית  נמצאת תחת שליטה 

בין ערבים ויהודים הפורצים בה חדשות לבקרים.

 הקשר של יהודים - ישראלים ולא-ישראלים כאחד - לחברון חלש באופן יחסי )תרשים 5(.
53% מכלל היהודים הישראלים ו-42% מכלל משתתפי הדיאלוג של המכון למדיניות 
העם היהודי אומרים שהם מרגישים “קשר חלש מאוד” לחברון. רק 30% מכלל היהודים 
עם  בנשאלים  מדובר  המקרים,  ובשני   - הדיאלוג  משתתפי  מכלל  ו-26%  הישראלים 
נטייה חזקה לכיוון האורתודוכסי - אומרים כי הם מרגישים “קשר חזק” או “קשר חזק 

מאוד” לחברון.

משמעות ממצא זה עשויה להיות כי חשיבותו ומעמדו של מקום הטעון במחלוקת עזה 

תרשים 4 /  רמת הקשר של משתתפי הדיאלוג לירושלים 
בהשוואה לתל אביב
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למגמה  כי  לציין  מעניין  “בבית”.  פחות  בנוח,  פחות  לחוש  לא-אורתודוכסים  ליהודים 
מאשר  בירושלים  בבית  פחות  החשים  קונסרבטיבים,  יהודים  על  רבה  השפעה  אין  זו 

האורתודוכסים, אך הרבה יותר מאשר הרפורמים והחילונים. 

- הקשר  ישראלים  - בהתבסס על סקר המכון למדיניות העם היהודי בקרב  בישראל 
לירושלים חזק יותר בקרב יהודים דתיים ובקרב יהודים המגדירים את עצמם כ”ימין” 
על הסקלה הפוליטית. בסולם מ-1 עד 4, כאשר 1 משמעו קשר חלש ו-4 משמעו קשר 
“לגמרי  עצמם  המגדירים  ישראלים  יהודים  בקרב  הממוצע  הדירוג  לירושלים,  חזק 
ובקרב   3.7 הוא  דתיים  ישראלים  בקרב  הממוצע  שהדירוג  בעוד   ,2.8 הוא  חילונים” 

ישראלים חרדים - 24.3.8

העובדה שיהודים בכל העולם קשורים לישראל הוכחה בעבר בדו”חות ובסקרים רבים. 
אולם דומה כי מהדיאלוג שנערך השנה משתמע שירושלים היא אחת מנקודות הקשר 
לירושלים בהשוואה לקשר לתל  לדוגמה, בתגובה לבקשה לדרג את הקשר  החזקות. 
אביב, יהודים ישראלים - ועוד יותר מהם, משתתפי הדיאלוג - דירגו את הקשר שלהם 

לירושלים כחזק יותר )תרשים 4(.

אביב  לתל  הקשר  לעומת  לירושלים  לקשר  קל  יתרון  רק  יש  ישראלים,  יהודים  עבור 
יותר  הפער  העולם,  מרחבי  היהודים  הדיאלוג  משתתפי  עבור  אך   .)2.9 לעומת   3.2(
משמעותי, כפי שמראה התרשים. בדומה לכך, בעוד ש-70% ממשתתפי הדיאלוג דירגו 

זרם דתי
אורתודוקסימסורת קונסרבטיבי רפורמי חילוני 

תרשים 3 /  תחושותיהם של משתתפי הדיאלוג כלפי ירושלים 
בחלוקה לזרמים דתיים
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המסורתיים. בקרב הקונסרבטיבים והרפורמים אומרים 70% ו-47% )בהתאמה( כי הם 
מרגישים “קשר חזק מאוד לירושלים” )בקרב הרפורמים, קבוצה משמעותית - 41% - 

העדיפה את ההגדרה הרכה יותר: “קשר חזק”(.

הגיוון בהתאם להשתייכות מגזרית ואידיאולוגית בולט ברבות מן השאלות הבודקות 
גם את העוצמה וגם את אופי הקשר לירושלים. הדבר מתבהר כאשר אנו משווים את 
להרגשת  אחת  בירושלים,  ביטחון  להרגשת  הנוגעת  אחת  שאלות:  לשלוש  התשובות 
ִהְתַעלּות בירושלים, ואחת להרגשה “בבית” בירושלים )בכל השאלות הוצג סולם מ-1 

עד 4(. 

3, השאלה היותר טכנית של “הרגשת ביטחון” מלמדת  כפי שאפשר לראות בתרשים 
כאשר  אולם  הדתי.  לזרם  לפי השתייכות  קבוצות  בין  גדולים,  לא  כי  אם  על הבדלים, 
הבדלים  ישנם  בירושלים  “התעלות”  הרגשת  על  לשאלה  התשובה  את  בודקים  אנו 
התשובה  את  בוחנים  אנו  כאשר  יותר  עוד  מודגשים  נעשים  ואלה  יותר,  משמעותיים 

לשאלה על “הרגשה בבית” בירושלים. 

בשני המקרים, התעלות והרגשת בית, יהודים אורתודוכסים דירגו את ירושלים במקום 
 – מזה  יותר  ואף  חילונים,  יהודים  המקרים,  בשני  אחרות.  קבוצות  מאשר  יותר  גבוה 
יותר מאשר קבוצות אחרות. עיר  ירושלים במקום נמוך  - דירגו את  יהודים רפורמים 
גורמת  וגם בתחושה שהיא מייצרת,  גם בחזותה  יותר אורתודוכסית,  ההופכת להיות 

משיבים

סקר המכון למדיניות העם היהודי - ישראל
סקר המכון למדיניות העם היהודי - דיאלוג עם היהדות העולמית

תרשים 2 /  רמת הקשר שחשים משתתפי הדיאלוג לירושלים
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בי רגשות חזקים מאוד כלפיה”.21 כאשר ישראלים שהשתתפו בדיאלוג נתבקשו לחבר 
לבקר  “בואו  הציע  מהם  אחד  היהודי,  העולם  כלפי  המכוונות  ירושלים  על  סיסמאות 

בבית”, ואילו אחר הציע, “בוא לירושלים - משום שאת משפחתך אינך יכול לבחור”.22 

מעניין לציין כי כאשר ביקשנו מהיהודים משתתפי הדיאלוג, שרמת הקשר שלהם לעיר 
כה גבוהה, לנסות ולדרג אותה בצורה מדויקת יותר, הדירוג שלהם היה יותר גבוה מזה 
של יהודים ישראלים )תרשים 2(.23 על פי סקר המכון בישראל, בקרב יהודים בישראל 53% 
אומרים שהם מרגישים “קשר חזק מאוד” לירושלים, ואילו על פי הסקר של משתתפי 
מאוד”  חזק  “קשר  חשים   66% יהודים  מנהיגים  אותם  בקרב  העולם,  ברחבי  הדיאלוג 
מרגישים  שהם  אומרים   עשרה  מכל  אחד  כמעט  בישראל,  יהודים  בקרב  לירושלים. 
מרגישים  שהם  אמרו  אחד  אחוז  רק  הדיאלוג,  משתתפי  בין  לירושלים.  חלש”  “קשר 

“קשר חלש מאוד” לעיר. 

לירושלים  ישראלים, הקשר  יהודים  כמו בקרב  בין משתתפי הדיאלוג מרחבי העולם, 
הקשר  פוליטית.  ולאוריינטציה  דתיות  לרמת  ארגונית,  להשתייכות  בהתאם  משתנה 
אורתודוכסים  יותר בקרב  חזק  חילונים,  דתיים מאשר בקרב  יהודים  יותר בקרב  חזק 
מאשר בקרב רפורמים. מנהיגים יהודים, כפי שהם מיוצגים בדיאלוג, מראים את אותן 
הטיות ביחס לעיר. בקרב מי שמגדירים עצמם כאורתודוכסים או כמסורתיים יש שיעור 
אצל   88% האורתודוכסים,  אצל   85%  - לירושלים  חזק”  קשר  ש“מרגישים  יותר  גבוה 

תרשים 1 /  רוב משתתפי הדיאלוג חשים "בבית" בירושלים
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רמת הקשר של יהודים 
לירושלים

הקשר של יהודי העולם לירושלים חזק. “ירושלים היא מרכז ההיסטוריה שלנו - לשנה 
הבאה בירושלים”, הסביר משתתף בדיאלוג בוושינגטון.10 “ירושלים היא מהות הקשר 
בין ישראל והיהודים, אך סביבה גם מתרכזים ויכוחים רבים”, קבע משתתף בברזיל.11 
“קונצנזוס. ירושלים היא ליבו של העם היהודי, הלב וה-’raison-d’être‘ ]סיבת הקיום[ 
שפר  )גבי(  גבריאל  צרפת.12  מפריז,  דו”ח  סיכם  היהודית,”  המדינה  של  קיומה  לעצם 
קשרי  על  שנים  כמה  מלפני  שלהם  המקיף  במחקר  דומה  למסקנה  הגיעו  צור  ואייל 
ירושלים  לבין  העולם  בכל  היהודי  העם  בין  “הקשר  לירושלים:13  התפוצות  יהודי 

התקיים, כידוע לכל, במשך אלפי שנים, ויש לו היבטים דתיים, לאומיים ותרבותיים”.

לרבים מהיהודים ברחבי העולם יש תחושה של בעלות בחושבם על ירושלים. “אני יודע 
שאין לי הזכות לחוש שהיא שלי משום שאינני מתגורר בה - ואף-על-פי-כן זה מה שאני 
הכתובת  להיות  צריכה  “ירושלים  מישיגן.14  ארבור,  באן  בדיון  משתתף  אמר  מרגיש!” 
המרכזית של העם היהודי”, התלהב משתתף בפאלם ביץ’, פלורידה.15 רבים דיברו על 
רגשותיהם כלפי העיר במונחים אמוציונליים. כאשר ביקשנו ממשתתפי הדיאלוג לחבר 
סיסמאות שישמשו לחיזוק הקשר בין ירושלים לבין יהדות העולם, רבים מהם הציעו 
סיסמאות כגון “עירך/ביתך”16 "וירושלים - עירנו”.17 בדו”ח מסנט לואיס, מיזורי, נאמר: 
יחושו  כי הסיסמה צריכה לקשר את האנשים באופן כזה שהם  “היתה תחושה חזקה 
בעלות. משום כך הושם דגש על ׳שלכם׳ ו׳שלנו׳ ועל הקונצפציה של הבירה הנצחית”.18 
כפי שַנְרֶאה באחד הפרקים הבאים, תחושה זו של בעלות מתורגמת גם לציפייה: ליטול 

חלק בתהליך קבלת ההחלטות בנוגע לעתידה של ירושלים.

“בבית”  חשים  הדיאלוג  משתתפי  של  מכריע  רוב   -  1 בתרשים  לראות  שניתן  כפי 
בישראל  ביקרו  מהם  ש-42%  משום  מדברים,  הם  מה  על  יודעים  והם   - בירושלים 
למחצית  קרוב  בישראל.19  ביקרו  לא  מעולם  מהם  מ-3%  ופחות  פעמים,  מעשר  יותר 
המשתתפים מסכימים לחלוטין עם האמירה, “כאשר אני מבקר בירושלים אני מרגיש 
בבית”, ועוד  29% מסכימים “במידת מה” עם אמירה זו. משתתף בדיאלוג באוסטרליה 
רוצה  הייתי  ירושלים,  של  תרבותה  את  אוהב  “אני  הבא:  באופן  תחושותיו  את  ביטא 
מאוד לרכוש דירה בסביבת המושבה הגרמנית ולבלות בה שישה חודשים בשנה. הייתי 
יכול לטייל ברחובות כל היום. אני חש בטוח. אני חש בבית.” משתתף מקליבלנד ביטא 
זאת ביתר תמציתיות: “אני חש בירושלים בדיוק כמו בבית”.20 משתתף בציריך העיר: 
“ירושלים היא כמו בת-זוג משנים רבות: אין היא יפה עוד כפי שהיתה, אך עדיין הומים 
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שהיו ג.  העדיפויות  וסדר  המדיניות  ומה  לירושלים,  ביחס  יהודים  של  חזונם  מהו 
מאמצים בכדי להגשים חזון זה?

את  לצמצם  נדרשנו  חזון,  לבין  מציאות  בין  העדרו(  את  )או  הפער  את  לזהות  בניסיון 
הדיון ולתחֹום אותו באופן המאפשר דיון ודיווח. במהלך הדיאלוג התמקדנו בארבעה 

תחומי עניין עיקריים - שכולם היו נושא לדיון בהתכנסויות שיזם המכון: 

לגבי א.  משמעותן  ומה  בירושלים  ולערבים  ליהודים  הנוגעות  דמוגרפיות  מגמות 
עתידה. 

משמעותן ב.  ומה  אלה,  מתמורות  הנובעות  ותרבותיות  חברתיות  התפתחויות 
האפשרית.

שאלות פוליטיות העשויות להשפיע על עתיד ירושלים.ג. 

תשומתם של יהודים מכל רחבי העולם בעיצוב חזון לירושלים ובחתירה להגשמתו. ד. 

ירושלים.  של  לעתידה  הנוגעים  הנושאים  כלל  את  מכסים  אינם  אלה  שנושאים  ברור 
רוב  כי התמקדות בהם אפשרה למשתתפים בדיאלוג לכסות את  אולם אנו מאמינים 
התחומים שבהם ניתן לקבל החלטות מדיניות שישפיעו על דמותה של העיר בעתיד. 
המוסדות  וגם  ישראל  שלטונות  גם  ההחלטות,  למקבלי  להציע  היא  המכון  מטרת 
כיום,  ירושלים  אודות  יהודיות  יותר של עמדות  היהודיים ברחבי העולם, הבנה טובה 

ולהצביע על כיוון אליו מבקשים היהודים שמנהיגיהם יובילו את ירושלים.

שיושג  ציפינו  ולא  מאוד,  טעונים  בדיאלוג  הנדונים  הנושאים  מן  חלק  טבעי,  באופן 
קונפליקט  של  תחושה  על  “דיברו  בדיאלוג  רבים  משתתפים  כולם.  לגבי  קונצנזוס 
במלבורן,  הדיאלוג  דיון  על  הדו”ח  זאת  שמתאר  כפי  ירושלים”,  כלפי  ברגשותיהם 
אוסטרליה.9 עם זאת, מדו”חות קודמים למדנו כי האזנה לקולותיהם של היהודים יכולה 
ללמד אותנו הרבה על העדפותיהם, וכן כי מקולות אלה ניתן לשאוב המלצות מועילות 
רבות העשויות להוביל למדיניות חכמה יותר - כזאת שלא תגביר את המחלוקת, אלא 

תצמצם אותה.

היהודי  העם  למדיניות  המכון  של  והדמוקרטיה”  הפלורליזם  “תוכנית  של  עיקרי  יעד 
בתמיכת קרן דייווידסון הוא לגרום למספר מרבי של יהודים להרגיש בבית בישראל. 

דו״ח זה מראה כיצד ניתן להפוך יעד זה לקונקרטי וממוקד ביחס לירושלים. 
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הקדמה
זה  במועד  הימים.  ששת  במלחמת  ירושלים  לאיחוד  שנים  יובל  מלאת  צוין  ב-2017 
כולו  שהוקדש  היהודי  העם  למדיניות  המכון  של  האחרון  הדו”ח  מאז  עשור  חלף  גם 
לירושלים. מסיבה זו, טבעי היה שהמכון יקדיש את הדיאלוג בשנה זו לבחינה מחודשת 
של מעמדה של העיר. ירושלים, כידוע, קדושה לשלוש הדתות המונותיאיסטיות. אולם 
ידי  על  ומנותח  מפורש  מובן,  שהוא  כפי  ירושלים  של  במצבה  לעסוק  היתה  מטרתנו 
יהודים שיש להם עניין ומעורבות בעתידה של העיר. ראוי לציין כי ערב ירידת הדו״ח 
לדפוס עסקה גם המערכת הפוליטית בישראל בדיון על שתי הצעות ממשלה שמטרתן 
אליה  ולצרף  העיר  גבולות  את  מאוד  להרחיב  נועדה  האחת  בירושלים:  דרמטי  שינוי 
ישובים נוספים )״ירושלים רבתי״(, והשניה לצמצם את גבולות העיר בהוצאת שכונות 

ערביות מתחומה המוניציפלי והעברתן למעמד אחר.7

בדו”ח שהוכן על ידי המכון בשנת 2007 - תוכנית אסטרטגית לחיזוקה של ירושלים כבירה 
ציביליזציונית של העם היהודי 8 - נטען כי יש צורך דחוף לסגור את הפער בין החזונות, 
התפיסות והאידיאלים שיש לאנשים אודות ירושלים, לבין המציאות האקטואלית של 
של  והאבחנות  התפיסות  את  ולסקור  לחזור  ביקשנו  מכן  לאחר  שנים  עשר  ירושלים. 

יהודים ולהשוות אותן לאידיאלים ולחזונות שלהם ביחס ירושלים.

שאלותינו היו לעיתים ספציפיות מאוד: האם חיוני שבירושלים ישרור רוב יהודי? עד 
כמה חשוב שתהיה רבגוניות יהודית בעיר? האם אתה תומך בחלוקת ירושלים בתמורה 
יהדות העולם למלא בעיצוב עתידה של  לשלום עם הפלסטינים? מהו התפקיד שעל 

ירושלים? 

מטרתנו היתה להבין את הנושאים הבאים:

מבחינה א.   - ירושלים  של  הנוכחי  מצבה  את  העולם  ברחבי  יהודים  תופסים  כיצד 
כעיר  או  כעיר משגשגת  אותה  ופוליטית? האם הם תופסים  דמוגרפית  תרבותית, 
דאגה  או  מתפתחת,  היא  כיצד  בראותם  גאווה  חשים  הם  האם  במשבר?  השרויה 

ביחס לעתידה?

בירושלים ב.  יהודים שאינם מתגוררים  במיוחד   - ליהודים  ירושלים  עד כמה חשובה 
ועוד יותר מכך - יהודים שאינם מתגוררים בישראל )מבקרים ותיירים רואים בדרך 
כלל רק חלק קטן מירושלים, ולכן הם לא תמיד הם מכירים את המורכבות המלאה 

של העיר( - ועד כמה הם חשים מושקעים בעתידה?
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מתודולוגיה 
הפלורליזם  פרויקט  של  יותר  הרחבה  המטרייה  תחת  נערך   2017 לשנת  הדיאלוג 
שמהותו  הדיאלוג,  תהליך  דיווידסון.  וויליאם  קרן  ע”י  הנתמך  המכון,  של  והדמוקרטיה 
יהודיות בעלות רלבנטיות גבוהה לעולם היהודי,  ישיר, ללא תיווך, של עמדות  מחקר 

כלל 45 קבוצות דיון בקהילות יהודיות.

הדיאלוג נערך מינואר עד אפריל 2017 בעשרות התכנסויות ברחבי העולם. המשתתפים 
התבקשו לקרוא מסמך רקע קצר ולהשתתף באירוע שִמְשכֹו 90 עד 120 דקות. אירוע 

זה התנהל על פי הסדר הבא:

מצגת קצרה על מצבה הנוכחי של ירושלים;

המכון  שאב  וממנו  בו,  שנכללו  השאלות  על  לענות  נתבקשו  המשתתפים  שכל  סקר 
מהשאלות  לחלק  ביחס  המשתתפים  עמדות  על  הנתונים  את  היהודי  העם  למדיניות 

שהוצגו להם;

דיון מובנה ומונחה על עתיד העיר ירושלים. למשתתפים הוצגו שאלות מאתגרות והם 
בעמדותיהם  השונים  הניואנסים  את  להבהיר   - כן  ובעשותם  עליהן,  להשיב  נתבקשו 
וכן  היהודי,  ואופייה  תרבותה  הפוליטי,  עתידה  ירושלים,  של  הנוכחי  לדימויה  בנוגע 
בהתאם  נערכו  הדיונים  העיר.  של  עתידה  בעיצוב  העולם  יהדות  של  לתפקידה  ביחס 
ייחוס  ללא  אך  המשתתפים,  את  לצטט  מותר  למכון  דהיינו,  האוס,  צ’אטהאם  לכללי 
הדברים למשתתף ספציפי, זאת על מנת להבטיח חילופי דברים פתוחים וכנים. שמות 

הקהילות והמשתתפים מופיעים בנספח.

בנוסף למידע שנאסף על ידי המכון למדיניות העם היהודי בקהילות, נלמד ונותח מידע 
גם על סקר רחב של דעת  נגיש על הנושאים שהועלו בדיאלוג. השנה אנו מסתמכים 

הקהל בישראל, שאותו ערך המכון במארס 3.2017

הדיאלוגים  מסוגו.  הרביעי  הוא   2017 לשנת  העולם  יהדות  עם  המובנה  הדיאלוג 
 4,  )2016( העולם  יהודי  עמדות   - גמישה  זהות  של  בעידן  היהודי  המנעד  היו:  הקודמים 
5,)2015( העולם  יהודי  עמדות  מזוין:  בעימות  ישראל  ע”י  בכוח  ושימוש  יהודיים   ערכים 

ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית )2014(.6



המכון למדיניות העם היהודי12

ישראל מוכרחה לנקוט בצעדים קונקרטיים לשפר את מצבם של ערביי ירושלים. ב. 

ישראל צריכה להבין שעמדותיה ביחס לעתידה הפוליטי של ירושלים )וההשלכות ג. 
הלא  למיעוט  מתייחסת  היא  שבו  והאופן  השלום(,  תהליך  על  אלה  עמדות  של 
מידת  ועל  לירושלים  העולם  יהודי  של  יחסם  על  משפיעים  בירושלים,  יהודי 

התמיכה שלהם באחיזה הישראלית בעיר.

בהתאם, ד.  בירושלים.  כשותפים  העולם  יהודי  את  להחשיב  מוכרחה  ישראל 
של  הפוליטי  לעתידה  הנוגעים  בדיונים  חלק  לקחת  אותם  להזמין  צריכה  היא 
ומוסדותיו  הישראלי  הציבור  בידי  תהיה  אלה  בנושאים  הסופית  ההחלטה  העיר. 

הדמוקרטיים.
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מאמצים אלה מכוונים להתמקד במה שנדרש לעשות בכדי לטפח הערכה ההדדית בין 
ובקרב מגזרים בולטים של העם היהודי; להעמיק את ההבנה לכך שאף שיהודים עשויים 
וחילונים, ישראלים  - חרדים  להבין את אופי האל, המצוות והתורה באופן שונה, הם 
ויהודי התפוצות - חולקים היסטוריה וגורל משותפים. הפיצול והפילוג המעמיק בעם 
היהודי באו לידי ביטוי חריף בדיוני הדיאלוג על ירושלים. המכון למדיניות העם היהודי 
מאמין כי יש לעשות מאמצים גדולים בכדי לטפל במגמות המדאיגות מאוד שנחשפו 

בדיאלוג ביחס לירושלים ולנושאים רבים נוספים.

הפשרה  את  ליישם  ישראל  על  הכותל�  לבעיית  פתרון  למצוא  חיוני 
שהוסכמה עם יהדות העולם�

נושא “רחבת ישראל” )המכונה במקומות שונים גם בכינויים “הרחבה השלישית”, “הרחבה 
הנוספת” או “הרחבה האלטרנטיבית”( מייצר ׳רעש׳ מתמיד המלווה כל דיון על ירושלים 
התפוצות.  עם  ישראל  מדינת  יחסי  על  ומזיקה  שלילית  השפעה  לו  ויש  היהודי,  והעם 
יהדות התפוצות סבורים שישראל הייתה  זה, הדיאלוג לא חידש הרבה: מנהיגי  בנושא 

צריכה ליישם את ההסכם ולכונן את הרחבה בהתאם לתנאים שהוסכמו.

נושא זה איננו העניין החשוב ביותר על סדר-היום הפוליטי של ישראל, וסביר להניח 
העיקרית  חשיבותו  התפוצות.  מיהודי  רבים  של  מבחינתם  ביותר  החשוב  אינו  שגם 
נובעת מכך שישראל מסרבת לקיים את העסקה, ובכך היא מסמנת ליהודי התפוצות 
כי היחסים איתם אינם נמצאים בעדיפות מבחינת הממשלה המכהנת. מסר זה מזיק 

לעתיד היחסים. 

יש להתייחס למגמות הדמוגרפיות בכדי לשמור על ירושלים כעיר יהודית

לירושלים תפקיד חשוב ביחסיה עם שכניה הערבים, ובמיוחד עם הפלשתינים. המכון 
למדיניות העם היהודי לא מציג המלצות ספציפיות ביחס לשאלה כיצד הסדר שלום 
מקבלי  של  מודעותם  את  לחדד  צורך  יש  זאת,  עם  להיראות.  צריך  בירושלים  עתידי 
החלטות להשפעות שיש לעמדותיהם על יהודיותה של ירושלים, ועל הקשר של יהודי 

העולם לירושלים. בהתאם, אנו ממליצים על כיווני המדיניות הבאים:

הנוכחיות א.  הדמוגרפיות  שהמגמות  לעובדה  ולהתייחס  לשקול  מוכרחה  ישראל 
עשויות להפוך את ירושלים לעיר שיש בה רוב לא יהודי, התפתחות שיהודים בכל 
יהודים,  של  הקשר  על  כזאת  התפתחות  של  ההשלכות  כשלילית.  רואים  העולם 

ישראלים ולא ישראלים, לירושלים עשויות להיות משמעותיות מאוד. 
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ובכל  בירושלים  החרדים  עם  יותר  טוב  דו-שיח  לפתח  דחוף  צורך  קיים 
מקום

אף  מקרים  ובמספר  מתגבר,  לניכור  ביטוי  נתן  יהודי  העם  למדיניות  המכון  דיאלוג 
מאיים, המפריד בין רוב היהודים לבין המיעוט הגדל והולך של יהודים חרדים; הגידול 

במספר החרדים הוגדר על ידי משתתפים בדיאלוג כ”סכנה”; “נטל”; “תופעה מזיקה”.

לא-יהודים  מגזרים  של  צמיחתם  את  רואים  התפוצות  מיהודי  רבים  כי  לציין  ראוי 
במקביל  אך  ירושלים,  של  החיובית  לרבגוניותה  שמוסיף  ככזה  בירושלים  )=ערבים( 
מאמינים כי הצמיחה המקבילה במגזר החרדי היא תופעה שלילית. אמנם מדובר כאן 
בירושלים, אך השלכות התפיסה השלילית הזאת ביחס לחרדים חורגות הרבה מעבר 
לה. הדבר בולט במיוחד לנוכח העובדה שגם בישראל וגם בתפוצות, משקלם היחסי של 
החרדים נמצא במגמת עלייה, כך שהנוכחות וההשפעה של יהודים אלה בתוך הקהילה 

צפויות לגדול.

המכון למדיניות העם היהודי כבר הגיש כמה המלצות בנושא זה בדו”חות קודמים שלו, 
אך ההקשר של ירושלים הבהיר כי יש לחזור על המלצות אלה ואף לחזקן:2  

על ממשלת ישראל ועל קהילות יהודיות עיקריות בתפוצות, שגם בהן המגזר החרדי א. 
נמצא במגמת צמיחה, לזהות אסטרטגיות מתאימות )המשתנות ממקרה למקרה( 

ולהקצות את המשאבים הדרושים להאצת השתלבות כלכלית של המגזר החרדי.

מנת ב.  על  החרדית  ההנהגה  עם  בדברים  לבוא  אחרים  וגופים  ישראל  ממשלת  על 
כל  שבו  למקום  ירושלים  בהפיכת  ושיתוף-פעולה  סיוע  ממנה  ולקבל  לנסות 
היהודים יכולים להרגיש בבית )או לפחות לנסות לשכנע הנהגה זו שלא לשבש את 

התהליך(.

יש לכונן דו-שיח בין קבוצות חרדיות ולא-חרדיות כדי להביא להורדת מתחים בין ג. 
יצליח(  תמיד  שלא  ברור  )שמראש  ובניסיון  שונים,  עדיפויות  סדרי  שלהם  יהודים 

לחפש בסיס יהודי משותף רחב בכל נושא שהדבר אפשרי.

על ממשלת ישראל וראש עיריית ירושלים, יחד עם קהילות יהודיות גדולות, לחקור, ד. 
של  לפעילות-משותפת  נוספים  הקשרים  היוצרות  יוזמות  ולממן  לעצב  לבחון, 

חרדים ולא-חרדים שלא בהקשר של עימות.

החרדים ה.  לרגשות  מודעות  יותר  להיות  העולם  ברחבי  היהודית  ההנהגה  על 
ולהתחשב בהם� אין לצפות שמגזר חשוב זה של הקהילה יתאים את עצמו לשאר 
הקהילה  מצד  מקביל  מאמץ  ללא  בהתאם,  שלו  היום  סדר  את  ויעצב  הקהילה 

להתחשב בצרכי הקבוצה החרדית. 
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את  לעודד  יש  לישראל.  יהודים  של  הקשר  על  עמוקה  השפעה  יש  והחלטותיהם 
במשימה של הפיכת עירם למקום בו כל יהודי ויהודי  ליטול חלק  תושבי ירושלים 

יכול להרגיש בבית.

נחוץ, ד.  שהדבר  היכן  המצב  שיפור  ידי  על  ירושלים,  של  דימויה  לשיפור  לפעול  יש 
בירושלים  המצב  שבהם  לנושאים  היהודים  של  מודעותם  שיפור  ידי  על  וגם 
משביע רצון. העובדה שיהודים רבים חושבים על אחת מנקודות הקשר העיקריות 
התפוצות.  לבין  ישראל  בין  היחסים  לטובת  אינה  בעייתי  מקום  כעל  ישראל   עם 

יש צורך לנסות וליישב בין חזונות המתחרים זה בזה על עיצוב עתידה של 
ירושלים

ישנן מחלוקות רבות בין יהודים, שחלקן נוגעות גם לעתיד הרצוי לירושלים. עובדה זו 
אינה ניתנת לשינוי. בנוסף לכך, טבעי לצפות לחילוקי דעות על עתיד העיר בין יהודים 
המתגוררים בירושלים, ורוצים שהיא תשמש להם בית נוח, לבין יהודים הבאים לבקר 

בעיר, ורואים אותה יותר כמקום נופש, מקור השראה ואתר תיירות. 

לירושלים.  וגם   - בעולם  גדולה  עיר  לכל  סדרי עדיפויות מתחרים אלה מהווים אתגר 
בניווט בין אתגרים אלה, אנו ממליצים כדלקמן:

ולמצוא א.  בלתי-נחוצים  בסכסוכים  להמעיט  ינסו  בעיר  המבקרים  וגם  העיר  גם  כי 
דרכים לתת מקום לסדרי עדיפויות שונים בחלקים שונים של העיר.

כי העיר )וממשלת ישראל( יעשו מאמץ לקדם את רבגוניות האוכלוסייה היהודית ב. 
להזדהות  שיוכלו  יהיו קהילות  היהודיות  על מנת שלכל הקבוצות   - ירושלים  של 
איתן בעיר. המגמות הדמוגרפיות הנוכחיות מאיימות לכרסם ברמת הרבגוניות של 
העיר, ולהפוך את ירושלים לפחות מושכת לקבוצות רבות של יהודים, גם כמקום 

מגורים וגם כמקום ביקור.

כי יסומנו אזורים אשר בהם תיאכף בתקיפות האפשרות לביטוי יהודי פלורליסטי - ג. 
בעוד שאזורים אחרים יישמרו כמובלעות לקהילות המבקשות לגונן על עצמם מפני 

קהילות אחרות.

ההיסטורית ד.  מחשיבותה  בעיקר  נובע  יהודים  לגבי  ירושלים  של  המשיכה  כוח 
את  להביע  היהודים  לכל  האפשרות  חיזוק  כן,  על  הדתית/רוחנית.  ומעוצמתה 

רגשותיהם הדתיים באופן משמעותי הכרחי לקשר יהודי חזק לירושלים. 
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המלצות עיקריות
רשימת ההמלצות המוצגת כאן הורכבה בהתבסס על: א� המלצות והצעות שהושמעו 
במהלך  שהובעו  תחושות  ב�  בקהילות;  יהודי  העם  למדיניות  המכון  דיוני  במהלך 
את  מבינים  המכון  של  המחקר  שעמיתי  כפי  מהן,  הנובעות  וההמלצות  הדיאלוג, 
בקונצנזוס  שהיו  עמדות  משקפות  תמיד  לא  ההמלצות  אחרות:  במילים  משמעותן. 
בדיאלוגים עם הקהילות, ובוודאי שלא את כל העמדות הפרטניות שהושמעו במהלך 
הדיונים. אלה הם צעדים המומלצים על ידי המכון למדיניות העם היהודי, בהתבסס על 
דיונים עם יהודים רבים המעורבים בקהילותיהם - ביניהם מנהיגים רבים בקהילותיהם.

זו. עם  נותן ביטוי מפורט לעובדה  ודו”ח זה  הדיאלוג של שנת 2017 התמקד בירושלים, 
זאת, חשוב לציין כי רבים מן הנושאים שעלו במהלך הדיונים נגעו לחילוקי דעות בין ובקרב 

מגזרים שונים של העם היהודי. עובדה זו תמצא את ביטויה בעיקר בפרק ההמלצות:  

ירושלים היא כלי חשוב ביצירת הקשר בין מדינת ישראל לבין התפוצות; 
יש להשתמש בכלי זה בתבונה ובזהירות 

ביחס  חשים  יהודיים  שמנהיגים  קשר  של  העמוקה  התחושה  את  חשף  הדיאלוג 
לירושלים. הם מזהים אותה כעיר שלהם, כ”בית” רחוק מהבית, וכמקום שבו יש להם 
חלק ונחלה. הם מצפים לכך שהשפעתם תורגש ושיתחשבו בהם בעת הדיון על והתכנון 

של עתיד העיר.

מאליו. א.  מובן  לכאורה  שהדבר  למרות  זאת  לציין  וחשוב  לירושלים,  תחליף  אין 
וחולקים,  מוקירים  היהודים  כל  שכמעט  היחיד  המקום  זה  היהודית,  בתודעה 
מקומה  בשל  זו.  עובדה  לזכור  חייבת  הזאת,  העיר  על  כמופקדת  ישראל,  ומדינת 
הבאים: המתאר  קווי  פי  על  מדיניות  על  ממליצים  אנו  ירושלים  של   המיוחד 
השפעת  את  בחשבון  לקחת  יש  ירושלים,  לעתיד  הנוגעות  החלטות  קבלת  בעת 

ההחלטות הללו על הקשר של יהודים לירושלים.

יש לעצב מנגנון התייעצות לגבי עתיד ירושלים בין קבוצות יהודיות. ממשלת ישראל ב. 
היהודי  העולם  מן  תשומות  לשילוב  דרכים  למצוא  יכולים  ירושלים  עיריית  וראש 

קודם לקבלת החלטות חשובות המשפיעות על אופיה של העיר בטווח הארוך. 

לתפקיד ג.  באמצעים חינוכיים ואחרים,  ירושלים,  יש לפתח את ערנותם של תושבי 
שלפעולותיהם  לעובדה  מּודעותם  את  ולחדד   – עירם  ושל  שלהם  המיוחד 
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ממצאים עיקריים
בקהילה, א.  המעורבים  העולם  ליהודי  מכרעת  חשיבות  בעל  מקום  היא  ירושלים 

ונקודת קשר עיקרית בין יהודי העולם לבין ישראל.

יהודים לא-ישראלים רבים המבקרים בירושלים מרגישים “בבית”�ב. 

לא-ישראלים ג.  ויהודים  יהודים  היהודי עם מנהיגים  למדיניות העם  בדיאלוג המכון 
בעמדותיהם  להתחשב  שיש  סבורים  מהם  רבים  כי  נמצא  בקהילתם1  המעורבים 

בעת עיצוב העתיד הפוליטי והתרבותי של ירושלים.

משתתפי הדיאלוג, כמו רבים מן הישראלים, חשים כי ירושלים איננה מתפתחת “בכיוון ד. 
הנכון”. זאת בעיקר בשל דאגות הנוגעות ליחסי יהודים-ערבים ולפלורליזם דתי�

דאגותיהם ה.  את  רבה  במידה  משקפות  לירושלים  ביחס  היהודים  של  דאגותיהם 
וטענותיהם הכלליות ביחס למדיניות לכיוון אליו מתקדמת מדינת ישראל�

מאשר ו.  יותר  הדיאלוג  משתתפי  את  מדאיג  בירושלים  החרדי  הדמוגרפי  הגידול 
הגידול הדמוגרפי הערבי.

שגרירויותיהן ז.  את  להעביר  המדינות  כל  “על  כי  מאמינים  הדיאלוג  משתתפי  רוב 
לירושלים”.

רוב קטן מביניהם מסכימים כי “אסור שירושלים תחולק אי-פעם”� רוב משמעותי ח. 
רוצים לראות את ירושלים כ”עיר בעלת רוב יהודי ברור”, וטוענים כי “הר הבית חייב 

להישאר תחת שיפוטה של ישראל”.

עם זאת, באופן שלכאורה סותר את ההשקפה הקודמת, רוב קטן טוענים כי “על ישראל ט. 
להביע נכונות להתפשר על מעמדה של ירושלים כעיר מאוחדת תחת שיפוט ישראלי”.

האמון בקרב משתתפי הדיאלוג בֵכנּות רצונה של ישראל בשלום ירד בצורה חדה.י. 

משתתפי הדיאלוג מאמינים כי ישראל “חזקה ומשגשגת”, אך חלוקים ביניהם בשאלה יא. 
האם העולם היהודי שמחוץ לישראל גם הוא חזק או שמא הוא “מידרדר ונחלש”.
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בשנת 2018 נציין מלאת 70 שנה לחידוש הריבונות היהודית. ישראל היא בית לקהילה 
היהודית הגדולה ביותר בעולם. זה הזמן הנכון לשאול מה מאחד אותנו כעם, ומה עלול 
ליצור ריחוק כתוצאה מביזור, גאוגרפי ואידיאולוגי גם יחד. בשל כך אנו דואגים לייצוג 
משמעותי של משתתפים מן הדור הצעיר, הבאים מתוכניות משותפות לנוער ולצעירים 

מישראל ומן התפוצות, והתוצאה היא שיח ערני ותוסס ביניהם.

הפלורליזם  בפרויקט  תמיכתה  על  דווידסון  וויליאם  לקרן  תודתי  את  להביע  ברצוני 
והדמוקרטיה של המכון ולמאמץ זה של הדיאלוג, המעודד יתר הבנה הדדית בין יהודים 
בכל רחבי העולם. תודה מיוחדת  והערכה עמוקה לראשי הפרויקט, עמיתינו הבכירים, 
היהודיות  הקהילות  שתי  את  המייצגים  בארה”ב,  רסקיי  וג’ון  בישראל  רוזנר  שמואל 

הגדולות בעולם, על עבודתם המרשימה.

הדיאלוג לשנת 2017 נפתח בירושלים, במפגש של נציגי ועידת הנשיאים של הארגונים 
לפני  בירושלים.  ישראל  נשיא  במשכן  והסתיים  אמריקה,  בצפון  הגדולים  היהודיים 
של  ביוזמה  היהודי,  העם  למדיניות  המכון  בשיתוף  ריבלין,  הנשיא  החל  שנים  שלוש 
כינוס נציגים מכל הזרמים ללימוד טקסטים יהודיים ביחד ביום התענית של ט’ באב. 

יותר מ-500 איש השתתפו בכ-50 סמינרים מסוג זה בעולם כולו. 

מראשיתם  זכו  היהודי  בעולם  הפלורליזם  לחיזוק  יהודי  עם  למדיניות  המכון  מאמצי 
וייבדלו לחיים ארוכים  לתמיכתם של מנהיגים ישראליים כמו הנשיא שמעון פרס ז”ל 
גם לתמיכה  כמו  נתן שרנסקי,  היהודית  ויו”ר הסוכנות  נתניהו  בנימין  ראש הממשלה 
ולשיתוף פעולה של קהילות וארגונים יהודיים בעולם. ואסיים בציון סיועם ומסירותם 
של חברי הנהגת המכון, ובמיוחד סטיוארט אייזנשטאט, דניס רוס, לאוניד נבזלין ואליוט 

אברמס, שתרומתם למועצת ההנחיה המקצועית שלנו גדולה ורבת ערך ביותר. 

אבינועם בר-יוסף  
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פתח דבר
תפילתם.  בעת  ירושלים  לעבר  פניהם  את  בעולם  יהודים  היפנו  שנה  אלפיים  במשך 
והרכב  הדמוגרפיה  אתגרי  חרף  ירושלים.  לאיחוד  שנה   50 מציינים  אנו  השנה 
האוכלוסייה בירושלים, רוב היהודים מרגישים בבית מרגע היכנסם לעיר. ישראלים, לא 
רק דתיים, כי אם גם מסורתיים ואף חילונים ניצבים מול הכותל המערבי ומוצאים בו 
משמעות והשראה רוחנית בצמתים מכריעים בחייהם. רגשות אלה משותפים ליהודים 
לזרם  משויכים  שאינם  ואלה  אורתודוכסים,  קונסרבטיבים,  רפורמים,   - העולם  בכל 
דתי כלשהו. משום כך, החלטת ממשלת ישראל להקפיא את התוכנית לשוויון במרחב 

התפילה בכותל יצרה מתיחות כה רבה. 

היהודי  העם  למדיניות  המכון  שעורך  הדיאלוג  את   2017 בשנת  להקדיש  ההחלטה 
ישראל-תפוצות היתה, אפוא, טבעית  ירושלים בקשרי  ומקומה של  לנושא חשיבותה 
והולמת. אחד הממצאים המשמעותיים ביותר בתהליך הדיאלוג השנה היה כי מנהיגי 
מגיע  כי  חשים  רבים,  לא-ישראלים  יהודים  ועימם  מקום,  בכל  היהודית  התפוצה 
להשקפותיהם להילקח בחשבון בעיצוב העתיד התרבותי והמדיני של ירושלים, הבירה 

הנצחית הנמצאת בליבה של הזהות היהודית.

 - ובראשונה  בראש  יחד?  גם  והתפוצות  ישראל  ליהודי  המשותפות  הדאגות  הן  מה 
הלא- באוכלוסייה  הגידול  עקב  איום  תחת  נמצא  שכרגע  יהודי,  רוב  יתקיים  בעיר  כי 
יהודית בגבולותיה המורחבים של ירושלים רבתי. דאגה שנייה היא “התחרדותה” של 
העיר, המסכנת את אופיה הפלורליסטי המקורי ואת רווחתה הכלכלית. רבים מיהודי 
ישראל והתפוצות מודאגים מהפיכת המימסד הדתי האורתודוכסי בישראל למונופול 
מתוך  אחד  זרם  של  סדר-יום  לקדם  כדי  הישראלית  הפוליטית  במערכת  המשתמש 

מגוון הזרמים בעם היהודי. 

על  היהודי מעמיד מבנה של שיח שיטתי  למדיניות העם  הרביעית שהמכון  זו השנה 
עדיין  ואנו  אלה,  בשנים  רבות  למדנו  כולו.  העולם  יהודי  בין  המקשרים  הליבה  נושאי 

בתהליך למידה.

ודמוקרטית; השני עסק  יהודית  כמדינה  ישראל  אופיה של  על  נסב  הדיאלוג הראשון 
המנעד  היה  השלישי  של  נושאו  מלחמה;  בעתות  בכוח  והשימוש  יהודיים  בערכים 
היהודי בעידן זה של זהות גמישה. אין זה מפתיע שירושלים משיקה למרכזי העצבים 

של כל הנושאים הללו.
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