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פתח דבר

בשנת 2018 מציין העם היהודי 70 שנה של ריבונות. אתגרים רבים ניצבים עדיין כיום 
בפני המדינה היהודית. אך בה בשעה, ישראל יכולה לציין לעצמה כי 70 שנות העצמאות 
הביאו אותה לגבהים בלתי-נתפסים של הצלחה, הרבה מעבר לחלומות כלשהם שהיו 

בעת ייסודה של המדינה.

גם יהדות התפוצות מצליחה מאוד. השיעור הגבוה מאוד של זוכי פרס נובל, הנכסים 
בכל  היהודים  בפני  פתחו  זו  יהדות  של  והפוליטית  התרבותית  וההשפעה  החומריים 
הצלחה  פרדוקסלי,  באופן  שנים.  מאות  במשך  בפניהם  סגורות  שהיו  דלתות  העולם 
יהודים  היהודי.  בכנפיה מערך חדש של אתגרים לאחדותו של העם  זו הביאה  כבירה 
רבים נמשכים אל גודלה ופתיחותה של החברה הכללית, ובאופן זו עלול להישחק מעגל 

הקשרים שבין המציאות הנוכחית של חיים לבין השורשים היהודיים שלה.

ולקיומו של המכון  הסיבה לקיום הדיאלוג השנתי של המכון למדיניות העם היהודי, 
את  ולחזק  מקום  בכל  יהודיות  קהילות  בין  פערים  על  לגשר  השאיפה  היא  עצמו, 
עקרון הליבה של אחריות וכבוד הדדיים. שיח פתוח ורצוף הינו חיוני לעתיד היהודי, 
שבו.  המורכבויות  כל  על  כזה,  שיח  יוצר  שהוא  בכך  היא  הדיאלוג  של  וחשיבותו 
 2018 בשנת  היהודי  העולם  של  המובנה  הדיאלוג  את  להקדיש  הוחלט  אלה  מסיבות 
– תפוצות, במלאות 70 שנה לחידוש הריבונות היהודית בארץ ישראל.  ליחסי ישראל 

לאיומים  או  התיכון  המזרח  של  המורכבת  לסביבה  התפוצות  יהודי  ערים  תמיד  לא 
שניצבים לפתחה של ישראל ולא תמיד קיים מאמץ ישראלי מספק לרדת לעומקם של 
תהליכי  לעודד  עלול  זה  מצב  התפוצות.  יהודי  מתמודדים  שאיתם  והאתגרים  החיים 
ארצות  יהודי  שרוב  בעוד  שמרני,  במסלול  כהולכים  נתפסים  הישראלים  התרחקות. 
האסטרטגית  שהקירבה  אף  לליברליזם.  מסורים  אמריקה,  בצפון  ובמיוחד  המערב, 
והטקטית בין ממשלות ישראל וארה”ב יוצרת אי-נוחות בקרב יהודים ליברלים בארה"ב, 
ישראל איננה יכולה להרשות לעצמה לזנוח את הצעדים החיוביים המתרחשים בעיתות 
החלטתו  או  האיראני,  האיום  כלפי  הנוכחי  האמריקני  המימשל  של  גישתו  כגון  אלה, 

להעביר לירושלים את שגרירות ארה”ב בישראל.

הדיאלוג מצביע על כך שיהודים בכל העולם אינם אדישים לבעיותיה של ישראל, ורובם 
מהווים  התפוצות  ויהודי  ישראל  ואמנם,  היהודית.  למדינה  מחויבים  נותרו  המכריע 
היהודי  והעולם  ישראל  של  האנרגיות  את  זאת,  עם  למשנהו.  אסטרטגי  נכס  אחד   כל 
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יש לנתב להרחבת האוהל, ולשיתוף בשיח של אלה שנתפסים כמתרחקים, בשל לחצים 
להם הכבוד  “הקווים האדומים” שמעבר  לכבד את  יש  בעת,  בה  וחברתיים.  פוליטיים 

והאחריות ההדדיים נפגעים.

למדיניות  המכון  של  החמישי  הדיאלוג  בראש  עמדו  השנה  גם  קודמות,  בשנים  כמו 
רסקיי  ג’ון  וד”ר  )ירושלים(  רוזנר  שמואל  במכון  הבכירים  העמיתים  היהודי   העם 
 )ניו יורק.( במסגרת עבודתם הם מציעים מפת דרכים חדשה ליחסי ישראל - תפוצות. 

בין המלצותיהם:

על ישראל לקיים התייעצויות עם מנהיגים יהודיים “בקשר להחלטות בנושאי תרבות 
נגיעה  לה  שיש  ישראלית  מדיניות  גיבוש  בעת  התפוצות  ביהודי  ולהתחשב  דת”,  או 

והשלכות כלפי יהדות העולם.

על הקהילות בתפוצות לשאוף לקיים פעילות-גומלין עם כל חלקי החברה הישראלית, 
ולפעול “בזהירות הולמת ביחס להתערבות בזירה הפוליטית”.

על ישראל להימנע מ-”ביקורת פוליטית על יהדות התפוצות” ולהגדיר את הפעילויות 
שישראל רואה כחורגות מקו האדום הסביר של ביקורת לגיטימית מצד התפוצות.

על יהדות התפוצות לנקוט צעדים במגמה להימנע משיח ההתרחקות. המכון למדיניות 
העם היהודי מזהיר כי "שיח המתמקד בהתרחקות עלול כשלעצמו ליצור התרחקות".

עם  לדרך  יצא  הדיאלוג  הצעיר.  הדור  את  בדיאלוג  לשלב  מיוחד  מאמץ  עשינו  השנה 
משתתפים בתוכניות משולבות של צעירים מישראל ומהתפוצות, במגמה לעודד שיח 
וגיאוגרפיים,  אידאולוגיים  ממרחקים  כתוצאה   – להתרחקות  הגורמים  את  שייבחן 
ומנגד מהן הגישות שעשויות לתרום לאחדות בעם. במסגרת הדיאלוג התקיימו עשרות 

סמינרים שבהם נוהל דיון מעמיק בסוגיות אלה בכל רחבי העולם היהודי.

המעודד  המכון,  בפרויקט  תמיכתה  על  דיווידסון  וויליאם  לקרן  תודה  להביע  ברצוני 
הבנה הדדית עמוקה יותר בין יהודים ברחבי העולם. אני מבקש להביע הערכה מיוחדת 
חברי  שהגישו  המשמעותי  לסיוע  גם  אם  כי  ורסקיי,   רוזנר  הפרויקט,  לראשי  רק  לא 
שיבר.  ואדר  רבהון  עוזי  פרופ'  פפרמן,  דן  סלפקוב,  נח  מימון,  דב  ד"ר  המכון  צוות 

האורתודוכסית   הקהילה  של  הגוברת  באחריות  לדיון  הדיאלוג  יוקדש  הבאה  בשנה 
הדמוגרפיות  ההתפתחויות  לאור  היהודי,  העם  של  לעתידו  החרדית  והקהילה 

המתרחשות כיום.

אבינועם בר-יוסף
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ממצאים עיקריים:
הממצאים משקפים את מה שעלה בדיוני הדיאלוג, שבהם מיוצגים בעיקר יהודים שיש 

להם זיקה, ולעיתים קרובות גם עמדת מנהיגּות, בקהילות היהודיות בתפוצות.

• לגורל 	 יתר  באחריות  כנושאת  כן  ועל  היהודי,  בעם  המוביל  ככוח  נתפסת  ישראל 
העם היהודי. בעניין זה שוררת הסכמה בין יהודים בתפוצות ליהודים בישראל. 

• יהודים בתפוצות ובישראל מסכימים שיש לכלל היהודים ״ְמָנָיה״ במדינה היהודית, 	
ועל כן גם זכות וחובה לסייע לה.

• יהודים בתפוצות מצפים מישראל להשראה תרבותית וערכית; הרבה פחות מזה 	
לסיוע מעשי בעניינים שוטפים של ניהול חיי הקהילה.

• לצד חובת הסיוע, יהודים מצפים להתחשבות והקשבה מצד ישראל. רובם מצפים 	
למדיניות  שנוגע  במה  ופחות  המדינה,  ״יהודיּות״  ל  שנוגע  במה  הקשבה  ליתר 

בנושאים אחרים, ובעיקר בנושאי ביטחון.

• מוכנים להתחשב בעמדות התפוצות בנושאי דת ומדינה, אך לא 	 יהודים בישראל 
בנושאים ביטחוניים ומדיניות חוץ.

• שיח ה״התרחקות״ מחלחל, והדעה הרווחת כיום, בעיקר בתפוצות, היא שישראל 	
ויהודי התפוצות מתרחקים אלה מאלה. באופן מפתיע, דעה זו רווחת יותר בקרב 

יהודים מבוגרים מאשר בקרב יהודים צעירים.

• ממשלת 	 של  וההתחשבות  הקשב  מרמת  אכזבה  ישנה  בתפוצות  יהודים  בקרב 
שאינם  יהודים  )בקרב  הכותל  משבר  בעקבות  רק,  לא  אך  השאר,  בין  ישראל, 

מחוברים לקהילה, היעדר הקשב של ישראל מגביר את עוצמת ההתנכרות(.

יהודי  עבור  בר-החלפה  ולא  משמעותי  מרכיב  עודנו  לישראל  הקשר  זאת,  למרות 
התפוצות המחוברים לקהילה. 

קונסנסוס  היה  מקבלת,  בהכלה  לצורך  בנוגע  הנרחב  התרבותי  לקונסנסוס  במקביל 
דומה בדבר הצורך בשמירה על סטנדרטים מסוימים. במילים אחרות, הייתה הכרה בכך 
וגמישה, שבה החיפוש שלהם  חייהם במסגרת פתוחה  שאינדיבידואלים מנהלים את 
אחר זהות ומשמעות הוא אישי, ייחודי ופרטני; עם זאת,  הייתה גם הכרה בערכה של 

נורמה קולקטיבית.
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החיים  למציאות  היהודי  העולם  את  להתאים  כדי  הן  נדרשת  והכלה  גישה של קבלה 
הרווחת כיום, והן משום שיהודים רבים מזהים את הגישה הזאת כגישה הנכונה מבחינה 
ערכית. הנורמות נדרשות בכדי להמשיך לקיים את העם היהודי בקולקטיב ולמנוע ממנו 

תהליך של התפוררות שיהפוך אותו לאוסף של קבוצות ופרטים נפרדים.  

המלצות מדיניות:
מפת דרכים ליחסי ישראל והתפוצות 2018

ולהתוות  לנסות  שמטרתה  לדיון,  טבלה  למשתתפים  הוצגה  השנה  הדיאלוג  דיוני  בכל 
הנוגע  לדיון  והתפוצות.  ישראל  בין  העומדים  מרכזיים  בנושאים  והסכמות  עקרונות 
לטבלה קדמה הצגה קצרה של הסכמות בן גוריון - בלאושטיין )הסכמות מראשית שנות 
ה-1950 שהגדירו תשתית ליחסי ישראל-תפוצות( והמשתתפים התבקשו ״לעדכן״ את 
ה-21.  המאה  של  למציאות  להבנתם,  שיתאימו,  כך  שונים,  סעיפים  פי  על  ההסכמות 

הדיון שהתמקד במילוי הטבלה היה ארוך ויסודי בקבוצות מסוימות, וקצר יותר באחרות, 
ובעזרת המידע  הדיון,  בחלקים אחרים של  תובנות שעלו  בתוספת  אך מכלל השיחות, 
ישראל  ליחסי  המרכזיים  לעקרונות  יסודי  מתווה  להציע  ניתן  השאלון,  ממילוי  שנאסף 
תפוצות, כפי שהם מובנים על ידי משתתפי הדיאלוג, וכפי שנוסחו במכון למדיניות העם 
היהודי. באופן טבעי, מתווה כזה איננו יכול להתאים לעמדות הספציפיות של כל משתתף 
או קורא, והוא מתייחס לרמה כללית מאוד של היחסים. אולם לטעמנו מתווה זה משקף 
עמדת קונסנסוס סבירה של קבוצה משמעותית של יהודים שהשתתפו בדיאלוג והקדישו 
חשיבה ומאמץ לשאלת דפוס היחסים הנכון. אנו ממליצים הן לממשלת ישראל ולארגוני 
החברה בישראל, והן למוסדות היהודים העיקריים בתפוצות, לשאוף למתווה זה כמפת 
נוספות  כללנו פרק קצר של המלצות  היחסים. בעקבות טבלת המתווה  לניהול  דרכים 
למנהיגים בישראל ובתפוצות, המבוססות על הדיונים בדיאלוג, ועל הניתוח שנערך במכון 

למדיניות העם היהודי בעקבות דיונים אלה.
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 המלצות להתנהלותהמלצות להתנהלות ויעדי ישראלהסעיף
ויעדי התפוצות

מחויבות 
עיקרית

שימור ופיתוח המקלט הבטוח ליהודים, 
במדינה שהיא גם השראה תרבותית וערכית 

לכלל העולם היהודי.

קיום יהדות משגשגת שיש 
לה חִיוּת, ושיש בה תפקיד 

משמעותי גם לקשר עם 
ישראל.

תמיכה 
הדדית

תמיכה מעשית )פוליטית וכלכלית( בקהילות 
במצוקה או במשבר; שאיפה לפרויקטים 

משותפים עם יהודי התפוצות )כולל תוכניות 
מסע(.

תמיכה בישראל כמדינה 
יהודית דמוקרטית; גיבוי 
לישראל מול תנועות דה-

לגיטימציה; השקעה כלכלית 
ותרבותית לפיתוח ישראל. 

מעורבות 
בקביעת 
מדיניות

לכבד את הכרעותיהן של קהילות יהודיות 
בתפוצות; לאפשר לקהילות לנהל את חייהן 

בעצמן; להתחשב בהן בקביעת מדיניות 
ישראלית בנושאי תרבות, דת, חינוך וערכים; 

לנהל דו-שיח גם על נושאי מדיניות אחרים 
)ביטחון, חוץ( – במיוחד כאשר יש להם השפעה 

על יהודי התפוצות.

להשתתף בהתוויית כיוון 
למדיניות ישראל בנושאי 

תרבות, דת, חינוך וערכים; 
לכבד את כללי המשחק 

הדמוקרטיים של ישראל; 
להתנהל בזהירות הראויה 

במעורבות מובהקת בזירה 
הפוליטית-מפלגתית.

להתייעץ עם מנהיגים יהודים בנוגע להחלטות דיאלוג
בנושאים תרבותיים ודתיים; להיות קשובה 

לרחשי ליבם של יהודי התפוצות בעיצוב 
כלל המדיניות הישראלית; לחתור להשפעה 
על מדיניות הקהילות והארגונים היהודיים 

בנושאים הנוגעים לישראל; להקפיד על שיח 
מכבד במקרים של היעדר הסכמה.

לשאוף לדיאלוג עם כלל 
חלקי החברה הישראלית; 

לפעול בישראל להשגת 
יעדים חינוכיים וערכיים 

שבהסכמה רחבה; לנהל שיח 
קונסטרוקטיבי על עניינים 

השנויים במחלוקת קשה בתוך 
ישראל; לייצר שיח אלטרנטיבי 

לשיח ההתרחקות.

נאמנות 
פוליטית

בין ישראל ויהודי התפוצות יש הסכמה על כך שנאמנותו הפוליטית של כל יהודי 
באשר הוא נתונה לארץ אזרחותו, בעוד שהזיקה, ההערכה ותחושת האחריות 

ההדדית שבין ישראל ויהודי התפוצות מתבטאות במישורים אחרים.

להימנע מביקורת מדינתית על יהודי ביקורת
התפוצות; להימנע מלגנות ביטויים של 

התנשאות והטחת עלבונות ביהודים בתפוצות; 
להגדיר מהו סוג הפעילות שישראל רואה 

כחורג מביקורת לגיטימית.

להשתתף בשיח הישראלי-
ביקורתי על מדיניות בנושאי 

דת ומדינה; להיות ערים 
וקשובים לרגישות של ישראל 

בסיטואציות של ביקורת 
בינלאומית עליה, ולהתנהל 

בהתאם; לקחת בחשבון 
שביקורת פומבית עלולה 
 לגרור ניכור ישראלי כלפי 

יהודי התפוצות.
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מיהו 
יהודי

לכבד את הכרעת התפוצות ביחס לזהות 
יהודית בתפוצות; להתנהל בישראל תוך כיבוד 
המצב בתפוצות ושאיפה להימנע מקרע בעם. 

לפעול בדיאלוג ובכלים 
חינוכיים ליצירת הבנה של 

פערי תפיסה והשלכותיהם; 
בקביעת מדיניות בתפוצות יש 
לקחת בחשבון את ההשלכות 

האפשריות על היחסים עם 
ישראל.

פלורליזם 
יהודי

לאפשר מנעד רחב ככל האפשר של ביטוי 
יהודי תוך כיבוד עמדות וזרמים שונים; לקחת 
בחשבון שלמדיניות הנוגעת לזרמים היהודיים 
השונים יש השפעה ישירה על היחסים הן בין 

יהודים בישראל והן עם יהודֵי שאר העולם. 

לעודד פלורליזם יהודי בישראל 
באמצעים חברתיים וחינוכיים; 
לטפח מודעות לפערי תפיסה 

בין יהודים בישראל ובתפוצות, 
ולכבד את הרכבה ואפיוניה 

של אוכלוסייתה היהודית של 
ישראל. 

לעודד עלייה, אך להימנע מדה-לגיטימציה של עלייה
החיים בתפוצות.

להסכים שעלייה היא ערך 
יהודי-ציוני חשוב, גם אם לא 

שאיפה בלעדית.

לקיים את חוק השבות, ולא לשנותו ללא שבות
התייעצות כֵּנָה ומהותית עם יהודי התפוצות.

לחוק השבות השלכות 
משמעותיות על שער הכניסה 

לישראל, ועל כן ישראל היא 
הקובעת את מאפייניו. 

המלצות עיקריות נוספות 
לישראל:

במצוקה  לקהילות  לסיוע  לתפוצות  המיועדים  ישראל  של  משאביה  את  לתעל  יש 

ובמשבר, ולהשאיר לקהילות המסוגלות לדאוג למשאבים בכוחות עצמן את האחריות 

לענייניהן.

יש לאפשר ליהדות התפוצות מרחב ביטוי תרבותי משמעותי ומגוון בזירה הישראלית. 

חובתה של ממשלת ישראל בהקשר זה היא לפנות מכשולים שמקשים על הקמתו של 

גם  האמון,  לשיקום  ראשון,  כצעד  אם  הממשלה  תעשה  טוב  זה,  )בהקשר  כזה  מרחב 

תחזור למתווה הכותל שסוכם ותיישם אותו(.
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יש לתעל משאבים לחיזוק פרויקטים של תרבות יהודית-ישראלית, שתקרין השפעה, 

תיתן השראה, ותאפשר חיבור ישראל-תפוצות. פעילות תרבותית כזאת צריכה להיות 

מכוונת מטרה, ומידת השפעתה צריכה להימדד בכלים מקצועיים של מעקב ובחינה.

כך שיבין  לחנך את הדור הצעיר של הישראלים  חובה  ומוסדותיה מוטלת  ישראל  על 

את אחריותו לגורל היהודים באשר הם, ואת משמעותה של אחריות זו – כולל החובה 

להתחשבות בצרכי יהודים שאינם ישראלים.

ישראל תיטיב לעשות אם תנקוט באופן קבוע צעדים הפגנתיים של הזדהות עם יהודי 

שמות  קריאת  לדוגמה,  לכלול,  יכולים  כאלה  צעדים  בחשיבותם.  והכרה  התפוצות 

רחובות על שמם של מנהיגים חשובים בתפוצות, השתתפות סמלית קבועה של אישים 

ועוד.  הדלקת המשואות(,  בטקס  )כמו שנעשה  ישראל  של  מרכזיים  בטקסים  בולטים 

המלצות עיקריות נוספות 
לתפוצות:

שותפות,  של  פרודוקטיבי  שיח  להיות  צריך  בתפוצות  ישראל  על  הקהילתי  השיח 
ישראל- יחסי  של  ועיצובם   – ישראל  של  שעיצובה  בכך  הכרה  תוך  ותמיכה,  סבלנות 

תפוצות בעידן הנוכחי - ייקח זמן רב ויהיו בו עליות ומורדות.

בין  ליחסים  מזיק  וקהילתי  פילנתרופי  ארגוני,  לקידום  ככלי  ישראל  של  פומבי  ניגוח 
ישראל לבין התפוצות ומוטב להימנע ממנו. 

בפני הקהילות היהודיות בתפוצות ניצבת המשימה החשובה של קירוב הדור הצעיר 
בתפוצות לישראל. עליהן לוודא שגם בדור הבא יהיו היהודים קשורים לישראל. ישראל 
שיש  להשלכות  רגישות  מתוך  ולפעול  יכולתה,  ככל  זו  במשימה  לעזור  וצריכה  יכולה 

לעיתים להתנהלותה על עוצמת זיקת יהדות התפוצות לישראל.
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המלצות עיקריות נוספות 
לישראל ולתפוצות:

יש למקד את הדיאלוג ישראל-תפוצות בחיזוק אינטרסים משותפים, הקמת פרויקטים 
מביא  בהתרחקות  המתמקד  שיח  ורלבנטי.  משותף  תרבותי  מצע  וזיהוי  משותפים, 

כשלעצמו להתרחקות.

בצורה  ביניהם  עימותים  לנהל  החובה  מוטלת  ובתפוצות  בישראל  המנהיגים  על 
מבוקרת, ותוך הימנעות מביטויים שמחריפים תחושות של ניכור בתפוצות ובישראל. 
ראוי שהתנהלות כזאת תהיה בסיס להשתתפות פעילה בדיאלוג משמעותי בין ישראל 

לתפוצות.

יש ליזום מפגשים ודיאלוג בין קבוצות של יהודים מזרמים שונים ובעלי עמדות שונות. 
)להבדיל  משילה  ומתנחלים  מראשון  ליכודניקים  עם  יורק  מניו  ליברלים  ״יהודים 
עם  פארק  מבורו  ואורתודוכסים  אביב,  מתל  ליברלים  עם  יורק  מניו  מ״ליברלים 

מתנחלים מקרית ארבע״(.
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מבוא כללי: דיאלוג 2017
יחסי ישראל ויהדות התפוצות עוברים תהליך של שינוי, כאשר מרכז הכובד של העולם 
בחוסר  ומי  מי בשמחה  לאט,  ומי  מי מהר  ויהודי התפוצות,   – לישראל  מוסט  היהודי 
רצון, מתרגלים לשינוי זה ומכירים בו. הסטה זו של מרכז הכובד היא שאחראית לחלק 
ניכר מהקושי הניכר ביחסים בשנים האחרונות. כך, בעיקר משום שמשני צידי המשוואה 
ניצבים יהודים שמבינים שהתחולל שינוי, אך לא עיכלו את משמעותו ואת ההתאמות 

המתחייבות ממנו. 

בזירה  מתבטאת  שהיא  כפי  שלהם  הרשמית  הנציגות  ובעיקר  בישראל,  יהודים 
והתחשבות  בהקשבה  הצורך  לביטול  הכובד  מרכז  הסטת  את  מתרגמים  הפוליטית, 
במאווייהם של יהודי התפוצות. בנוסף, רבים מהישראלים מפרשים את הסטת מרכז 
הכובד כסימן להידלדלות של שאר העולם היהודי שצפויה להימשך, והמסקנה הנלווית 
מובילה  שדרכם  להבין  השכילו  שלא  למי  בהקשבה  טעם  גם  שאין  היא  זו  לפרשנות 
ישראל,  ממשלת  במדיניות  שמדובר  ככל  היהודי.  השבט  של  היעלמות  עד  לשחיקה 
ניתן לזהות בשנים האחרונות תהליך השוחק את כוחם של יהודי העולם להשפיע. כפי 
שעלה ממסמך קודם של המכון, שעסק במוקד בביטולה של ״פרשת הכותל״, ירידה זו 
בכוח ההשפעה של יהודי התפוצות נובעת הן מהשחיקה הנמשכת בכוחה של היהדות 
למול  אתגרים  המציבים  בישראל,  פנימיים  מתהליכים  והן  בתפוצות,  המאורגנת 
המוסדות שעליהם נשענה יהדות העולם כמנוף להשפעה )כמו בית המשפט העליון(1. 

יהודים בתפוצות, בעיקר בדור הצעיר, ובאופן בולט בארה״ב, אמנם מקבלים את השינוי 
כעובדה – כפי שעולה מהסכמתם הכמעט-גורפת שישראל היא ״מרכז העולם היהודי״ - 
אך אינם מתרגמים את העובדה הזאת לתוכנית פעולה מחודשת. יהודים אלה, החשים 
שישראל אינה קשובה להם, בדרך כלל שמחים על הצלחתה של המדינה היהודית, אך 
מתקשים להסכים עם העובדה שישראל חזקה זקוקה פחות )או לפחות סבורה שהיא 
בעמדותיהם.  להתחשב  נוטה  פחות  גם  טבעי  ובאופן  ולעצתם,  להם  פחות(  זקוקה 
אינה  המתחזקת,  ישראל  לעומת  שלהם(  )להבנתם  הנחלשת  הקבוצה  שהם  העובדה 
מתורגמת אצלם באותו אופן שהיא מתורגמת על ידי ישראלים – קרי, שישראל כנראה 
יודעת מה היא עושה ולאן היא הולכת, ואין לה צורך בתכתיבים, או תביעות מצד מי 

שלא משכיל לתחזק את קהילתו שלו. 

ההערכה השנתית של המכון למדיניות העם היהודי, 2017  1 
 http://jppi.org.il/new/en/article/aa2017/part-2-dimensions-of-jewish-well-being/bonds/english-

putting-the-kotel-decision-in-context-implications-and-steps-forward/
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התחושות המקבילות הללו מייצרות לעיתים קרובות הרגשה של משיכת חבל הדדית 
שאין בה תרומה ותועלת לכלל העם היהודי, והן מובילות את שתי הקבוצות למסלול 
יכולת  אין  העולם  ליהוֵדי  הדדיות.  ציפיות  נכזבות  כאשר  התנגשות,  של  נמנע  בלתי 
להשפיע באופן ממשי על המדיניות הישראלית, וליהודי ישראל אין סבלנות להקשיב 
לרחשי ליבם של מי שאינם מוכנים לקבל בהבנה את החלטותיה של ישראל המתקבלות 
מתעצמת  זו  התנגשות  מראש.  ידועים  משחק  כללי  פי  ועל  מוסדר  דמוקרטי  בהליך 
שמאזן  הישראלית,  הפוליטית  בזירה  לעימות  נגררים  שהצדדים  אימת  כל  בעיקר 
הכוחות בה הוא הכי פחות שוויוני, ושהמשחק בה הוא לעיתים קרובות משחק סכום 
אפס. כך, בעוד שפעילות קהילתית, תרבותית, ויחסים בינאישיים וארגוניים נמשכים, 
ומייצרים תחושת הדדיות חיובית בקרב משתתפיה – הזירה הפוליטית מייצרת חיכוך 
יחסים  על  מייצר  ומגביר כעסים, שלעיתים קרובות מאפיל ברעש שהוא  בלתי פוסק 
קונסטרוקטיביים בזירות אחרות. זו הסיבה לכך שאחת מהמלצותיו המרכזיות של נייר 
זה היא להעביר את מרכז הכובד של יחסי יהודים, עד כמה שניתן, מחוץ לזירה הפוליטית.

במלאת שבעים שנה למדינת ישראל, מערכת היחסים בינה לבין יהודי התפוצות – שכיום 
כמעט כולם הם מי שבחרו מרצון שלא להפוך לישראלים – נמצאת בתהליך מואץ של 
שינוי והתאמה לנסיבות חדשות. התאמות אלה נדרשות לנוכח שינויים הן במצבה של 
ישראל, הן במצב יהדות התפוצות, הן במצב הזירה העולמית והן במקבילית היחסים 
עצמה. כמו בכל תהליך של שינוי והתאמה גם הדינמיקה של שינוי היחסים בין יהודי 
ישראל לבין יהודי התפוצות מולידה מתחים, חששות, התנגדות, ומייצרת תחושת אי-
ודאות ביחס לעתיד. יש מי שמקווים להרוויח מהשינוי ומי שחוששים להפסיד ממנו. 
כי  המניחים  יש  אדם.  ידי  מעשה  שהוא  הסבורים  ויש  גורל,  גזירת  בו  שרואים  מי  יש 
הם יודעים לאן מוביל השינוי, ואחרים המזהים אפשרויות שונות, שיש לשאוף לטובה 

מביניהן בהתאמה של מדיניות נכונה המכוונת אליה.

שנה  שבעים  בסימן  שנערך   ,2018 שנת  של  היהודי  העם  למדיניות  המכון  דיאלוג 
לישראל, והתמקד יותר מבעבר בעמדותיהם ותחושותיהם של יהודים צעירים ברחבי 
העולם )מבלי להזניח את עמדותיהם של יהודים מבוגרים יותר( מביא לידי ביטוי את כל 
התהליכים, התקוות והדאגות הללו. נחשף בו, מצד אחד, הרצון הבסיסי בהמשך קיומה 
של מערכת יחסים הדוקה ומיוחדת של כלל יהודי העולם אלה עם אלה. ונפרשת בו, מצד 
שני, קשת רחבה של אתגרים המסבכים את מערכת היחסים הזאת ומטילים צל עליה. 

ועדיין מתחוללים  נגזרים משינויים שהתחוללו  והן ההזדמנויות  הן האתגרים  כאמור, 
עשור,  כמעט  לפני  היחסים.  של  בדינמיקה  והן  התפוצות  ביהדות  הן  בישראל,  הן 
במסגרת עבודת המכון על שינוי הפרדיגמה ביחסי ישראל והתפוצות, זיקקו הכותבים 
ולמרות  התפוצות,  ״בכל  הבא:  באופן  העולם  יהדות  מול  העומד  האתגר  עיקרי  את 
החיים  על  המשפיעות  בולטות  תופעות  שתי  לזהות  ניתן  ביניהן,  הרבה  השונות 
היהודיים, האחת איכותית והשנייה כמותית. התופעה האיכותית היא סכנת השחיקה 
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במשמעות ובאינטנסיביות של חווית הזהות היהודית. מגמה זו צפויה להימשך, לדעת 
מירב החוקרים, אם לא יָינקטו פעולות התערבות וטיפוח מכוונות וזאת למרות ההיקף 
האדיר ומגוון ההשקעה בעולם היהודי בפעולות שמטרתן חיזוק וטיפוח זהות יהודית 
בעלת משמעות. התופעה הכמותית היא מגמת הצמצום הדמוגרפי המאפיינת קהילות 
יהודיות בכל מקום, למעט במקרים בודדים היוצאים מן הכלל. אמנם קיימים ויכוחים 
בין דמוגרפים באשר לשיעורי ההידרדרות, ומקצת התחזיות קודרות יותר מאחרות, אך 

המגמות היסודיות ברורות ומכאיבות למדי״. 

״חשש  לזהות  ניתן  אלה,  לתופעות  בנוסף  כי  ובצדק,  אז,  כבר  העירו  המחקר  כותבי 
בין  ודאגה מהיחלשות הקשר ההדדי  ישראל לתפוצות  בין  וגדל  הולך  מפער תודעתי 
של  בהתרחקות  ביטוי  ליד  לבוא  עלול  זה  פער  העולם.  ברחבי  יהודים  לבין  ישראל 
צעירים בתפוצות מישראל ובהיחלשות ההיבטים של הזדהות עם ישראל, מידת העניין 
שחלף  בעשור  כי  הדו״ח,  בתחילת  כבר  לומר  מיותר  לא  לעתידה״.  הדאגה  ומידת  בה 
מאז נכתבו הדברים הללו לא חל שינוי של ממש בתופעות שצוינו בו: סכנת השחיקה 
במשמעות עודה קיימת, מגמת הצמצום, או לפחות האטה דמוגרפית, נמשכת. והשלכת 

תופעות אלה על היחסים המורכבים בין ישראל לבין יהודי התפוצות בעינה עומדת. 

עם זאת, האיכות והכמות של הקהילות היהודיות בתפוצות אינן הגורם היחיד המשפיע 
בתפוצות,  בישראל,  ושינויים  מגמות  של  ממגוון  מושפעים  אלה  כאמור,  היחסים.  על 
להן  שיש  מהמגמות  מקצת  נמנה  להלן  עצמם.  היחסים  ובמקבילית  העולמית  בזירה 

השפעה ניכרת על מערכת היחסים:

הניכרת  אדם  בני  מרובת  לחברה  ואינטימית  קטנה  מחברה  מעבר  בישראל:  שינויים 
בקבוצות חברתיות שלכל אחת מהן סדר יום חברתי ואידיאולוגית שונה, ילודה גבוהה 
כלכלית  צמיחה  ופוליטית,  צבאית  עוצמה  תחושת  מהירים,  דמוגרפיים  ושינויים 
והתפתחות של חברת שפע מערבית, דומיננטיות של הימין הפוליטי, הנשען על בוחרים 

דתיים ומסורתיים, רבים מהם מבני עדות המזרח. 

התערות מואצת בחברה המערבית הכללית, ירידה ברמת  ביהדות התפוצות:  שינויים 
הלכידות הקבוצתית, בין השאר בשל הירידה בהיקף האיום הסביבתי, שחיקה בכוחה 
של הקהילה המאורגנת, שינוי דפוסי הפילנתרופיה, נסיקה דרמטית בשיעור הנישואים 
המעורבים המתבטאת גם בשינוי דפוסי התודעה היהודית, דרישה גוברת לשינוי דפוס 
ישראל  ממדיניות  בקהילה  קבוצות  של  הסתייגות  המתחזקת,  ישראל  עם  היחסים 

בנושאים של מדיניות חוץ )בעיקר בזירה הפלשתינית( ודת ומדינה.

מדאיגים  סימנים  )עם  האנטישמיות  ברמת  כללית  ירידה  העולמית:  בזירה  שינויים 
מהשנים האחרונות להתעוררות מחודשת שלה(, שינויים בזירה הגיאו-אסטרטגית )סוף 
התעצמות  ועוד(,  התיכון  במזרח  תמורות  אמריקאית,  דומיננטיות  הקרה,  המלחמה 
שינויים  הודו(,  )סין,  יהודים  עם  יחסים  של  מורכבת  היסטוריה  להן  שאין  מדינות 

טכנולוגיים המקרבים רחוקים, קלות גוברת של נסיעות לטווחים ארוכים. 
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יהדות  כלל  לעומת  ישראל  של  המספרי  כוחה  עליית  היחסים:  במקבילית  שינויים 
העולם, ירידה בצורך המיידי של ישראל בסיוע כלכלי ופוליטי מיהודי התפוצות לשם 
מהשורשים  שמרוחק  הצעיר  הדור  בקרב  ההיסטורי  בזיכרון  פער  פתיחת  הישרדות, 
המשותפים באירופה )בעיקר(, העמקה של הבדלים פוליטיים ותרבותיים בשל נסיבות 

החיים השונות.

כל השינויים הללו ועוד רבים אחרים, כולם ביחד, וכל אחד לחוד, מובילים לשינוי רב 
שכבתי ביחסי ישראל ויהודי התפוצות, שיש בו היבטים חיוביים )ריבוי ביקורים הדדיים 
בקהילות  התפתחויות  אחר  יהודים  של  שוטף  במעקב  יחסית  נוחות  העבר,  לעומת 
אחרות( והיבטים שליליים )הדגשת פערים פוליטיים ותרבותיים, קושי בעיגון משאבים 
כללי להשגת מטרות קיבוציות(. שינוי זה מציב בפני העם היהודי אתגר מחודש בניהול 
היחסים שמטרתם לשמר את תחושת הלכידות היהודית והערבות ההדדית, גם בהינתן 

התהליך המואץ של התאמות הדדיות נדרשות. 

דיאלוג המכון למדיניות העם היהודי לשנת 2018, שממצאיו מוצגים להלן, איננו מכסה 
לדוגמה,  עוסק,  איננו  הוא  היחסים.  בניהול  הפרק  על  העומדים  הנושאים  כלל  את 
לעניינים  כללי  כרקע  שלהם  שטחית  להצגה  מעבר  היחסים,  של  הכלכליים  בהיבטים 
העם  של  ההשפעה  שיכולת  גיאו-אסטרטגיות  בשאלות  גם  עוסק  איננו  הוא  אחרים. 
היהודי עליהן קטנה )לא היהודים הכריזו על מלחמה קרה, לא הם סיימו אותה – אבל 
מהלכיה ותוצאותיה בהחלט השפיעו עליהם(. הוא איננו עוסק במובהק ובאופן ישיר 
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ועל  היהודי  עתיד העם  על  הזרמים הדתיים  בהשפעה של התיאולוגיה המשתנה של 
יהודים, על אף שקרוב לוודאי שלזרמי מעמקים תיאולוגיים יש השפעה  היחסים בין 

ניכרת עליהם. 

במילים אחרות: חלק ניכר מהמשתנים הקובעים את טיב היחסים ואת עתידם מוצגים 
במספר  הנמשכת  העלייה  לדוגמה,  ופיתוח.  לדיון  כנושא  ולא  כנתון,  הדיאלוג  בדו״ח 
נושא  הוא  בתפוצות,  היהודים  במספר  סטגנציה,  או  ירידה,  לעומת  בישראל  היהודים 
דמוגרפית  שמגמה  הבנה  מתוך  השאר  בין  הדיאלוג,  במסגרת  בהרחבה  נדון  שלא 
כזאת מחייבת דיון נפרד, מעמיק וממוקד )שלא בטוח שאפשר להפיק ממנו תוצאות 
מעשיות: היהודים יולדים את מספר הילדים הרצוי להם כפרטים, ולא את המספר ה 

״רצוי״ בעיני חוקרים של העם היהודי(. 

במה כן עוסק הדיאלוג? הן בקבוצות המיקוד שנערכו ברחבי העולם היהודי )ראו נספח 
הדיון  התמקד  להן,  שנלווה  בשאלון  והן  והמשתתפים(  הקהילות  המדינות,  לפירוט 
בהיבטים שונים של המחויבות ההדדית, או היעדרה, של יהודים אלה לאלה. כך, בדגש 
על המחויבות של ישראל, כמדינת הלאום היהודית, ליהודים שאינם תושביה ואזרחיה 
העם  של  הלאום  למדינת  ישראל  ואזרחי  תושבי  שאינם  יהודים  של  המחויבות  ועל   –
מחויבות  בין  הגבול  קו  עובר  היכן  לזהות  ניסינו  המשתתפים  מאות  בעזרת  היהודי. 
ישראלים  של  הציפיות  את  להבין  מוגזמת,  לחלקם  הנראית  מחויבות  לבין  מוסכמת 
את  לפענח  ישראלים(,  )ומיהודים  מישראל  התפוצות  יהודי  ושל  התפוצות  מיהודי 
מוקדי הקושי העומדים כמכשול ליחסים ועשויים לחבל בהם, ולהציע דרכים לשיפור 

ההידברות, ההבנה ושיתוף הפעולה בין ישראל לבין התפוצות.

כבר בפתיחה צריך לומר ללא סייג, כי הנחת העבודה העומדת ביסודו של נייר עבודה 
לבין  ישראל  בין  והדדית  חזקה  בריאה,  יחסים  במערכת  וטעם  תועלת  שיש  היא  זה 
יהודי התפוצות. וראוי לציין: בין היהודים שהשתתפו בדיאלוג היו מעת לעת גם כאלה 
שהטילו ספק בהנחת עבודה זו, ובהחלט ראוי לשמוע גם את קולם של אלה, להבין את 
עמדותיהם, ולבדוק האם ועד כמה עמדותיהם נפוצות במרחב השיח היהודי. ״מבחינתי 
היהדות היא דת, ולא ראיתי שקתולים בארגנטינה מרגישים צורך ביחסים עם קתולים 
זו  משתתפת  של  עמדתה  המפגשים2.  באחד  ישראלית  משתתפת  אמרה  מצרפת״, 
הייתה אמנם חריגה לעומת זו של רוב המשתתפים האחרים, אך היא לא הייתה היחידה 

שהביעה עמדה כזאת. 

ומצד שני, כפי שמעיד סקר המשתתפים שנערך בקרב כלל משתתפי הדיאלוג, רוב ניכר 
מאוד מקרב המשתתפים הישראלים )90% סבורים ש ״לדאוג ליהודי העולם זה חלק 
חשוב מאוד מהיותי יהודי״(. רוב ניכר מאוד מקרב המשתתפים הלא-ישראלים )88%( 

2  ציטוטים הנלקחו ממשתתפי דיאלוג סוכמו על ידי מנחי הדיאלוג. הדיאלוגים והמנחים מתועדים בנספחים.
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סבורים ש ״לדאוג לישראל זה חלק חשוב מאוד מהיותי יהודי״. כלומר, הדבקות בערבות 
יהודית הדדית, שעולה ממנה הנחה משתמעת שהיהודים אינם רק שותפים לאמונה 
גם בקרב הצעירים היהודים. בהתאם, רק  באותה דת אלא חברים באותו עם, קיימת 
ולא ישראלים, הסכימו לטענה ש ״לא  בודדים מקרב המשתתפים בדיאלוג, ישראלים 
צריכים להיות יחסים מיוחדים בין ישראל לבין התפוצות״. מקרב הישראלים רק 2% ״די 
הסכימו״ אתה, ולעומתם 97% לא הסכימו )34% ״די״ ועוד 63% ״לגמרי לא מסכימים״(.  
מקרב הלא ישראלים, הנתונים היו דומים למדי. 4% הסכימו )מאוד או די( בעוד ש-96% 
לא הסכימו )21% די, 75% לחלוטין(. ״הקשר לישראל הוא אחד הבסיסים של הזהות 
היהודית האמריקאית״, אמר משתתף צעיר באוניברסיטת איסט-ווסטרן בבוסטון. 91% 
מאוד  חשוב  חלק  זה  לישראל  ״לדאוג  ש  אמרו  בדיאלוג  האמריקאים  מהמשתתפים 
מהיותי יהודי״ )מקרב המשתתפים האמריקאים הצעירים, בני פחות משלושים: 82%(. 

המשתתפים  של  הייחודי  מאופיים  רק  הנובע  בודד,  אירוע  אינם  האלה  הנתונים 
בדיאלוג - שאיננו מייצג את כלל העולם היהודי אלא נוטה להתמקד ביהודים בעמדות 
של מנהיגות, או מעורבים בקהילה יחסית יותר מאחרים )ראו נספח פרטים על דפוס 
ממצאי  הכללית(.  היהודית  לאוכלוסייה  ביחס  ושונות  עמדותיהם,  המשתתפים, 
מחקרים  של  למדי,  דומים  קודמים,  ממצאים  תואמים  זה,  בהקשר  לפחות  הדיאלוג, 
שונים ומגוונים בישראל ובכלל העולם היהודי, כפי שנתאר בפרקים הבאים. כלומר: גם 
במצב של שינוי ביחסים, שיש בו ממד של ערעור על איתנותם, הרצון ההדדי בקיומם 
של יחסי קרבה בעולם היהודי נותר על כנו. ״האם צריך יחסים טובים בין ישראל לבין 
התפוצות זו שאלה מוזרה בעיני״, אמר משתתף בדיאלוג בווילמינגטון, דלאוור.  לטעמו, 
ברור שצריך – השאלה היא רק כיצד להגיע או לשמור על יחסים כאלה, ומהי בדיוק 

ההגדרה של יחסים ״טובים״ בעיני שתי הקהילות. 

לישראל  הרצוי  היחסים  דפוס  מהו  להבין  השנה:  הדיאלוג  מטרת  זו  רבה,  במידה 
צעירים  יהודים  הבא,  בדור  אותם  שיעצבו  מי  בעיני  נתפסים  שהם  כפי  ולתפוצות, 
בשנות העשרים והשלושים המוקדמות שלהם. בכוונת מכוון, הדיאלוג השנה התמקד 
שיש  נתון  הם  כיום  שהם  כפי  היחסים  שעבורם  אלה,  בגילאים  צעירים  של  בקבוצות 
עם  ראשון  מכלי  השוואה  יכולת  ללא  אליו  ביחס  הציפיות  את  ולעצב  אתו  להתמודד 
״מה שהיה פעם״ )גם על מה שהיה פעם אפשר כמובן לנהל ויכוח, שלא תהיה ביחס 

אליו הכרעה חד משמעית(. 

של  הרחבה  המטִריה  תחת  נערך   2018 לשנת  היהודי  העם  למדיניות  המכון  דיאלוג 
וויליאם  ע”ש  הקרן  על-ידי  הנתמך  המכון,  של  והדמוקרטיה  הפלורליזם  פרויקט 
רלבנטיות,  יהודיות  עמדות  של  אמצעי  בלתי  מחקר  כלל  הדיאלוג  תהליך  דיווידסון. 
בכינוסן של 34 קבוצות דיון, ובהן חברים בקהילות יהודיות מרחבי העולם, כולל מפגש 
זו  במסגרת  אמריקה.  יהודי  של  המרכזיים  הארגונים  ראשי  של  הנשיאים  ועידת  עם 
הוצגו למשתתפים גם שאלונים, ובמקביל בוצע ניתוח של מחקרים נוספים העוסקים 
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בעמדותיו של כלל הציבור היהודי, כולל מחקרים אודות אוכלוסיות יהודיות שקשריהן 
בהתאם  נערכו  בקהילות  הדיונים  רופפים.  ולישראל  המאורגנים  היהודיים  לחיים 
ל-Chatham House Rules, קרי, המשתתפים הסכימו שניתן לצטט את דבריהם, אולם 
בלי לייחס אמירה כלשהי לאדם מסוים. הסכמה זו נועדה להבטיח דיון פתוח וחופשי. 
בהתאם, הדו”ח שלפניכם מצטט בהרחבה מהדיונים שנערכו ביוזמת המכון בלי לנקוב 
גם  קודמות,  כבשנים  בנספח.  מצוינים  מהמשתתפים  חלק  שמות  הדוברים.  בשמות 

השנה שאבנו מידע נוסף מהסקרים שעורך המכון בישראל.

העולם.  ברחבי  התכנסויות  בעשרות   2018 מרץ  עד   2017 מנובמבר  נערך  הדיאלוג 
 120 עד   90 באירוע שִמְשכֹו  והשתתפו  קיבלו לקריאה מסמך רקע קצר  המשתתפים 

דקות. אירוע זה התנהל על פי הסדר הבא:

• מצגת קצרה על ההיסטוריה של יחסי ישראל והתפוצות;	

• סקר שכל המשתתפים נתבקשו לענות על השאלות שנכללו בו, וממנו שאב המכון 	
למדיניות העם היהודי את הנתונים על עמדות המשתתפים ביחס לחלק מהשאלות 

שהוצגו להם;

• דיון מובנה ומונחה על מצב יחסי ישראל-תפוצות. למשתתפים הוצגו כמה מקרי 	
הניואנסים  את  להבהיר   – כן  ובעשותם  אליהם,  להתייחס  נתבקשו  והם  מבחן 

השונים בעמדותיהם בנוגע למצוי ולרצוי ביחסים אלה.

זו השנה החמישית ברציפות שבה מתקיים דיאלוג עולמי כזה ביוזמת המכון למדיניות 
והוא  לירושלים,  היהודי  העם  של  בקשר  המחקר  עסק   )2017( אשתקד  היהודי.  העם 
לכן  ירושלים החמישים. שנה קודם  יום  ניר ברקת, בערב  ירושלים,  הוצג לראש העיר 
עסק המחקר במנעד היהודי בעידן של זהות גמישה, ולמעשה במשמעות הקהילתית 
של ההגדרה ״יהודי״ בימינו )2016(. בשנת 2015 היה הנושא “ערכים יהודיים והשימוש 
של ישראל בכוח בעימות מזויין”, ובשנה שלפני כן )2014( היה הדיאלוג חלק ממאמץ 
כללי לנסח המלצות באשר לאפשרות של “הסדר חוקתי שיתמודד עם הזהות של מדינת 
ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית”. כל הדו״חות המוזכרים זכו הן להד תקשורתי והן 

להכרה כהישגים משמעותיים בקידום השיח בין מדינת ישראל לבין התפוצות.  

המשתתפים  שמות  בדיאלוג.  המשתתפים  ומאות  המארגנים  לעשרות  מודה  המכון 
והקהילות שנטלו חלק בדיאלוג מופיעים בנספחים.
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רקע: 70 שנות יחסים 
ויהודי  ישראל  יחסי  של  ההיסטוריה  של  מקיפה  לסקירה  המקום  אינו  זה  מסמך 
ננסה להתמקד בכמה  התפוצות, אולם פטור בלא כלום אי אפשר. בפסקאות הבאות 
במידה  השנים  עם  השתנו  שבו  ובאופן  הדו״ח,  בהמשך  ויעלו  שישובו  מהנושאים 

שהשפיעה או עשויה להשפיע על היחסים.

בארץ  המתחדשת  היהודית  ההתיישבות  ושל  הציונית  התנועה  של  דרכה  מתחילת 
ישראל היוו יהודי התפוצות את  המקור העיקרי של תמיכה כלכלית ביישוב המתפתח. 
וקבוצות  שכונות  ישובים,  וגיּבו  יזמו  שם  ידועי  פילנתרופים  של  מצומצם  מספר 
מי  תרומות,  שלחו  העם  שכבות  מכל  יהודים  של  יותר  הרבה  רחב  מספר  מתיישבות. 
היה  אפשר  אי  שבלעדיהן  לאומיות,  או  קהילתיות  מגביות  במסגרת  יותר,  ומי  מעט 
לקיים חיים בארץ. ״במשך שנים רבות הושתתו יחסי ישראל-תפוצות בתחום המוסדי 
ישראל  ומדינת  לגיטימיים,  היו  הצרכים  ישראל.  מדינת  עבור  התרומות  מערכת  על 
הצעירה שנאבקה בקשיי קיום ותשתית, נזקקה לסיוע שסיפק ליהדות התפוצות גם 
את הדרך להזדהות ולקחת חלק במאבק לביסוסה של מדינת חלומם״, כתב על כך ד״ר 

אבי בקר, שהיה מנכ״ל הקונגרס היהודי העולמי בישראל3.

ישראל, כתב החוקר אלון גל, קמה במידה רבה ״הודות לעזרתה של יהדות התפוצות 
עם  הברית״4.  ארצות  ובראשן  הדמוקרטיות  המערביות  המעצמות  של  ולתמיכתן 
ממשי  סיוע  הנסיבות,  בכורח  גם  ואולי  אותה,  שהנחתה  האידיאולוגיה  מתוקף  זאת, 
הציונית  המסורת  בלב  התגבשה  השנייה  ביד  כאשר  אחת,  ביד  התקבל  לציונות  זה 
תפיסה של שלילת הגולה – קרי, תפיסה הגורסת כי המשכיות יהודית שיש בה ממשות 
ואחר  ישראל,  בארץ  הלאומיים  היהודיים  החיים  במסגרת  רק  להתקיים  יכולה  וטעם 
כך במדינת ישראל. הציונות של הישראלים נטתה להניח שרק החיים בישראל נותנים 
ביטוי מלא לחיים היהודיים5. דוד בן גוריון דגל בעמדה העקרונית שרק ישראל מקנה 
משמעות לקיומם של חיים יהודיים. בן גוריון כתב: “אין יהודי בגולה... מסוגל להיות 
רק  שלמים.  יהודיים  חיים  לחיות  מסוגל  בגולה  יהודי  ציבור  שום  ואין  שלם,  יהודי 

יהדות והתפוצות: על פרשת דרכים, אבי בקר, 1998  3 
 http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=450

היחסים בין ישראל ליהדות ארצות הברית הפרספקטיבה הישראלית, אלון גל  4

קטע זה שאול מ: היהודים, 7 שאלות נפוצות, שמואל רוזנר )דביר ובית התפוצות, 2016(. קצרה היריעה   5
מלהרחיב, אבל ראוי לציין בהקשר זה כי הציונות נטשה למעשה, גם אם לא להלכה, את הגדרת היהדות 

בעיקר כדת, ועברה להגדרת היהדות בעיקר כלאום. ראו טאוב, עמ' 35: "המדינה שיצרה הציונות מבוססת 
על הגדרת זהות חילונית במבנה החוקתי שלה והיא בפירוש לא מדינת הדת היהודית. היא מדינת הלאום 

היהודי". 

http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=450
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הניחה שישראל  ישראל  יהודים שלמים”6. הנהגת מדינת  חיים  ייתכנו  ישראל  במדינת 
יוכרע גורלו של עם ישראל, ולכן העם היושב בציון הוא שמגלם או  היא המקום שבו 
מייצג את עם ישראל. על פי תפיסה זו, הקהילה בישראל היא “מהותית” ואילו הקהילות 
בגולה הן “מקריות”. וגם אם הנחה זו איננה מפורשת בחיים הציבוריים של ישראל היא 
מוטמעת בתרבות הישראלית. הסוציולוג ד״ר שלמה פישר, עמית בכיר במכון למדיניות 
העם היהודי, סבור כי זו אחת הסיבות העמוקות לכך שהחלטות ממשלת ישראל נוטות 

להתעלם מהתפוצות וצרכיהן.

תפיסה ציונית זאת לא עלתה כמובן בקנה אחד עם עמדותיהם של רבים מראשי יהדות 
התפוצות, לא בימיה של ראשית הציונות, ודאי שלא בימים מאוחרים יותר, עם הקמתה 
ביחס  יהודים  הוגים  בקרב  מחלוקות  נתגלעו  הציונות  מראשית  ישראל.  מדינת  של 
יהודים שדגלו באפשרות הישראלית-ריבונית כדי לספק מקלט  לתפקידה. היו הוגים 
מפני שנאת היהודים )תיאודור הרצל(. היו בהם שראו בארץ ישראל מקלט בעיקר מפני 
התבוללות רוחנית )אחד העם(7. היו גם רבים שלא מצאו טעם ברעיון הציוני, והעדיפו 
לחזק את הקהילות היהודיות בתפוצות )שמעון דובנוב8(, או אפילו התנגדו לו בחריפות 
)הרמן כהן9(, חלקם מנימוקים של שרידות )מוטב פיזור מריכוז במקום אחד - נימוק 
שמושמע עוד יותר בתכיפות כיום, בעידן של נשק גרעיני ואיום ביטחוני על ישראל10(, 
רק  למלא  יכול  הוא  שאותה  שליחות  ישנה  היהודי  )לעם  מהות  של  מנימוקים  חלקם 
היו  הגומלין טמונים  יחסי  ביסוד  כבר  כן,  הוא מפוזר בקרב שאר העמים(11.על  כאשר 
זרעיה של אכזבה הדדית - בצד הרצון ההדדי לשתף פעולה ולפעול להצלחתו של מפעל 
עליהם  כנעלה  עצמה  את  הרואה  מישראל  התפוצות  יהודי  של  אכזבתם  כביר.  לאומי 
ולצידה אכזבתה המהותית של  כבוד,  ומסרבת לגמול על תמיכתם הנדיבה ביחס של 
ישראל המגלה שעמדתה איננה מתקבלת בציבור היהודי, ושרוב היהודים, גם אם בחרו 

לתמוך בציונות, ממשיכים לבחור בחיים מחוץ לארץ ישראל. 

צמיחת והתחזקות הישוב היהודי בארץ ישראל, ואחר כך הקמתה הרשמית של מדינת 
בשנותיו  התפוצות.  יהודי  לבין  בארץ  הישוב  בין  ביחסים  נוסף  לשינוי  הביאו  ישראל, 
במסגרת  שהוקמו  הלאומיים  המוסדות  של  המסגרת  תחת  התנהל  המוקדמות 

6  הציטוט מופיע במאמרו של א.ב. יהושע "מיהו ישראלי", הארץ, ספטמבר 2013.

7  הפסקה הבאה שאולה מ: היהודים, 7 שאלות נפוצות, שמואל רוזנר )דביר ובית התפוצות, 2016(.

 Simon Dubnow’s “New Judaism": Diaspora Nationalism and the :8  על תפיסתו של דובנוב, ראו
,.World History of the Jews, Robert Seltzer, 2014 וכן: היחס לציון ולתפוצות, טרנר, עמ' 91.

9  על כהן 1842-1918 ראו: תולדות פילוסופיית הדת היהודית בזמן החדש, אליעזר שביד, ג, 1. עמ' 115. על 
עמדותיו של כהן מתוך כתביו ראו: דת התבונה ממקורות היהדות, הרמן כהן. תרגם צבי וויסלבסקי, ערכו 

והוסיפו הערות שמואל הוגו ברגמן ונתן רוטנשטרייך, הוצאת מוסד ביאליק והמכון על שם ליאו בק, 1971. 

 Flexigidity, :ראו לדוגמה, סוד הקיום היהודי, גידי גרינשטיין, דביר 2013, עמ' 216 )הספר בגרסה באנגלית  10
.)Gidi Grinstein

דיון ארוך ומפורט בנושא זה אפשר למצוא בספר "היחס לציון ולתפוצות בהגות היהודית של המאה ה-20,   11
עיונים בפילוסופיה של הקיום היהודי”, יוסי טרנר, הקיבוץ המאוחד, 2014.
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להלכה  שהייתה  רשמית  נציגות  התפוצות  ליהדות  הייתה  וכך  הציונית,  ההתעוררות 
ולמעשה חלק מהנהגת התנועה הציונית. אך בתהליך שתחילתו עוד בראשית המנדט 
המדינה,  הקמת  לקראת  יותר  המאוחרות  בשנים  שאת  וביתר  ישראל,  בארץ  הבריטי 
הציונית,  בתנועה  המרכזיות  ההשפעה  עמדות  מרוב  התפוצות  יהודי  הנהגת  נדחקה 
ומרכז הכובד עבר לראשי הישוב בארץ. ״תהליך זה הגיע לשיאו עם הקמת המדינה״, 
כפי שכתב החוקר אסף ידידיה12. יהודי התפוצות איבדו להלכה ולמעשה את נציגותם 
ואת יכולת השפעתם על מדינת ישראל. ״התנועה הציונית ראתה את עצמה כמייצגת 
כלל יהודי העולם אך המדינה היהודית שהוקמה לא פעלה לייצוג יהודי העולם בתוך 

מוסדות המדינה, ונציגיה נשארו רק אלה שגרו בישראל עצמה״.

ופוליטית  כלכלית  התחזקה  שישראל  ככל  והתעצם  שנמשך  זה,  תהליך  גם  ממילא, 
ונזקקה פחות לסיוע משמעותי של יהודי התפוצות, טמן בחובו את זרעיו של תסכול 
יהודי התפוצות הרגישו את עצמם לעיתים כמי שמודרים מהחלטות בנושאים  הדדי. 
ולעומתם היהודים בישראל הלכו   – כולו  קרדינלים הנוגעים לעתידו של העם היהודי 
נטו  כן  ועל  התפוצות,  יהדות  לראשי  אמצעית  והבלתי  הישירה  הזיקה  את  ואיבדו 
בעצמם להתאכזב מתופעות ותהליכים שעברו על קהילות אחרות והיו בעיניהם בלתי 

מפוענחים. 

דרמטיים  אירועים  ידי  על  לעת  מעת  נקטעו  ומתמשכים,  איטיים  הללו,  התהליכים 
דחק  השואה  לאחר  הפליטה  בשארית  לטפל  והמיידי  הדחוף  הצורך  אותם.  שעמעמו 
קמה  ישראל  מדינת  את  לראות  האינסטינקטיבי  הרצון  מחלוקת.  כל  כמעט  הצידה 
זמן לעיסוק בעניינים  ומתגברת על הניסיונות להכחידה מיד עם הקמתה לא הותירו 
משניים של תיאום ציפיות. יהודי התפוצות התמלאו גאווה עם הקמת המדינה, והוסיפו 
הם  עוינת.  בסביבה  ולשרוד  אויביה  על  לגבור  מסוגלת  שישראל  התברר  כאשר  עליה 
מצאו בה מקור להזדהות, מוקד לפעילות נמרצת, שתרמה רבות גם לגיבוש הקהילה 
היהודית בתפוצות סביב מטרה משותפת. הם סייעו בידה לקלוט אותן קהילות יהודיות 
שלא שיחק להן מזלן להתקיים במדינות מערביות מסבירות פנים – יהודי מדינות ערב 

והמזרח, ומאוחר יותר יהודים ממדינות הגוש הסובייטי.

והתפתחות  וכלכלית  צבאית  התחזקות  דמוגרפית,  התחזקות  של  תהליכים  במקביל, 
תרבותית הפכו את ישראל לקהילה היהודית החזקה ביותר בעם היהודי – כך מעידים 
נתונים אמפיריים רבים, אך כך סבורים גם משתתפי הדיאלוג שרוב גדול )81%( מתוכם, 
היהודי״.  העם  מרכז  היא  ״ישראל  ש  הקביעה  עם  הסכימו  ישראלים,  ולא  ישראלים 
ישראל ״משפיעה על כל מה שקורה גם לנו כיהודים״, כפי שאמר משתתף אוסטרלי. 
״בין אם הם רוצים בזה ובין אם לאו, יהודים מושפעים על ידי ההתנהלות של ישראל״, 

מדינת ישראל והעם היהודי בתפצות, ד"ר אסף ידידיה.  12
 http://data.statesmanship.org.il/pr/2013/Tfutzot_12pt.pdf  
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אמר משתתף בפריז. ישראל ״לא מבינה שלדברים שקורים בירושלים יש הד גם כאן, 
ולא תמיד חיובי, שאנחנו חשופים לו״, אמרה משתתפת בדלאוור. ״ישראל נוסדה גם 
כמובן,  הכל,  לא  בבראון.  סטודנטית  אמרה  בשמי״,  גם  דברים  עושה  היא  אז  למעני, 
רגשי  קשר  לה  ש״אין  אמרה  מאוסטרליה  משתתפת  בהסכמה.  כאלה  קביעות  קיבלו 
לקונצפט של מרכז העם היהודי. אולי אילו הייתי ממקום שיותר קשה להיות בו יהודי 
הייתי  יהודי  בו  להיות  שקשה  ממקום  הייתי  אילו  אולי  ליהדות.  קשר  יותר  לי  היה 
זקוקה לישראל״. משתתף בבראון אמר: ״להיות יהודי זה מאוד חשוב לי, אבל ישראל 

לא משמעותית בזה״. 

אבל גם אלו שהקשר לישראל אינו מהווה עבורם מרכיב זהות מרכזי יודעים שלישראל 
יש כוח ארגוני עודף על פני כל קהילה אחרת, בהיותה ישות מדינתית מצליחה. לצד 
עוינת,  בסביבה  במיוחד  עליה,  והגנה  אחזקתה  מדינה,  בניהול  המובנים  הקשיים 
ישראל נהנית מקוהרנטיות תרבותית המאפשרת לה לחמוק מאתגרים רבים שאיתם 
אוניברסלי,  בעולם  קהילתית  זהות  להחזיק  הקושי   – התפוצות  יהודי  מתמודדים 
ן, השינוי התודעתי הנובע מהתערות  התרופפות הזיקה לקהילות דתית בעולם מתַחלֵּ
האינטימית  ברמה  והן  החברתית-מקצועית,  ברמה  הן  הכללית,  בחברה  מואצת 

משפחתית-קהילתית13.  

על כך, ראו עוד בדיאלוג משנת 2015,  שעסק בעמדות יהודי העולם בערכים יהודיים ושימוש בכוח על ידי   13
ישראל בעימות מזוין

ישראל היא מרכז העם היהודי
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הלב,  תשומת  את  המושכים  אירועים  הרבה  בו  שנרשמים  ארוך,  זמן  הן  שנה  שבעים 
ביחסי  ששלטו  המרכזיות  מהמגמות  כמה  )ולכתוב(  לחשוב  שנהוג  למה  בניגוד  אולם 
שנות  בתחילת  כבר  מהותי.  באופן  הללו  בעשורים  השתנו  לא  והתפוצות  ישראל 
כמה  לזהות  ניתן  בלאושטיין״,   - גוריון  בן  ״הסכם  כ  המוכרות  בהבנות  החמישים, 
בן  דוד  ישראל  ממשלת  ראש  היחסים.  בניהול  נגף  לאבני  לימים  שייעשו  מהמרכיבים 
אזרחי  שהם  מי  של  פוליטית  נאמנות  תתבע  לא  שישראל  והתחייב  התבקש  גוריון 
מדינות אחרות. כן הסכים להודיע כי עליה היא מעשה המתבסס על רצונו הפרטי של 
דאז,  היהודי-אמריקאי  הוועד  ראש  היהודים.  כלל  את  המחייב  מעשה  ולא  יהודי,  כל 
יעקב בלאושטיין, נתן ביטוי לרצונם של היהודים לראות מדינה יהודית משגשגת, אך גם 
להסתייגותם מכך שישראל תיקח לעצמה תפקיד של הובלה ואחריות כוללת על העם 
היהודי. בפועל, ישראל התערבה כל העת בענייניהם הפוליטיים של יהודים בתפוצות, 
וציפתה מהם לפעול למענה בזירות שונות. במקביל, יהודים בתפוצות מצאו את עצמם 
מזוהים עם מדינה שאינה מדינתם, ועם מדיניות שלא תמיד הסכימו איתה – לעיתים 
יהודי  ״אנחנו,  סביבתם.  עם  או  ממשלתם  עם  בקונפליקט  אותם  שהעמידה  כזאת 
״כשישראל משנה  גרמני.  צעיר  ישראל״, אמר  אירופה, שבויים של מדיניות החוץ של 
את המדיניות שלה ומסלימה את המצב, אני מרגישה פחות בטוחה באמריקה״, אמרה 
מחדש  במשותף  לנסח  המשתתפים  התבקשו  הדיאלוג  במפגשי  בבראון.  משתתפת 
כמה מההסכמות המרכזיות מימי בן גוריון ובלאושטיין, ומעניין היה להיווכח שבחלק 
ניכר מהנושאים שהוצגו להם )נאמנות פוליטית, עלייה, מחוייבות הדדית וכדומה( הם 

חזרו במידה רבה להסכמות מהימים הרחוקים ההם. 

״זה  הלא-ישראלים.  המשתתפים  בעיקר  היו  ההן  להסכמות  דומה  לנוסח  שחזרו  מי 
בסך הכל בסיס לא רע להתחיל ממנו״, סיכמה משתתפת בדיון בוושינגטון את עמדתה 
ועמדות חבריה לדיון. אם בן גוריון אמר בזמנו: ״מדינת ישראל מייצגת ומדברת בשם 
אזרחיה בלבד, ובשום פנים אינה מתיימרת לייצג או לדבר בשם היהודים שהם אזרחי 
מדינה אחרת״, אחד המשתתפים )מארה״ב( אמר: ״אני לא רוצה שישראל תדבר בשמי״, 
ואחר אמר ״אין לישראל זכות לייצג אותי ברמה הפוליטית״, ושלישית אמרה ״לפעמים 
זה מרגיז כשראש ממשלת ישראל מתיימר לייצג את כל היהודים – הוא לא מייצג אותי, 
ואין לו זכות לומר שהוא מייצג אותי״. השאלה על תפקידה המנהיגותי של ישראל בעם 
היהודי תידון בהרחבה בהמשך, אולם כבר בשלב דיון הרקע כדאי להזכיר שזו אחת מן 
השאלות שמלוות את הפרויקט הישראלי מראשיתו. המתח בין שני קטבים: רצונם של 
יהודים לראות את ישראל מנהיגה, ולצידו יומרתה של ישראל להנהיג – לעומת רצונם 
של יהודים להתנער מיומרת ההנהגה של ישראל, ולצידו נטייתה של ישראל להתנער 
מתפקיד מנהיגותי כשאינו נוח לה – מתח זה איננו חדש. הוא פושט ולובש צורה לנוכח 
זהו  בבסיסו  אולם  הכותל(  משבר  בצרפת,  )אנטישמיות  וחברתיים  פוליטיים  אירועים 

אותו מתח )וכאמור עוד נשוב אליו(.
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בין  ותודעתיים  מעשיים  פערים  והבליטו  תהליכים  כמה  חברו  האחרונים  בעשורים 
מרחק  כמו  טריוויאליות  לעובדות  מעבר  התפוצות,  מיהודי  ניכר  חלק  לבין  ישראל 
גיאוגרפי והיעדר שפת דיבור, קריאה וכתיבה משותפת. ישראל נעשתה שמרנית יותר 
הליברלי.  המחנה  עם  עצמם  את  מזהים  העולם  מיהודי  שרבים  בעת  הפוליטי,  במובן 
שרבים  במה  ותטפל  שתתפנה  הדרישה  עלתה  כן  ועל  יותר,  חזקה  נעשתה  ישראל 
מיהודי התפוצות מזהים כְלקּות בתפיסת יחסי דת ומדינה – דרישה שישראל הגיבה 
לה בהתנגדות, הנובעת מיחסי הכוחות הפוליטיים ומסדרי העדיפויות הפנימיים שלה. 
שברובם  ישראל,  יהוֵדי  בין  המדיניות  בתפיסות  משמעותיים  פערים  נוצרו  במקביל 
רבים  לבין  )ובעיקר עם הפלשתינים(,  איבדו אמון בתהליך השלום עם העולם הערבי 
מיהודי התפוצות שהמשיכו לדבוק בעמדות מדיניות הדוגלות בתהליך השלום. רבים 
מהם סבורים שתהליך השלום איננו מתקדם במידה רבה בשל מדיניותה של ישראל, 
ורואים בזה פגיעה מהותית בזהות היהודית של המדינה וביכולתה לייצג תרבות יהודית 
שהם רוצים להזדהות אתה. כך, לעיתים עד כדי כפירה מהדהדת בעצם הלגיטימיות של 

הציונות בעיניהם של מובילי דעה יהודים בתפוצות14. 

כל התופעות האלה הולידו סדרה נמשכת של משברים באים והולכים בין ישראל לבין 
יהודים  של  לכאורה  ״התרחקות״  ה  בשאלת  נגמר  בלתי  דיון  וגם   – בתפוצות  יהודים 
גיור. משברים  יהודי״ ולחוקי  מישראל. משברים סביב חוקים הנוגעים לשאלת ״מיהו 
של  למעמדה  הנוגעים  משברים  ישראל.  של  והמלחמה  השלום  למדיניות  הנוגעים 
היהדות הלא אורתודוכסית בישראל. משברים הנוגעים לאופן שבו ישראל מתייחסת 
יום  סדר  שיקפו  הללו  המשברים  רבה,  במידה  שרידותן.  ולסיכויי  בתפוצות  לקהילות 
יהודית שמרכיביה  זהות  יהודים החיים בנסיבות שונות המפתחים בהתאם  שונה של 
שונים. בתפוצות – יהדות בעלת מאפיינים אוניברסליים וליברלים – בישראל – יהדות 
ועמוק  תכוף  במגע  הבאה  יהדות   – בתפוצות  ושבטיים.  לאומיים  מאפיינים  בעלת 
מהעולם  יחסי  תרבותי  בבידוד  המתקיימת  יהדות   – בישראל  יהודית.  לא  סביבה  עם 
ואילו  דתי-מסורתי  גוון  עם  לאומית  בזהות  מתאפיין  בישראל  הציבור  יהודי.  הלא 
אליטיסטיות- הן  בארה״ב,  העיקרית  הקהילה  בעיקר  בתפוצות,  היהודיות  הקהילות 
הראשונים  העשורים  לעומת  שינוי  מהווה  הזה  המצב  חילוני.  בגוון  קוסמופוליטיות 
נטו לעמדות סוציאליסטיות- וגם בישראל,  גם  בתפוצות  של המדינה בעת שיהודים, 

ליברליות. 

לכל אלה צריך להוסיף את הפערים המבניים בין ישראל לקהילות היהודיות בתפוצות, 
שתוצאתם ניכרת בחלוף הזמן. ״איך אפשר להשוות בין מדינה, עם כל הבעיות שלה, 
לבין אוסף של קהילות שיש ביניהן ובתוכן הרבה מאוד מחלוקות, ושהן בסך הכל גופים 

 Is Liberal Zionism Dead?" Michelle Goldberg, The New York Times, 2018. :ראו לדוגמה  14 
   https://goo.gl/v7jD8q" 
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מאוד רופפים שלרוב היהודים יש אליהם מחויבות לא גדולה, או בכלל לא״, אמר-שאל 
משתתף במינסוטה. ישראל מייצרת ליהודיָה סביבה יהודית הנשענת על כוח מדינתי, 
ניזונה ממנו ומזינה אותו. סביבה יהודית שיש לה כוח כפייה, שיש לה צורך בהגדרות 
חוקיות בסוגיות מסוימות, שיש לה שליטה על הרכב האוכלוסייה, שיש בה תהליכים 
מוסדרים של בירור סוגיות שנויות במחלוקת והבאתן לידי הכרעה. בתפוצות – מדובר 
רגישים  למחושים  נדרשת  כן  ועל  כפייה,  כוח  לה  שאין  וולונטרית,  יהודית  בסביבה 
וארגונית,  זהותית  מושגית  בעמימות  להתקיים  שיכולה  חברתית,  מגמה  שינוי  לכל 
מקשים  אלה  פערים  יהודי.  הלא  הרוב  בקרב  חברתיות  ממגמות  מאוד  שמושפעת 
)איך מדינה מדברת עם  על שיח פורה בין ישראל לבין התפוצות הן ברמה המושגית 

קהילות(, הן ברמה המעשית )מי מדבר עם מי, באיזה נושא ולאיזו תכלית(. 

מצב היחסים בימינו
התפוצות  ויהדות  ישראל  כמו  מזו  זו  שונות  קהילות  שת  בין  היחסים  מצב  הגדרת 
היא מלאכה מסובכת. ישנם מרכיבים רגשיים שצריך לקחת בחשבון – כיצד מרגישות 
הקהילות, או למעשה חברי הקהילות, זו כלפי זו; ישנם מרכיבים תודעתיים שצריכים 
להילקח בחשבון – מה חושבים חברי הקהילות אלה על אלה כיחידים וכקבוצות; ישנם 
מרכיבים התנהגותיים שגם להם חשיבות רבה – כיצד היהודים נוהגים, מה הם עושים, 

בכל הנוגע ליחסים ההדדיים15.

משמעותיים,  יחסים  של  היא  המחקר,  בתחילת  הזכרנו  שכבר  כפי  הכללית,  התמונה 
היחסים  על  זה  שינוי  ומהשלכת  היחסים  של  המשתנה  מטבעם  דאגה  של  בצדם  אך 
בכדי  מתמיד  לסיוע  הנזקקת  וחלשה  צעירה  מדינה  איננה  היום  של  ישראל  בעתיד. 
לשרוד, ועל כן היא נזקקת להגדיר ולפענח את טיב יחסיה עם קבוצה גדולה של בני 
אדם שהתועלת המעשית בתמיכתם כבר אינה גדולה כפי שהייתה בעבר )אם כי עודנה 
משמעותית(, ושיש לה ציפיות שונות ממנה, שלא תמיד עולות בקנה אחד עם ציפיות 
והעוצמתי של  הרושם הקשה  עוד תחת  שרויים  אינם  יהודי התפוצות  אזרחיה שלה. 
האירועים הדרמטיים שקדמו להקמת המדינה לפני שבעים שנה, ושליוו את העשורים 
יום  מלחמת  הימים,  ששת  מלחמת  העצמאות,  מלחמת  )השואה,  לקיומה  הראשונים 
כיפור(. ״הבעיה היא שהדור הבא לא מבין שום דבר ממה שאנחנו מבינים כאן״, אמר 
אמר  בפדרציות״,  שקורה  למה  דומה  לא  בקמפוסים  שקורה  ״מה  בשיקגו.  משתתף 
כאלה,  לדיונים  בכלל  באים  לא  היהודים  הסטודנטים  ״רוב  דיון.  באותו  אחר  משתתף 

 This formulation is consistent with the one made in From: The Challenge of Peoplehood:  15
 Strengthening the Attachment of Young American Jews to Israel in the Time of the Distancing

 Discourse, Shmuel Rosner and Inbal Hakman, JPPI 2014.
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בסניף  שנערך  בדיון  באוסטין,  משתתף  אמר  ב’הילל’״,  אחרות  לפעולות  לא  וגם 
“הילל” של אוניברסיטת טקסס. יהודים אלה נזקקים להגדרה מחודשת של יחסים עם 
טבעם  השתנה  שנה  שבעים  בתוך  לרוחם.  תמיד  אינם  ופעולותיה  שמדיניותה  מדינה 
בין ישראל לבין התפוצות. שינויים אלה הביאו בעקבותיהם  הפסיכולוגי של היחסים 

רעיונות חדשים, ועוד יותר מזה - סדרי עדיפויות חדשים למערכת היחסים.
16.

מכל  שבעה  מזה.  למעלה  ואף  כשהיו  איתנים  היחסים  רבים  אמפיריים  במבחנים 
או קשורים   )30%( ״מרגישים קשורים מאוד  אומרים שהם  יהודים אמריקאים  עשרה 
חלקית )39%( לישראל, על פי ממצאי מכון פיו17. בבריטניה, יהודים ״קשורים בחוזקה 
לישראל״18. ומצד שני, כמעט שבעה מכל עשרה ישראלים יהודים אומרים ש ״תפוצה 
הללו  היהודים  היהודי״19.  העם  של  הטווח  ארוכת  לשרידות  דרושה  משגשגת  יהודית 
סבורים )79%( שלישראל אחריות לביטחונם של היהודים הללו. מחציתם )50%( סבורים 
מחוץ  יהודיות  קהילות  של  השגשוג  להמשך  תרומה  גם  כוללת  ישראל  של  שחובתה 
לישראל. גם ממצאי הדיאלוג מעלים שתחושות הדדיות של רצון בקשר, ושל תחושת 

אחריות קיימים בעוצמה יחסית כמעט בכל הקהילות. 

מגוון של סקרים שהשתמשו בשאלות שונות מלמד שיהודים בעולם עודם רואים את 
עצמם כבני קבוצה אחת שצריך להיות ביניהם קשר של מחויבות הדדית. בסקר המכון 
גדול  רוב  כי  התברר  ישראל,  יהודי  של  ואמונות  פרקטיקות  למדידת  השנה,  שנערך 

הגרף בהתבסס על נתוני הועד היהודי אמריקאי, פיו, כהן סנטר. ראוי לציין כי הסקרים השתמשו במינוחים   16
מעט שונים בשאלות. פיו שאל על ״קשר רגשי״, כהן סנטר על ״תחושת קשר״. 

 A Portrait of Jewish Americans, PEW, 2013.  17

 The Attitudes of British Jews Towards Israel, Department of Sociology School of Arts and Social  18
Sciences City University London, 2015.

Israel’s Religiously Divided Society, PEW, 2016.  19 
 http://www.pewforum.org/2016/03/08/comparisons-between-jews-in-israel-and-the-u-s/
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מקרבם )76%( סבורים ש ״להיות יהודי זה לדאוג ליהודים אחרים באשר הם״ – דירוג 
גבוה מאוד ביחס לאפשרויות אחרות שהוצגו במחקר. מהשוואה שערך מכון הסקרים 
יהודים  האוקיינוס  צדי  שבשני  התברר  ובישראל  בארה״ב  יהודים  של  גישות  בין  פיו 
חשים סוג כזה של צורך בערבות הדדית. בקרב יהודי ישראל 88% דיווחו על תחושת 
קשר חזק לעם היהודי, בקרב יהודי ארה״ב דיווחו 75% על קשר חזק כזה. 55% מיהודי 
שזקוקים  ליהודים  לדאוג  אחריות  להם  שיש  הסכימו  ארה״ב  מיהודי  ו-63%  ישראל 
לעזרה.20 בסקר של משרד התפוצות בקרב ישראלים נמצא שכמחציתם רואים בישראל 

אחראית ״להמשך הקיום היהודי גם בתפוצות ולא רק בארץ״.
21.

מחקר מתמשך של ״מרכז כהן״ מלמד ש-43% מהיהודים הצעירים משתתפי “תגלית” 
שלהם שני הורים יהודים, מדווחים גם שנים לאחר הביקור על ״קשר חזק״ לישראל22. 
מקרב מי שיש להם הורה יהודי אחד, 29% מדווחים על קשר חזק, ועוד 34% על קשר 
הקשר  רמת  כי  מלמדים  בתפוצות  שנערכים  אלה  והן  בישראל  מחקרים  הן  מסוים. 

מושפעת מאוד מאפשרויות המפגש וההיכרות בין יהודים מישראל ומהתפוצות. 

הם  כמה  עד  לומר  התבקשו  הם  הדיאלוג  למשתתפי  שהוצגו  הסקר  משאלות  באחת 
שורה  בשל  תפוצות(  מול  )ישראל  אחרים  ליהודים  קרובים  או  מרוחקים  מרגישים 
הגדרתם  פי  על  ליהודים,  יהודים  ביותר  המקרב  הגורם  מובהק,  באופן  גורמים.  של 
שלהם, הוא ״היהודים עצמם״. גם מי שמרגיש שה ״פוליטיקה של יהודי התפוצות״ או 

Israel’s Religiously Divided Society, PEW, 2016.  20
 http://www.pewforum.org/2016/03/08/comparisons-between-jews-in-israel-and-the-u-s/  

21  הנתונים בגרף זה על פי נתוני פיו, הועד היהודי אמריקאי, כהן סנטר. 

Beyond 10 Days, Brandeis university, 2017  22
https://www.brandeis.edu/cmjs/pdfs/jewish%20futures/Beyond10Days.pdf  

 מסכים               לא מסכים

האם את/ה מסכימ/ה: לדאוג לישראל זה חלק חשוב מאוד מהיותי יהודי )ארה״ב( )%(21

 2016 2015 2013 2013 2012 2010 2007 2006 2001 2000 1995

100

80

60

40

20

0

http://www.pewforum.org/2016/03/08/comparisons-between-jews-in-israel-and-the-u-s/
https://www.brandeis.edu/cmjs/pdfs/jewish%20futures/Beyond10Days.pdf


31המכון למדיניות העם היהודי

״התרבות של התפוצות״ גורמת לו למידה של ניכור – איננו מרגיש ניכור כלפי היהודים 
עצמם. מקרב הישראלים, רוב גדול דירג את ״היהודים עצמם כגורם ״ְמָקֵרב״  או ״מקרב 
מאוד״. רוב ניכר מקרב יהודי התפוצות – אם כי לא גדול עד כדי כך – זיהה ב ״ישראלים״ 
״יש לי הרבה מכרים בישראל שאני אוהבת מאוד״,  גורם ״מקרב״  או ״מקרב מאוד״. 
הקשרים  את  ציינו  יורק  בניו  משתתפים  כמה  במינסוטה.  בדיאלוג  משתתפת  אמרה 
המקצועיים שיש להם עם ישראלים, ואת היחסים הנעימים שנרקמו ביניהם ״כל עוד 
לא מתחילים לדבר על פוליטיקה״. כפי שניתן לראות בגרפים, פוליטיקה היא בלי ספק 
הגורם המפריע ביותר להתקרבות, משני הצדדים. הישראלים מדרגים את הפוליטיקה 
של יהודי התפוצות כגורם היחיד שהם נרתעים ממנו )מרחיק יותר ממקרב(, וגם יהודי 
הם  מה  מבין  בדיוק  לא  ״אני  הישראלים.  של  מהפוליטיקה  מרוצים  אינם  התפוצות 
חושבים בפוליטיקה, אבל דבר אחד בטוח, הם לא חושבים כמונו״, אמר צעיר ישראלי 
באחד הדיאלוגים. ״הפוליטיקה של ישראל מסובכת, ואני לא מתחבר אליה, ובטח שלא 

לתוצאה שלה״, אמרה צעירה אמריקאית.  

לבין  העולם  ברחבי  יהודיות  קהילות  בין  ממשי  ומגע  תקשורת  של  האינטנסיביות 
ישראל גם היא מרכיב שיש לשקול בבואנו להעריך את מצב היחסים. היכולת הארגונית 
מכל  יהודים  צעירים  של  מאוד  רבים  אלפים  למפגש  ולהביא  לשנע  היהודי  העם  של 
העולם בכל שנה, משפיעה לחיוב על רמת הקשר הצפויה בדור הבא. מספר היהודים 
המבקרים בישראל עלה בעשורים האחרונים )בין השאר כפועל יוצא של פעולה יזומה 
וירטואליים  גרף(. גם אמצעים  במסגרות המוניות כמו ביקורי התוכנית “תגלית”. ראו 
ליהודים  מאפשרים  נוספים  טכנולוגיים  ואמצעים  חברתיות  רשתות  האינטרנט,  כמו 
משותף  תרבותי  מרחב  ולחלוק  העבר  לעומת  יחסית  בקלות  אלה  עם  אלה  לתקשר 
)במגבלות השפה – עברית היא שפת יהודי ישראל, ליהודים אחרים יש שפות אחרות(. 

מקרב מרחיק 

מה מקרב/מרחיק את התפוצות לישראלים )בסולם של 1 עד 4(
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מערכת  וניהול  הידברות,  למפגשים,  בהזדמנויות  מחסור  אין  מנהיגותית  ברמה  גם 
)החלטת  הצדדים  שני  ידי  על  המקְוֹות  לתוצאות  מביאה  תמיד  לא  שזו  הגם  יחסים, 
ממשלת ישראל לבטל את מתווה פשרת הכותל היא דוגמה מובהקת לכך שעוד נעסוק 
שמשפיע  מה  בישראל,  ביקרו  מאוד  גדול  רוב  הדיאלוג,  משתתפי  בין  בהמשך23(.  בה 
כמובן גם על השקפתם בנוגע ליחסים. אך ביקורים אלה מבטאים גם מציאות רצויה: 
יהודי בתפוצות שיש לו רצון, ואפילו מינימלי, לקיים אורח חיים שקושר אותו לקהילה 
וכפי שהוכיחו מחקרים רבים, בעבר הרחוק  יגיע מתישהו לביקור בישראל.  היהודית, 
יותר ופחות, ביקורים בישראל גם מבטאים את הרצון בקשר, וגם מחוללים התעצמות 

של הקשר של יהודי התפוצות הן לישראל והן לקהילה היהודית24.

לפי  הקשר.  סיפור  כלל  את  מספרים  אינם  יהודית  הנהגה  ומפגשי  ביקורים  וכמובן, 
יהודים )בארה״ב( לישראל נרשמה מגמת  חישוביו של פרופ׳ טד ששון, בתרומות של 
ביחסים  המשבר  אפילו  הערכות  כמה  פי  על  התרומה.  דפוסי  לשינוי  במקביל  עלייה, 
לירידה  הביא  לא   2017 בשנת  התפוצות  יהודי  הנהגת  עם  ישראל  ממשלת  של 
העולם  מרחבי  יהודים  של  מעורבות  לישראל25.  יהודים  של  בתרומות  משמעותית 
בישראל  העמותות  בעולם  ובהשקעה  במעורבות  וכן  ישראלית,  כלכלית  בפעילות 
נמשכת ובמקומות מסוימים אף מתחזקת. ״אני לא אפסיק להשקיע בישראל גם אם 
שמתאימים  בדברים  להשקיע  אשאף  ״רק  יורק,  בניו  משתתף  אמר  עליה״,  כועס  אני 
לעמדה שלי״. משתתף בדלאוור בחר באפשרות אחרת: ״אם יש מחלוקת, אתרום לבית 
הישראלית  הקהילה  של  נוכחותה  מחלוקת״.  עליו  שאין  דבר  שזה  ]בישראל[,  חולים 
חלקם  ניסיונות,  וישנם  מעודכן,  אופי  האחרונות  בשנים  לבשה  שונות  במדינות 
היהודיות המקומיות26.  לבין הקהילות  בחו״ל  ישראלים השוהים  בין  לחבר  מוצלחים, 
כלל  מופרך  זה  יהיה  לא  היחסים  של  השוטפת  המעשית  לרמה  הנוגע  בכל  כן,  על 
מישורים. בכמה  האחרונים  בעשורים  התחזק  ישראל-תפוצות  שהקשר  לטעון   ועיקר 

 Putting the Kotel Decision in Context – Implications and Steps Forward, Maj. (Res) :ראו לדוגמה  23
Dan Feferman, Shmuel Rosner, JPPI, 2016.

Jewish Continuity and Israel Visits, David Mittelberg, 1999 :ראו לדוגמה  24

  Survey: No Change in Donations to Israeli Charities From American Jews, Gil :ראו לדוגמה  25
Hoffman, Jerusalem post, Aug 2017.

אפשרות זו ישימה בעיקר בארה״ב. מחקרים מעודכנים מעידים על נתק בין ישראלים באירופה לבין   26
The Israeli-European Diaspora :הקהילות היהודיות. ראו

A survey about Israelis living in Europe, Machon Kehilot, Dec. 2017.  
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במסגרת  שלובנו  דאגה  מעוררי  וסימנים  תופעות  מעט  לא  גם  כמובן  ישנם  זאת,  עם 
הדיאלוג, והמְקשים לטעון שזירת היחסים תקינה ואין צורך לבחון את מה שנעשה בה. 
קודמים.  דורות  מאשר  ישראל  עם  ליחסים  פחות  מחויב  נראה  בתפוצות  הצעיר  הדור 
ומגמה זו היא תוצאת שינויים הן בקהילות היהודיות בתפוצות והן באופייה של ישראל28. 
מחקר עדכני על יהודי אזור סן פרנציסקו מצא כי ״מספר זהה של יהודים קשורים מאוד 
לישראל ולא קשורים אליה בכלל״29. היהודים שקשורים פחות לישראל בקהילה זו הם 
נוטים  פחות  צעירים  ״יהודים  אחרות:  בקהילות  גם  לישראל  פחות  שקשורים  יהודים 
להיות קשורים מאוד לישראל. כך גם ליברלים, נשואים בנישואים מעורבים, ומי שאינם 

מחוברים לקהילה״ )unaffiliated(, כתבו החוקרים סטיבן כהן וג׳ייקוב יוקלס. 

הופמן,  לורנס  רבים.  גורמים  למנות  ניתן  בקהילות  הפנימיים  השינויים  במסגרת 
של  “היעלמותה  כך:  השינוי  את  הסביר  קולג’”,  יוניון  ה”היברו  סגל  ואיש  רפורמי  רב 
נישואי- ושיעור  קודמים...  בדורות  מאליו  מובן  שהיה  הסוג  מן  האתנית  הסולידריות 
התערובת הגבוה בקרבנו... פירושם הוא שיהוֵדי הדור היהודי הבא יהיו, במידה גוברת 
יהודים,  חברים  להעדיף  טבעי  דחף  ונעדרי  יהודיים  ילדות  זיכרונות  נטולי  והולכת, 
במבנה  שינויים  ספק,  בלי  אחרים״30.  פני  על  יהודיים  ועניינים  יהודיות  התאגדויות 
נוספות, מספק  הקהילה היהודית, בעיקר באמריקה אך במידה פחותה גם בקהילות 
ש  לדוגמה  מלמדים  מחקרים  ממצאי  לישראל.  בקשר  לשינוי  מההסבר  חלק  לפחות 
״הקשר לישראל חזק הרבה יותר בקרב יהודים לפי דת )ויהודים מבוגרים באופן כללי( 

27  הנתונים בגרף זה על פי נתוני פיו, הועד היהודי אמריקאי, כהן סנטר, והסקר הלאומי היהודי 1990, 2000. 

 Agreeing to Disagree: Jewish Peoplehood – Between Attachment and Criticism, :ראו לדוגמה  28
.Shmuel Rosner, JPPI, 2012

A PORTRAIT OF AND COMMUNITIES BAY AREA JEWISH LIFE , 2018  29

ציטוט זה והציטוט הבא מתוך: הסיבה האמיתית להתרחקות יהודי ארה״ב מישראל, אליוט אברמס, ויקלי   30
סטנדרט, 4.2016 )תרגום: צור ארליך, מידה(

האם ביקרת בישראל? יהודי ארה״ב )%(27
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מאשר בקרב יהודים ללא דת )ויהודים צעירים באופן כללי(31. מספר היהודים ״ללא דת״ 
נישואים  נמצא בעלייה, ובהתאם הקשר לישראל עלול להיפגע. גם העובדה שצאצאי 
מעורבים, שהם קבוצה שהדומיננטיות המספרית שלה מתחזקת בקהילות היהודיות 
על  ומבוססת  ידועה  יהודים  זוגות  צאצאי  מאשר  פחות  לישראל  קשורים  השונות, 
מחקרים רבים. ג׳ק ורטהיימר כתב כבר ב-2009 כי ״המגמה החשובה ביותר המעצבת 
את יחסם של יהודי ארה״ב לישראל, מגמה הגוברת על כל המשתנים האחרים, היא זו 
של נישואים מעורבים״32. אליוט אברמס, שכתב על היָחלשות הקשר בין יהודי ארה״ב 
״יש להבין שהבעיה אינה בישראל אלא אצלנו, בארצות- לבין ישראל, סיכם זאת כך: 
הברית. הקהילה היהודית בארצות-הברית קרובה לישראל פחות מבעבר מפני שהיא 
השתנתה, מבחינות רבות נחלשה – וכיום היא נוטה פחות, ולמען האמת גם מסוגלת 

פחות, להרגיש ולבטא סולידריות עם יהודים אחרים בארצה ובשאר העולם כאחד״. 

אך ישנם גם מי שתולים את השינוי ביחס לישראל בעיקר בהתנהלותה של ישראל. ״יש 
ישראל[״,  ]של  למדיניות  ביחס  פחות הסכמה  והרבה  יותר אמביוולנטיות  הרבה  כיום 
כתב דב וקסמן בספרו על ה ״בעיות בשבט״ היהודי33. יהודים צעירים, טען, חשים ״אי-

נוחות גוברת ביחס למדיניותה של ישראל בסכסוך עם הפלשתינים, וסקפטיים ביחס 
לרצונה הנטען של ממשלה בשלום״. סקר הדיאלוג מלמד שאכן כבר מזה כמה שנים 
)ראו  לשלום  בחתירתה  ישראל  ממשלת  של  לרצינותה  בנוגע  רב  אמון  אין  ליהודים 
נספח(. ״צריך להבין שחלק מהאנשים שכל כך עוינים את ישראל הם העתיד של יהדות 
אמריקה״, אמרה משתתפת בניו יורק. ״אני קרוב מאוד להחליט שגמרתי עם ישראל״, 

אמר משתתף צעיר באורגון. 

הקביעה  עם  הסכימו  שלא  משתתפים  של  ניכר  נתח  אמנם  היה  הדיאלוג  בסקר 
״ליהודים צעירים לא אכפת מישראל״ )מקרב הלא ישראלים 38% מסכימים, 62% לא 
מסכימים – מקרב הישראלים רק 28% מסכימים(. אבל לטענה המקובלת לפיה יהודי 
הרבה  גבוהה  הסכמה  נרשמה  כבר  מאלה״  אלה  ״מתרחקים  העולם  ויהודי  ישראל 
יותר. מכלל המשתתפים, 57% אמרו שהם מזהים התרחקות, כאשר בחלוקה לישראל 
ולשאר העולם, הישראלים היו יחסית אופטימיים ו-48% מהם אמרו שישנה התרחקות, 
והיהודים בתפוצות היו פחות אופטימיים. קרוב לשני שליש מהם )60%( אמרו שישנה 
התרחקות בין ישראל והתפוצות. ראוי לציין כי מקרב המשתתפים מהקהילה היהודית 
והתפוצות  ישראל  לומר שיהודי   )68%( יותר  נמעט משמעותית  נטייה  ניכרה  בארה״ב 

מתרחקים אלה מאלה, לעומת יהודים ממדינות אחרות.

 Millennial Children of Intermarriage: Touchpoints and Trajectories of Jewish Engagement,  31
 Maurice and Marilyn Cohen Center for Modern Jewish Studies, Theodore Sasson, Leonard Saxe,

Fern Chertok, Michelle Shain, Shahar Hecht, Graham Wright, 2015.

 The most important trend shaping the connection of American Jews to Israel, the one that  32
outweighs all other factors, is intermarriage 

https://www.commentarymagazine.com/articles/the-truth-about-american-jews-and-israel/

 Trouble in the Tribe: The American Jewish Conflict over Israel, Dov Waxman, 2016, page 4.  33
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אגב, מעניין היה לראות כי בחלוקה למשתתפים מבוגרים לעומת משתתפים צעירים, 
דווקא המבוגרים היו אלה שנטו לחשוב ביתר חדות כי ישנה התרחקות בין ישראל לבין 
התפוצות. זה יכול לנבוע מכמה סיבות כמובן: ייתכן כי הציפיות שלהם ליחסי קרבה 
גבוהות יותר, ועל כן המצב הנוכחי נראה להם כמצב של התרחקות, לעומת הצעירים 
שהמצב הנוכחי נראה להם מספק ולכן אינם מזהים התרחקות. ייתכן כי מדובר פשוט 
ביתרונות שמביא הגיל – זיכרון ארוך יותר של מה שהיה פעם לעומת מה שיש היום – 
ולכן להערכה טובה יותר של מצב היחסים לעומת העבר. עוד ייתכן, ששיח ההתרחקות 
ומזהים  דווקא על המבוגרים, שפחות מבינים את שפת הצעירים המעודכנת  משפיע 
בה התרחקות, בעוד שהצעירים עצמם מודעים לכך שהשיח שלהם מבטא שינוי ביחס 
לישראל אך לא בהכרח התרחקות )ישנה אפשרות רביעית: שהדיאלוג משקף קבוצת 
היהודים  אוכלוסיית  כלל  של  סטטיסטי  תוקף  בעלת  ושבחינה  מקרית,  התייחסות 

הייתה מעלה ממצאים אחרים(. 

אכפת  ״לא  בתפוצות  יהודים  לצעירים  האם  לשאלה  ביחס  בלט  דומה  ממצא  אגב, 
מישראל״. בעוד שכמעט מחצית המבוגרים )מעל שלושים( בתפוצות הסכימו עם טענה 
כלומר:  בלבד.  אחוזים  כעשרים  של  למדי  נמוכה  הסכמה  נרשמה  הצעירים  בקרב  זו, 
עמדות  את  והן  כללי,  באופן  ישראל-תפוצות  יחסי  מצב  את  הן  המבוגרים  הערכת 

הצעירים היהודים ביחס לישראל, פסימית בהרבה מעמדת הצעירים עצמם. 
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בספרו של וקסמן שהוזכר לעיל, מצטרף המחבר לשורה ארוכה של כותבים הגורסים כי 
עיקר האחריות לשחיקה בקשר בין ישראל לבין יהודי התפוצות מוטל על כתפיה של 
ישראל שאינה עומדת בציפיות )הסבירות לטעמם( של יהודים אלה ממדינה המתיימרת 
של  מדיניותה  הפוכה:  לעיתים  התמונה  בישראל  היהודי.   העם  של  מדינתו  להיות 
ישראל היא אמנם הנושא – אבל מי שבוחר להתרחק הוא הצד השני, המתפתה לפעול 
נגד ישראל במקום לעמוד לצידה. ״לצערי אני רואה איך פעם אחר פעם אתם חוברים 
לגורמים הלא־נכונים, לשמאל הקיצוני והקולני, זה שלא מייצג כמעט כלום בציבוריות 
מנטליות  מבינים  )באמת(,  נחמדים  הם  מושלמת,  אנגלית  מדברים  הם  הישראלית. 
אמריקנית, אתם מחזיקים הרבה פעמים באותן תפיסות עולם והם מגיעים אליכם עד 
הבית. אבל זו מלכודת דבש.״, כתבה שרה העצני-הכהן בעיתון ״מקור ראשון״34. בכמה 
מהמפגשים עם צעירים ישראלים נשמעו קולות דומים: ״בעיני יהודי שיוצא נגד ישראל 
ובעד הסכם עם איראן שעלול להוביל להשמדת ישראל הוא הבעיה״, אמר אחד מהם. 
הנתונים לימדו שלפחות כשמדובר בארה״ב מרבית היהודים אכן תמכו בהסכם הגרעין 
עם איראן, לעומת מרבית היהודים בישראל שראו בו הסכם גרוע. יותר מזה: הסקרים 
ישראל  יהודי  הערכת  עם  שהסכימו  למרות  בהסכם  תומכים  אמריקה  שיהודי  לימדו 

שהוא מסכן את ישראל35. 

המכון למדיניות העם היהודי, באחד ממחקריו הקודמים, קבע כי בבחינת הקשר של 
יהודים לישראל, ובמידה שבה הוא מושפע מהתנהלות ישראל ולא ממגמות פנימיות 
של  פערים  ניכרים  שבהן  מרכזיות  זירות  בארבע  להתמקד  ראוי  היהודיות,  בקהילות 

עמדות ואידיאולוגיה המשפיעים על איכות היחסים:

• יחסי החוץ והביטחון של ישראל; 	
• יחסה של ישראל לפלשתינים ביהודה ושומרון )ובמידה פחותה גם בעזה( ולערביי 	

ישראל; 
• היחסים בין מוסדות המדינה לבין הממסד הדתי – בעיקר בהתייחס לדומיננטיות 	

של הממסד הדתי אורתודוכסי בישראל; 
• ובנוסף, חוסר נחת כללי מהתרבות ומהשיח הישראלים36. 	

לעיתים  מתבטאים  מהם  הנובעים  שהעימותים  עמדות  פערי  ניכרים  אלה  בזירות 
]במדיניות החוץ  בתחושת חוסר אונים. ״מבחינתי, אם ישראל היא מדינה לא צודקת 
ביהודי  כשמדובר  בבוסטון.  צעיר  משתתף  אמר  הנחות״,  לה  לתת  מקום  אין  שלה[ 

אתם מאבדים אותנו: מכתב פתוח לאחותי שמעבר לים, שרה העצני- כהן, 2018  34 
 https://www.makorrishon.co.il/opinion/16963/

Jew vs. Jew (vs. Jew) on the Iran deal, Shmuel Rosner, 2015  35 
http://jewishjournal.com/current_edition/176122/jew-vs-jew-vs-jew-on-the-iran-deal/

 American Jewish Support for Israel Is Eroding, and It’s Got Nothing to Do With the :ראו  36
 Palestinians, Eric Yoffie, Haaretz, Dec. 2016, and: Shmuel Rosner, “Agreeing to Disagree: Jewish

 Peoplehood: between Attachment and Criticism,” JPPI, 2012, and: Political Views and the
 Strength of the Israel-Diaspora Relationship, in: Jewish Values and Israel’s Use of Force in Armed

Conflict: Perspectives from World Jewry, Shmuel Rosner, Michael Herzog, 2015.

https://www.makorrishon.co.il/opinion/16963/
http://jewishjournal.com/current_edition/176122/jew-vs-jew-vs-jew-on-the-iran-deal/
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התפוצות, תחושת כאלה עשויות להוביל עד לעמדה שלפיה אין טעם כלל ביחסים עם 
ישראל, ושהקהילות היהודיות צריכות לעסוק רק בעצמן.37 

בחלק ניכר ממפגשי הדיאלוג צפו תחושות של כעס ושל עלבון בשל מה שנתפס בעיני 
יהודים בתפוצות כהתעלמות של ממשלת ישראל מהם ומתחושותיהם. בעצם, תחושות 
של גאווה בישראל, שיהודי התפוצות מודעים להישגיה, מתערבבות עם תחושות של 
בושה – עבור אלה מהם שסבורים שישראל אינה נוהגת כראוי בנושאים שונים – ועם 
תחושות של כעס – עבור אלה שחשים שישראל אינה נוהגת כבוד בהם ובקהילותיהם. 
״ברור שאני כועס״, אמר משתתף אוסטרלי, ״זה לא טבעי?״. בוושינגטון אמר משתתף 
אם  גם  טובים  לא  למקומות  להוביל  יכול  הוא  כי  אותי,  צעירים מדאיג  ״הכעס של  ש 
הוא כרגע תחת שליטה״. משתתפים בקהילות שונות השתמשו באופן תכוף בביטויים 
לי לשמוע תירוצים״,  ״נמאס  גדולה״,  כמו ״חוסר התחשבות״, ״חוסר אונים״, ״אכזבה 
״איבדתי אמון״ וכיוצא באלה. כפי שמשתקף גם מנתוני סקר המשתתפים, אחוז גבוה 
)ואחוז גבוה מאוד גאה בה  למדי מיהודי התפוצות כועס על ישראל לעיתים קרובות 

לעיתים קרובות(. 

ועל  יהדות העולם דועכת  יהודים בישראל נשמעות לעיתים עמדות שעל פיהן  בקרב 
כן אינה מחייבת התייחסות או יחס מצד ישראל. משתתפי דיאלוג ישראלים לא הרבו 
כן נטו לעיתים לביטויים של אכזבה, או של  יהודים בתפוצות, אבל  להביע כעס כלפי 
גם  היהודית-ישראלית  החברה  של  שונים  באגפים  ניכרו  כאלה  סנטימנטים  ביטול. 
והדתי של הציבור, כפי שקבעה  ובעקבות משבר הכותל, בעיקר באגף הימני  במהלך 

  Sharansky warns some Diaspora Jews are rethinking Israel ties over Western Wall :ראו לדוגמה  37
crisis, Times of Israel, June 2017.
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מראש.  עליה  ויתרנו  שפשוט  תנועה  היא  הרפורמית...  ״התנועה  העצני-כהן38:  שרה 
ומיד  כיפה  עם  אישה  ממראה  מתחלחלים  בלבד,  הדתי  הציבור  נחלת  לא  וזו  אנחנו, 
מסובבים את הראש. זו טעות שנבכה עליה הרבה. לא צריך להסכים כדי לנהל שיח, ולא 
מוותרים על התפוצה היהודית הגדולה רק כי זה לא מסתדר לנו פוליטית או לא נראה 
טוב בעין״. סקר הדיאלוג מלמד שרבים מקרב היהודים מסכימים שאכן ״הפוליטיקה 
הרבה  תורם  שאיננו  גורם  היא  בתפוצות״  היהודים  של  ״הפוליטיקה  ו  ישראל״  של 
לקרבה בין יהודים. כפי שראינו כבר קודם, רק מעט מהיהודים המשתתפים בתפוצות 
ציינו את הפוליטיקה של ישראל כ ״גורם מקרב״ )8%( או ״מקרב מאוד״ )13%(. לעומת 
זאת, אחוז לא מבוטל מהם קבע כי הפוליטיקה הישראלית מביאה אותם לתחושה של 

״התרחקות״ )16%( או התרחקות משמעותית״ )28%( מישראל.

וזה המראה המשתקף גם מצידה השני של תמונת יחסי ישראל והתפוצות. הישראלים 
– רובם צעירים – שהשתתפו בדיאלוג, אינם מעודדים מהעמדות הפוליטיות של יהודי 
התפוצות. חלק ניכר מאוד מהם בחרו באופציה ״לא מקרב״ בחושבם על ״הפוליטיקה 
 )25%( מרחיק  בגורם  שמדובר  אמרו  מבוטל  לא  מספר   )51%( התפוצות״  יהודי  של 
להשפיע  בתפוצות  יהודים  של  ניסיון  מכל  הסתייגו  הם   )5%( מאוד  מרחיק  ואפילו 
המדינה,  אזרחי  לא  הם  ״ֶנטֹו,  לביטחונה.  הנוגעים  בנושאים  ישראל  של  מדיניותה  על 
התנועה  עם  המזוהה  צבאית  הקדם  במכינה  חניך  אמר  פה״,  קורה  מה  יודעים  לא 
הקונסרבטיבית בקיבוץ חנתון. כמה מחבריו היו בוטים עוד יותר. הנה מבחר קצר: ״אי 
אפשר לתת להם לקבוע מה יקרה כאן״; ״מי שרוצה להשתתף שיבוא לכאן״; ״הם לא 
שולחים בנים לצבא״; לא משנה לי מה הם חושבים על השטחים, זה לא עניין שלהם״; 
״מי שנלחם הוא זה שמגיע לו להשפיע. למרות כל הכסף והתמיכה מרחוק אתם פחות 
חשובים״; ״אכפת לי מהם אבל הם לא ייקבעו לי את המדיניות, הם בחרו לא לגור פה״; 
״לאנשים שלא גרים בישראל אין זכות אמיתית להתערב, הם לא יודעים איך זה מרגיש. 

הם לא באמת חלק״.

סנטימנטים דומים אפשר למצוא גם בקרב אנשי ציבור ישראלים. שרים בממשלת ישראל 
הרפורמית(.  )בעיקר  הפרוגרסיבית  היהדות  בגנות  האחרונות  בשנים  להתבטא  הרבו 
סגנית שר החוץ ציפי חוטובלי חוללה סערה כאשר אמרה שליהודים אמריקאים קשה 
את  שלחו  לא  שמעולם  ״אנשים  ב  שמדובר  משום  הישראליות  העמדות  את  להבין 
הולכים  כחיילים,  שמשרתים  ילדים  אין  היהודים  לרוב  ארצם.  עבור  להילחם  ילדיהם 
על  היום״  ״ישראל  ב  כתבה  ברזין  גבריאלה  ד״ר  לעיראק״.  או  לאפגניסטאן  למארינס, 
״הלכי רוח... שנובטים בקרב יהדות ארה”ב ופחות בקהילות קנדה, אוסטרליה ובריטניה, 
מוצאים אכסניה בשמאל הציוני בישראל, שמגייס כל טענה נגד המדינה, גם המופרכת 

למה ויתר הימין היהודי על יהודי ארה״ב, שרה העצני כהן, מקור ראשון, דצמבר 2017  38
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ביותר, לרטוריקה קטגורית נגד ערכיה הליברליים של החברה הישראלית וממשלתה״.39 

הימין  של  כהתנכרות  מזהה  שהוא  למה  בביקורת  ב״הארץ״  שהתייחס  שלו,  חמי 
הישראלי ליהודים בעלי עמדות שונות בתפוצות טען כי מנהיגי הימין ״דבקים באמונת 
בן גוריון, שרק בישראל אפשר לחיות חיים יהודיים מלאים... אבל הם מצאו גם סיבות 
רבות אחרות לזלזל בחלק הארי של יהודי אמריקה ולהתנער ממנו. חוטובלי ובני בריתה 
השמרנים והאולטרה-לאומנים הם ההיפך הגמור מהיהודים הליברלים, הפרוגרסיביים, 
המתונים והקוסמופוליטים באמריקה. רובם דתיים אורתודוכסים הלועגים למודרניזציה 
של התנועה הרפורמית והקונסרבטיבית, וחלקם שותף לספק שחרדים מטילים בעצם 
הקהילה  של  והאמונות  העמדות  לרוב  אנטיתזה  מהווים  הם  באמונותיהם,  יהדותם. 
הפרט  ולחירויות  זכויות  לשוויון  אמריקה  יהודי  של  המאבקים  באמריקה...  הגדולה 
אלא  לעצמה,  לא  לפה  שימשה  חוטובלי  הזה,  במובן  השום.  כקליפת  אותם  מעניינים 

לישראלים רבים - כולל רוב שותפיו של נתניהו בקואליציה״.40 

עם זאת, ראוי לומר כי כבר כמה עשורים שההנהגה הישראלית רואה את עצמה כפחות 
תלויה ברמה הפוליטית בכוחם של יהודי התפוצות – ועל כן נזקקת פחות לקשר הדוק 
איתה ברמה המוסדית. כפי שציינו במחקרם גבי שפר והדס רוט טולדנו, מנהיגי ישראל 
שלה  האינטרסים  את  לקדם  תוכל  שישראל  ״להערכה  שותפים  היו  שונות  ממפלגות 
בלי תיווך ובמידה רבה בלי סיוע רב-ממדי ורב-כמותי של מנהיגי התפוצה המקצוענים 
וגם...   – שמיר  ויצחק  בגין  מנחם  רבין,  יצחק  הממשלה...  ראשי  למעשה,  כאמור,  שם. 
גישה  להם  שיש  שאת  ביתר  השתכנעו  כולם   – שרון  ואריאל  ברק  אהוד  נתניהו,  בנימין 
יהודים  למתווכים  זקוקים  אינם  הם  וכי  אחרות  ולממשלות  האמריקני  לממשל  ישירה 
את  שללו  הדיאלוג  לסקר  שהשיבו  מהישראלים  קטן  רוב  בהתאם,  אגב,  מהתפוצה״.41 
הטענה ״ישראל לא תשרוד בלי יהודי התפוצות״. ועם זאת, אחוז גבוה מאוד מתוכם עדיין 
הסכימו איתה )ראו גרף(. ממצאים דומים לאלה עלו בסקר של הפדרציה היהודית של ניו 
יורק ב-2017, שבו נמצא כי למעלה משמונים אחוז מהיהודים בישראל סבורים כי תמיכת 

יהודי אמריקה ״חיונית לבטחון ישראל״.42 

ישראל״.  ללא  ״ישרדו  התפוצות  יהודי  שגם  במקביל  מניחים  מתוכם  יותר  גדול  רוב 
כלומר, שהתלות ההדדית לצורכי שרידות אינה מחויבת. כל קהילה יכולה לשרוד גם ללא 

הקהילה המקבילה. 

יהדות ארה"ב וההתרחקות מישראל, ד"ר גבריאלה ברזין, 2016  39 
http://www.israelhayom.co.il/opinion/381471

נתניהו חתום על ההצהרה השחצנית של ציפי חוטובלי נגד יהדות ארה"ב, חמי שלו, 2017  40 
https://www.haaretz.co.il/news/world/america/.premium-1.4625846

מי מנהיג? : על יחסי ישראל והתפוצה היהודית, פרופ; גבי שפר, הדס רוט - טולדנו, 2006  41 
 http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=19526

The UJA-Federation Study of Jewish Connectivity in Israel  42
https://d38k8tmwohgfyl.cloudfront.net/789241.pdf  

http://www.israelhayom.co.il/opinion/381471
https://www.haaretz.co.il/news/world/america/.premium-1.4625846
http://lib.cet.ac.il/pages/sub.asp?source=1784
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=19526
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זמנה  שעבר  היאחזות  שבשל  ייתכן  זו.  לעמדה  שותפים  אינם  ככלל  התפוצות  יהודי 
בהיסטוריה של היחסים ובמשמעות הגדולה שהייתה לקהילות היהודיות בשלבי ההקמה 
וההתעצמות של ישראל, ייתכן שבשל הערכה מפוכחת יותר של מאזן הכוחות )״גם לנו 
יש כוח פוליטי לא מבוטל, שהוא במקרה במעצמה שהיא בעלת הברית הכי חשובה של 
ורוב  הישראלים,  על  חולקים  בתפוצות  היהודים   – יורק(  בניו  משתתף  אמר  ישראל״, 
הדיאלוג  שסקר  כפי  תשרוד.  לא  ישראל  תמיכתם  שללא  משוכנעים  מהם  משמעותי 
מלמד, כ-45% מיהודי התפוצות סבורים שיהדות התפוצות לא תשרוד בלי ישראל, אך 
התפוצות.  יהדות  בלי  תשרוד  לא  שישראל  סבורים  מהם, 71%,  גבוה  יותר  הרבה  אחוז 
התשובה לאלה האם הם צודקים בהערכתם זו – שיש לקוות שלא תצטרך לעמוד למבחן 
– חשובה פחות מהעובדה שכך הם מעריכים ומהאופן שבו מושפע הקשר שלהם לישראל 
מהערכה זו. כל עוד יהודי התפוצות סבורים שתרומתם לשרידותה של ישראל קריטית, 
כך יהיה להם מניע חזק יותר להמשיך ביחסים למרות המהמורות )מתוך תחושת אחריות 
כבדה לגורל המדינה היהודית(. אם לעומת זאת יקבלו את עמדת מחצית מהישראלים 

שישראל יכולה להסתדר גם בלעדיהם, אולי יקל עליהם להתנתק ממנה. 

של  אלה  לבין  בתפוצות  מבוגרים  של  עמדותיהם  בין  פער  ניכר  זאת  בשאלה  גם 
המשתתפים הצעירים יותר. מקרב המבוגרים 51% חושבים שהתפוצות לא יסתדרו בלי 
ישראל.  בלי  יסתדרו  לא  שהתפוצות  חושבים  הצעירים  מקרב   35% ולעומתם  ישראל, 
השאלה בעינה עומדת כמובן: האם הערכת צעירי התפוצות הבטוחה יותר נובעת מחוסר 
ניסיון או היכרות עם המציאות, ועל כן מדובר בביטחון יתר, או שמא הצעירים משקפים 
לדרך  ויציאה  בישראל  התרבותית-לאומית  מהתלות  חלקית  התנתקות  בעמדתם 
שמאפשרת ליהודי התפוצות יתר אוטונומיות לצידה של ישראל )שגם הם מסכימים על 

הדומיננטיות שלה(. 

כל העובדות שהוצגו כאן מצביעות על מצב דברים מוזר, לפחות במידה שבה מתייחסים 
ליחסים גם כאל קשר שיש בו משחק כוח בלתי נמנע הנוגע להשפעה ולהתוויית כיוון 

צעירים ישראלים חלוקים על יכולת השרידות של ישראל והתפוצות לחוד
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התפוצות לא ישרדו בלי ישראל
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בכוחות  להסתדר  בכדי  מספיק  חזקה  להיות  מוטב  לישראל  אחד,  מצד  היהודי:  לעם 
עצמה, ומצד שני נכון מבחינתה להמשיך ולשכנע את יהדות התפוצות שתמיכתם חשובה 
)כי אם יחשבו שלא הם עלולים להתרחק ממנה עוד יותר(. אבל למדיניות כזאת יש כמובן 
מחיר: ככל שיעלה בידה של ישראל לשכנע את יהודי התפוצות שאכן לא תוכל להסתדר 
מתוך  שונות,  בתביעות  לישראל  יבואו  אלה  שיהודים  הסיכוי  עולה  כך  תמיכתם,  ללא 
הנחה שכוחם המכריע מצדיק ומאפשר את התערבותם בענייניה של ישראל. אם ישראל 
לא תיָעֵנה לתביעות )או לחלקן(, היא עלולה לפגוע במטרתה הראשונה )לשכנע את יהודי 
התפוצות בחשיבות תמיכתם(. אם תיענה לתביעות )או לחלקן(, היא עלולה להרגיז חלק 

ניכר מהישראלים )שאינם מקבלים כנתון את ההזדקקות ליהודי התפוצות(.

מדדים  היחסים.  במצב  שיפור  אף  ולעיתים  יציבות  על  מצביעים  רבים  מדדים  נסכם: 
שחיקה  על  מצביעים  רבים,  רבדים  לו  שיש  פוליטי  שיח  על  גם  הנשענים  אחרים, 
תרבותיים- מאפיינים  לה  שיש  שחיקה  היחסים.  באופי  שינוי  ועל  היחסים,  בעוצמת 
פוליטיים ניכרת בעוצמה רבה יותר בקרב צעירים יהודים ליברלים בתפוצות. שחיקה 
ישראלים  בקרב  יותר  רבה  בעוצמה  ניכרת  תרבותיים-פוליטיים  מאפיינים  לה  שיש 

יהודים הנוטים לימין הפוליטי והדתי. 

הדיאלוג ישראל-תפוצות
הדיאלוג בין ישראל ובין יהודי התפוצות מתנהל לפחות בשלושה מישורים שונים: דיאלוג 
מתמיד ורציף עוד מימי ראשית הציונות בין ראשי ההנהגה בארץ ישראל – לימים ממשלת 
ומוסדית  ארגונית  דיאלוג ברמה  יהדות התפוצות;  ארגונים מרכזיים של  לבין   – ישראל 
וישנו  בישראל;  ארגונים  לבין  התפוצות  יהדות  של  שונים  גופים  בין  רשמית,  שאיננה 
גם דיאלוג בינאישי המתנהל בין יהודים – יהודי תפוצות המבקרים בישראל, ישראלים 

השוהים בתפוצות, יחסי משפחה, ֲחברּות, קשרים מקצועיים וכדומה. 

שלושת הרבדים של השיח

רבדים שונים מצמיחים, כמובן, ציפיות שונות וכללים שונים של התנהלות. 

יחסים  הם  התפוצות  יהדות  של  המאורגנת  ההנהגה  עם  ישראל  ממשלת  של  היחסים 
אידיאולוגיים- הם  הלא-רשמיים  הארגוניים  היחסים  בעיקרם;  פוליטיים-מדיניים 
קרובים  ואישיים,  תרבותיים  יחסים  הם  ארגוניים  הלא  היחסים  בעיקרם;  פילנתרופים 
בהכרח  לא  אך  הסביבה  להשפעות  לעיתים  נתונים  ופחות,  יותר  פתוחים  ופחות,  יותר 

מוכתבים על ידי אירועים בזירה הפוליטית-חברתית. 
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לזה  ולא  המאורגן,  היהודי  לשיח  נתונה  הציבורית  הלב  תשומת  עיקר  הדברים,  מטבע 
חשובים  יהודים  בין  כאלה  שיחסים  הטענה  על  להגן  שניתן  אף  על  והאישי,  התרבותי 
לעוצמת  תורמים  כאלה  ושיחסים  ארגוניים,  יחסים  מאשר  יותר,  ולעיתים  פחות,  לא 
יחסים  יותר, מאשר  ואולי  יהודיות שונות לא פחות,  בין קהילות  היחסים ארוכי הטווח 
שהיחסים  בטוח  ״לא  ש  הטענה  הועלתה  הדיאלוג  ממפגשי  בכמה  למעשה,  ארגוניים. 
של  לכיוון  היחסים  של  בהסטה  היגיון  ושיש  הממשלה״,  באמצעות  להתנהל  צריכים 
גורמים ״לא רשמיים, כמו ארגונים וקהילות, ואז אין התנגשויות שתלויות בפוליטיקה״, 
כפי שהציע צעיר ישראלי ממכינת קול עמי בגוש עציון. בשלב זה לא נעסוק בהרחבה 
ביחסים האישיים בין יהודים בישראל ובתפוצות, אולם נציין כי חיזוק והרחבת הערוצים 
המאפשרים יחסים כאלה יכול לתרום רבות גם לחיזוק הרבדים האחרים. הפרק האחרון 

במסמך נוגע בנקודה זו ביתר הרחבה. 

זה שבין  עיקריות:  רמות  כאמור לשתי  נחלק  ובין התפוצות  ישראל  בין  השיח הארגוני 
ארגונים  שבין  וזה  התפוצות,  יהדות  של  המאורגנת  הנהגתה  לבין  הרשמית  ישראל 

ישראלים מסוגים שונים לבין ארגונים יהודים מסוגים שונים בתפוצות.

גופים  שני  בין  שיח  איננו  ישראל-תפוצות  לזהות שהשיח  בכדי  בעיון מעמיק  צורך  אין 
דומים באופיים. 

מחייבת  מדיניות  לקבוע  המוסמך  יציג  גוף  ישנו  ישראל,  מצד  הרשמי:  השיח  ברמת 
לכלל הישראלים – ממשלת ישראל. זהו גוף חזק, סמכותי, שהלגיטימיות שלו מוסכמת 
על כלל היהודים הנתונים למרותו. מצד יהודי התפוצות אין גוף אחד אלא מצבור של 
שונות,  ואוכלוסייה  אינטרסים  קבוצות  המייצגים  שונים,  מסוגים  וולונטריים  ארגונים 
פי  )ועל  גבוהה  ללגיטימיות  זוכים  תמיד  לא  אלה  ארגונים  שונות.  במדינות  וקהילות 
מדדים שונים הלגיטימיות שלהם נמצאת בתהליך של שחיקה(, וגם אין להם סמכות 
לייצג וכל שכן לא לאכוף מדיניות אחידה של יהודי התפוצות. ״ארגונים יהודים סובלים 
מבעיה גדולה הרבה יותר מאשר ירושה מנהיגותית״, כתב יהודה קרצר. ״אחרי ששירתו 
באופן אצילי את העם היהודי במאה ה-20, הם נלחצים על ידי סקפטיות של הציבור 
וחשוב  משגשג  יצירתי  סקטור  למול  בעיקר  שלהם,  לרלבנטיות  ביחס  הכללי  היהודי 
יותר לאור המגמות המשתנות של השתייכות יהודית, הממקמות את הזהות היהודית 
מחוץ למסגרות הנורמטיביות ]של הארגונים[״43. בנייר מדיניות של המכון על מנהיגות 
של  להנהגה  ביחס  וממושכת  נרחבת  דאגה  ״ישנה  כי  נקבע  אמריקה  בצפון  יהודית 

יהדות צפון אמריקה״44. 

אמורה  ישראל  ממשלת  מי  ״עם  הדיאלוג.  ממפגשי  בחלק  גם  לביטוי  באה  זו  דאגה 
אותנו״,  מוסדות שמייצגים  לנו  בטוח שיש  ״לא  יורק.  בניו  להתייעץ?״, שאלה משתתפת 

 Leadership and Change in the Land of The Los 13.06.2013, by Yehuda Kurtzer  43

 Jewish Leadership in North America – Changes in Personnel and Structure, JPPI  44



43המכון למדיניות העם היהודי

אמרה אחרת. ״אני לא מאמין שאפשר למצוא מישהו שמייצג את כל יהודי אמריקה, וזה 
משהו  זה  יהודים  ״ארגונים  במינסוטה.  משתתף  אמר  כזה״,  גוף  להמציא  ריאלי  לא  גם 
צעיר  משתתף  אמר  שאל  אותנו?״,  ייצגו  הם  אז   – ממנו  מתרחקים  שלי  החברים  שרוב 
בבוסטון. ״יהודים בתפוצות לא חייבים להקשיב לאף אחד חוץ מהממשלה שלהם, ובטח 
לא יקשיבו לארגונים היהודים אם הם יגידו להם איך לחשוב על ישראל״, אמר צעיר קנדי. 

שאלת המנהיגות של יהדות התפוצות אינה היחידה העומדת על הפרק. גם ממשלת 
ישראל לא בהכרח זוכה לאמון – אפילו ברמה המבנית – כגוף שיכול לייצג את יהודי 
לא  גם  בה  שיש  אזרחית,  מדינה  מייצגת  הממשלה  העולם.  יהודי  של  בשיח  ישראל 
נפרדים.  דברים  הם  וישראל  ״יהדות  ש  לומר  אוסטרלי  לצעיר  שגרם  מה  זה  יהודים. 
ישראל היא ישראל. ארגון יהודי גדול לא צריך לדבר עם נציגים מדיניים של ישראל״. זה 
מה שגרם לצעיר ישראלי לומר: ״ממשלת ישראל אחראית על ישראל. נקודה. ליהודים 
וזה לעלות לישראל, כפי שהחוק   – יש רק דרך אחת לקבל תמיכה מממשלת ישראל 
לחפש  יש  מבין מה לממשלה שלי  לא  ״אני  אמר:  נוסף  ישראלי  צעיר  להם״.  מאפשר 
ביהדות העולם חוץ מתמיכה. הסמכות היחידה שלי, והחובה היחידה שלי, היא לדאוג 

לנו )אזרחי ישראל(״.

ברמת השיח הארגוני הלא רשמי: מצד ישראל ישנה פנייה מתמדת לארגונים יהודים 
בתפוצות בכדי לזכות בתמיכה כלכלית, פוליטית ולעיתים מוראלית לפעילותם )בדרך 
בתפוצות,  יהודים  של  הטוב  ברצונם  התלויה  צורך,  של  פנייה  זוהי  בישראל(.  כלל 
והמחייבת את הארגונים הישראלים לקחת בחשבון ולעיתים אף להכפיף את סדר היום 

שלהם לסדרי עדיפויות של אותם מי מיהודי התפוצות שאיתם הם באים במגע. 

מצד יהודי התפוצות ישנה פנייה לארגונים בישראל בכדי להביע תמיכה, למצוא נתיב 
לכיוון השפעה, ולקיים מרחב שיחה בלתי אמצעי עם החברה הישראלית. גם זו פנייה 
של רצון וצורך בקשר, אך בצידה גם ציפייה להשפעה ולעיתים תחושת בעלות ביחס 
זאת  שניסח  כמו  בהם.  לתמוך  מוכנים  התפוצות  שיהודי  ומטרות  ארגונים  לאותם 
משתתף אמריקאי: ״אם אנחנו מעבירים כסף, זה הגיוני שתהיה לנו גם השפעה. אנחנו 

משקיעים בישראל, ואנחנו רוצים לראות תמורה על ההשקעה״. 

כן  ושעל  ומידית,  ברורה  לתועלת  חתירה  בו  שיש  דיאלוג  על  מדובר  המקרים  בשני 
מפגיש בעיקר בין יהודים שאין ביניהם מחלוקות רבות. ארגונים של היהדות הליברלית, 
כמו הקרן החדשה לישראל, מוצאים בני שיח ישראלים שאיתם הם משתפים פעולה. 
אך פעולתם זאת, שבוודאי מקרבת בין התורמים לבין הנתרמים, מביאה גם למתחים 
המטרות  את  בהסכמה  מקבלים  שאינם  ישראלים  אותם  לבין  התפוצות  יהדות  בין 
האידיאולוגיות שהקרן חותרת אליהן. מצב דומה בהחלט קיים גם ביחס לארגונים או 
לפילנתרופים שמרניים, כמו שלדון אדלסון, והנתמכים שלהם בישראל. ״הקרן החדשה 
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לישראל מרחיקה את יהודי ארה״ב מישראל״, האשימה אוולין גורדון.45 ״בדור הקודם, 
ארגון שמנהליו ונתמכיו השמיעו קולות אנטי-ישראליים או דגלו בחרם נגד ישראל, היה 
רעיל בקרב יהודי אמריקה כפי שהיה בקרב ישראלים. העובדה שהקרן החדשה לישראל 
זוכה כיום לאוזן קשבת ולתמיכה רחבה בקרב יהדות אמריקה, מספרת לישראלים כל מה 
שהם צריכים לדעת כדי להבין עד כמה יהודים-אמריקנים רבים הרחיקו לכת נגד ישראל״. 

זנדברג ממרצ הציגה פרספקטיבה שונה, הפוכה, בנאומה בכינוס  חברת הכנסת תמר 
איפא”ק, השדולה היהודית הפרו-ישראלית. היא מעוניינת, כמובן, בהגברת מעורבות 
זה  ״פרו-ישראל  הישראלית.  בחברה  בנעשה  התפוצות  יהדות  ארגוני  מצד  דעתנית 
גם  זו  ושלום.  שגשוג  של  עתיד  בטוח,  עתיד  בעד  זה  ישראל  פרו-  פרו-הכיבוש.  לא 
הליברלים  הערכים  את  להפקיד  מוכנה  שלא  הברית  ארצות  יהדות  רוב  של  העמדה 
אלה  ערכים  שיישום  מבינה   - להפך  אלא  ישראל  על  לדיון  מחוץ  שלה  והדמוקרטים 
׳לא  כזה  דבר  שיש  לחשוב  אשליה  זו  לכן  לישראל.  בר-קיימא  לעתיד  המפתח  הוא 
להתערב׳. אי-התערבות היא התערבות לטובת המשך הכיבוש. מה גם  שכאן בארה״ב 
ארה״ב  שגריר  אושר  השבוע  והמתנחלים.  הכיבוש  לטובת  מאסיבית  התערבות  ישנה 
לישראל ]הכוונה היא לדויד פרידמן, שגרירו של הנשיא טראמפ[ שעמד בראש מפעל 
גיוס תרומות להתנחלות בגדה המערבית. עליכם לדעת שזה אינטרס פוליטי צר שלא 

מייצג את רוב הישראלים. הוא מזיק לרוב הישראלים״.46

שתי הדוגמאות מלמדות כיצד מפגש ברמת הארגונים הוא מפגש היוצר קירוב )בקרב 
כזנדברג  ישראלים  לה.  מסכימים  שלא  מי  )עם  עימות  ולצידו  לדרך(  שמסכימים  מי 
יהודי  מעליהם  ירחיקו  אך  הליברלים,  התפוצות  ליהוֵדי  יותר  קרובים  אולי  ירגישו 
דיסטל  גלית  של  מאמרה  את  לדוגמה  )ראו  שמרנים  לישראלים  שמרנים(.  תפוצות 
יורחקו  הם  הפוכה:  הרגשה  תהיה  אנדרדוג״47(  בתחפושת  ארה״ב  ״יהודי  אטבריאן: 
מיהודי התפוצות החותרים להשפיע על ישראלים ללכת בדרך הנראית להם נכונה. בין 
השאר, זו הסיבה לכך שהמלצות המכון השנה כוללות את הצורך בקיום מפגשים דווקא 
– יהודים  – יהודים שמרנים – לקבוצת הרוב התפוצתית  בין קבוצת הרוב הישראלית 
הם  המפגשים  רוב  הארגוני,  בשיח  שמדובר  ככל  לפחות  הנוכחיים,  בתנאים  ליברלים. 
מפגשים לא מאוזנים של רוב ומיעוט – ליברלים בתפוצות )רוב( עם ליברלים בישראל 

)מיעוט(, שמרנים בתפוצות )מיעוט( עם שמרנים בישראל )רוב(.

כך מרחיקה הקרן החדשה את יהודי ארה”ב מישראל, אוולין גורדון, 2017  45 
https://mida.org.il/2017/11/14/%D7%9B%D7%9A-%D7%9E%D7%A8%D7%97%D7%99%D7%A
7%D7%94-%D7%94%D7%A7%D7%A8%D7%9F-%D7%94%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%94-

%D7%90%D7%AA-%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99-
%D7%90%D7%A8%D7%94%D7%91-%D7%9E%D7%99%D7%A9%D7%A8/

דברי תמר זנברג בכנס אייפ"ק, 2017  46 
https://tamarzandberg.co.il/archives/4307

 http://www.israelhayom.co.il/opinion/517919  47 
היהודי הישראלי אינו מדיר את היהודי האמריקני - לא מהכותל ולא מהלב. הוא רק מבקש שיכבדו את 

תנאי המקום ולא יאנסו אותו לקבל חוקים שמתנגשים חזיתית עם אמונתו הדתית. אולי מדובר באמונה 
שמרנית אבל היי, בזכות השמרנות המשוגעת הזאת אנחנו עדיין קיימים כעם.

https://mida.org.il/2017/11/14/%D7%9B%D7%9A-%D7%9E%D7%A8%D7%97%D7%99%D7%A7%D7%94-%D7%94%D7%A7%D7%A8%D7%9F-%D7%94%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%94-%D7%90%D7%AA-%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99-%D7%90%D7%A8%D7%94%D7%91-%D7%9E%D7%99%D7%A9%D7%A8/
https://mida.org.il/2017/11/14/%D7%9B%D7%9A-%D7%9E%D7%A8%D7%97%D7%99%D7%A7%D7%94-%D7%94%D7%A7%D7%A8%D7%9F-%D7%94%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%94-%D7%90%D7%AA-%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99-%D7%90%D7%A8%D7%94%D7%91-%D7%9E%D7%99%D7%A9%D7%A8/
https://mida.org.il/2017/11/14/%D7%9B%D7%9A-%D7%9E%D7%A8%D7%97%D7%99%D7%A7%D7%94-%D7%94%D7%A7%D7%A8%D7%9F-%D7%94%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%94-%D7%90%D7%AA-%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99-%D7%90%D7%A8%D7%94%D7%91-%D7%9E%D7%99%D7%A9%D7%A8/
https://mida.org.il/2017/11/14/%D7%9B%D7%9A-%D7%9E%D7%A8%D7%97%D7%99%D7%A7%D7%94-%D7%94%D7%A7%D7%A8%D7%9F-%D7%94%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%94-%D7%90%D7%AA-%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99-%D7%90%D7%A8%D7%94%D7%91-%D7%9E%D7%99%D7%A9%D7%A8/
https://tamarzandberg.co.il/archives/4307
http://www.israelhayom.co.il/opinion/517919
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כללי השיח
על מה צריך ועל מה לא צריך לנהל שיח בין ישראל לבין התפוצות? גם השאלה הזו 

צריכה להישאל בכמה דרכים.

מה משמעות השיח: האם הוא נועד להחלפת אינפורמציה או להשפעה הדדית. וכמובן, 
בכל מקרה של הזנה הדדית באינפורמציה קיים הפוטנציאל לשינוי עמדות והשפעה 
הדדית – ובכל זאת ישנו הבדל בין שיח שנועד מראש להשפעה, מתוך הנחת זכות או 
לפעמים  להוביל  ידיעה שעדכון עשוי  לעדכון, מתוך  לבין שיח שנועד  חובת השפעה, 
ביחס  ספקנות  של  נימה  נשמעה  בתפוצות  רבים  במפגשים  לציין:  וראוי  להשפעה. 
ליכולת להשפיע על ישראל – ועל כן גם בשאלה האם ועד כמה יש טעם לנהל דיאלוג. 
דיבורים  הרבה  רואים  ״אנחנו  במינסוטה.  משתתף  שאל  מזה״,  ייצא  מה  דיברנו,  ״אז 
שיש  אמר  בישראל  משתתף  יורק.  בניו  אחרת  אמרה  מהם״,  יוצא  לא  טוב  דבר  ושום 
ממש  לא  הם  האמת,  על  נודה  ״בואו  ש  משום  פורה  דיאלוג  של  בניהול  מהותי  קושי 

יודעים מה קורה אצלנו ואנחנו לא ממש יודעים מה קורה אצלם״.

מה נושאי השיח: בין ישראל לבין יהודי התפוצות תלויים נושאים רבים ומגוונים של 
בסיוע  ישראל  של  רצון   – מובהקים  פוליטיים  לעניינים  שנוגעת  שיחה  ישנה  שיחה. 
לשאלות  שנוגעת  שיחה  ישנה  פוליטי.  בסיוע  בתפוצות  קהילה  של  רצון  או  פוליטי, 
מעשיות דחופות יותר – טיפול בקהילה במצוקה – או דחופות פחות – פיתוח תכניות 
המשרתות את כלל העם היהודי. ישנן שיחות שנוגעות לתוכן ותרבות יהודית בישראל 
ומדינה,  דת  של  נושאים  מדיניות.  של  בהקשר  והן  זהות  של  בהקשר  הן  ובתפוצות, 
יהודיות ולאומיות יהודית, וכל המשתמע מהם למדיניות ולאופי היחסים )נושאים כמו 
מיהו יהודי, מהו גיור, למי זכות להתפלל על פי איזה מנהג ברחבת הכותל, יחסה של 
ישראל ליהדות הפרוגרסיבית, שאלת הנישואים המעורבים בתפוצות וכדומה(. בכמה 
ממפגשי הדיאלוג הועלתה טענה שהשיח בין ישראל לתפוצות מתמקד לעיתים קרובות 
ולא במה שיכול לאחד. ״אם מדברים כל הזמן על הכותל ועל  מדי בנושאים מפלגים, 
ההתנחלויות, ברור שזה מוביל בעיקר לכעסים״, אמרה משתתפת במינסוטה. ומצד שני, 
באותה שיחה, וגם באחרות, עלתה הטענה שדווקא על נושאים אלה צריך לדבר. ״אני 
לא רואה מה הטעם לדבר על תרבות משותפת כל עוד ישראל מרחיבה התנחלויות״.

בין מי למי השיח: ברור שיש כלל אחד לשיח בינאישי של חברים מישראל ומהתפוצות, 
העיקרי  העניין  שבו  בינאירגוני,  לשיח  אחר;  כלל  רוצים  שהם  מה  על  לדבר  שיכולים 
הוא להגיע להבנות ולהסכמות על פעילות למען מטרה משותפת )לדוגמה, לחזק את 
עולם הישיבות, או לחזק את החינוך בפריפריה, או לסייע לבדואים בדרום(; לשיח בין 

ממשלת ישראל – נציגתה הרשמית של המדינה – לבין ראשי ארגונים בתפוצות.
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האם יש מספיק דיאלוג?

על השאלה האם הדיאלוג בין ישראל לבין יהדות התפוצות מספק צריך לשאול שאלות 
המשך: מספק את מי? מספק בעיני מי? מספק מאיזו בחינה? 

היהודים משתתפי הדיאלוג אינם סבורים שיש מחסור בערוצי תקשורת בין ממשלת 
הם  שהארגונים  שסבורים  מהם  יש  זאת,  עם  בתפוצות.  יהודים  ארגונים  לבין  ישראל 
המרגישים  או  בהם,  החברים  היהודים  שמספר  משום   – תקשורת  של  נכון  לא  צינור 
מיוצגים על ידם נמוך. יש מהם הסבורים שהארגונים הנכללים בדיאלוג אינם כוללים 
זו עלתה בעיקר ביחס להדרה של ארגוני שמאל  – טענה  ייצוג  מטריה רחבה דיה של 
יהודים, מ-J-Street ועד Jewish Voice for Peace, מהשיחה עם ישראל )וכצפוי התנהל 
השיח  זירת  את  להגדיר  בחרו  משתתפים  של  שונות  קבוצות  כאשר  ויכוח,  עליה 
את  מספק  איננו  שהדיאלוג  סבורים  מהם  מאוד  רבים  בדרכה(.  אחת  כל  הלגיטימית 
התוצאות הרצויות – כלומר, ברוב המקרים, איננו מניע את ממשלת ישראל לשנות את 
מדיניותה בעניינים שליהודי התפוצות יש בהם עניין )מהמדיניות בשטחים, דרך גירוש 

העובדים הזרים, וכלה בענייני נישואים וגירושים(. 

ערוצי  בפורמליזציה של  יש טעם  על השאלה האם  ויכוחים  בכמה מהדיונים התנהלו 
בבניית  או  התפוצות,  יהודי  של  לנציגים  בכנסת  מושבים  בהצעת  לדוגמה  הדיאלוג, 
מנגנונים רשמיים אחרים של ייצוג. אולם ברוב המפגשים התברר במהרה שהיהודים, 
״כמה  כזה.  ערוץ  של  לסלילה  סבירה  מעשית  דרך  רואים  אינם  ובתפוצות,  בישראל 
נציגים יהיו להם בכנסת, שניים, שלושה? ומה יקרה כשישראל תצא למבצע בעזה, גם 
הם יצביעו בעד ונגד? אתה יכול לדמיין מצב שבו יהודי התפוצות, בשני הקולות שלהם, 
מפילים ממשלה?״ שאל משתתף ישראלי. משתתפת אמריקאית אמרה: ״זה שוב יעלה 
את השאלה איך בוחרים את הנציגים, מי בוחר אותם, כמה הם מייצגים את כולנו – זה 
לא יעבוד״. אחרת אמרה: ״אני בכלל לא בטוחה אני לא בטוחה שכאזרחית אמריקאית 
ההפרדה  על  הקפידו  תמיד  אמריקה  יהודי  זרה.  מדינה  של  בפרלמנט  נציג  רוצה  אני 
הזאת, וצריך להמשיך להקפיד עליה גם אם זה אומר שיש לנו פחות השפעה בישראל״.  
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הערכה הדדית של מצב 
ישראל והתפוצות

ישראלים שהשתתפו בדיאלוג רואים ב״התבוללות״ את הסיבה העיקרית להערכה שלילית 
של מגמות ההתפתחות של הקהילות היהודיות בתפוצות )״אנטישמיות״ הייתה הסיבה 
הקהילות  התפתחות  את  העריכו  הישראלים  המשתתפים  רוב  זאת,  עם  בתור(.  הבאה 
בתפוצות הערכה כללית חיובית. במקביל, גם רוב ניכר מקרב משתתפי הדיאלוג בחו״ל 
העריכו את מגמת ההתפתחות של ישראל כחיובית. בין הסיבות שמנו להערכה שלילית 
אפשרית השתיים הראשונות, ובפער גדול, היו ״יחסי ישראל והערבים״ ו ״המרחב הדתי 
בישראל״ )ישראלים סימנו את ״התרבות הפוליטית של ישראל״ כגורם הבעייתי ביותר – 
עם 37%, מספר דומה של כחמישית מבניהם סימנו את ״היחסים עם הפלשתינים״ ואת 

״יחסי דת-מדינה בישראל״(. 

כמובן, צריך לקחת בחשבון שההערכה ההדדית של מצב הקהילות היהודיות לא תמיד 
מבוססת על ידע רב. בשאלון השנה הוכנס מעין בוחן ידע קצר שהמשתתפים התבקשו 
משוואת  של  השני  בצד  שמתרחש  במה  בקיאים  הם  כמה  עד  לבדוק  כדי  עליו  להשיב 
 60%( ארצי  שלמה  מיהו  השאר,  בין  לומר,  התבקשו  בתפוצות  יהודים  ישראל-תפוצות. 
מהם ידעו להשיב נכון( ומה המרחק בין הקו הירוק לבין חוף הים במותניים הצרות של 
ישראל )66% מהם ידעו להשיב(. יהודים בישראל התבקשו לומר, בין השאר, מהו המאכל 
ומי היה אברהם  ידעו את התשובה(   38%( יהודי ארה״ב בערב חג המולד  המסורתי של 

יהושע השל )38% ידעו את התשובה(. 

מודה  ״אני  האחרת.  הקהילה  על  ללמוד  רב  עניין  מוצאים  שלא  מי  יש  הקהילות  בכל 
טקסס,  באוסטין  סטודנטית  משתתפת  אמרה  שלי״,  העדיפויות  סדר  בראש  לא  שזה 
שכמה מחבריה לדיאלוג דווקא הפגינו בקיאות גדולה בנושאים שונים הנוגעים לישראל. 
במפגשים בישראל נדיר היה יותר למצוא בקיאות כזאת. ״מעולם לא הרגשתי צורך ללמוד 
על קהילות בחו״ל, אני לא יודע מה יש לי ללמוד עליהן חוץ מזה שהן קיימות. לא יודע מה 
אקבל מזה״, אמר משתתף ישראלי. באופן טבעי, לדעתם של מי שאינם יודעים הרבה יש 
משקל פחות כאשר מדובר בהערכה ריאלית של מצב היהודים. עם זאת, להנחות העבודה 
הנכונות שלהם  על מידת  בוודאי השפעה  יש  ביחסם אלה לאלה  יהודים  ולתפיסות של 

ללמוד יותר, להשקיע, לטפח יחסים. 

שאלה  הדיאלוג  לסקר  הוספנו  וירושלים,  היהודי  העם  על  בדו״ח  שעברה,  בשנה  כבר 
בדיאלוג  המיוצגים  יהודים  אותם   - יהודים  שבו  האופן  על  סטנדרטית, המלמדת משהו 
הן  שקיבלנו,  התשובות  העולם.  יהדות  ושל  ישראל  של  מצבן  את  כללי  באופן  רואים   -
בישראל  הביקורת המוטחת  כל  חרף  כי  ברור  באופן  והן השנה, מלמדת  בשנה שעברה, 
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שנמצאת  כמי  ישראל  את  רואים  יהודים  הדו״ח(,  בהמשך  נראה  שעוד  )כפי  ובמדיניותה 
במצב טוב יותר מאשר המצב שבו נמצאת שאר יהדות העולם. בשנה שעברה ציינו יותר 
מ-80% ממשתתפי הדיאלוג כי ישראל נראית להם “חזקה ומשגשגת”, בהשוואה לקצת 
שמחוץ  היהודי  “העולם  על  גם  הדבר  אותו  את  שאמרו  מתוכם  בלבד  ממחצית  יותר 
לישראל”. במקביל, רק קבוצה קטנה של משתתפי הדיאלוג ראתה את ישראל כ”מידרדרת 
היהודי  העולם  את  ראתה  מקרבם  משמעותית  יותר  הרבה  שקבוצה  בעוד  ונחלשת”, 

“שמחוץ לישראל” כ”מידרדר ונחלש”. 

השנה ניכרים הבדלים בהערכת מצב התפוצות לפי מיקום גיאוגרפי. באורח מפתיע, דווקא 
הישראלים מעריכים את התפוצות הערכה חיובית לעומת האחרים. יהודים שמתגוררים 
המתגוררות  העיקריות  הקבוצות  משתי  באחת  לא  קרי,   – העולם״  ״שאר  שכינינו  במה 
בישראל ובארה״ב – הם מי שהערכתם את כיוון ההתפתחות של התפוצות השלילי ביותר 
 .)31% – )כשליש מתוכם מציינים את האנטישמיות כסיבה עיקרית לעמדתם הנגטיבית 

האם ישראל מתפתחת בכיוון הנכון

בכיוון הנכון          בכיוון הלא נכון 
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האם יהדות התפוצות מתפתחת בכיוון הנכון

בכיוון הנכון          בכיוון הלא נכון 

ישראליםיהודי ארה"ביהודי שאר העולם

63%52%48%
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המשתתפים.  גילאי  לפי  זו  בשאלה  משמעותיים  בפערים  הבחנו  שעברה  בשנה  כבר 
ביותר  הקודרת  ההשקפה  הייתה  בדיאלוג  ביותר  הצעירה  הגיל  לקבוצת  שעברה  בשנה 
ביחס למצבה של ישראל. אצלם נמצא הסיכוי הגדול ביותר )בשנה שעברה, 31%( לומר 
שישראל “מידרדרת ונחלשת” והסיכוי הקטן ביותר )בשנה שעברה, 69%( לומר כי ישראל 
“חזקה ומשגשגת”. לא נמצא פער מקביל מבחינת הגיל בהערכת מצב יהדות התפוצות. 

השנה התמקד הדיאלוג ממילא בקבוצות של צעירים, ועל כן התאפשרה בחינה מסודרת 
יותר של השאלה על מצב ישראל והתפוצות לפי גילאים. והפערים ניכרים היטב. הערכת 
כיוון ההתפתחות של ישראל דומה בקרב צעירים ומבוגרים בדיאלוג השנה, והיא בעיקרה 
חיובית. עם זאת, יש פערים בהערכת האתגרים המרכזיים העומדים בפני ישראל. בעוד 
מ-50%  )למעלה  והערבים  ישראל  יחסי  הוא  המוזכר  המרכזי  האתגר  צעירים  שבקרב 
יותר להזכיר את  נטייה חזקה  ניכרת  בני פחות משלושים(, בקרב המבוגרים  מהצעירים 
של  בעייתי  כמוקד   )33%( הדתית  הזירה  ואת   )21%( ישראל״  של  הפוליטית  ״התרבות 

התפתחות.

הפער המשמעותי הרבה יותר בהערכה בין מבוגרים לצעירים בני פחות משלושים נוגע 
שהקהילות  מעריכים  ממחצית  פחות  יותר  המבוגרים  שבקרב  בעוד  התפוצות.  למצב 
אופטימיות  ניכרת  הצעירים  בקרב   ,)45%( הנכון  בכיוון  מתפתחות  בתפוצות  היהודיות 
יחסית – ויותר משישים אחוזים )62%( סבורים שהתפוצות מתפתחות בכיוון הנכון. זאת 
ועוד, המבוגרים והצעירים חלוקים גם על האתגרים העומדים מול יהודי התפוצות. כסיבה 
מציינים  בתפוצות  הקהילות  של  ההתפתחות  כיוון  את  השלילית  להערכתם  מרכזית 
המבוגרים יותר את ה ״התבוללות״ כגורם מספר אחת )42%(. גורם זה, בצירוף ״מחויבות 
נמוכה ליהדות״ )עוד 29%( מאפילים על כל גורם אפשרי אחר. אבל זה לא מה שחושבים 
הצעירים. מהם, רק כחמישית מציעים את ההתבוללות כסיבה מרכזית להערכה שלילית 
של מצב התפוצות )22%(. לעומת המבוגרים, הגורם שמדאיג את הקבוצה הגדולה ביותר 
– גורם שאחוז קטן בהרבה של מבוגרים )14%( הזכיר  מתוכם )29%( הוא ״אנטישמיות״ 

כסיבה מרכזית לדאגה ביחס לעתיד התפוצות. 

בחלוקת התשובות לפי ישראל מול תפוצות )ולא מבוגרים מול צעירים( מתקבלת כמובן 
שאיתם  המרכזיים  האתגרים  של  ריאלית  הבנה  הכל  בסך  בה  שיש  אחרת,  מעט  תמונה 
מתמודדים היהודים במציאות. למרות הקונטקסט של דיון על ישראל-תפוצות, שלעיתים 
קרובות מתמקד בנושאים של דת ומדינה, חברה ומוסר, המשתתפים לא מאבדים קשר 
עין עם ריאליה שיש בה אתגרים כבדים אחרים. מקרב המשתתפים בתפוצות, רוב גדול 
זיהה את הסוגיה של יחסי יהודים-ערבים כאתגר המרכזי על סדר יומה של ישראל. ביחס 
ממדינות  המשתתפים  לבין  הישראלים  המשתתפים  בין  פער  ניכר  התפוצות  ליהדות 
אחרות. אמנם שתי הקבוצות נטו לקביעה ש ״התבוללות״ היא האתגר העיקרי בתפוצות. 
ציינו  שבישראל  בעוד  ההתבוללות,  את   35% ציינו  בתפוצות  שונים.  היו  המספרים  אך 

התבוללות 45% מהמשיבים – בפער גדול לעומת הסעיפים האפשריים האחרים.
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במפגשי הדיאלוג עצמם, בשונה במעט מסקר המשתתפים, ניתן ביטוי רחב יותר לנושאי 
מדינה  תהיה  לא  היא  הדת-מדינה  עניין  את  תסדיר  לא  ישראל  עוד  ״כל  ומדינה.  דת 
מתוקנת״, אמר צעיר בבוסטון. ״יש לישראל עוד הרבה מאוד דרך לעבור כדי להיות מקום 
באמת טוב, קודם כל הסכסוך עם הפלשתינים, אבל גם שאלות של פלורליזם דתי. אני 
משתתף  אמר  בעיות״,  הרבה  לה  שיש  שוכח  לא  אבל  ישראל  של  מההישגים  מתרשם 
בריטי. ״קשה להחליט לאיזה כיוון ישראל הולכת. כלכלית וטכנולוגית מתקדמת טוב אבל 
ומדינה  דת  בנושאי  המצב  ״שיפור  אוסטרלי.  משתתף  אמר  רע״,  כיוון  אחרים  במובנים 
בוושינגטון. משתתפים  ישראל לעם היהודי״, אמרה משתתפת  זו מחויבות מרכזית של 
ישראלים הביעו לעיתים את תחושתם שיהדות התפוצות נמצאת בדעיכה. ״אני לא יודע 
כמה אני צריך להתחשב בהם, כי לא בטוח שהם עוד יהיו שם הרבה זמן״, אמר אחד. ״צריך 
להגיד את האמת״, אמרה אחרת, ״עוד מעט לא יהיו שם יהודים, לפחות לא יהודים כמו 
שאנחנו מבינים מה זה יהודים״. גם אנלוגיות היסטוריות חזרו בקרב משתתפים צעירים: 
״כבר היו קהילות יהודיות בהרבה מקומות ואנחנו יודעים איך זה נגמר״, אמרה משתתפת. 
״אני שומע את הדיבורים על העתיד של היהודים בתפוצות ולא מאמין, ככה בדיוק דיברו 

במאה התשע עשרה עד שבאה השואה״, אמר אחר. 

חובות ישראל ביחסים עם 
התפוצות

חובת התחשבות

להתחשבות  ביחס  עמדתם  על  המשתתפים  נשאלים  שבו  החמישי  הדיאלוג  כבר  זהו 
התברר  הקודמים,  הסיבובים  ובכל  בישראל,  החלטות  בקבלת  התפוצות  יהודי  בעמדת 
בשנים  כזאת.  להתחשבות  זכות  להם  יש  שלפיה  נחרצת,  עמדה  התפוצות  ליהודים  כי 
כשישראל  בישראל,  יהודי  נחשב  )מי  מסוים  עניין  על  תמיד  נסובה  השאלה  קודמות 
יוצאת למלחמה, כאשר מעצבים את עתידה של ירושלים(, וכפי שאפשר לראות בטבלה 
המצורפת, ככל שיהודים זיהו את השאלה כנוגעת לעניין ״יהודי״ יותר )כמו מיהו יהודי, 
או עתידה התרבותי של ירושלים(, כך הם נטו לתבוע השתתפות בהחלטות – וככל שזיהו 
את השאלה כנוגעת לעניין ״מדיני״ או ״ביטחוני״ )יציאה למלחמה, עתידה הפוליטי של 
ירושלים( כך נחלשה תביעתם להתחשבות בהם בקבלת החלטות. השנה, כאשר הדיאלוג 
ל  נוגעת  והיא  מאוד,  כללית  ברמה  שאלה  אותה  שאלנו  היחסים,  שאלת  במכלול  עסק 

״התחשבות בדעות״ של יהודי התפוצות ב ״קבלת החלטות״ על ידי ישראל. 
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בעת מאבק  
מזויין

כשמחליטים 
מיהו יהודי 

בישראל

כשמחליטים 
מה העתיד 

הפוליטי של 
ירושלים

כשמחליטים 
מה העתיד 

התרבותי של 
ירושלים

בקבלת 
החלטות 
בישראל

ישראל צריכה לקבל 
החלטות מבלי להתחשב 

בדעותיהם של יהודים 
בשאר העולם.

31%6%18%14%9%

על ישראל להתחשב 
בדעות של יהודים לא-

ישראלים בעיקר משום 
שהחלטותיה עשויות 

להשפיע על חייהם 
בארץ מגוריהם

38%18%21%19%35%

על ישראל להתחשב 
בדעות של יהודים לא-

ישראלים, בעיקר משום 
שישראל היא מדינת 

הלאום של כל היהודים.

11%54%44%51%34%

על ישראל להתחשב 
בדעות של יהודים 

לא-ישראלים, בעיקר 
כדי לזכות בתמיכתם 

של יהודים שאינם 
מתגוררים בה.

21%22%17%17%22%

בשאלת  ותשובותיהם  מבעבר,  ישראלים  יותר  הרבה  גם  בדיאלוג  השתתפו  השנה 
זכותם של יהודי התפוצות להתחשבות מצד ישראל אינן תמיד זהות לזו של היהודים 
בתפוצות. כפי שאולי צפוי היה להניח שיהיה – כאשר מפצלים את התשובות של יהודים 
אמנם,  הרמונית.  פחות  מעט  תמונה  מתקבלת  בישראל  יהודים  של  מאלה  בתפוצות 
ישראלים  )שכולם  בדיאלוג  שהשתתפו  הישראלים  שרוב  מסתבר  זה  פיצול  לאחר  גם 
לפירוט(  נספח  ראו  תפוצות,  ישראל  ליחסי  אחרת  או  זו  ברמה  מודעת  עם  צעירים 
גם  זאת,  ובכל  בישראל.  החלטות  קבלת  בעת  התפוצות  ביהודי  להתחשבות  מוכנים 
הישראלים  ששיעור  )בעוד  יותר  נמוך  כזאת  בהתחשבות  התומכים  הישראלים  שיעור 
הסבור שאין להתחשב כלל בעמדות יהדות התפוצות גבוה למדי – 25%(, וגם הנימוקים 
נוטים  אינם  הישראלים  דווקא  רבה.  במידה  שונים  להתחשבות  ידיהם  על  המוצגים 
לנימוק התועלתני המובהק, של חיזוק התמיכה של יהודי התפוצות בישראל, ומעדיפים 
היהודי. הלאום של העם  מדינת  היא  ישראל   – הטיעון העקרוני המובהק  פניו את  על 
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בסקר של הפדרציה היהודית של ניו יורק מהשנה שעברה בקרב ישראלים, התגלתה 
קבוצה  שהם  הדיאלוג,  משתתפי  כמו  שלא  להתערבות.  מזמינה  פחות  עוד  תמונה 
לקבל  נוטים  כן  ועל  ישראל-תפוצות,  ביחסי  עניין  להם  שיש  יהודים  של  מובחנת 
התחשבות ישראלית ביתר הסכמה, הסקר הזה בדק את מידת ההסכמה של ישראלים 
להתחשבות בקרב מדגם מייצג של האוכלוסייה היהודית בישראל. באופן צפוי, הישראלי 
הממוצע פחות מעוניין להתחשב ביהודי התפוצות מהישראלי משתתף הדיאלוג – אבל 
ניתן להבחין ששאלות של התחשבות הנוגעות בעניינים מדיניים- גם במדגם המייצג 
למעורבות  יותר  חריפה  התנגדות  מעוררות  השלום(  תהליך  )התנחלויות,  ביטחוניים 
מעמד  גיור,  כמו  ״יהודית״,  ה  מהזירה  לנושאים  הנוגעות  שאלות  מאשר  התפוצות 
הזרמים וכדומה. באופן כללי, יהודים בישראל אינם סבורים שממשלת ישראל צריכה 
נושא, כאשר אפילו בנושא שבו  יהודי ארה״ב כמעט בשום  לקחת בחשבון את עמדת 
ישראלים מוכנים קצת יותר לקבל מעורבות של ״מנהיגים יהודים אמריקאים״ – גיור 
הוא הדוגמה הבולטת ביותר – עדיין ישנו רוב של ישראלים שמתנגד להתחשבות של 
בטרם  שעוד  השאר,  בין  מלמדים,  אלה  נתונים   .)53%( אלה  ביהודים  ישראל  ממשלת 
יוכלו מנהיגי התפוצות לשכנע את הישראלים לקבל את עמדתם בנושא מסוים, עליהם 
מלמדים  הם  ועוד  שלהם.  ההתחשבות  תביעת  של  הלגיטימציה  בעצם  אותם  לשכנע 
יותר של שכנוע, ככל שמדובר בנושאים  שתביעה כזאת ללגיטימציה תפגוש רף נמוך 
ביטחון. של  בשאלות  הנוגעים  ככאלה  מפרשים  שישראלים  בנושאים  ולא  יהודיים, 

הגרף המצורף מציג התפלגות של צעירים ישראלים מול צעירים בתפוצות – אולם ראוי לציין שבתפוצות   48
לא נמצא הבדל ממשי בין יהודים מבוגרים ליהודים צעירים בשאלה זו.

צעירים יהודים על התחשבות ישראל בתפוצות48

צעירים בתפוצות          צעירים בישראל 

 על ישראל להתחשב בדעות של יהודים 
לא-ישראלים, בעיקר כדי לזכות בתמיכתם של 
יהודים שאינם מתגוררים בה

 על ישראל להתחשב בדעות של יהודים 
לא-ישראלים, בעיקר משום שישראל היא 
מדינת הלאום של כל היהודים

 על ישראל להתחשב בדעות של יהודים 
לא-ישראלים, בעיקר משום שהחלטותיה 
עשויות להשפיע על חייהם בארץ מגוריהם

ישראל צריכה לקבל החלטות מבלי להתחשב 
בדעותיהם של יהודים בשאר העולם

 40%  35%  30%  25%  20%  15%  10%  5%  0%

23%
13%

34%

29%

25%

29%

37%

11%
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ביהודי  להתחשב  לתביעה  ישראלים  של  להתנגדות  במקביל  כי  הבהירו  הדיונים 
גם   – ישראל  מצד  מספקת  התחשבות  של  תחושה  אין  התפוצות  ליהודי  התפוצות, 
לא בקרב מי שמבקשים התחשבות מינימלית בנושאים מוגבלים. ״אין טעם להתחיל 
לדבר על דיאלוג בנושאים כבדים, כאשר גם בנושאים יחסית פשוטים ממשלת ישראל 
לא מראה רצון טוב״, טען משתתף בשיקגו. ״ישראל ויהודי התפוצות חולקים אחריות 
משותפת. צד אחד לא יכול לעשות משהו שפוגע בצד השני. לרוע המזל, פוליטיקאים 
ישראלים לא תמיד מתנהגים כך״, אמר משתתף אירופי. שלום ליפנר, שעבד במשך 
ליהודי  ישראל  של  ״גישתה  כך:  זאת  ניסח  הישראלי,  הממסד  בתוככי  רבות  שנים 
ומחפשת בעיקר  אינה קשובה למאווייהם,  אינסטרומנטלית: היא  גישה  העולם היא 
את התועלת ביחסים. המדינה משדרת כי אין לה עניין רב ביהודים שאינם מאמצים 
את משנתה האידיאולוגית, והדבר תקף לרוחב הקשת הפוליטית. נציגיה הרשמיים 
׳מנהיגי העם היהודי׳, אבל לא מתייחסים כראוי לאחריות שבאה  מתפארים בתואר 
עם התפקיד. הציפייה היא, שהקהילות היהודיות יכפיפו את סדר העדיפויות שלהן 

לזה של מדינת ישראל״49.

כעס  של  תחושות  מעט  לא  מולידה  ומדיניותה  ישראל  של  דרכה  זו  כי  התחושה 

 They don`t work for us, Shalom Lifner, Haartz, 2017  49 
https://www.haaretz.co.il/opinions/.premium-1.4632607

מקור: סקר הפדרציה של ניו יורק
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להם  שיש  יהודים   – הדיאלוג  ממשתתפי   40% כמעט  בתפוצות.  יהודים  בקרב 
ישראל״.  על  כעס  חשים  הם  קרובות  ״לעיתים  ש  אמרו   – לישראל  בקרבה  רב   עניין 
מעט פחות משליש מתוכם הסכימו גם עם הקביעה ש ״לישראל לא אכפת במיוחד 
הקביעה  עם  הסכימו  כ-17%  רק  בדיאלוג,  הישראלים  )בקרב  התפוצות״  מיהודי 
החשובים  לגורמים  יהודים  של  הזעם  תחושות  את  שתעבירו  מקווה  ״אני  הזאת(. 
בישראל״, אמרה משתתפת במפגש עם ראשי ועידת הנשיאים של הארגונים היהודים 
עם  להתמודד  זה  קושי  איזה  מבינים  שבישראל  בטוח  לא  ״אני  באמריקה.  הגדולים 
קהילה שכל כך כועסת על ישראל״, אמר רב אמריקאי. ״ברור שזה לפעמים מוגזם, 
אבל בשנים האחרונות יש הרבה מאוד אכזבה, והרבה מאוד תסכול מישראל״, אמרה 
ובצד  רוצה  שהיא  מה  תעשה  שהיא  להניח  יכולה  לא  ״ישראל  יורק.  בניו  משתתפת 
שהיא  להדגיש  שביקשה  משתתפת,  אמרה  שליליים״,  רגשות  יעורר  לא  זה  שלנו 

קונסרבטיבית. 

אבל כעס מסוים, אם כי באינטנסיביות פחותה, ניתן למצוא גם בצד הישראלי. כשליש 
גיוס  גיל  בסביבות  צעירים  כולם  כמעט   –  )32%( בדיאלוג  הישראלים  מהמשתתפים 
יהודי התפוצות״. למעלה  על  כועס/ת  קרובות  לעיתים  ״אני  עם הקביעה  – הסכימו 
מישראל״.  אכפת  ממש  ״לא  בעולם  יהודים  לצעירים  כי   )27%( סבורים  מהם  מרבע 
בקבוצות השיח הישראליות רבו המשתתפים שהביעו חוסר עניין, ואפילו כעס, כאשר 
הועלתה האפשרות להתחשבות ישראלית בעמדות יהודי התפוצות – בעיקר כאשר 
דובר בנושאים הנוגעים לביטחון, אבל לא רק בהם. ״מי שגר במטולה ומשלם מיסים 
גם  בכותל[  להסדרי התפילה  בנוגע  בקבלת החלטות  בתפוצות  ]מיהודי  יותר חשוב 
התחשבות  בין  גבול  ״יש  ישראלי.  משתתף  אמר  פעם״,  אף  לכותל  בא  לא  הוא  אם 
לבין שינוי נורמות של חיים״, אמר אחר באותו דיון. בדיון אחר, גם בו בהקשר לוויכוח 
על רחבת הכותל, אמר משתתף ש ״אין מספיק קונסרבטיבים בארץ, אם הם רוצים 
להשפיע - שיעלו. אתם לא מפה - אל תתערבו״. משתתף אחר אמר: ״אני לא רואה 
שהם כל כך תומכים בנו בעניינים הכי חשובים לנו, משום מה יש יותר הפגנות נגדנו 
מבעדנו, אז שלא יבואו עם דרישות״. משתתפת בטבריה העירה: ״הרבה יהודים לא 
יודעים כלום על ישראל. איך מבדילים בין מי שיודע ותורם לבין סתם יהודים? יהודים 

שמפגינים נגדנו חוצים גבולות״.

כפי שהוזכר למעלה, גם בקבוצות רבות בתפוצות נשמעו קריאות נגד מעורבות של 
יהודי התפוצות בסוג מסוים של מדיניות ישראלית, בעיקר כאשר הדיון גלש לסוגיות 
השאלות  את  תנהל  שישראל  סיבה  שום  רואה  לא  ״אני  חוץ.  ומדיניות  ביטחון  של 
משתתף  אמר  בטקסס״,  סטודנטים  שאומרים  במה  התחשבות  תוך  שלה  המדיניות 
צריכה  ישראל  מה  לומר  נוח  מרגיש  תמיד  לא  אני  עמדה,  לי  יש  אם  ״גם  באוסטין. 
באוניברסיטת  משתתף  אמר  צבאיות״,  סוגיות  עם  התמודדות  של  במצבים  לעשות 

בראון. 
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בראשון  כבר  שדיווחנו  כפי  המכון,  של  קודמים  בדיאלוגים  גם  שזיהינו  אבחנה  זו 
שונים  יהודים  שבהם  ״הנושאים  ודמוקרטית.  יהודית  כמדינה  ישראל  על  מבניהם, 
בקהילות שונות בעולם מצפים שתהיה להם השפעה על ישראל, וכן רמת ההשפעה 
שהם מקווים לה, שונים ממקרה למקרה – החל באלה שמאמינים כי מוטלת עליהם 
חובה להרים את קולם בכל נושא, כולל בנושאים הקשורים במובהק בביטחון ישראל, 
וכלה באלה שמעדיפים להתמקד בשאלות הנוגעות לחיים היהודיים בישראל בלבד. 
ניסיונות לשרטט קו גבול ברור ללגיטימיות של התערבותם של יהודי העולם בענייני 

ישראל התבררו כמורכבים למדי״50. 

בדיאלוג השני, שעסק בממוקד בשאלות ביטחוניות, התברר כי ״לא מעטים מיהודי 
בעמדותיהם  ישראל  מדינת  של  ולהתחשבות  לקול  זכאים  שהם  סבורים  העולם 
העובדה  בישראל,  תמיכתם   – מגוונים  נימוקיהם  מובהק.  ביטחוני  בנושא  אפילו 
מקולומביה  משתתפים  ועוד.  חייהם...  על  האירועים  השפעת  יהודית,  מדינה  שהיא 
בסמינר  משתתף  ישראל.  מצד  להתחשבות  כנימוק  חייהם  על  בהשפעה  התמקדו 
להועיל  בכדי  ולהפך,  התפוצות,  ביהדות  להתחשב  צריכה  ׳ישראל  אמר:  בשיקגו 
אומר  לא  מצביע  לא  שאתה  זה  כעם.  הדברים  את  לראות  בכלל.  העולם  ליהדות 
את  מייצגת  היהודית,  כמדינה  ׳ישראל,  כי  הטענה  עלתה  בברזיל  קול׳.  לך  שאין 
תמיכה׳.  מקור  בהם  ולראות  העולם  יהדות  עם  להתייעץ  יש  לכן  היהודים,  כלל 
יהדות  ׳ראוי שישראל תהיה פתוחה לשמוע את קולם של  כי  בדרום אפריקה נאמר 
רוצים  הם  שגם  בגלל  אלא  חייהם  על  השלילית  ההשפעה  בגלל  רק  לא  התפוצות, 
בסנט  בסמינר  משתתפים  ישראל׳.   במדינת  קשור  גורלם  כי  וכן  ישראל,  בטובת 
ובעמדות  התפוצות  יהודי  על  בהשפעה  להתחשב  צריכה  ׳ישראל  כי  אמרו  לואיס 
ישראל[׳”.  ]של  ידיה  את  לקשור  לנסות  יכולה  אינה  העולם  יהדות  אולם,  שלהם. 

גיוס או קרוב אליו,  בגיל  ישראלים  בדיאלוג השנה, שבו השתתפו עשרות רבות של 
אפשר לזהות את עוצמת ההתנגדות של ישראלים אלה לאפשרות שיהודים בתפוצות 
יעורבו בשאלות ביטחוניות. ״זה קו אדום״, אמר אחד הישראלים. ״כשמישהו מתחיל 
להעיר לי על דברים שאין לו מושג בהם אני מפסיק להקשיב״. חברו אמר: ״אין מצב 
לירות״.  מי  ועל  לירות  איך  לי  אומר  באמריקה  יהודי  ואיזה  לצבא  מחר  הולך  שאני 
על  כשמדברים  טוב  זה  יהודים  שכולנו  ״זה  ישראלית:  צעירה  ובשיחה אחרת אמרה 

עניינים של יהדות, הכותל, נשים בבית כנסת, דברים כאלה. אבל עד כאן״. 

את  יותר  מדוייקת  בצורה  לצייר  לנסות  המשתתפים  התבקשו  מהדיונים  בכמה 
להכריע  הבקשה  לדוגמה,  דעה.  בו  להשמיע  ופחות  יותר  שראוי  מה  בין  הגבול 
״מוסרית״  ״מדינית״,  ״ביטחונית״,  היא  ושומרון  ביהודה  ההתנחלויות  שאלת  האם 

דיאלוג המכון למדיניות העם היהודי, שמואל רוזנר וג'ון רסקיי, 2014  50 
 http://jppi.org.il/new/wp-content/uploads/2014/06/jewish_and_Democratic-Hebrew.pdf
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להתערבות  קרי,   – שמרני  לכיוון  הנטייה  הייתה  המקרים  ברוב  ״יהודית״?  או 
)כמו  ״יהודיות״  במובהק  שאינן  ישראליות  בסוגיות  התפוצות  יהדות  של  מינימלית 
דיונים  במספר  זאת,  עם  וכדומה(.  גיור  נישואים,  הרבנות,  מעמד  או  הכותל,  שאלת 
מדינת  של  ל״שרידּות  נוגעת  בשטחים  השליטה  סוגיית  כי  שטענו  משתתפים  היו 
להשמיע  צריך  אני  ולכן  ברור  אינטרס  בו  לי  שיש  דבר  וזה  יהודית,  כמדינה  ישראל 
הסבירה  בבראון  משתתפת  במיניאפוליס.  משתתף  זאת  שניסח  כפי  קולי״,  את 
כיהודייה  עלי  גם  מקרין  אחר,  עם  של  כיבוש  כמו  יהודי,  במוסר  שנוגע  מה  ש״כל 
להביע  חייבת  שאני  אלא  לי  שמותר  רק  לא  ולכן  שלה,  מהזהות  חלק  היא  שישראל 
של  מובהק  עניין  הוא  השטחים  ש״עניין  אמר  בוושינגטון  משתתף  עמדה״.  בו 
אני  שני  מצד  עמדה.  בו  להביע  עניין  לי  שיש  ברור  ולכן  היהודית,  המדינה  שרידּות 
מבין שיהיה לי קשה יותר לשכנע ישראלים שהם צריכים להקשיב לי בסוגיה כזאת, 
חזקה״.  התנגדות  שייצור  במקום  לנסות  ולא  זהיר  להיות  היא  שלי  הנטיה  ולכן 

במספר גדול של דיונים הושמעה הטענה שישראל צריכה לעשות שימוש נרחב יותר 
״במה שיש לנו להציע לה. היא צריכה ״לקחת ברצינות את התפוצתיות שלנו״, כפי 
דברים  ״יש  דומים.  דברים  אמר  בשיקגו,  אחר,  משתתף  אחת.  משתתפת  שאמרה 
אווירה  ביצירת  מיעוטים,  עם  בעבודה  ניסיון,  בהם  רכשנו  לעשות.  יודעים  שאנחנו 
ולא  האלה  בדברים  מאיתנו  ללמוד  צריכה  ישראל   – אדם  בזכויות  פלורליסטית, 
להמציא הכל בעצמה״. כאמור, רק מיעוט מקרב המשתתפים דגל בעמדה מרחיבה 
אצל  יותר  הרבה  עוד  קטן  היה  זה  מיעוט  של  ושיעורו  ההתערבות,  זכות  של  מאוד 

המשתתפים הישראלים. 

הנהגה והשראה

רבים  של  נחלתם  הייתה  היהודי  בעולם  ישראל  של  הגוברת  בדומיננטיות  הכרה 
״לישראל  בתפוצות.  גם  בהחלט  אבל  בישראל,  בוודאי  הדיאלוג,  ממשתתפי  מאוד 
יורק.  בניו  משתתף  אמר  העולם״,  בכל  ליהודים  שקורה  מה  על  גדולה  השפעה  יש 
״איך שישראל נתפסת משפיע גם עלי, איך שישראל מתנהלת משפיע גם עלי״, אמר 
אחר. ״אם אני רוצה ואם אני לא רוצה, כשישראל עושה משהו אנשים מסתכלים עלי״, 
לו  להתכחש  אפשר  שאי  וישראל  יהודים  של  זיהוי  ״יש  בבוסטון.  משתתפת  אמרה 

אפילו אם רוצים״, אמר משתתף בסנט לואיס. 

השפעת ישראל על תודעת שאר היהודים ועל מעמדם בקהילותיהם לפעמים רצויה 
ולפעמים בלתי רצויה, אך רק לעיתים רחוקות מוכחשת. היא נצפתה גם בדיאלוגים 
״בדיונים...  כאשר  ישראל,  של  צבאית  לפעילות  בהקשר  אם  בין  המכון,  של  קודמים 
בשל  בעיקר  העולם,  יהודי  בעמדות  ישראלית  בהתחשבות  לצורך  נימוקים  בה  עלו 
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זהות  של  בהקשר  אם  בין  התפוצות״51,  יהודי  על  ישראל  לפעולות  שיש  ההשפעה 
יהודית, כאשר מצאנו ש ״ישנה הכרה בהשפעה הממשית של ישראל על האופן שבו 
משתתפי  את  שאלנו  כאשר  השנה,  העולם״52.  ברחבי  ומיושמת  נתפסת  היהודּיות 
השיבו  היהודי״,  העם  מנהיגת  שהיא  לטעון  להפסיק  ״צריכה  ישראל  האם  הדיאלוג 
על כך רוב המשתתפים בשלילה – כאשר בקרב הישראלים נרשמה שלילה מוחלטת 
)מעל 80%(, ובקרב יהודי התפוצות שלילה ברוב קטן יותר )59%(. ובמילים אחרות: 
היהודי,  העם  מנהיגות  של  למעמד  לטעון  הזכות  שלישראל  ספק  אין  לישראלים 
העם  כמנהיגת  נתפסת  ישראל  שבה  מציאות  עם  להתווכח  קשה  התפוצות  וליהודי 
היהודי, אם כי למעלה מ-40 אחוז מהם היו רוצים שישראל תפסיק להציג את עצמה 

כמנהיגה )10% ״מסכימים לחלוטין״ שהיא צריכה להפסיק לעשות זאת(.

למנהיגות  כמיהה  היא  מכורח,  ולעיתים  מרצון,  לעיתים  הזאת,  ההכרה  תוצאת 
ישראלית ״שתיתן השראה״ לשאר העולם היהודי כפי שניסחה זאת אשת חינוך באחד 
הדיאלוגים. ״היא צריכה להיות דוגמה, היא צריכה להיות מוקד של גאווה והזדהות״. 
רק  מישראל,  חומרי  דבר  שום  צריכים  לא  ״אנחנו  בשיקגו.  הושמעו  דומים  דברים 
שתיתן לנו סיבות לגאווה, ותייצר כוח משיכה ליהודים צעירים״. סוג כזה של אמירות, 
שיש בהן יותר הכוונה כללית מאשר פירוט נקודתי של מה בדיוק נדרש מישראל רווח 
יהודית  מדינה  לאיך  ומופת  דוגמה  להיות  צריכה  ״ישראל  מהשיחות.  בחלק  מאוד 
צריכה להיראות״; ״הייתי רוצה שישראל תהיה מגדלור של ערכים יהודים״; ״ישראל 
מייצגת את כולנו, ואם היא נראית טוב, גם אנחנו נראים טוב״; ״אני יודע שזו דרישה 

לא הוגנת, אבל אני רוצה שישראל תהיה מדינה מיוחדת, לא כמו כל המדינות״. 

בישראל  אך  בתפוצות,  ועלתה  חזרה  מיוחדת  מדינה  להיות  מישראל  התביעה 
נתקלה לעיתים בתגובה נרגזת. ״שידאגו למדינות שלהם, ולא יבואו אלינו בדרישות 
לא  הישראלים  מקרב  רוב  אחד.  משתתף  אמר  מקיימות״,  לא  שלהם  שהמדינות 
הסכים עם הקביעה שהוצעה בסקר המשתתפים ולפיה ״יהודי העולם צריכים לדרוש 
 )8%( למדי  קטן  אחוז  אחרות״.  ממדינות  יותר  גבוהים  בסטנדרטים  לעמוד  מישראל 
הסכים איתה לחלוטין, בעוד שרוב קטן )52%( השיב עליה ב ״די לא מסכים״ או ״לגמרי 
כי עמדתם שונה. 55%  בין משתתפי התפוצות התברר  לא מסכים״. בסקר שהועבר 
מהם אמרו ש״יהודים צריכים לתבוע מישראל לעמוד בסטנדרט גבוה יותר ממדינות 
אחרות, מתוכם 22% הסכימו לחלוטין עם העמדה הזאת )ואגב, לא היה פער גדול בין 
צעירים למבוגרים בנושא זה בקרב יהודי ארה״ב, אבל בקרב יהודים ממדינות אחרות 

על כך, ראו עוד בדיאלוג משנת 2015,  שעסק בעמדות יהודי העולם בערכים יהודיים ושימוש בכוח על ידי   51
 ישראל בעימות מזוין, הם לא עובדים אצלנו, שלום ליפנר, הארץ

http://jppi.org.il/new/wp-content/uploads/2015/07/Jewish_Values_and_Israels_Use_of_Force_
in_Armed_Conflict-JPPI-Hebrew.pdf

דיאלוג המכון למדיניות העם היהודי, שמואל רוזנר וג'ון רסקיי, 2014  52 
 http://jppi.org.il/new/wp-content/uploads/2016/12/Exploring_the_Jewish_Spectrum_in_a_

Time_of_Fluid_Identity-Heb.pdf
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הצעירים נטו לדרוש סטנדרט גבוה, והמבוגרים יותר הסתייגו מהדרישה הזאת – 70% 
מהם לא הסכימו איתה(. 

בסקר הוצגה קביעה נוספת: ״יהודי התפוצות תובעים יותר מדי מישראל״. רוב ניכר 
מבין המשתתפים בקבוצות לא קיבל את הקביעה הזאת. כלומר, רובם אינם סבורים 
בתפוצות  המשתתפים  מקרב  מדי.  גבוהים  מישראל  תובעים  שהם   שהסטנדרטים 
די   47% למדי,  הסכימו   25% עוד  יתר,  תביעת  שישנה  בהחלט  הסכימו   11% רק 
שיהודי  הסכימו  לא   67% של  רוב  )כלומר,  הסכימו  לא  לחלוטין  ו-20%  הסכימו  לא 

התפוצות ובעים מישראל יותר מדי(.

היא  המכון.  דיאלוג  של  קודמים  בסיבובים  גם  עלתה  מישראל  התביעות  שאלת 
וסקר  מזויין,  עימות  בעת  ישראל  להתנהלות  בהתייחס  ממוקד  באופן  הוצגה 
אכן מצפים מישראל  יהודי התפוצות  זה לפחות  משתתפי הדיאלוג העלה שבנושא 
לקוד התנהגות תובעני יותר מזה של מדינות אחרות. כפי שדיווחנו ב-2015, ״בסקר 
שתהיה  ישראל:  עבור  מתוכן  לבחור  אפשרויות  ארבע  למשיבים  ניתנו  המשתתפים 
׳כמו כולם׳, ׳כמו מדינות מערביות׳, שתציב את הרף ׳הכי גבוה׳ או ש׳תאזן בין מוסר 
ובין העובדה שהיא עומדת מול אויבים אכזריים הרוצים להרוס אותה׳.... המשתתפים 
הביעו רצון להציב עבור ישראל רף ייחודי, שאיננו דומה לרף המוצב עבור שאר העולם 
– ׳כל מדינה׳ או ׳מדינות מערביות׳. כמחצית מן המשיבים קבעו שעל ישראל לערוך 
עבור עצמה את החשבון המאֵזן בין שאיפתה להיות מוסרית לבין האתגר הביטחוני 
כל  מעל  גבוה  הרף  את  להציף  ישראל  שעל  סברו  כשליש  ועוד  מולו,  עומדת  שהיא 

יהודים צריכים לדרוש מישראל לעמוד בסטנדרט גבוה
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משתי  באחת  בחרו  מהמשתתפים  מעשירית  יותר  מעט  רק  הכל,  בסך  האחרים. 
אחרות״53. מדינות  של  לזה  שדומה  סטנדרטי  רף  ישראל  עבור  הקובעות  האופציות 

 כלומר, ישנו מוטיב החוזר בדיוני הדיאלוג של ציפייה בקרב יהודי התפוצות להתנהלות 
ישראלית החורגת משגרת ההתנהלות המדינית-פוליטית של מדינות אחרות. ציפייה זו 
צפה לא רק בעת שמתנהלים דיוני דיאלוג ביוזמת המכון, אלא גם בדיאלוג היומיומי 
בין התפוצות לבין ישראל, ולא פעם היא מוקד של מתח וחוסר הבנה. כך קרה השנה, 
לדוגמה, בעת שישראל החליטה על גירושם של מהגרים לא חוקיים משטחה – גירוש 
נומקה לא  זו  יהודי התפוצות. התנגדות  ביקורתיות בקרב  שנתקל בלא מעט תגובות 
אחת בכך שהגירוש חורג מ ״ערכים יהודיים״ כפי שיהודי התפוצות מבינים אותם, או 

מההתנהלות המצופה מהעם היהודי, כפי שיהודי התפוצות מבינים אותה54. 

״אני  כי  כתבה  כאשר  כזאת,  בעמדה  האינהרנטי  הקושי  את  ביטאה  מירקין  דפנה 
לערכים  מנוגדת  פעולה  הוא  וסודנים  אריתראים  מקלט  מבקשי  שגירוש  מסכימה... 
יהודיים בסיסיים, אני גם תוהה, כפי שקורה לי לעיתים קרובות, למה נדרשים מישראל 
סטנדרטים של שוויון וטוהר כוונות שאינם נדרשים, לדוגמה, מבלגיה. זה כאילו עמוק 
זמן  ובאותו   – – אור לגויים  כייחודית  ויתרנו על הרעיון של ישראל  בליבנו מעולם לא 
אנחנו שואפים לנורמליות, שישראל תיחשב רק כעוד אומה אחת לא מושלמת בקרב 
נוקב  ויכוח  התגלע  עצמה  הישראלית  בחברה  גם  הגירוש,  בשאלת  האומות״55.  שאר 
מספרית  מבחינה  לפחות  כי  היה  ברור  שבישראל  בעוד  אך  ומחייבים,  שוללים  בין 
מדד  פי  על  היהודי,  הציבור  מקרב   69%( גוברת  הממשלה  במדיניות  התומכים  יד 
השלום56(, בתפוצות נשמע בעיקר קולם של המתנגדים לגירוש. אני מבין שזה )הגירוש( 
דבר שישראל מרגישה שהיא חייבת לעשות, אבל כיהודי, קשה לי לקבל את זה" אמר 
לחוסר  יגרום  לא  שהגירוש  לצפות  יכולים  לא  "אתם  בבוסטון.  שנערך  בדיון  סטודנט 
"כשהם  יורק,  בניו  בדיאלוג  בתפוצות" אמרה משתתפת  צעירים  יהודים  בקרב  נוחות 

ערכים יהודים ושימוש בכוח, המכון למדיניות העם היהודי, עמ׳ 35-36. כך נראה גרף התפלגות התשובות   53
שהוצג בדיאלוג של 2015:

ראו לעניין זה את נייר המדיניות של המכון למדיניות העם היהודי בנוע למשבר הפליטים הישראלי, מאת    54
דן פפרמן ודב מימון, 2018

 Defending Israel From Afar: The Problem of Being a Light Unto the Nations, Daphne Merkin,  55
 haaratz, 2018 

https://www.haaretz.com/opinion/.premium-defending-israel-from-afar-1.5836627

 https://goo.gl/obwt2z מדד השלום, ינואר 2018, המכון הישראלי לדמוקרטיה  56

* איזון בין מוסריות לבין העובדה כי ישראל נלחמת נגד אויב חסר רחמים הרוצה בהשמדתה.
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בישראל  יהודים  כאשר  טראמפ.  ממשל  של  הגירוש  למדיניות  נחרץ  באופן  מתנגדים 
שלאורך  היהודי  העם  כמדינת  ישראל,  כי  הטענה  על  דעתך  ״מה  במפורש:  נשאלו 
ההיסטוריה סבל מאלימות ורדיפות וחיפש מקלט בארצות שונות, צריכה לגלות יותר 
נדיבות מעמים אחרים ולאפשר למבקשי המקלט להישאר בארץ?״ רוב ניכר - כמעט 60 

אחוזים מהם - לא הסכימו עם הטענה57. 

בישראל  יהודים  של  הציפיות ההדדיות  בהסדרת  וחוזרת  בעיה מהותית  ניכרת  מכאן 
מהצבת  והסתייגות  אינטרסים,  מכּוונת  למדיניות  שאיפה  ישנה  בישראל  ובתפוצות. 
כלל  בדרך  שנתפסת  ״ערכיות״,  או  ״מוסריות״  של  יותר  גבוה  לרף  חיצוניות  דרישות 
או ככלי לניגוח ישראל, או כניסיון מגושם להשפיע על מדיניותה באמצעים רטוריים. 
בתפוצות ישנה שאיפה, לעיתים גלויה ולעיתים נסתרת, לראות בישראל מגדלור ערכי 
היסטורית  הזדמנות  היא  ישראל  ״מדינת  אחרות.  מדינות  של  זו  על  עולה  שעוצמתו 
לכלל  ורווחה  האדם  כבוד  סובלנות,  הדדי,  כבוד  של  היהודיים  הערכים  את  לממש 
״ישראל  על  בחיבור  הדיאלוג,  ממשתתפי  אחד  הרצשטרק,  טולי  הרב  כתב  החברה״, 

התפוצות וחינוך ציוני באמריקה״58.

שורשיו של פער תפיסה זה עמוקים, וניכרים במחקרים שונים. לדוגמה, מחקרי מכון 
מרכזיים  ערכים  בזיהוי  הפער  על  לימדו  ובארה״ב  בישראל  שנערכו  המקבילים  ״פיו״ 
של יהודיות. ״שמירה על אתיקה וחיים מוסריים״ הוגדרה על ידי 69% מיהודי ארה״ב 
ושוויון״  צדק  למען  ״לעבוד  ישראל.  מיהודי   47% ידי  על  רק  אך  ליהודיות,  כמהותית 
ישראל.  מיהודי   27% ידי  על  רק  אך  ארה״ב,  מיהודי   56% ידי  על  מרכזי  כערך  הוגדר 
באופן טבעי, כאשר ישראל נתפסת כמי שאינה פועלת למען ״צדק״ – למשל במקרה 
יהודים  של  שלטעמם  הרי   – בתפוצות  יהודים  ידי  על  מובן  שהוא  כפי  המסתננים 
בתפוצות ישראל מועלת בתפקידה כמדינה יהודית. לעומתם, הישראלים מלכתחילה 
מן  נרתעים  מהם  רבים  כן  ועל  ביהדותם,  מרכזי  מרכיב  לצדק  בשאיפה  רואים  אינם 
של  מדיניותה  כי  טוען  איננו  זה  מסמך  ספק:  הסר  )ולמען  צדק  של  שהפרה  הטענה 
ישראל בשאלת המהגרים הבלתי-חוקיים אינה צודקת( מהווה מעילה במשימתה של 

נתוני מדד השלום של המכון לדמוקרטיה:  57

% יהודים
11.0מסכים מאוד

22.5די מסכים
28.6לא כל כך מסכים
31.3בכלל לא מסכים

6.6לא יודע/מסרב

מדד השלום, המכון הישראלי לדמוקרטיה   58 
 Israel, Diaspora and Religious Zionist Education in America, Rabbi Tully Harcsztark, In:

Conversations on Jewish Education, Machon Shiach at SAR High School, 2017.
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ישראל כמדינה יהודית.

רבים  משתתפים  לדרישת  מתאים  בפירוש  צורך  שיש  ברור  הללו,  הפערים  בהינתן 
היהודי.  העולם  לשאר  גם  רלוונטית  שתהיה  יהודית  תרבות  תייצא  שישראל  בדיאלוג 
גל  השחקנית  של  שמה  משתתפים.  כמה  ידי  על  הוזכרה  ״פאודה״  הטלוויזיה  סדרת 
גדות עלה כמה פעמים. רוב גדול מקרב המשתתפים הסכימו שישראל צריכה להיות 
״מרכז של לימוד ורעיונות יהודיים״ )77% מהמשתתפים הישראלים, ואחוז דומה למדי, 

71%, מהמשתתפים הלא-ישראלים(. 

״התרבות  ש  מרגישים  התפוצות  יהודי  מקרב  גדול  שרוב  עוד,  מלמד  השאלון 
הישראלית״ מאפשרת להם להרגיש קשורים )39%( או קשורים מאוד )41%( לישראל. 
בדיאלוג  המשתתפים  לישראלים  נראתה  התפוצות  יהודי  של  התרבות  זאת,  לעומת 
צורכים  ניכר ממה שהם  )אולי משום שאינם מזהים שחלק  הרבה פחות אטרקטיבית 
רוב  כאשר  בתפוצות(.  יהודים  ידי  על  שנוצרת  הוא למעשה תרבות  כתרבות מערבית 
ניכר מקרב כלל היהודים מסכימים שישראל צריכה לשמש כמרכז של ״לימוד ורעיונות 
העם  להנהגת  המתיימרת  מדינה  על  המוטל  מרכזי  בתפקיד  הכרה  בזה  יש  יהודיים״ 
היהודי. אם כי נדרשת עבודת בירור נוספת בכדי להבין מה משמעותם של ״לימוד״ ושל 
״רעיונות״ בהקשר זה – שהרי כבר התברר כי בהקשר של ״ערכים״, לדוגמה, ישנו פער 

מובנה בתפיסה גם כאשר שני הצדדים משתמשים בשפה דומה. 

לישראל  יש  כיום  כבר  כי  דעה  ישנה  בדיאלוג  מהמשתתפים  חלק  בקרב  כך,  או  כך 
דומיננטיות יהודית תרבותית מסוימת בעולם היהודי. העמדה הזאת רווחה יותר בקרב 
משתתפים אורתודוכסים. ״הדברים הכי מסעירים בלימוד תורה באים מישראל״, אמר 
״איפה  עליו.  שחלקו  היו  אחרים  משתתפים  מקרב  אורתודוכסי.  אמריקאי  משתתף 
הרעיונות הגדולים שישראל אמורה לייצר, למה היא לא משמשת ככוח משמעותי של 

התחדשות יהודית?״, שאל אחד מהם.   

חובת פעולה: מקלט בטוח

תפיסת  פי  על  לפחות  כך  העולם,  יהודי  לכלל  בטוח״  ״מקלט  ועודנה  הייתה  ישראל 
המשתתפים בדיאלוג, שרבים מהם גם אמרו שזה תפקידה המרכזי וזו חובתה המרכזית 
כלפי שאר העולם היהודי. ״ישראל צריכה להיות נאמנה ליהדות התפוצות. ישראל מגינה 
המגירה  תכנית  היא  ישראל  היהודים.  בשביל  שם  ישראל  השואה.  אחרי  היהודים  על 
נגיע לישראל״, אמרה משתתפת  יהודי התפוצות״. ״אנחנו חיים בידיעה שמתישהו  של 
כדי  לצבא  לשלם  צריכים  הם  לדעתי  העולם.  ליהודי  ב’  תכנית  היא  ״ישראל  מאירופה. 
שהתכנית ב’ הזאת תהיה בטוחה״, אמרה צעירה ישראלית. ״זה לא שכולם באים מחר, 
אבל בהחלט טוב לנו לדעת שהאפשרות קיימת״, אמר משתתף בסנט לואיס. ״חשוב לי 
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שתהיה לי היכולת לעשות עלייה״, אמר משתתף מאמריקה הלטינית. ״]ישראל צריכה[ 
לשמור על עצמה בשביל עצמה, ולשמור על עצמה כדי להיות מקלט בטוח עבורנו״, כתב 
לביטחונם  ביחס  דאגות  טבעי,  באופן  הנשיאים.  ועידת  של  באירוע  המשתתפים  אחד 
ופחות  אירופה,  ממדינות  ביהודים  היה  מדובר  כאשר  יותר  בלטו  יהודים  של  האישי 
ייעודה של ישראל, וגם על חובתה לשמש מקלט,  בארה״ב, אבל בסך הכל, הסכמה על 
החובה  את  הפנימו  הישראלים  המדינות.  בכל  יהודים  של  גדול  לרוב  משותפת  עודנה 
את  סימן  הדיאלוג  משתתפי  מהישראלים  אחד  לא  אף  ממנה.  מתנערים  ואינם  הזאת 
האופציה ״לגמרי לא מסכים״ ליד הקביעה ״ישראל היא מקלט בטוח לכל היהודים״ )7% 
בלבד סימנו ״די לא מסכים״(. וגם יהודי העולם עודם נסמכים עליה – לפחות אלה מתוכם 
שהשתתפו בדיוני הדיאלוג. פחות מחמישית מתוכם כפרו בטענה שישראל היא מקלט 
בטוח לכל היהודים )בקרב הצעירים ניכר היסוס מסוים ביחס לקביעה הזאת, יותר מאשר 
בגרף(.   לראות  שאפשר  כפי  הבטוח,  המקלט  בעד  הכריעו  הם  גם  אך  מבוגרים,  בקרב 

ממצא מעניין הנוגע לשאלת המקלט התקבל כאשר שאלנו את המשתתפים מהתפוצות 
בחיוב,  זו  שאלה  על  השיבו   )63%( מהם  שליש  כשני  בישראל.  להתגורר  ישקלו  האם 
כמובן  שמעיד  ממצא  זה  בקהילותיהם.  דבר  של  בסופו  יישארו  שרובם  ברור  אם  גם 
והן למערכת  יהודים שרובם מחויבים הן ליהדותם,   – ואופיים  על הרכב המשתתפים 
היחסים עם ישראל, יהודים שרובם ביקרו בישראל פעמים רבות )ראו נספח( – אך מעיד 
על  נרתעים מהמחשבה  אינם  ודאי  שיהודים  כך  ועל  ישראל  של  כוח המשיכה  על  גם 
חיים ומגורים בה. יהודים אלה גם אינם מוצאים סיבה מיוחדת לרצות שישראל תפסיק 
לקרוא לעליה של שאר יהודי העולם. אפשר להניח שנוסח הפנייה ומידת האגרסיביות 
שלה בהחלט עשויים לשנות את דעתם, אבל על השאלה הפשוטה האם ישראל ״צריכה 
לא  היא  שלא,   )85%( המכריע  רובם  השיבו  לארץ״  לעלות  ליהודים  לקרוא  להפסיק 

משתתפים בתפוצות: ישראל היא מקלט בטוח לכל היהודים 
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לעלייה  לקרוא  להפסיק  סיבה  רואים  לא  ישראלים  גם  טבעי,  באופן  להפסיק.  צריכה 
לישראל. רק 2% מהם הסכימו לגמרי עם ההצעה שישראל ״צריכה להפסיק״. עוד 12% 
״די הסכימו״, וכל השאר, 86%, לא הסכימו. הם אולי לא סבורים ששאר יהודי העולם 
הקריאה  אבל  כרגע(.  המציאות  שזו  מבינים  שהם  ברור  היה  )מהדיונים  לעלות  בדרך 

הישראלית לעלייה עודה נראית להם לגיטימית ומתבקשת. 

המקלט הבטוח הוא חובה כשלעצמה. קרי, ישראל צריכה להתארגן כך שתוכל להיות 
מקלט בטוח. אבל זו חובה שטומנת בחובה, לטעמם של רבים מהמשתתפים בתפוצות, 
גם חובות נוספות. כדי שתוכל להיות מקלט בטוח ישראל צריכה, לדוגמה, לשמור על 
חוק השבות במתכונת רחבה, כפי שהוצע בדיאלוג בניו יורק. הרעיון ש ״הנכדים שלי 
אולי לא ייהנו מאותה זכות הוא מטריד מאוד עבורי״, נאמר בדיאלוג כאשר המשתתפים 
נשאלו מה יקרה אם יצומצמו הקריטריונים של חוק השבות. ועוד נטען, שכדי שתוכל 
היא  כן  לא  דתי״, שאם  ביטוי  ״לאפשר מגוון של  צריכה  ישראל  לשמש כמקלט בטוח 
תתאים כמקלט רק ליהודים מסוג מסוים ולא ליהודים מסוגים אחרים. ואמנם, יהודים 
ברחבי העולם מבינים שלישראל ״הזכות לקבוע מי ייכנס למדינה״, כפי שאמר משתתף 
כי  יכולה פשוט לבטל את חוק השבות,  לא  ״היא  כפי שאמר חברו,  זאת,  ועם  הונגרי. 

תהיה לזה השפעה על יהודי התפוצות״.

החוקי  הביטוי  היותו  משום  חשיבות,  של  מקום  השבות  חוק  תפס  הדיונים  במסגרת 
של  מקום  תפס  הוא  סמליותו.  ומשום  ישראל-תפוצות,  לקשר  הקונקרטי  היחיד 
מהתחומים  לאחד  נוגעים  תחולתו  את  הקובעים  שהקריטריונים  משום  גם  חשיבות 

שבהם ניכרים פערים משמעותיים בין ישראל לבין התפוצות – שאלת מיהו יהודי. 

על  הדיאלוג  היבטים.  מכמה  השבות  בחוק  עסקנו  כבר  קודמים  דיאלוג  סבבי  בכמה 
ישראל כיהודית ודמוקרטית העלה כי בקרב יהודי התפוצות יש רוב ניכר הסבור שחוק 
זה צריך להישאר על כנו, גם אם חלקם אינם מרגישים איתו לגמרי בנוח )משום שהוא 
קובע מבחן אתנו-דתי לכניסה לישראל(. בדו״ח הדיאלוג על המנעד היהודי בעידן של 
זהות גמישה )2016( הוקדש פרק נפרד לחוק השבות59. ״הזהות הנעשית גמישה יותר 
לצפות  היהודים  לכלל  גורמת  ״אינה  דיווחנו,  כך  העולם״,  ברחבי  יהודיות  בקהילות 
שישראל תגמיש גם היא את הקריטריונים בחוק השבות. למעשה, ייתכן שההפך מזה 
נוקשה למדי בהצבת  יכול להישאר  נטו לטעון שחוק השבות  נכון. משתתפי הדיאלוג 
הרף ליהודּיות״. עוד דיווחנו כי ״מאחר שמשמעותה של היהודּיּות משתנה והגבולות 
ברחבי  ולא-יהודים  יהודים  של  פעולות  באמצעות  מחדש  מותווים  היהודי  העם  של 
העולם, ייתכן שיהיה צורך לשקול בעתיד גם לבצע התאמות בחוק. אם יתעורר צורך 
נגד  גובר בתוך ישראל  גוברת לעלייה לישראל או בשל לחץ  )כתוצאה מדרישה  שכזה 

דיאלוג המכון למדיניות העם היהודי, שמואל רוזנר וג'ון רסקיי, 2016  59 
 http://jppi.org.il/new/wp-content/uploads/2016/12/Exploring_the_Jewish_Spectrum_in_a_

Time_of_Fluid_Identity-Heb.pdf

http://jppi.org.il/new/wp-content/uploads/2016/12/Exploring_the_Jewish_Spectrum_in_a_Time_of_Fluid_Identity-Heb.pdf
http://jppi.org.il/new/wp-content/uploads/2016/12/Exploring_the_Jewish_Spectrum_in_a_Time_of_Fluid_Identity-Heb.pdf
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הקריטריונים הקיימים(, חשוב לדעת שיהדות העולם לא בהכרח תתנגד באופן אוטומטי 
לכל ניסיון להצר את ההגדרה, וכתוצאה מכך, את היקף הזכאות מתוקף חוק השבות״. 

קביעה זו בעינה עומדת, אך לנוכח דיוני הדיאלוג השנה ראוי לצרף לה הערת אזהרה: 
כאשר מוצג ליהודים תסריט אפשרי של צמצום הקריטריונים לתחולת חוק השבות – 
מנכד/ה  הזכאות  דרג  להוריד את  ישראל  בדיונית של  בהצגת החלטה  בדיונים השנה, 
של יהודי/ה לבן/בת של יהודי/ה – תגובתם בדרך כלל שלילית. ובכל מקרה, תביעתם 
היהודי,  העם  כלל  עם  ישראל  של  נרחבת  התייעצות  ללא  ייעשה  לא  כזה  שצעד  היא 
וחלקם אפילו סבורים ששינוי כזה יכול להיעשות רק בהסכמה )כלומר, שישראל צריכה 
״ברור שמבחינה מעשית  וטו בפועל על שינוי החוק(.  זכות  ליהודי התפוצות  להעניק 
ישראל יכולה לעשות את זה, אבל זה צעד מאוד דרמטי, שאולי אין ממנו חזרה״, אמר 
חוק  ״צמצום  כי  נאמר  עיר  באותה  בקבוצה אחרת  יורק.  בניו  בקבוצה אחת  משתתף 
השבות נוגע בבסיס של מה ישראל מבטאת עבורי – ישראל מוכרחה להתקיים כמקלט 
בטוח לעם היהודי, וכאשר אתה מתפשר על חוק השבות, זה משפיע באופן ישיר על 

העמדה הזאת״.

ונעשה  ישראל-תפוצות,  ההתייעצות  חובת  שאלת  בהרחבה  עלתה  הדיונים  במסגרת 
ובאילו מקרים אינה חלה. אירוע של שינוי חוק  ניסיון להבין באילו מקרים היא חלה 
״מיהו  הגדרת  על  להשפיע  שעשויים  ישראל  מצד  שינויים  קרי,   – ונגזרותיו  השבות 
יהודי״ במובנה הרחב – היה בראש רשימת האירועים שמחייבים את ישראל להתייעץ, 
ולהתחשב בעמדת יהודי התפוצות. זו חובה שהציפייה לה מובנת, אולם ברור כי בחלוף 
משמעות  את  ובתפוצות  בישראל  היהודים  הבנת  בין  הפער  שיתרחב  וככל  השנים, 

היהודיּות ואת אופן ההשתייכות אליה, כך עשויה ישראל להתקשות בה. 

כדוגמה אפשרית למחלוקת ניתן להציע כמה מהמחקרים האחרונים על קהילות יהודיות 
 .)JMR( דתות״  מספר  עם  ״יהודים  מכנים  שהם  יהודים  של  קבוצה  שכללו   בתפוצות 
יהודים אלה מחזיקים בדת אחרת מיהדות, אך רואים עצמם מסיבות שונות כשייכים 
לעם היהודי. כאמור, כמה קהילות )כך היה השנה בסן פרנציסקו ובוושינגטון( סופרות 
כ-9%  מהווה  זו  קבוצה  בוושינגטון   – הכללית  היהודית  הקהילה  במסגרת  זו  קבוצה 
מכלל הקהילה. אך ברור שעל פי הכללים הנהוגים בישראל יהיה קושי להכניס יהודים 
אחרת(.  בדת  שמחזיק  במי  כיהודי  מכיר  )שאינו  השבות  חוק  של  תחולתו  תחת  אלה 
בדיונים עם משתתפים ישראלים תועדה רתיעה מהכללה של יהודים שאינם עומדים 
אפילו בקריטריון הרחב של חוק השבות - ״יהודים לא יהודים״, כפי שכינה זאת אחד 
מהמשתתפים – בשבט היהודי. זאת, למרות שגישתם של יהודים רבים בישראל בנוגע 
של  הפלורליזם  מסקר  שהתברר  כפי  במיוחד,  נוקשה  אינה  יהודים  לא  עם  לנישואים 

המכון למדיניות העם היהודי השנה60.

60  על פי סקר המכון ל-2018 כ-32% מהיהודים בישראל אומרים ש״לא משנה להם״ אם בן משפחה קרוב 
יינשא ללא יהודי )שאינו ערבי – בשאלה נפרדת ביחס לבני זוג ערבים התוצאה היתה שונה(. עוד כ-4% 

אומרים שישמחו בנישואים כאלה
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פוטנציאל  כי  ברור  אולם  כזו.  יהודים  לקבוצת  הנוגע  ישיר  קונפליקט  אין  זה,  בשלב 
אורגני  חלק  זו  בקבוצה  יראו  בתפוצות  יהודיות  קהילות  באם  קיים  המחלוקת 
מהקהילה, ובמקביל מדינת ישראל תסרב לראות בחברי הקבוצה מי שזכאים לבוא אליה 
תחת חוק השבות. פוטנציאל זה של קונפליקט הוא שמחזק את הצורך בהתייעצות רחבה 
בנושאים משמעותיים הנוגעים למהות הגדרת הזהות היהודית, וברור שהתייעצות כזאת 
תיתכן רק בהינתן הבנה של שני הצדדים לכך שכל אחד מהם סוברני לנקוט בפעולות ככל 
שירצה, אולם שפעולותיו עלולות להשפיע על אחדות העם היהודי ועל יכולתו להמשיך 

ולתפקד כיחידה מאופיינת ומגובשת.

חובת פעולה: השקעה חומרית

שישראל  כלכלית  לתמיכה  נוגע  ישראל  של  הפעולה  חובת  לתחולת  הנוגע  נוסף  נושא 
צריכה / לא צריכה להעניק לקהילות בתפוצות. ברור שישראל האיתנה כלכלית של היום 
יכולה להקצות משאבים שלא היו בעבר לתמיכה בקהילות יהודיות בתפוצות. עם זאת, 
זו. ההרגל שנוצר  ניכרת מחלוקת באשר לתחולתה של חובה  והן בדיאלוגים  הן בציבור 
בעשורים הראשונים לקיומה של המדינה הוא של תרומה כלכלית של יהודים בתפוצות 
לישראל, ולא מעט מהמשתתפים בדיוני הדיאלוג סבורים כי זה הכיוון הנכון של הזרמת 
צריכה  שישראל  לאמירה  הסכימו  בתפוצות  מהמשתתפים  כמחצית  זאת,  עם  תרומות. 
״לתת תמיכה חומרית״ לקהילות בתפוצות )57%(. מקרב הישראלים היה רוב של כמעט 
60 אחוזים שאינם מסכימים שישראל תיתן תמיכה כלכלית לקהילות יהודיות בתפוצות. 

רק 2% ״הסכימו מאוד״ שעל ישראל לתמוך כלכלית בתפוצות.

ממצאים אלה מתיישבים במידת מה לממצאים של סקרים אחרים שבדקו את נכונותם 
התפוצות  משרד  של  נרחב  סקר  התפוצות.  ביהודי  משאבים  להשקיע  ישראלים  של 
משאבים  להשקיע  צריכה  ישראל  ״מדינת  הקביעה  לישראלים  מוצגת  שכאשר  מצא 
יהודית  וזהות  בתרבות  משקיעה  שהיא  כמו  בתפוצות  קהילות  של  היהודית  בזהות 
לישראלים  כאשר  זאת,  עם   .)27%( נמוכה  והתמיכה   )42%( גבוהה  בישראל״, ההתנגדות 
היהודית  הזהות  בחיזוק  ״השקעה   – תועלתית-ביטחונית  פריזמה  דרך  התמיכה  מוצגת 
עולה  ההסכמה  שיעור   – ישראל״  מדינת  של  וחוסנה  בביטחונה  השקעה  היא  התפוצות 
סבורים  שאינם  מעט  לא  בישראל  יש   .)27%( צונח  ההתנגדות  ושיעור   )44%( מאוד 
״בפשטות:  משלהם.  משאבים  מספיק  להם  שיש  ביהודים  להשקיע  צריכה  שהמדינה 
ליהדות  יוזרם  שלי  המסים  מכספי  אחד  ששקל  מעוניין  לא  אני  ישראלי,  כאזרח 
ובטח לא באמריקה  התפוצות״, כתב על כך אורי משגב ב”הארץ”. ״לא בתפוצות בכלל, 
אליהם.  טינה  שום  לי  אין  להפך.  אמריקה.  יהודי  על  כועס  שאני  מפני  לא  זה  העשירה. 
כמה  ואמפתיה.  קירבה  חש  אני  לחלקם  באמריקה...  לחיות  החלטתם  את  מכבד  אני 
לא  לגורלם,  לא  עליהם.  אחריות  חש  לא  גם  אני  אבל  משפחתי.  בני  עם  נמנים  מהם 
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הפרטי״61.  עניינם  זה  ישראל.  עם  שלהם  הקשר  לעוצמת  ולא  ליהדות  זיקתם   לאופי 
במפגשי הדיאלוג נשמעו עמדות דומות, גם אם לא באותה חריפות. ״נראה לי שיש להם 
מספיק, והשאלה היא לא של אם יש אלא של אם רוצים להשקיע. אם הם לא רוצים, 
היא  שלי  ״העדיפות  אמר:  אחר  משתתף  אחת.  ישראלית  שאלה  ארצה״,  שאני  למה 

השקעה בערי פיתוח, לא ביהודים בחו״ל״. 

הסתייגות  של  ביטויים  מעט  לא  היו  בתפוצות  דיאלוג  במפגשי  שגם  לציין,  ראוי 
מפעילות ישראל של חיזוק הזהות היהודית התפוצות, המתבטאת בהשקעת משאבים. 

הסתייגויות אלה נבעו משתי סיבות מרכזיות, שאינן חופפות:

של . 1 לרגישויות  מספיק  ערה  שאינה  ממשלה  של  מגושמת  מעורבות  מפני  חשש 
יהודי התפוצות, ופועלת באופן שמביא יותר נזק מתועלת )כצפוי, החשד בממשלה 
המכהנת כעת נתלה גם בפערים פוליטיים ואידיאולוגיים – והחשש שמא ממשלה 

ישראלית תנסה לכפות על קהילות בתפוצות את עמדותיה(. 

הנחה שאכן לקהילות בתפוצות יש די משאבים משלהן, ושהדאגה לזהות היהודית . 2
או  כולה  אותה,  לגלגל  ואין  הקהילות  באחריות  היא  הללו  הקהילות  יהודי  של 

חלקה, לממשלת ישראל. 

במחקר של משרד התפוצות ובמחקרים אחרים נמצא ששיעור התמיכה של ישראלים 
בהשקעה ישראלית בזהות היהודית של יהודי התפוצות עולה ככל שמדובר בישראלי 
יותר דתי, ויורד ככל שמדובר בישראלי יותר צעיר. מטבע הדברים, בדיאלוג שהתמקד 
משאבים  בהקצאת  במיוחד  גבוהה  לא  תמיכה  מצאנו  צעירים  ישראלים  של  בעמדות 
גם  ברור:  חריג  היה  זו  לעמדה  כאשר   – בתפוצות  היהודית  הזהות  לחיזוק  ישראלים 
יהודית  בקהילה  מדובר  אם  משאבים  להשקיע  ישראל  מדינת  שעל  הסכימו  הצעירים 
ליהודים  לעזור  בשביל  להשקיע  צריך  היה  ״אם  דלים.  שמשאביה  במצוקה  הנמצאת 
להסתדר  יכולים  עשירים  במקומות  שהיהודים  לי  נראה  אבל  זה,  בעד  אני  באתיופיה 
כי עמדות אלה מנוגדות במידה מסוימת  לציין  ראוי  בעצמם״, אמר אחד המשתתפים. 
לחיזוק  פעולותיה  את  האחרון  בעשור  שהגבירה  ישראל,  ממשלת  של  להחלטות  הן 
 הזהות היהודית בתפוצות, והן להמלצות קודמות של המכון, בעיקר במסגרת העבודה 
“ערבות אחריות ושותפות”, שבה הומלץ, בין השאר, כי ״ממשלת ישראל תפעל להפצת 
ישראלית  תרבות  זה  ובכלל  לדורותיה  היהודית  התרבות  של  הרוח  ואוצרות  הידע 
יהודי בקרב  כערך  ולהטמעת מסורת הלימוד  לימוד השפה העברית  עכשווית, להפצת 

יהודים בעולם, זאת באמצעות מגוון פעולות ושותפויות״62. 

 61  אין לי כסף ליהדות התפוצות, אורי משגב, 2016
https://www.haaretz.co.il/opinions/.premium-1.3042681

ערבות אחריות ושותפות, מאיר קראוס, 2009  62 
http://jppi.org.il/new/wp-content/uploads/2009/11/New_Paradigm_Heb.pdf

https://www.haaretz.co.il/opinions/.premium-1.3042681
http://jppi.org.il/new/wp-content/uploads/2009/11/New_Paradigm_Heb.pdf
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חובת פעולה: אנטישמיות

התחום שבו נרשמה ההסכמה הגבוהה ביותר על חובתה של ישראל לפעול למען התפוצות 
ועל אחריותה להשתתף בעיצוב עתיד הקהילות בתפוצות הוא של האנטישמיות. ״מדינה 
יהודית צריכה קודם כל להילחם באנטישמיות״, אמר משתתף בסנט לואיס. ״כשמדובר 
באנטישמיות, כולנו סובלים וברור שזו מלחמה משותפת״, אמר משתתף ישראלי. בכמה 
מהמפגשים עלתה הטענה שלישראל אחריות למלחמה באנטישמיות משום שזו מתגברת, 
בין השאר, בגלל פעולות שישראל נוקטת. ״כולנו שבויים של מדיניות החוץ הישראלית״, 
זו.  רווחת  בתפיסה  בהרחבה  עסקו  המכון  של  קודמים  דיאלוגים  גרמני.  צעיר  אמר 

בצרפת,  יהודים  נגד  רצחניות  תקיפות  לאחר  רב  לא  זמן  שבא   ,2015 דיאלוג  על  בדו״ח 
כתבנו כי ״אם השימוש בכוח על ידי ישראל מהווה את הרציונל המובא מאחורי תקיפות 
על יהודים ברחבי העולם, טבעי לגמרי שיהודים בכל רחבי העולם יהיו מודאגים ממדיניות 
הם  אם  בין  העולם,  בכל  יהודים  בחו”ל.  ישראל  של  ומתדמיתה  שכנותיה  כלפי  ישראל 
שבו  לאופן  מהתוצאות  בחלק  לשאת  נאלצים  לאו,  אם  ובין  ישראל  עם  בקשר  רוצים 
לאחר  ישראל  של  הפעולות  השפעת  את  חֹווה  אירופה  ״יהדות  בעולם.  נתפסת  ישראל 
כל מלחמה”, אמר לנו אז משתתף צעיר בדיאלוג. “מוסדות יהודים נדרשים להגביר את 
השמירה בעקבות מלחמה״, נאמר בסמינר בלונדון. “יש למלחמות ישראל השפעה מיידית 
ולרוב שלילית על יהדות בתפוצות בתקשורת ובאוניברסיטאות”, סוכם בדיאלוג בברזיל. 

“כולנו מוחזקים כאחראים למעשים של ישראל”, נאמר בפיטסבורג63.

ממילא, אחת העילות לתביעה של מעורבות ישראלית במלחמה נגד אנטישמיות היא 
אחריותה לתופעה, הנטענת על ידי חלק מהמשתתפים, גם השנה. אך זו איננה העילה 
שמטרת  היהודי,  העם  כמדינת  כי  הטענה  היא  העיקרית   – כזאת  לתביעה  העיקרית 
ועקרונית  בסיסית  חובה  לישראל  האנטישמיות,  ביטול  השאר  בין  הייתה  הקמתה 
להתנגד לכל תופעה אנטישמית. לטענה זו נוספת גם הקביעה המעשית כי ישראל היא 
הכוח היהודי החזק בעולם, ואשר על כן יכולתה לפעול נגד אנטישמיות עולה על זו של 
רוב הקהילות האחרות, אם בהקצאת משאבים, מומחיות, הפעלת לחץ פוליטי וכדומה. 

הסתייגויות  נשמעו  באמריקה,  בעיקר  מסוימות,  שבקהילות  זאת  עם  לציין  ראוי 
צריכים  לא  אנחנו  באמריקה  באנטישמיות  ״כשמדובר  ש  בטענה  ישראלית  מפעולה 
שישראל תתערב – אנחנו יודעים לטפל בזה יותר טוב״. בדיונים מסוימים אפילו הובע 
ולסבך דברים״. בכל מקרה, במרבית  ״יכולה רק להפריע  חשש שהתערבות ישראלית 
הקהילה  של  לעמדתה  כבוד  מתוך  להתערב  ישראל  שעל  הטענה  נשמעה  הקהילות, 
שיבואו  מאשר  כלום  יעשו  שלא  מעדיף  ״אני  איתה.  והתייעצות  המקומית  היהודית 
לשלילה  הוזכרה  דיונים  בכמה  במינסוטה.  המשתתפים  אחד  אמר  שטויות״,  וידברו 

63  דיאלוג המכון למדיניות העם היהודי בנושא שימוש בכוח, עמוד 75
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נתניהו ליהודי צרפת לעלות לישראל,  זה קריאתו של ראש הממשלה בנימין  בהקשר 
לפני  שקבע  הרצוג,  יצחק  האופוזיציה  יו״ר  של  דבריו  גם  לשלילה  הוזכרו  אחר  בדיון 
כשנה כי על ישראל להיערך ל ״גל עליה מסיבי מארה״ב״ בגלל האנטישמיות הגוברת64.  

על אופייה המדויק של חובת הפעולה של ישראל נגד אנטישמיות היו הדעות לא לגמרי 
ופוליטיים,  מדיניים  לחץ  כלי  של  בשילוב  שמדובר  כלל  בדרך  הוסכם  אך  מגובשות. 
ובמקרה הצורך גם סיוע לקהילות בייעוץ ובהכנה להתגוננות )המלצות המכון בנושא 
נשמעה  ישראלים  בקרב  דרור65(.  יחזקאל  2004 מאת  בדו״ח משנת  למצוא  זה אפשר 
אופציית  היא  אנטישמיות  נגד  להציע  צריכה  שישראל  מה  שכל  הדעה  לעיתים 
העלייה לישראל. כלומר, בעיני חלקם המקלט הבטוח הוא האופן שבו ישראל מגיבה 
לא  כבר  זאת  ״אם הם מחליטים להישאר שם למרות שיש אנטישמיות  לאנטישמיות. 
בעיה שלנו״, אמר משתתף אחד. ״ישראל משקיעה המון בעולים, וזאת התרומה שלה 
למלחמה באנטישמיות. ברור שאם אנחנו בעד עלייה, אז אין לנו מה לחפש בקהילות 

שהיהודים לא רוצים לעלות גם אם יש נגדם התקפות״, אמר אחר. 

חובת התייעצות, חובת פעולה

לסיכום תמציתי של השדות שנבחנו להתייעצות ופעולה, להלן טבלה המסכמת כמה 
ישראל  של  התייעצות  חובת  על  רווחת  הסכמה  הייתה  שבהם  המרכזיים  מהנושאים 
עם הקהילות בתפוצות, והנושאים שבהם הייתה הסכמה רווחת על חובת פעולה של 

ישראל הנובעת ממחויבותה ליהודי שאר העולם:

חובת פעולהחובת התייעצותנושא

הצהרתית, מדינית-פוליטית, ייעוץ עם הקהילה המקומיתאנטישמיות
וסיוע להתגוננות מעשית, מוּכָנוּת 

לקליטה במקרה הצורך 

ביצור ישראל ומוכנוּת לקליטת מקלט בטוח
יהודים המעוניינים בכך, או במקרה 

הצורך

HERZOG: GET READY FOR MASS ALIYA FROM US DUE TO ANTI-SEMITISM,  64 
GIL HOFFMAN and TAMARA ZIEVE, 2017 

http://www.jpost.com/Diaspora/Herzog-Get-ready-for-mass-aliya-from-US-due-to-anti-
Semitism-482747

אסטרטגיה נגד אנטישמיות, פרופ; יחזקאל דרור, 2004  65 
http://jppi.org.il/new/wp-content/uploads/2004/11/Confronting_Antisemitism-A_strategic_

Prespective-Heb.pdf

http://www.jpost.com/Author/Gil-Hoffman
http://www.jpost.com/Author/Tamara-Zieve
http://www.jpost.com/Diaspora/Herzog-Get-ready-for-mass-aliya-from-US-due-to-anti-Semitism-482747
http://www.jpost.com/Diaspora/Herzog-Get-ready-for-mass-aliya-from-US-due-to-anti-Semitism-482747
http://jppi.org.il/new/wp-content/uploads/2004/11/Confronting_Antisemitism-A_strategic_Prespective-Heb.pdf
http://jppi.org.il/new/wp-content/uploads/2004/11/Confronting_Antisemitism-A_strategic_Prespective-Heb.pdf
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עם יהדות העולם, בכל חוק השבות
מקרה של רצון לשינוי

השארת החוק על כנו, מוכנות 
לקליטת יהודים

פלורליזם יהודי 
בישראל

עם יהדות העולם, בכדי 
ליצור תנאים שיאפשרו 

לכל יהודי להרגיש בישראל 
בבית

התגברות על מכשולים פוליטיים 
וטכניים בכדי לאפשר מרחב יהודי 
מזמין ליהודים בעלי עמדות שונות

עם יהדות העולם באופן דיאלוג
שוטף, בכדי להכיר את הלכי 

הרוח ולנטרל עימותים 
בשלב מוקדם

ליישם לקחים מן הדיאלוג, כך 
שיהודי התפוצות ירגישו שיש בו 

תועלת ממשית ולא קשב כדי לצאת 
ידי חובה

השקעת 
משאבים

עדיפות להשקעת משאבים של עם הקהילות המקומיות
פעילות בתוך ישראל )כגון תוכניות 

נסיעה(, מחלוקת ביחס לפעילות 
ישירה בתפוצות

חובות התפוצות כלפי ישראל

לחלץ  יותר  הרבה  קל  היה  השנה  שנערך  בדיאלוג  כי  לומר,  ראוי  פתיחה  כדברי  כבר 
התפוצות,  יהדות  כלפי  ישראל  של  לחובותיה  ביחס  ברורות  אמירות  מהמשתתפים 
וקשה יותר להבין מהם מה לטעמם חובות יהודי התפוצות לישראל. חוסר סימטריה 
מפי  שנשמעו  בדברים  גם  ביטוי  לידי  שבאו  כפי  עיקריות,  סיבות  שלוש  על  נשען  זה 

משתתפי הדיאלוג.

הדומיננטיות הגוברת של ישראל בעולם היהודי, שבצידה ציפייה לאחריות גוברת . 1
נחלשות  זו  תפיסה  פי  )שעל  אחרות  קהילות  של  פוחתת  אחריות  לעומת  שלה 
במידת הדומיננטיות שלהן(. בנושא זה לא הייתה הסכמה מלאה, לא בישראל ועוד 
יותר מזה לא בתפוצות. ועם זה, ניתן לומר שבחלק משמעותי מהשיחות התקבעה 
יהודי  על  חובות מאשר  יותר  ישראל מוטלות  על  דבר המסקנה שאכן  בסופו של 

התפוצות – הן של התייעצות והן של פעולה )לטובת כלל יהודי העולם(.

מוגדרים, . 2 מנגנונים  באמצעות  לפעול  לה  שמאפשר  ישראל,  של  הארגוני  היתרון 
בהסתמך על הכרעות של כלל הציבור. בחלק ניכר מהדיונים בתפוצות ניכר הקושי 
של משתתפים להגדיר חובה של ״יהוֵדי התפוצות״ משום הקושי לקבוע מי מייצג 
נקבע  מהדיונים  ניכר  בחלק  זה.  נציג  של  חובתו  מה  כן  ועל  התפוצות,  יהודי  את 
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קהילה  כל  אלא  התפוצות״  ״יהודי  על  כללית  חובה  חלה  לא  נציג,  שאין  שמכיוון 
בעם  תהיה  אם  שגם  הייתה  המשתתפים  ציפיית  לעצמה.  חובותיה  את  מגדירה 
יהיו  יהודי התפוצות,  נושאים שהם חובות  היהודי הסכמה רחבה על רשימה של 
קהילות רבות שיבחרו לחרוג ממנה, הן מסיבות מעשיות והן מטעמים עקרוניים. 
לעומת זאת, המשתתפים הניחו כי ניתן לדרוש מממשלת ישראל – שהיא גוף אחד 
המייצג את אזרחי ישראל – ליישר את מדיניותה בהתאם לרשימה מוסכמת כזאת.

אם . 3 שגם  לישראלים,  בניגוד  התפוצות.  יהודי  של  והגיאוגרפי  האידיאולוגי  הפיצול 
אינם מסכימים על האינטרסים של מדינתם, הם לפחות יכולים להסכים שלמדינה יש 
אינטרסים מסוימים הנוגעים לכלל אזרחי המדינה – במקרה של יהודי התפוצות אין 
דומה האינטרס של היהודי הצרפתי לזה של הבריטי, האוסטרלי, או הארגנטיני. בנוסף, 
קהילות יהודי התפוצות מפוצלות לא רק גיאוגרפית אלא גם אידיאולוגית, בהיעדרו 
אתאיסטים.  יהודים  עם  רפורמים  יהודים  עם  חרדים  יהודים  המאחד  גג  ארגון  של 
שהם  משום  כזה  גוף  ביצירת  עניין  להם  שאין  חשבו  הדיאלוג  ממשתתפי  ניכר  חלק 
למצב  להגיע  כלל  שואפים  אינם  כן  ועל  התפוצתי,  בפיצול  מהותית  תועלת  רואים 
התפוצות. יהודי  לכלל  משותפים  כלליים  חובות  לגזור  ניתן  שממנו  ייצוגיּות  של 

בהינתן הסייגים הללו, דיוני הדיאלוג העלו בכל זאת שורה של נושאים שבהם נרשמה 
ועל  ישראל,  כלפי  התפוצות  יהודי  של  מסוימים  חובות  על  לזה  קרוב  או  הסכמה 
האופן שבו יש לממש חובות אלה. בפרקים הבאים ננסה לתאר אותם בקווים כלליים. 

חובת תמיכה

כתשעה מבין כל עשרה ממשתתפי הדיאלוג בתפוצות הסכימו ש ״לדאוג לישראל זה 
 )71%( שלישים  משני  למעלה   – מתוכם  למדי  ניכר  חלק  יהודי״.  מהיותי  מהותי  חלק 
סבורים שישראל ״לא תשרוד בלי יהודי התפוצות״. בנסיבות כאלה מתבקשת ההנחה 
שעל יהודי התפוצות לתמוך בישראל. ואכן, כאשר משתתפי הדיאלוג התבקשו לומר 
האם יהודים צריכים ״לתמוך בישראל בדרך כלל״, רוב גדול מתוכם השיבו בחיוב, בין 
זניח  אחוז  רק  מסוימת.  הסכמה  של  אם  ובין  הסתייגות,  ללא  מלאה  הסכמה  של  אם 
צריכים  התפוצות  שיהודי  חושבים  לא  כלומר,   – הסכימו״  לא  ״בהחלט   )6%( מתוכם 

לתמוך בישראל בדרך כלל. 

פחות  בתוצאות.  ניכרים  כלל״  ״בדרך  לתמיכה  הדרישה  לעוצמת  ביחס  גיל  פערי 
לפרטיה,  נבחנת  החלוקה  וכאשר  כזאת,  תמיכה  שנדרשת  סבורים  צעירים  יהודים 
מתברר שבקרב צעירים רק 37% ״מסכימים לחלוטין״ עם התביעה לתמיכה בדרך כלל, 
לעומתם, בקרב המבוגרים  איתה.  ״די מסכימים״  יותר של 42%  גדולה  כאשר קבוצה 
הרוב המכריע – 66% - ״מסכימים לחלוטין״ עם התביעה )בקרב יהודים מבוגרים לא 
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אמריקאים האחוז גבוה עוד יותר, כ-70%(. רק 4% מהמבוגרים ״לחלוטין לא מסכימים״ 
איתה, לעומת אחוז כפול )8%( בקרב הצעירים. 

 

הציפיה של יהודים בישראל ברורה וחדה: הם מצפים לתמיכה של יהודי התפוצות ״בדרך 
כלל ״. 44% ממשתתפי הדיאלוג הישראלים ״הסכימו מאוד״ עם הקביעה בדבר הצורך 
בתמיכה כזאת, ועוד 46% מתוכם ״די הסכימו״. רק 2% מהישראלים ״לגמרי לא הסכימו״ 
עם הקביעה שיהודי התפוצות צריכים לתמוך בישראל בדרך כלל. וכמובן, הציפיה הזאת, 
כפי שבאה לידי ביטוי בדיונים, אינה בהכרח מקבילה להסכמה התפוצתית על תמיכה. 
כלומר, לא בטוח שכאשר ישראלים מדברים על ״תמיכה״ וכאשר לא-ישראלים מדברים 
על ״תמיכה״ הם מדברים בדיוק על אותם דברים. אבל לפחות ברמה העקרונית, שאלת 

התמיכה אינה נתונה במחלוקת גדולה. אם יש מחלוקת, היא תימצא בפרטים. 

המקרה של הפרטים ניתן לבחינה מהכבד אל הקל, כאשר הכבד הוא מקרה שבו ישראל 
נקלעת למצב של מלחמה, או מותקפת על ידי מי מאויביה. במקרה כזה, רוב ניכר מקרב 
רבים  במפגשים  התפוצות.  ליהודי  תמיכה  חובת  שישנה  סבורים  הדיאלוג  משתתפי 
הובהר שאפילו במקרה של הסתייגות ממדיניותה של ישראל ״כשיש דם ברחובות אנחנו 
מזדהים אוטומטית עם ישראל״, כפי הדגישה משתתפת בניו יורק. ״אם ישראל מותקפת 
רובנו לא עוצרים לשאול למה, אלא קודם כל מרגישים שצריך לתמוך בה״, אמר משתתף 
אם  יקרה  מה  נשאלו  כאשר  גם  עמדתם  על  התעקשו  אלה  משתתפים  במיניאפוליס. 
יתברר להם שלישראל אחריות לא מבוטלת על ההתלקחות, ואולי שהיא אפילו נושאת 
בחלק מהאשמה להתפרצות של אלימות. ״אני יודע שזה לא לגמרי צודק, אבל יש דברים 
שבהם אני לא רוצה לדעת, אני עושה מה שאני צריך לעשות״, ניסח זאת משתתף בטקסס.

ובכל זאת, פה ושם נשמעו גם דברים הפוכים כמו: ״אם חיזבאללה יתקוף את ישראל 
שאמר  כפי  בישראל״,  מלא  באופן  לתמוך  שאוכל  לפני  הסיבה  מה  לדעת  רוצה  אני 

״יהודים צריכים לתמוך בישראל בדרך כלל״

ישראלים צעירים

תפוצות צעירים

תפוצות סה"כ

 92%  90%  88%  86%  84%  82%  80%  78%  76%  74%  72%

90%

79%

85%
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משתתף בקבוצת הצעירים באורגון. או באופן קצת אחר: ״אני חושבת שבין הצעירים 
ברור  באופן  לתמוך  יחליטו  שהם  לפני  קרה  בדיוק  מה  לדעת  שידרשו  מעט  לא  יהיו 
בישראל״, כפי שנאמר במיניאפוליס. בכמה מהקבוצות היו צעירים שעשו הבחנה בין 
חיזבאללה, שברור שזה ארגון טרור מסוכן שאין שום הצדקה  ״נגד  אלימות שפורצת 
חושב  אני  כי  איתו  לי  קשה  שיותר  הפלשתינים,  של  ״המקרה  לבין  שלו״  לפעולות 
שישראל נוהגת בצורה מאוד לא אחראית ביחסים איתם״. ואפילו במקרה של אלימות 
אלימה  התפרצות  לבין  בעזה  חמאס  בין  הבחנה  שעשו  מי  היו  הפלשתינית,  בזירה 
לא  שאני  מקרים  יש  אבל  בישראל  לתמוך  רוצה  תמיד  אני  ״בגדול,  ושומרון.  ביהודה 
בטוח שאני יכול״, אמר משתתף. עמדתו שיקפה עמדות של צעירים בעיקר נוספים – 

אבל בהחלט לא של רוב המשתתפים בדיאלוג, גם לא מקרב הצעירים. 

הפוליטית,  לזירה  הנוגעות  אלה  הן  התמיכה  חובת  על  יותר  מורכבות  שאלות 
הסיוע  שאלת  לדוגמה,  המזרח-תיכונית.  בזירה  ישראל  של  המדינית  ולהתנהלותה 
רבים  קולות  שנשמעו  אך  לה,  שותפים  היהודים  שרוב  החרם,  נגד  במערכה  לישראל 
יותר מקרב המשתתפים שאינם משוכנעים כי מחובתם לסייע לה. ״צריך להבין שחלק 
גדול מהצעירים שלנו, תומכים - גם אם לא באופן מלא לפחות באופן חלקי בענישה של 
ישראל על הכיבוש״, אמרה משתתפת אחת. ״על הצעירים האלה אי אפשר להטיל חובה 
של התגייסות למען משהו שהם לא בטוחים שהם מאמינים בו״. אבל היו דיונים שבהם 
נרשם קונסנסוס רחב גם על המטרה הזאת: ״מי שלא מסוגל להילחם נגד ה-BDS חוצה 
מבחינתי קו משמעותי מאוד, ואולי הוא כבר לא חלק מהקהילה שלי״, אמר משתתף 
לאנטישמיות,  ביטוי  הוא  ״חרם  בנוסח:  דברים  אמרו  נוספים  משתתפים   אוסטרלי. 
לעבור  או שכבר ממש החליט  עושה,  הוא  לא מבין מה  או שהוא   - זה  עם  מי שמסכים 
לצד השני״; ״יהודים שלא מסכימים עם ישראל יכולים למתוח עליה ביקורת חריפה, ועם 
זה אין לי בעיה, אבל כשהם מצטרפים לאלמנטים הכי עוינים לישראל זאת כבר בעיה״; 
״אני יודע שיש יהודים בעד החרם, ולא יודע איך לעצור את זה – אבל ברור שאלה יהודים 
׳חייבים׳ לתמוך בישראל? קודם  זה אומר שיהודים  שפחות אכפת להם מישראל״; ״מה 
ישראל, בטח  ואנשי החרם הם אויבים של  ישראל,  זה אומר לא לתמוך באויבים של  כל 
לא חברים שלה״. משתתפת אוסטרלית השוהה בישראל )דיאלוג בטבריה( אמרה: ״אנחנו 
העולם״. יהודי  של  מחויבות  זו  לדעתי  בעולם.  ישראל  של  הרע  המוניטין  נגד  נלחמים 

ברור מהדיונים ששאלת ה ״תמיכה״ כשאלה עקרונית – האם צריך לתמוך? – מקבלת 
 – הפרטנית  השאלה  זאת,  לעומת  הקהילות.  בכל  כמעט  חיובית  והיא  אחת,  תשובה 
ואין עליה הסכמה. בעיקר נרשמות  יותר מתשובה אחת,  מה זאת תמיכה? – מקבלת 
הסתייגויות כאשר נדמה למשתתפים כי ״תמיכה״ פירושה הימנעות מוחלטת מביקורת. 
באחד הדיונים הציע משתתף ישראל ש ״יהודים בתפוצות צריכים לתמוך במה שעושה 
ממשלת ישראל, כי היא זאת שמייצגת אותנו״. היו, גם בתפוצות, מי שהסכימו איתו, 
אבל יותר כאלה שחלקו עליו. ״כל עוד אני תומך בעמדה שגם ישראלים תומכים בה, 
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אני  בישראל,  להסכים עם הממשלה בשביל לתמוך  חייב  לא  אני  לגיטימית.  זו עמדה 
בין  זה  דו-שיח עוקצני בהקשר  גם באופוזיציה״. באחד הדיונים התפתח  יכול לתמוך 
שני משתתפים. אחד אמר שתמיכה ב ״כל עמדה שיש גם ישראלים שמאמינים בה היא 
עמדה פרו-ישראלית״. השני שאל ״זה אומר שגם אם אתה תומך בעמדה של המפלגות 
הערביות )כך במקור( זו עמדה פרו-ישראלית?״. הראשון השיב: ״ברור, אם יש ישראלים 
שחושבים כך, אז זה אומר שיש ישראלים שחושבים שזה הדבר הנכון לישראל״. השני 
אומר  וזה  יהודית,  כמדינה  ישראל  מדינת  נגד  שהם  מחוקקים  יש  ״אבל  התעקש: 

שבעיניך תמיכה בישראל זה גם תמיכה במדינת ישראל כמדינה לא יהודית?״

המשתתפים לא הגיעו להכרעה חד משמעית בוויכוח הספציפי הזה, וגם לא להסכמה 
ישראל  על  לומר שרובם חשבו שביקורת  ניתן  בנושאים אחרים. אבל בהכללה  גורפת 
היא מעשה לגיטימי שאינו חורג מתמיכה בישראל, ולעומת זאת שחבירה למי שפועל 
כדי להצר את צעדיה של ישראל ולכפות עליה באמצעות ענישה מהלכים שאינם רוצה 
נרשמו  הישראלים  בקרב  בישראל״.  ״תמיכה  שאיננו  כמעשה  להיראות  עשויה  בהם 
ביטחוניות,  לסוגיות  שנוגע  עניין  בכל  כמעט  אלה.  בשאלות  מחלוקות  פחות  הרבה 
על  הפוליטי  לוויכוח  ביחס  תנאי.  ללא  לתמיכה  ציפייה  על  דיברו  הם  הרחב,  במובנן 
עתיד השטחים כמה מהם אמרו שביקורת מצד התפוצות היא מעשה רצוי – אבל אפילו 
דברים  שגם  מודה  ״אני  דיסקרטיים.  בצינורות  ביקורת  להעדיף  נטייה  הייתה  ביניהם 
יש  אותם.  אומר  באמריקה  או  בקנדה  כשמישהו  אחרת  נשמעים  איתם  מסכים  שאני 
ולא לגיטימי להגיד מהווילה  דברים שלגיטימי להגיד כאן, כשאתה הולך מחר לצבא, 

הנוחה שלך בחו״ל״, ניסח זאת אחד הדוברים הישראלים.

חובת התייעצות והתחשבות

הקהילות  על  חלה  לדעתם  מתי  לנסח  קרובות  לעיתים  התקשו  הדיאלוג  משתתפי 
כלל  בדרך  הסכימו  הם  ישראל.  עם  והתייעצות  התחשבות  חובת  בתפוצות  היהודיות 
נגד  פעולה  או  פוליטי,  לובי   – במדינותיהם  ישראל  למען  פעולה  על  מדובר  שכאשר 
החרם – יש טעם בתיאום מסויים עם ישראל, אם כי גם לגביו היו הדעות חלוקות האם 
מישהו  עם  תיאום  נדרש  שמא  או  ישראל,  ממשלת  קרי  ״ישראל״,  עם  תיאום  נדרש 
רתיעה מפני  נרשמה  בדיונים  בישראל שאיתו מתייעצים.  כלשהו  גוף  קרי  ״בישראל״, 
קהילות  מתנהלות  שבו  האופן  על  להשפיע  אפילו  או  להכתיב  ישראל  של  ניסיונות 
יהודיות בתפוצות, ובאופן בסיסי רווחה העמדה שיהודי התפוצות יכולים לפעול ביחס 
לקהילותיהם לפי שיפוטם, מבלי צורך לבדוק כיצד תגיד ישראל, או מה עמדתה ביחס 
על הצורך לקחת בחשבון את  כאשר שאלנו  זאת, בסקר המשתתפים,  עם  לפעולתם. 
עמדתה של ישראל בגיבוש מדיניות של יהודי התפוצות, נרשמה הסכמה רחבה )בערך 
ישנו  כלומר,  רצויה.  היא  כזו  שלושה מכל ארבעה משתתפים בתפוצות( שהתחשבות 
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רצון כללי לראות מידה של התחשבות הדדית ואפילו תיאום, אך כאשר מדובר בפרטים 
לא תמיד ברור על אילו מקרים בדיוק תיאום כזה חל, ובאיזה אופן עליו להתבצע.

העמדה המסתייגת מתיאום עמוק של מדיניות התפוצות עם ישראל )כשהשאלה היא 
שהציע  כפי  מקביל״,  ישראלי  ״ארגון  או  ישראל״  ״ממשלת  היא  ישראל  האם  כמובן 
משתתף בוושינגטון( נשמעה ביחס לפעולות בתפוצות – לדוגמה, האם חלה על יהודי 
התפוצות חובת התייעצות עם ישראל כאשר הם קובעים קריטריונים מקומיים בשאלת 
לדוגמה,   – בישראל  התפוצות  יהודי  של  לפעולות  ביחס  גם  נשמעה  היא  יהודי.  מיהו 
על  להשפיע  בבואם  ישראל  עם  ותיאום  התייעצות  חובת  התפוצות  ליהודי  יש  האם 
מעטים  לא  לנושאים  ביחס  למעשה,  ומדינה.  דת  בנושאי  בעיקר  ישראלית  מדיניות 
באות  שהן  כפי  ישראל  בעמדות  להתחשב  שלא  מעוניינים  התפוצות  שיהודי  התבהר 
היא  הכוונה  אלה.  לעמדות  פעילה  התנגדות  ולגלות  הממשלה,  במדיניות  ביטוי  לידי 
בעיקר לנושאים הנוגעים ליחסי דת ומדינה בישראל – נישואים וגירושים, היחס לזרמים 
וכדומה. ״מה הטעם להתייעץ  גיור  הפרוגרסיביים, המדיניות ברחבת הכותל, כשרות, 
עם ישראל בנושא שבו המטרה היא לשנות את ישראל?״ שאל-הסביר משתתף בשיקגו. 
לישראל,  להתנגד  היא  שלנו  המטרה  מקרים  ״בהרבה  ש  גרסה  יורק  בניו  משתתפת 
אפילו להרגיז אותה כדי לאתגר את הסטטוס קוו. ברור שבמקרים כאלה אם נתאם או 

נתייעץ, התוצאה תהיה שלא נעשה כלום״.

בכמה מפגשים עלתה לדיון השאלה האם אין חוסר סימטריה בדרישה מישראל לבדוק 
נדרשים  אינם  התפוצות  שיהודי  בעוד   – שונים  בנושאים  התפוצות  יהודי  עמדת  את 
לבדוק עם ישראל את עמדותיהם בנושאים אלה. לדוגמה, עלתה השאלה על החלטת 
פי  )על  כיהודים  יהודי  לאב  צאצאים  של  ביהדותם  גם  להכיר  הרפורמית  התנועה 
קריטריונים מסוימים66(, שהתקבלה מבלי התייעצות והסכמה עם ישראל. מעניין היה 
לא  המשתתפים  בישראל,  מהדיונים  ניכר  בחלק  גם  אבל  בתפוצות,  שבדיונים  לראות 
ראו צורך בהעלאת דרישה לסימטריה. רובם התייחסו להחלטות של יהודים בתפוצות 
כאל החלטות מקומיות הנוגעות לקהילה או לזרם ולא לכלל העם היהודי – מה שאין 
כן החלטות של ישראל המתפרשות בעיניהם כהחלטות שנמצאות בקומה גבוהה יותר, 

ועל כן מחייבות תהליך בירור נרחב יותר.

על השלכות החלטה זו, בין השאר גם על יחסי ישראל-תפוצות, ראו:   66 
 Fathers of the Faith? Three Decades of Patrilineal Descent in American Reform Judaism, Syvia

Barack Fishman, JPPI, 2013.
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גם בעיני המשתתפים בישראל, תביעה מיהודי התפוצות להתייעץ עם הממשלה בנושאי 
עמדות  עם  אחד  בקנה  עולה  שאכן  שלהם,  הפעילות  מטרת  את  תחמיץ  ומדינה  דת 
זה לא התחשבות בממשלה״, אמר אחד מהם.  בישראל  רבים מהישראלים. ״התחשבות 
ויעזרו לי לארגן כאן ]בישראל[ פחות כפייה דתית וזה יהיה רק לטובה״.  ״שיתחשבו בי, 
היו מפגשים  אבל  לא אתלונן״.  אני  אזרחיים  נישואים  כאן  יהיו  בזכותם  ״אם  אחר אמר: 
שבהם נרשמה עמדה זהירה יותר גם בנושאים כאלה. ״אני מבינה שיש ישראלים שרוצים 
ואם  התפוצות,  יהודי  של  עניין  לא  זה  כנסת.  לנו  יש  זה  בשביל  אזרחיים.  נישואים  כאן 
הם יתערבו בזה, אז אותי לפחות זה יביא למסקנה שעדיף להרחיק אותם קצת״, אמרה 
משתתפת במגדל עוז. משתתף אחר אמר ש ״זו עמדה עקרונית: מי שכאן קובע מה שכאן, 
גם כשאני לא אוהב את זה. לא מתאים לי שיבוא איזה יהודי מחו״ל ויגיד לנו מה לעשות, 

גם אם במקרה זה דומה לעמדה שלי״.

באופן כללי, ניכר במשתתפים הישראלים כי מה שהכריע את הכף אצל רובם לא הייתה 
שאלת מדיניות הממשלה – כלומר, האם יהודי התפוצות מתחשבים בעמדה ספציפית של 
ממשלה ספציפית – אלא שאלת ההסכמה בקרב הרוב בישראל. ככל שהוצגו תסריטים של 
יותר עמוקה, כך פחותה  פעולה של יהודי התפוצות בנושא שהמחלוקת לגביו בישראל 
כפי  ההתחשבות  למעשה,  כזאת.  מעורבות  לקבל  הישראלים  המשתתפים  של  הנכונות 
שנתפסה על ידי הצד הישראלי בדיאלוג לא הייתה התחשבות במדיניות אלא התחשבות 
כדי  פועלים  התפוצות  יהודי  את  לראות  לא  והעדפה  בישראל,  החברתיים  במתחים 
להעמיק אותם. ״אני בעד שיבואו כמה שיותר, ולהתחשב בהם כמה שאפשר, אבל שלא 
יבואו לפה לעשות בלגן״, הגדיר זאת משתתף אחד. ״יש לנו מספיק מריבות משלנו, ואני 
לא בטוחה שעוד מריבות זה מה שיהדות התפוצות צריכה להביא לכאן״, אמרה אחרת. 

משיבים בתפוצות: יש לקחת בחשבון את עמדת ישראל כשמגבשים מדיניות בקהילות היהודיות
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חובת פעולה

במשך שנים ארוכות של יחסי ישראל-תפוצות נמדדה עוצמת היחסים בתמיכה כלכלית 
הדרך  תחילת  של  הענייה  ישראל  ישראל.  במדינת  בתפוצות  היהודיות  הקהילות  של 
ויהודי העולם שביקשו לתמוך בפרויקט הציוני מבלי לשנות  נזקקה לסיוע בדחיפות, 

מקום מגורים השתמשו בארנק להפגנת מחויבותם לישראל. 

שינוי  בו  וניכר  השנים,  עם  השתנה  לישראל  התפוצות  יהודי  של  התרומות  דפוס 
משמעותי עוד יותר בעשורים האחרונים, כפי שתיעדו כמה מחקרים משנים קודמות. 
עם זאת, עצם הנתינה הכלכלית לישראל הייתה ועודנה נתיב מרכזי להבעת תמיכה מצד 
יהודי התפוצות בישראל – בין אם בישראל כמדינה, ובתרומות לפרויקטים ממלכתיים, 
מוסכמים  חלקם  בישראל,  ספציפיים  נושאים  לקידום  המיועדות  בתרומות  אם  ובין 
ופוליטית  חברתית  במחלוקת  שנויים  וחלקם  ספורט(,  מוסדות  חולים,  )בתי  הכל  על 
ונגד ההתנחלויות  )התנועות הפרוגרסיביות, עמותות לטיפול בפליטים, עמותות בעד 
וכדומה(. תמיכה כלכלית בישראל שימשה לא רק כצינור להבעת סולידריות, אלא גם 
כמדד מסוים למצב היחסים בין הקהילות. בעת חירום, גברה הדאגה ואיתה עלו סכומי 
התרומה; בעת מחלוקת נשמעו קולות גוברים לצמצום ואפילו איומים בביטול התמיכה 

הכלכלית )כפי שקרה לאחרונה לאחר משבר הכותל(. 

בעשור האחרון חל שינוי משמעותי גם במידת התרומה של ישראל לקהילות יהודיות 
סכומים  תקציבים  הקצתה  ישראל  ממשלת  לחיזוקן.  שמיועדים  ולפרויקטים  בעולם 
לחיזוק  פעילות  למימון  גם  ובאחרונה  “תגלית”,  כמו  יוזמות  למימון  והולכים  גדלים 
הזהות היהודית בתפוצות )בעיקר דרך משרד התפוצות(. על פי מדדים שונים, נכונותם 
של ישראלים לתמוך בהעברת כספים מסוג זה אמנם אינה גבוהה מאוד, אבל קיימת. 
ברורה  יורק תמיכה  ניו  ניכר מקרב היהודים בישראל הביעו בסקר הפדרציה של  רוב 
ל-90%  זכה  “תגלית”  תוכנית  מימון   .)93%( לאלה  אלה  יהודים  של  הדדית  באחריות 
בשיגור  כלכלית  תתמוך  שישראל  הסכימו   53% בישראל.  היהודי  הציבור  של  תמיכה 
בתפוצות.  יהודי  לחינוך  ישראלי  במימון  תמכו  ו-56%  לתפוצות,  ישראלים  צעירים 

תמיכה  של  ממצאים  העלו  שאלות,  של  שונים  בנוסחים  שהשתמשו  אחרים,  סקרים 
אינו  היהודי  ״רוב הציבור  כי  נקבע  פחותה. בעקבות סקר של משרד התפוצות עצמו 
תומך נלהב בהשקעה ביהדות התפוצות, עיקר התמיכה בהשקעה זו מגיע כאשר מוצגת 
התועלת הפוליטית-מדינית שיש בקיומן של קהילות יהודיות חזקות בתפוצות.״ כפי 
שאפשר לראות בגרף, כאשר ההשקעה בתפוצות מוזכרת בהשוואה להשקעה מקבילה 
בישראל )ישוב בגליל(, או כאשר נטען כי היא מקבילה בחשיבותה להשקעה בישראל, 
להשקעה  מוכנים  ישראלים  יהודים  כלומר:  משמעותי.  באופן  בה  התמיכה  יורדת 
בתפוצות כאשר היא מוצגת להם ככזו התומכת באינטרסים ישירים וברורים של מדינת 

ישראל – ופחות כאשר היא מוצגת בהקשר של העם היהודי.
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אחד הממצאים המעניינים בסקר הדיאלוג של השנה נוגע לשאלת התרומה הכלכלית 
של התפוצות לישראל ושל ישראל לתפוצות. בשני המקרים, נדמה שתמיכת הציבור 
ביחסים הכלכליים פוחתת – ומדובר הן בתשובות של המשתתפים היהודים-ישראלים 
יותר מזו  נמוכה עוד  )בקרב צעירים בתפוצות, התמיכה  והן של היהודים מהתפוצות 
שמוצגת בטבלה(. למעשה, מתברר כי בקרב ישראלים המחויבים ליחסים עם התפוצות 
התמיכה בתמיכה כלכלית של ישראל בקהילות היהודיות גבוהה יותר מאשר התמיכה 
שלהם בתמיכה כלכלית של יהודי התפוצות בישראל. עמדה זו מבטאת, מן הסתם, הן 
את תחושת האחריות של צעירים ישראלים אלה כלפי יהודי התפוצות, והן את תחושת 
העוצמה המתלווה למעמדה המתחזק של ישראל בעולם היהודי. 48% מהם מסכימים 
לסייע  ישראל  שעל  הסבורים   60% לעומת   – לישראל  כלכלית  לסייע  התפוצות  שעל 

כלכלית ליהודי התפוצות.

כאשר  הכלכליים,  היחסים  של  יותר  “קלאסית”  תפיסה  ניכרת  התפוצות  יהודי  בקרב 
התמיכה בתרומת התפוצות לישראל גבוהה מהתמיכה בתרומת ישראל לתפוצות. עם 
ישנו רוב הסבור שעל ישראל לתמוך  יהודי התפוצות  זאת, מעניין לראות שגם בקרב 
ובאחריותה  ישראל  של  הכלכלית  ביכולתה  הכרה  קרי,   – התפוצות  ביהודי  כלכלית 
מספר  בין  המשמעותי  לפער  במיוחד  לב  לשים  ראוי  היהודי.  העם  לכלל  הגוברת 
התפוצות  יהודי  שעל  הקביעה  עם  לחלוטין  שהסכימו  בתפוצות  המבוגרים  היהודים 
משליש  יותר   .)23%( כך  הסבורים  הצעירים  מספר  לבין   ,)49%( לישראל  כסף  לשלוח 
ולתמוך  להמשיך  היהודים  שעל  סבורים  אינם   )38%( בתפוצות  היהודים  מהצעירים 

כלכלית בישראל.  

ישראלים על השקעה ביהדות התפוצות )1 ממש לא מסכים - 5 מאוד מסכים(

השקעה בחיזוק הזהות היהודית בתפוצות היא השקעה בביטחונה של מדינת ישראל
השקעה בחיזוק ושמירה על הזהות היהודית בתפוצות חשובה לא פחות מהקמת יישוב יהודי חדש בנגב או בגליל

מדינת ישראל צריכה להשקיע משאבים בזהות היהודית של קהילות בתפוצות כמו שהיא משקיעה בתרבות וזהות יהודית בישראל

מקור: סקר משרד התפוצות

40%

30%

20%

10%

0%
54321



המכון למדיניות העם היהודי 78

ישראל צריכה לתמוך כלכלית 
ביהודי העולם

יהודי העולם צריכים 
לשלוח כסף לישראל

תפוצות ישראלים תפוצות ישראלים
13% 11% 39% 6% מסכים לחלוטין
44% 49% 37% 42% די מסכים
35% 38% 20% 41% די לא מסכים

9% 3% 4% 10% לחלוטין לא מסכים
57% 60% 76% 48% סך הכל תמיכה

כאשר הוצגו למשתתפים תסריטים שונים של מקרים ותגובה רצויה של יהודי התפוצות 
לזהות שלושה דפוסי פעולה עיקריים שמחייבים את  ניתן היה  במתכונת של פעולה 

יהודי התפוצות למולה של ישראל או לַמֲעָנה:

או . 1 צבאית  ישראל,  נגד  מתקפה  של  במקרה  בישראל:  חירום  לתמיכת  פעולת 
פוליטית )פוליטית – לא בכל נושא(, חובה על יהודים בתפוצות להתייצב לימינה 
ולחץ  פוליטי  לובי   - בידיהם  שיש  ובאמצעים  המקובלים,  באופנים  ישראל  של 
הבעת  צורך,  בו  יש  אם  חומרי  וסיוע  משאבים  העברת  ממשלותיהם,  על  פוליטי 
עמדה נחרצת, בין השאר בכדי להפגין שישראל אינה עומדת לבד במאבק. חובת 
כחובה  ונתפסת  בתפוצות,  היהודים  על  ביותר  הרחב  באופן  מוסכמת  זו  פעולה 

המרכזית גם על ידי משתתפי הדיאלוג הישראלים.

יש . 2 וגם עליה  זו פעולה שאינה תלויית משבר,  פעולה לשיפור מצבה של ישראל: 
הסכמה רחבה. פעולה כזאת היא דרך לקיים שותפות בבניית מדינת הלאום של 
העם כולו, והיא כוללת גם תרומה כלכלית – לבנייה של בתי חולים, או בתי ספר, 
או סיוע בשיקום שכונות – וגם תרומה של ידע, ניסיון, ומשאבים אנושיים נוספים. 
מועצות  עם  בתפוצות  קהילות  של  השותפויות  על  הצביעו  משתתפים  כמה 

מקומיות בישראל כמודל מוצלח למימושה של חובת פעולה כזאת.

פעולה לשינוי מצבה של ישראל: בניגוד לפעולת ״שיפור״ – שהיא פעולה המיועדת . 3
לתמיכה במטרות שאין עליהן מחלוקת )אין מי שמתנגד למחלקות מרווחות יותר 
בבתי חולים( – פעולה ל ״שינוי״ ישראל היא פעולת התערבות כדי לקרב את ישראל 
ארגון  פדרציה,  פרטי,  תורם  אם  )בין  המתערבת  הקבוצה  בעיני  הרצוי  לאידיאל 
גדול, או בית כנסת(. ביחס לפעולות כאלה התגלה, באופן צפוי, שישנה מחלוקת 
בין יהודים, הן בתפוצות והן בישראל. יש מי שראו גם בה מהלך טבעי של מעורבות 
מצד שותפים מחוייבים )״כשאני נלחם למען צדק חברתי בישראל אני תורם לה לא 
יש מי  ולעומתם  נגד החרם״, אמר משתתף בבוסטון(,  נלחם  פחות מאשר כשאני 

שראו בה כניסה ברגל גסה לזירה, שעלולה להביא לריחוק בין יהודים.
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שאלת הביקורת ההדדית

יהודי  את  לבקר  לישראל  ״מותר״  האם  ישראל?  את  לבקר  ליהודים  ״מותר״  האם 
של  רבים  בפורומים  האחרונות  בשנים  בהרחבה  נדונות  האלה  השאלות  התפוצות? 
כך  השיח,  כללי  של  להגמשה  דרישה  כלל  בדרך  הוא  ההקשר  כאשר  היהודי,  העולם 
שישראל לא תהיה עוד חסינה מביקורת של יהודים בתפוצות המסתייגים ממדיניותה, 
מעורבות  של  דווקא  אלא  התרחקות  של  סימן  אינה  ביקורתיות  כי  הטענה  ולצידה 
כמה  לפני  בכנסת  בדיון  “מסע”  מתוכנית  פרידמן  אלון  זאת  שניסח  כפי  ואכפתיות. 
שלוש  שעבד  חוזר  כשליח  גם  זה  את  אומר  אני   – הייתה  תמיד  שלנו  ״הבעיה  שנים: 
שנים בקמפוסים ברחבי ארצות-הברית וגם מהניסיון עם התוכניות בארץ – הבעיה הכי 
גדולה היא האפאתיים, לא התומכים הנלהבים שגם הם לפעמים בעיה, ולא המתנגדים 
בעצם  היא  והאדישות  אלא האפאתיים,  לשכנע,  נצליח  לא  ככה  גם  הנלהבים שאותם 

האתגר הכי גדול שאנחנו יכולים להעמיד בפני עצמנו כדי לחזק את הזהות הזאת״67.

במחקרים רבים של המכון למדיניות העם היהודי כבר נקבע כי שאלת הביקורת היא 
מוקש קבוע ביחסי ישראל והתפוצות. כך, במסקנות הדיאלוג )2015( על ערכים יהודים 
ושימוש בכוח כתבנו: ״לצעירים ]יהודים בתפוצות[ יש פחות אמון בישראל ובמדיניותה, 
יותר  ותוצאותיהן,  פעולותיה  על  ביקורת  יותר  שלה,  מפעולות  להירתע  נטייה  יותר 
תביעות כלפיה להתחשבות בעמדות יהודי התפוצות״. קביעות מעין אלה הופיעו גם 
בפרסומים אחרים. וקסמן קבע בספרו כי “היהודים האמריקנים הצעירים ביקורתיים 
יותר מהוריהם ומהורי-הוריהם״. מסמך של מכון ״ראות״ קבע כי ״כיום, חשוב להכיר 
הצעיר  הדור  בקרב  רווחת  אשר  לישראל,  להתייחסות  שלישית  דרך  של  בקיומה 
בקהילות יהודיות בעולם, ומנסה להשפיע על אופייה של מדינת ישראל בדרכים שונות, 
למדינה  וערבות  אישי  קשר  של  מתחושה  נובעת  זו  ביקורתיות  לרוב  ביקורת.  לרבות 
היהודית, ועל כן על החברה הישראלית להשכיל להכיל ולעבוד עם ביקורות אלו, ולא 

להדוף את דרך ההתייחסות השלישית הזו כ׳אנטי-ישראלית׳״. 

נושא הביקורת על ישראל עלה פעמים רבות גם בדיוני הדיאלוג. יהודים ברחבי העולם 
כל  שלא  טענתם  את  ולחדד  ישראל,  על  ביקורת  להביע  זכותם  את  להדגיש  ביקשו 
השמעת ביקורת פירושה התרחקות מישראל או שחיקה בתמיכה בה. עם זאת, בדיונים 
רבים הובעו גם טענות על כך שעוצמת הביקורת על ישראל הפכה למוגזמת, ושהניסיון 
לאפשר ביקורת – שאולי היה מוצדק לפני עשרים שנה ״כשזה באמת לא היה כל כך 
מקובל״, כפי שאמר משתתף בוושינגטון – הפך ל ״שטף שלא תמיד ברור אם הוא עוזר 
ביקורת  לזהות  קושי  שיש  לומר  קשה  האחרונות  בשנים  ובאמת,  ליחסים״.  מזיק  או 
יהודית על ישראל, או שיהודי התפוצות נמנעים מהבעת ביקורת עליה. הן בהתבטאויות 

67  ישיבת ועדת המשנה של ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות, ינואר 2012
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והן במסגרות קהילתיות,  נודעים ואחרים,  יהודים  אישיות, של מנהיגים, בעלי טורים, 
של ארגונים, בתי כנסת ופדרציות, ביקורת על ישראל נשמעת לעיתים קרובות למדי.

בנושאים  היהודית  להנהגה  נראה  שאינו  באופן  נוהגת  ישראל  כאשר  בוודאי,  כך, 
הרחבה  על  המחלוקת  היא  בולטת  דוגמה   – ישיר  באופן  התפוצות  ליהדות  הנוגעים 
בכותל, שהולידה גל נרחב של התבטאויות ביקורתיות על ישראל, חלקן חריפות. כך גם 
כאשר ישראל פועלת בנושאים שהנגיעה שלהם ליהדות התפוצות אינה ישירה. דוגמה 
מהעת האחרונה היא מדיניות ישראל בנוגע למהגרים לא חוקיים, שמנהיגים בולטים 
ביהדות התפוצות מתחו עליה ביקורת נוקבת68. גם במספר דיונים של הדיאלוג עלה 
נושא זה, אגב הדיון על ביקורת ועל הסטנדרטים שיהדות התפוצות צריכה או רשאית 
אמר  מקלט״,  מבקשי  מגרשת  ישראל  כאשר  לשתוק  יכול  לא  ״אני  מישראל.  לדרוש 
משתתף באוסטין. ״אם אתה מבקשים ממני לא לדבר, זה בעצם לומר לי שאני לא חלק 

מהמשחק״, אמרה משתתפת בניו יורק. 

קשורה  ישראל  על  הביקורת  שאלת  קודמים,  ובמחקרים  בדיאלוגים  גם  שנצפה  כפי 
לשאלת הזהות הפוליטית של המשתתפים, ובכך אפשר היה להיווכח גם השנה – הן 
ביחס למשתתפים מהתפוצות והן ביחס למשתתפים בישראל. ככל שהמשתתף נוטה 
הסתם,  מן  לביקורת,  חשופה  ישראל  את  לראות  רצונו  יותר  גבוה  כך  שמאלה,  יותר 
משום שהסכמתו למדיניותה של ישראל כפי שהיא כיום נמוכה יותר. במילים אחרות – 
קשה להפריד את העמדה העקרונית הנוגעת לזכותם של יהודים בתפוצות )או חובתם( 
להשמיע ביקורת על ישראל, מהפוזיציה הפוליטית שהם נמצאים בה, ובמסגרתה הם 
בהקשר  ספציפית.  ישראלית  מדיניות  על  ביקורת  להשמיע  פחות  או  יותר  מעוניינים 
העקרוני, גם ישראלים אומרים שהם מוכנים לשמוע ביקורת, כפי שהוזכר כבר במחקרים 
קודמים של המכון. על פי כמה סקרים, ישנה בישראל רמה גבוהה של קבלה והסכמה 
עיוורים  אינם  שהישראלים  לכך  סימן  וזה  ישראל,  על  העולם  יהדות  של  לביקורת 
לציפיות של יהודי התפוצות. “62% ]מהישראלים[ אומרים שליהודי אמריקה יש זכות 
כפליים  גדול  זה  שיעור  מדיניותה;  ועל  ישראל  על  ופומבית  חופשית  ביקורת  למתוח 
ויותר ממספר הישראלים שאינם חושבים כך״69. אבל מֵעֶבר לעניין העקרוני – ההקשר 
הפוליטי מעורר קושי, משום שהציבור היהודי בתפוצות נוטה לשמאל הרבה יותר מאשר 
הציבור היהודי בישראל. כלומר, בציבור הישראלי תהיה נטייה גבוהה יותר לדחות את 
ישראלי  הלא  היהודי  ובציבור   - אבל מעשית  עקרונית,  לא   – יהודית  לביקורת  הזכות 
תהיה נטייה גבוהה יותר לדרוש את הזכות לביקורת יהודית – הן עקרונית והן מעשית. 

כי  - האם אתם מסכימים  הנה לדוגמה החלוקה על פי מפתח פוליטי, ביחס לשאלה 
ממדינות  דורשים  שהן  מזה  יותר  גבוה  סטנדרט  מישראל  לדרוש  התפוצות  יהודי  על 

An Integrated Jewish World Response to Israel’s Migrant Challenge, JPPI 2018. :68  ראו

69  דיאלוג המכון למדיניות העם היהודי לשנת 2014, עמוד 59
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אחרות. ניכר ממנה כי הן בישראל, ההסכמה לקבל הצבת סטרנדרט כזה גבוהה יותר 
יותר בקרב השמאל  והן בתפוצות, הרצון להעמיד סטנדרט כזה גבוה  בקרב השמאל, 

)האגף הליברלי(:

ישראלים תפוצות

לא מסכים מסכים לא מסכים מסכים

שמאל 27% 73% 35% 65% מאוד ליברלי

שמאל מרכז 46% 54% 37% 63% ליברלי

מרכז 55% 45% 51% 49% מרכז

ימין מרכז 53% 47% 50% 50% שמרן

ימין 68% 32% 45% 55% מאוד שמרן

כאמור, מפתח פוליטי זה מקפל בתוכו פוטנציאל של מחלוקת: בקרב יהודי התפוצות 
יהיה רוב שרוצה להעמיד סטנדרט גבוה, בקרב יהודי ישראל יהיה רוב שמבקש שלא 
יועמד סטנדרט כזה. קושי זה מחייב מידה של זהירות: אם ישראל לא תאפשר מרחב 
סביר של אפשרות לביקורת מבלי שתגיב כאילו מדובר במהלך לא לגיטימי, היא תקשה 
שהיא  כך  על  תלונות  ותגרור   – ממשי  שיח  איתה  לנהל  בתפוצות  יהודים  על  מאוד 
יתרחב  התפוצות  ביהדות  אם  שני,  מצד  הדעה.  הבעת  חופש  את  מגבילים  ותומכיה 
השיח הביקורתי על ישראל במידה נרחבת, ויתפוס חלק משמעותי מהדיון על ישראל 
ומזירת היחסים עימה, הרי שבכך היא תעורר קוצר רוח ואפילו רוגז בקרב ישראלים 
רבים – ישראלים שאינם מעוניינים בעוד ביקורת על מדינתם. ״יש מספיק ביקורת על 
ישראל, אז למה גם היהודים צריכים למתוח עליה ביקורת? מה, יש להם תחושה של 

מחסור?״ שאל בסרקזם משתתף ישראלי. 

גם  דיונים  בכמה  הועלו  ישראל  על  התפוצות  יהודי  של  ביקורת  על  לדיון  במקביל 
על  דובר  בעיקר  התפוצות.  יהודי  כלפי  מישראל  המושמעת  הביקורת  על  טענות 
התבטאויות חריפות או מזלזלות של גורמים ממלכתיים, אם רבנים ואם פוליטיקאים, 
נגד הזרמים הדתיים הפרוגרסיביים. התבטאויות אלה לא נתפסות כביקורת עניינית 
אלא כהטחת עלבון – וראוי לומר שסגנונן אכן נוטה לעיתים להטחת עלבון יותר מאשר 
עם  גם  להשלים  מתקשים  בתפוצות  שיהודים  נדמה  זאת,  ועם  עניינית.  לביקורת 
ביקורת מישראל המושמעת בנימוס יחסי, כאשר מדובר בקביעות גורפות על עתידם, 
או על אמונותיהם, או על תרבותם. ״אני לא רוצה לשמוע כל מיני ישראלים מסבירים 
שעוד מעט לא יהיו יהודים בתפוצות, כי אנחנו כאן כדי להישאר״, אמרה משתתפת 
״יש לכם אובססיה עם התבוללות״, אמר אחר, בכוונו לישראלים. ״אבל  אמריקאית. 
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נציב בקהילות  ולא  נתחיל פתאום להגיד לצעירים שלנו עם מי להתחתן,  אנחנו לא 
על  דבר  וחצי  דבר  מבינים  שלא  אורתודוכסים  רבנים  של  לקבלה  קריטריונים  שלנו 

החיים בתפוצות״, אמר אחר.

רבים  ״אסורה״ מעלה קשיים  ו  ״מותרת״  ביקורת  ברורים של  קווים  לקבוע  ניסיון 
גבולות  שיוצבו  מעוניינים  אינם  מהיהודים  שרבים  העקרוני  הטעם  מן  כל  קודם   –
כללית  הסכמה  הייתה  הדיאלוג  בדיוני  זאת,  עם  כלשהו.  גורם  ידי  על  כאלה 
שהשימוש בביקורת צריך להיות בעצמו מבוקר, ושתוצאותיה של ביקורת לא תמיד 
אפקטיביים  להיות  אלא  ישראל,  את  להאשים  לא  זה  בעיַני  ״המטרה  חיוביות.  הן 
לא  הביקורת  אם  אבל  ביקורת.  שתהיה   – ביקורת  אומר  זה  אם  עליה.  בלהשפיע 
משתתפת  לואיס.  בסנט  משתתף  אמר  אחר״,  משהו  לנסות  כדאי  אולי   – עובדת 
ישראלים לפעמים  ״למה  בישראל( שהיא מבינה  )בדיון  צעירה מאוסטרליה אמרה 
מתרגזים כשבאים אליהם בכל מיני טענות. צריך לחשוב איך להגיע ללב שלהם, ולא 

איך להרגיז אותם״, אמרה. 

חובת התייעצות, חובת פעולה

לסיכום תמציתי של השדות שנבחנו להתייעצות ופעולה, להלן טבלה המסכמת כמה 
מהנושאים המרכזיים שבהם הייתה הסכמה רווחת על חובת התייעצות של התפוצות 
עם ישראל, והנושאים שבהם הייתה הסכמה רווחת על חובת פעולה של יהודי התפוצות 

הנובעת ממחויבותם לישראל:

חובת פעולהחובת התייעצותנושא

סיוע לישראל בכל מה שנוגע מקלט בטוח
לביצורה כמקלט בטוח, כולל 

תמיכה פוליטית )הקשורה 
ליכולת השרידות שלה( 

וכלכלית 

להמשיך להשקיע בישראל, השקעת משאבים
גם בחיזוק המדינה, וגם 
בחיזוק שקול היטב של 

גורמים ספציפיים בהתאם 
לעמדות וסדרי עדיפות
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חילופי דעות מתמידים מיהו יהודי ושבות
בשאלת המרחב היהודי 

והשפעתו על יחסי הקהילות

הכרה ופעולה מתוך 
התחשבות באפשרות ששינוי 

דרמטי במרחב היהודי 
בתפוצות עשוי לגרור את 

ישראל לשנות את הגדרות 
השבוּת

פלורליזם יהודי 
בישראל

חילופי דעות עם גורמים 
מתאימים )כולל בעלי עמדות 

הפוכות( בכדי לזהות נכון 
את מרחב הפעולה האפשרי 

בישראל

פעולה לחיזוק הפלורליזם 
היהודי בישראל, על סמך 
זיהוי עירני של המציאות 

החברתית והפוליטית

עם ישראל כולה, על שלל דיאלוג
מרכיביה החברתיים 

והפוליטיים

לשאוב מהדיאלוג קווים 
מנחים לשינוי והתאמת 

מדיניות גם בתפוצות

יחסים תרבותיים ואישיים בין יהודים

שאינם  ליחסים  הנוגע  זה  הוא  ישראל-תפוצות  יחסי  על  בדיון  והכרחי  אחרון  פרק 
מישראל.  ויהודים  מהתפוצות  יהודים  אדם,  בני  בין  יחסים   – מוסדיים  או  מוסדרים 
והן  פיסיים  הן  כאלה,  מפגשים  לייצר  היכולת  מאוד  השתפרה  האחרונים  בעשורים 
לרשות  העומדים  רבים  פרמטרים  פי  על  כך  כאלה,  מפגשים  הקיברנטי.  במרחב 
ותורמים  פעולה,  לשיתוף  הרצון  את  מחזקים  יותר,  רב  קשב  מייצרים  החוקרים, 

לתחושה של גורל משותף. 

שונות,  נסיעה  תוכניות  כמו  יזומות,  פעילויות  באמצעות  מחוזקים  יהודים  בין  יחסים 
הוצאת שליחים ישראלים לתפוצות, תיירות פנים וחוץ וכדומה. חלק ניכר מהמשתתפים 
במפגשים העידו כי ליחסים כאלה השפעה עליהם שהיא גדולה ומשמעותית יותר מזו 

הניכרת בפעילות מוסדית.

״מספיקים כמה ימים של הּכרּות עם יהודים ממקומות אחרים כדי להבין שישראל זו לא 
האופציה היחידה של יהדות״, אמר צעיר ישראלי באחת המכינות )שמפגישה ישראלים 
ולא ישראלים(. ״כשאני נמצאת כאן אני מבינה הרבה יותר טוב איך ישראלים חושבים 
ועם מה הם מתמודדים. כשהייתי בחו״ל חייתי בלה-לה-לנד״, אמרה משתתפת צעירה 
מהתפוצות. ״יש לי קרובי משפחה בישראל, אז עם כל הכבוד לאידיאולוגיה, כשנופלים 
עליהם טילים הלב שלי איתם״, אמר משתתף במיניאפוליס. ״אני מאמין שבסופו של 
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דבר יחסים אישיים זה המפתח. ככל שנפגיש יותר ישראלים עם יותר יהודים אמריקאים 
כך יהיו פחות בעיות״, אמר מנהיג באחת הקהילות הגדולות של ארה״ב. 

של  או  ישראל  של  יזומה  פעילות  בשל  לעיתים  מתאפשרת  אישי  למפגש  היוזמה 
קהילות בתפוצות, אבל במקרים לא מעטים היא פרי יוזמה אישית של היהודים עצמם. 
יהודי התפוצות באים לישראל ו ״מרגישים בבית״, כפי שרובם המוחלט של משתתפי 
מ-70  יותר  קצת  מהתפוצות,  המשתתפים  מכלל   82%( הסכימו  מהתפוצות  הדיאלוג 
״ישקלו  מהם  ש-63%  כך,  כדי  עד  מהתפוצות(.  הצעירים  המשתתפים  מקרב  אחוזים 
״מרגישים  שהם  אמרו   69% צעירים,  כולם  כמעט  הישראלים,  מקרב  בישראל״.  לגור 
בבית״ כאשר הם מבקרים קהילה יהודית בתפוצות. 86% מהם אמרו שלּו היו מתגוררים 
בתפוצות ״הייתי חבר/ה בקהילה יהודית״. )נתוני האמת ביחס לישראלים המתגוררים 
המביאה  מסוימת  התעוררות  ישנה  האחרונות  בשנים  רק  בהרבה.  נמוכים  בתפוצות 

פלח ניכר יותר מתוכם לשקול חיים מעורבים בקהילה יהודית(.

ניתן להתרשם כיצד ״היהודים עצמם״ הם הגורם  אך בעיקר, כפי שהוזכר כבר קודם, 
יהודים ליהודים, ושמקרב את ישראל והתפוצות. כאשר בדקנו את עוצמתם  שמקרב 
הן של גורמים המקרבים והן של גורמים המרחיקים את היהודים אלה מאלה, התברר 
שהיהודים הם הכי פחות מרחיקים וגם הכי מקרבים. זה נכון הן כאשר מדובר בקרבת 
יהודי התפוצות לישראל, והן כאשר מדובר בקרבת יהודי ישראל לתפוצות. ״היהודים״ 
הנמוך  הציון  ואת  ״מקרב״,  כגורם   )1-4 )בסולם של  ביותר  הגבוה  הציון  מקבלים את 

ביותר כגורם ״מרחיק״. 

היהודיות ההיסטוריה היהודים התרבות הפוליטיקה ישראלים

3 3.1 3.3 2.6 1.7 מקרב

1.3 1.2 1.2 1.6 2.1 מרחיק
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נספחים
נתונים בסיסיים על הדיאלוג

משתתפי הדיאלוג:

מספר הקבוצות: 33

מספר המשתתפים: 688 

קבוצות שהונחו על ידי המכון: 27 

קבוצות שהונחו על ידי הקהילות: 6 

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

חודש נובמבר של שנת 2017, לחודש מרץ של שנת 2018.

לקבל  לנו  מאפשר  השאלון  שאלון.  למלא  התבקשו  המשתתפים  כל  הדיון,  קבוצות  לצד 
מדויקת  תמונה  להציג  ומאפשר  המשתתפים,  של  גישותיהם  על  וממוקד  נוסף  מידע 
השתייכותם  המשתתפים,  גיל  )כגון,  בתהליך  שהשתתפו  הקבוצות  של  יותר  ומפורטת 
לצורך  גם  להשתמש  אפשר  אלה  בנתונים  בישראל(.  שלהם  הביקורים  ומספר  הדתית 
השוואה בין המשתתפים בדיאלוג של המכון למדיניות העם היהודי השנה לבין המשתתפים 
בשנים קודמות ובין האוכלוסייה היהודית בכללותה, באמצעות השוואת הנתונים של כלל 
המחקרים. בהינתן נושא הדיאלוג השנה – ניסיון לשרטט את הדרך קדימה ביחסי ישראל 
והתפוצות – נכללו השנה בדיאלוג מספר גדול יותר של ישראלים, כמעט כולם צעירים, וכן 

של קבוצות של צעירים יהודים בתפוצות.

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

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

מבנה הסמינרים ותוכנם:

הרוב המכריע של הסמינרים נמשך בין שעה וחצי לשעתיים, ובמרבית המקרים היו בכל 
הם  יותר,  רבים  משתתפים  היו  שבהן  בקהילות  משתתפים.  מ-20  פחות  דיון  קבוצת 
חולקו לקבוצות דיון נפרדות שתועדו בנפרד. הסמינר נפתח בהצגת נתוני רקע על יחסי 
כמה  על  תמציתי  הסבר  כולל  ימינו,  ועד  המדינה  הקמת  מטרם  עוד  והתפוצות  ישראל 
גרף  גם  הוצג  למשתתפים  אלה.  ביחסים  קושי  ועוררו  במחלוקת  שעמדו  מהנושאים 
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ישראל.  של  זאת  לעומת  בתפוצות  הקהילות  של  הדמוגרפית  ההתפתחות  את  המתאר 

לאחר הצגה קצרה של הרקע, ולפני תחילת הדיון, התבקשו המשתתפים למלא את שאלוני 
הסקר. לאחר מכן המשיך הסמינר לחלקו העיקרי – מספר מקרי בוַחן הוצגו למשתתפים 
את  למלא  לנו  לסייע  המשתתפים  התבקשו  השאר  בין  יותר.  ומפורט  מעשי  דיון  לצורך 
טבלת ה״חובות״ של ישראל כלפי התפוצות ושל התפוצות כלפי ישראל, וגם עומתו עם 
מספר מקרי מבחן – מה ישראל צריכה לעשות במקרה של אנטישמיות גואה בתפוצות, מה 
יהודי התפוצות צריכים לעשות במקרה של מתקפה של חיזבאללה על ישראל, איזו תגובה 
תהיה נכונה כאשר יש מחלוקת כמו זו על רחבת הכותל, או כאשר ישראל מזהה מגמות 

דמוגרפיות שמדאיגות אותה בתפוצות, ועוד. 

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

שונות לשאלות אלה.

הַטָיה לטובת אוכלוסיית הליבה של הקהילה היהודית:

הבנת התהליך, יתרונותיו ומגבלותיו מחייבת לציין תחילה שהתהליך מסתמך בעיקר על 
הקהילה המקומית )ועל הארגונים המקומיים(. הקהילות היו אחראיות על גיוס הקבוצות 
הקהילות  בין  ובגודלן  הקבוצות  בהרכב  משמעותיים  הבדלים  ישנם  לפיכך,  לסמינרים. 
אך  כלל, הפדרציה,  בדרך   – לכולן: הקהילה המבוססת  דבר אחד משותף  אולם  השונות. 
לעיתים גם ארגונים אחרים, והשנה גם לא מעט שליחים ישראלים – הייתה הגוף המארגן 
העם  למדיניות  למכון  שדיווח  הגוף  הייתה  היא  רבים  במקרים  המשתתפים.  את  שאסף 
היהודי אודות הדיון. 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 
הממוסדים  היהודיים  לחיים  שלהם  שהקשר  היהודים  עמדות  של  השתקפות  מהווים 
רופף או בלתי קיים. אנו יודעים ממחקרים קודמים שחברים בקהילה מייחסים חשיבות 
רבה יותר לזהותם היהודית, פעילים יותר הן בחיים היהודיים האישיים שלהם והן כחברי 
ליברליים  פחות  להיות  נוטים  גם  מסוימים,  ובמקרים  לישראל,  יותר  מחוברים  הקהילה, 
מאשר קבוצות יהודיות אחרות. המידע שאספנו מצביע, למשל, על כך שמשתתפי הדיאלוג 
נוטים לבקר בישראל לעיתים תכופות הרבה יותר מאשר “היהודי הממוצע” )ראו נתונים 
בהמשך(. באופן טבעי, מאפיינים אלה עשויים להשפיע על הגישות של משתתפי הדיאלוג.

מארה״ב,  משתתפים  וכן  מישראל,  יחסית  רבים  משתתפים  בדיאלוג  נכללו  השנה 
אוסטרליה וכמה ממדינות אירופה. להלן חלוקת המשתתפים לפי השתייכות גיאוגרפית:
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המשתתפים מהתפוצות:

עיקריות:  קבוצות  לשתי  הנתונים  בניתוח  חילקנו  מהתפוצות  המשתתפים  את 
מתוכם  ניכר  שחלק   – שלושים  לגיל  מתחת  וכאלה  שלושים  גיל  מעל  משתתפים 
השתתפו במסגרת קבוצות ייעודיות של צעירים )בעיקר בכמה אוניברסיטאות(. מכלל 
המשתתפים בתפוצות, 40% היו צעירים מתחת לגיל שלושים, והשאר )%60( מעל לגיל 

שלושים. בגרפים הבאים נציג עוד כמה ממאפייני המשתתפים, בחלוקה לפי גיל:

בחלוקה פוליטית, נטיית יהודי התפוצות בדיאלוג היא במובהק שמאלה, כפי שמלמדים 
גם נתוני סקרים רבים אחרים. המשתתפים הצעירים נוטים מעט שמאלה יותר מאשר 

המשתתפים המבוגרים בדיאלוג. 

חלוקה לפי שיוך גיאוגרפי

אחר

קולומביה

הונגריה

אנגליה

בלגיה

צרפת

גרמניה

אוסטרליה

ישראל

ארצות הברית

52%

26%

10%

2%
2%2%

3%1%1%

תפוצות, גיל ומין
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מאוד ליברליליברלימרכזשמרןמאוד שמרן
1%13%33%40%13%מתחת 30

4%18%33%36%9%מעל 30
3%16%33%37%11%סה”כ

כאשר בוחנים נתונים אלה בהשוואה לסקרים כלליים על עמדתם הפוליטית של יהודי 
משתתפי  כי  לראות  אפשר   – בתפוצות  במרכזית  היהודית  הקהילה  שהם   – ארה״ב 
מהאוכלוסיה  הפוליטית  בנטייתם  בהרבה  שונים  אינם  בארה״ב,  לפחות  הדיאלוג, 

היהודית הכללית כפי שנדגמה על ידי מכון הסקרים “פיו” בשנת 2013. 

ליברלימרכזשמרן
19%29%49%“פיו” 2013

21%32%47%דיאלוג )ארה״ב בלבד(

בבחינה נפרדת על פי גיל של משתתפי הדיאלוג מארה״ב, מול נתונים מקבילים על כלל 
יהודי ארה״ב, שוב אפשר לראות שאין הבדל משמעותי בנגזרת הפוליטית בין משתתפי 

הדיאלוג לבין האוכלוסיה היהודית הכללית. 

ליברלימרכזשמרן
16%28%54%“פיו” 2013 )18-29(

דיאלוג )ארה״ב בלבד, מתחת 
גיל 30(

13%28%59%

מדגישה  בדיאלוג  המשתתפים  התפוצות  יהודי  של  דתי  זרם  פי  על  ההתפלגות 
ניתן  כן,  כמו  היהודית.  באוכלוסיה  היחסי  לעומת משקלו  הזרם הקונסרבטיבי  את 
לזהות פערים משמעותיים בין משתתפי הדיאלוג הצעירים לבין המבוגרים, כאשר 
בין הצעירים נטיה חזקה בהרבה שלא להיות משוייכים לאף זרם – נתון שקיים לא 
בעולם.  יהודים  של  הכללית  האוכלוסיה  בקרב  גם  אלא  הדיאלוג  משתתפי  בין  רק 
זרם  עם  עצמם  את  מזהים  אינם  שלושים  לגיל  מתחת  המשתתפים  מבין  כשליש 
כלשהו, ומכנים עצמם חילונים, לעומת אחוז קטן בהרבה )6%( מקרב המשתתפים 

המבוגרים. 
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המקיף  “פיו”  לסקר  וכן  כה,  עד  השונים  הדיאלוגים  של  בהשוואה  לראות  שניתן  כפי 
על יהודי ארה״ב משנת 2013, גם השנה, כמו בשנים קודמות, ישנו ייצוג חסר בדיאלוג 
להיות  נוטים  שאלה  משום  מפתיע,  לא  )נתון  זרם  לאף  משוייכים  שאינם  ליהודים 
לבוא  נטייתם  כן  ועל  היהודית,  לקהילה  ובקשר  יהודיות  בפעילות  פחות  מעורבים 
קונסרבטיבים  יהודים  של  הייצוג  זאת,  לעומת  יחסית(.  נמוכה  דיאלוג תהיה  למפגשי 
השנה  היהודית-אמריקאית.  האוכלוסיה  בכלל  ייצוגם  לעומת  בדיאלוג  מאוד  גבוה 
לעומת  היהודים האורתודוכסים בארה״ב  בייצוג של מספר  גם  ניכרה עליה מסויימת 

הדיאלוגים של שנים קודמות. 

דיאלוג 2018, תפוצות: השתייכות לזרם דתי

לא משוייכים )חילוני(         רפורמי          קונסרבטיבי        אורתודוקסי

סה"כמעל 30מתחת 30
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חלוקה לפי זרם דתי )ארה״ב(

לא משוייכים         אורתודוקסים          קונסרבטיבים         רפורמים
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ביקורים בישראל:

כלל  לבין  הדיאלוג מהתפוצות  בין משתתפי  אחד המאפיינים המרכזיים המבדילים 
יהודי התפוצות הוא המספר הגבוה בהרבה מביניהם של מי שביקרו בישראל, בדרך 
כלל פעמים רבות, ולעיתים גם התגוררו בישראל. לכן, ניתן להניח כי הקבוצות שנטלו 
חלק בדיונים סבלו מהַטָיה מסויימת בנושא הישראלי, בעיקר בדיאלוג שמטרתו העיקרית 
היתה לדון ביחסי ישראל והתפוצות. כרבע מכלל משתתפי הדיאלוג ביקרו בישראל יותר 

מעשר פעמים, רק 2% לא ביקרו בישראל, ורק 7% ביקרו בישראל רק פעם אחת.

נתונים אלה על מספר הביקורים בישראל גבוהים משמעותית לעומת שאר האוכלוסיה 
היהודית. הם דומים במידה רבה לנתוני דיאלוגים קודמים, שגם בהם השתתפו בעיקר 
יהודים שביקרו בישראל, בדרך כלל מספר רב של פעמים – רבים מהם בשל העובדה 

ששימשו בתפקידי הנהגה בקהילתם, והיו מעורבים בה במידה רבה.

“פיו” )ארה״ב(דיאלוג 17דיאלוג 18
98%97.00%43%ביקרו בישראל

91%92.00%23%ביקרו יותר מפעם אחת

בפערים  להבחין  ניתן  גיל  לפי  בישראל  הביקורים  מספר  על  הנתונים  בהשוואת 
משמעותיים בין קבוצת הצעירים בתפוצות לבין קבוצת המבוגרים. אלה נתונים שלא 
צריכים להוות הפתעה משמעותית, בין השאר משום שלצעירים היו פחות שנים בכדי 
לבקר בישראל, ועל כן צפוי שגם אם מדובר בצעירים שיש להם עניין בסיסי בביקורים 
מקביליהם  של  לאלה  בהשוואה  נמוך  יהיה  כה  עד  שלהם  הנסיעות  מספר  בישראל, 

מספר ביקורים בישראל

3%

אני ישראלי         גרתי בישראל )חצי שנה או יותר(          +10         6-9        3-5         2         1        0

26%

12%

27%

13% 10%
7%

2%
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המבוגרים יותר. ראויה לציון העובדה שגם מקרב הצעירים רק 2% מהמשתתפים כלל 
לא ביקרו בישראל, וכמעט תשעים אחוזים מהם ביקרו בישראל יותר מפעם אחת. על פי 
נתוני "פיו" על יהודי ארה״ב, מקרב הצעירים בני 18 עד 29 יותר ממחצית )56%( לא ביקרו 
בישראל – כך שביחס לקבוצה זו, ברור שלמשתתפי הדיאלוג היכרות אינטימית וקרובה 
"פיו" עוסקים  יותר עם ישראל מאשר לרבים מבני דורם היהודים. ראוי לציין שנתוני 
של  מחקר  יותר.  גבוה  בישראל  המבקרים  מספר  שבהן  קהילות  ישנן  ארה״ב.  ביהודי 
אוניברסיטת מונש על יהודי אוסטרליה מצא ש-86% מהמשיבים ביקרו בישראל, כאשר 
50% מהמשיבים במלבורן ו-45% מהמשיבים בסידני ביקרו בה שלוש פעמים או יותר70. 

המשתתפים מישראל:

של  המכריע  הרוב  במספר,  כ-160  השנה,  בדיאלוג  הישראלים  המשתתפים  מקרב 
המשתתפים היו בני פחות משלושים – ולמעשה, חלק ניכר מאוד מהם היו גם בני פחות 
מעשרים, כלומר, צעירים העומדים לפני גיוס. ישראלים אלה שייכים ברובם למסגרות 
מכינתיות, שבחלקן ישנו דגש על שיתוף של ישראלים ויהודים מהתפוצות, מה שאומר 
מראש שאוכלוסיית היעד שפגשנו היא של ישראל שנטייתם ועניינם ביהודי התפוצות 

גבוה באופן משמעותי מזה של כלל הצעירים הישראלים. 

Preliminary findings: Melbourne & Sydney, Andrew Markus, Nicky Jacobs, Tanya Aronov, 2009  70 
http://artsonline.monash.edu.au/gen08/files/2012/12/gen08-report1-preliminary-findings.pdf
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מהמשתתפים  כמחצית   .)56%( משתתפות  היו  הישראלים  המשתתפים  מבין  קטן  רוב 
לכלול  שאפשר  אחרת  בהגדרה  השתמשו  )או  כחילונים  עצמם  את  הגדירו  הישראלים 
תחת כותרת הגג ״חילוני״. כשליש הגדירו את עצמם כדתיים. בדיאלוג חסר באורח בולט 
קולם של צעירים חרדים – קבוצה משמעותית מכלל היהודים בישראל )כלל החרדים הם 

כ-10% מאוכלוסייתה היהודית של ישראל, אך בקרב הצעירים מספרם גדול יותר(.

 

על פי פילוח פוליטי, משתתפי הדיאלוג אינם מייצגים בדיוק את האוכלוסיה היהודית 
בישראל, ונוטים מעט שמאלה. הפער ניכר בעיקר בהשתתפות של ישראלים המגדירים 
היעדרם  הישראלית.  החברה  בכלל  מאשר  בהרבה  גבוה  באחוז  שמאל-מרכז  עצמם 
וכן  זאת,  פוליטית  על חלוקה  במידת מה  ודאי השפיע  צעירים חרדים מהדיאלוג  של 
במכינות  שונים(  מוסדות  של  הענות  פי  על  אקראית,  רבה  במידה  )שהיתה  הבחירה 
הישראלית  החברה  כלל  של  לאלה  מקבילות  בהכרח  אינן  להן  המצטרפים  שנטיות 
יותר  שמאלה  נוטה  הדתיות,  המכינות  למעט  המכינות,  שאוכלוסיית  להניח  )אפשר 
מאשר כלל החברה הישראלית(. בגרף להלן מוצגים נתוני סקר הדיאלוג על פי עמדה 
פוליטית, לעומת סקר הפלורליזם של המכון למדיניות העם היהודי לשנת 2018, שהוא 
סקר עמדות המייצג את החברה הישראלית שנעשה באמצעות מכון הסקרים “פאנלס 

פוליטיקס” על ידי הסוקר מנחם לזר.

ישראלים בדיאלוג: שיוך דתי

דתי לאומי 

קונסרבטיבי 

רפורמי 

מסורתי

חילוני ואחר

47%

32%
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14%
1%
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שאלת השלום: השוואה לשנים קודמות

זו השנה הרביעית ברציפות שבה אנו משתמשים באותה שאלה בנוגע לתהליך השלום 
הישראלי-פלסטיני, על מנת לקבל מושג אודות הזיקה הפוליטית של משתתפי הדיאלוג. 
להביא  כן  מאמץ  עושה  הנוכחית  ישראל  שממשלת  חושבים  אתם  “האם   – השאלה 
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 
אחרים. בסקרים  יהודיות  קבוצות  של  להרכבים  הדיאלוג  משתתפי  של  ההרכב  את 

התרשים הבא משווה את ארבעת סקרי הדיאלוג לשני סקרים אחרים ששאלו שאלה 
זהה: האחד של מכון “פיו” על יהודי ארה”ב )מ-2013(, השני של  The Jewish Journal על 
יהודי ארה”ב )מ-2015(. כמובן שסקרים אלה אינם באמת ברי השוואה מבחינה מדעית. 
של  הסקרים  העולם,  מכל  משתתפים  כולל  היהודי  העם  למדיניות  המכון  של  הסקר 
מכון "פיו" ושל Jewish Journal  הם ייצוג סטטיסטי של יהדות ארה”ב. בנוסף, הסקרים 
בכל  אחידות  אינן  הישראלי-פלסטיני  לנושא  הנוגעות  והנסיבות  שונות,  בשנים  נערכו 
בתוצאות המתקבלות.  מידה של אחידות  לראות  לציין שאפשר  ראוי  זאת,  בכל  שנה. 
קודם כל, ברור כי מרבית היהודים מטילים ספק האם מאמציה של ישראל כנים. בנוסף, 
נדמה שספקנותם של היהודים גוברת. כפי שניתן לראות, העובדה שהדיאלוג של המכון 
למדיניות העם היהודי כלל אנשים המחוברים מאוד לישראל ושביקרו בה פעמים רבות 
אינה הופכת שאלה זו אודות מידת הכנות של מאמצי מדינת ישראל לפחות מעניינת.

עמדה פוליטית: סקר דיאלוג מול סקר המכון
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מאפשר  כן  ועל  בעבר,  מדיאלוגים  ישראלים  של  יותר  גדול  מספר  כלל  השנה  הדיאלוג 
להציג בחינה מסקרנת יותר של הפער בין מה שחושבים משתתפי הדיאלוג הישראלים 
מספרם  כן,  כמו  מהתפוצות.  המשתתפים  שחושבים  מה  לבין  ישראל  של  כנותה  על 
הגבוה יחסית של משתתפים צעירים בסקר מאפשר להשוות בין יהודים מבוגרים לבין 
יהודים צעירים יותר )בתפוצות: בישראל כמעט כל המשתתפים היו צעירים(. כפי שניתן 
לראות, פערים קיימים, כאשר המדרג הוא: מבוגרים מהתפוצות מאמינים לישראל קצת 
יותר, צעירים ישראלים קצת פחות, צעירים מהתפוצות הכי פחות. ראוי לומר שהנתונים 
המוצגים כאן גם ביחס למשתתפים הישראלים אינם שונים באופן מהותי מנתונים שהוצגו 

בסקרים בעלי תוקף סטטיסטי לייצג את כלל האוכלוסייה היהודית בישראל.71 

ולהבנת  המדיני  לתהליך  הנוגעות  בשאלות  פרטני  באופן  עוסק  אינו  אמנם  זה  מסמך 
היהודים בתפוצות את עמדותיה של ישראל בסוגיה זו. עם זאת יש לומר שסוגיה זו חזרה 
לנושא שאיננו  כלל בהקשר  בדרך  ברבים מהדיונים,  ביוזמת המשתתפים עצמם  ועלתה 
מקרב בין ישראל לבין התפוצות, אלא מרחיק ביניהן. הנתונים המוצגים כאן, והמלמדים 
לעיתים  בה  ושמבקרים  כידידיה,  עצמם  את  שמגדירים  מי  בעיני  ישראל  נראית  כיצד 
קרובות, צריכה לעורר דאגה. אפשר להתווכח על השאלה האם ישראל אכן כנה במאמציה 
להשיג שלום – אבל קשה להתווכח עם ראיות ברורות לכך שהיהודים עצמם אינם מביעים 

אמון רב במאמצים אלה. 

71  ראו לדוגמה, סקר מדד השלום מספטמבר 2015. השאלה אמנם עוסקת אישית בראש הממשלה נתניהו, 
ועל כן ראוי לבחון אותה בזהירות המתבקשת, אך הנתונים לא שונים בהרבה: 59% מהיהודים אינם 

 מאמינים שעמדתו ביחס לפתרון שתי המדינות כנה, לעומת 30% המאמינים שהיא כנה. 
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http://www.peaceindex.org/files/Peace_

Index_Data_September_2015-Heb.doc

יהודי התפוצות: האם מדינת ישראל עושה מאמץ כן להגיע לשלום
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נוסח השאלונים )עברית ואנגלית(

השאלון למשתתפים ישראלים

אנא הקדש/י 10 דקות למענה על השאלות הבאות. בכל שאלה, אנא סמן/ני רק את 
התשובה האחת שהיא הקרובה ביותר לדעתך.

האם את/ה מסכימ/ה או לא מסכימ/ה עם האמירות הבאות:

לא מסכימ/ה מסכימ/ה
ישראל היא המרכז של העם היהודי

לדאוג ליהודי העולם זה חלק חשוב מאוד מהיותי 
יהודי

אני לעיתים קרובות גאה ביהודי התפוצות
אני לעיתים קרובות מתבייש ביהודי התפוצות
אני לעיתים קרובות כועס על יהודי התפוצות

יהודים בישראל ובעולם מאוד שונים אלה מאלה
ישראל ויהודי העולם מתרחקים אלה מאלה

ליהודים צעירים בעולם לא ממש אכפת מישראל
לישראל לא ממש אכפת מיהודי העולם

יהודי התפוצות לא ישרדו בלי ישראל
ישראל לא תשרוד בלי יהודי התפוצות

מאמץ לשלום: צעירים, מבוגרים, ישראלים
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תפוצות צעיריםתפוצות מבוגריםישראלים צעירים
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40%
30%
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כשאני מבקר בקהילה יהודית בתפוצות אני מרגיש 
בבית

אם הייתי גר בחו״ל הייתי חבר בקהילה יהודית

 2� ממה שאת/ה יודע/שמעת/ראית, ישראל כיום:
 א. מתפתחת בכיוון נכון
 ב. מתפתחת בכיוון שגוי

ב� בלי קשר לתשובה הקודמת, אנא סמנ/י סיבה עיקרית אחת להעריך את ישראל 
באופן שלילי:

אחר, 
פרט

-------

יחסי 
ישראל 

והתפוצות

מצבה 
הכלכלי 

של 
ישראל

התרבות 
הפוליטית 
של ישראל

יחסי דת-
מדינה 

בישראל

יחסי 
יהודים-
ערבים 

בישראל 

היחסים עם 
הפלשתינים

3� כשאת/ה חושב/ת על יחסי ישראל ויהודי שאר העולם, עד כמה את/ה מסכימ/ה עם 
האמירות הבאות:

לגמרי 
מסכימ/ה

די 
מסכימ/ה

די לא 
מסכימ/ה

לגמרי לא 
מסכימ/ה

ישראל היא ״מקלט בטוח״ לכל 
היהודים 

ישראל צריכה לתמוך כלכלית 
בקהילות יהודיות בתפוצות

ישראל צריכה להפסיק לטעון 
שהיא מנהיגת העולם היהודי

ישראל צריכה להפסיק לקרוא 
ליהודים לעלות לארץ

ישראל צריכה להיות מרכז של 
לימוד ורעיונות יהודיים

לא צריכים להיות יחסים 
מיוחדים בין ישראל לבין יהודי 

התפוצות

כשאת/ה חושב/ת על יחסי יהודי שאר העולם עם ישראל עד כמה את/ה . 1
מסכימ/ה עם האמירות הבאות:
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לגמרי 
מסכימ/ה

די 
מסכימ/ה

די לא 
מסכימ/ה

לגמרי לא 
מסכימ/ה

יהודי העולם צריכים לתמוך 
בישראל בדרך כלל

יהודי העולם צריכים לשלוח 
כסף לישראל

הגיע הזמן שיהודי העולם 
יפסיקו להתייחס לישראל כאל 

מרכז העולם היהודי 
יהודי העולם צריכים לדרוש 

מישראל לעמוד בסטנדרטים 
גבוהים יותר ממדינות אחרות

ארגונים ותנועות של יהודי 
העולם צריכים להתחשב 

בישראל כשהם מעצבים את 
המדיניות שלהם

יהודי העולם מרגישים שמגיע 
להם יותר מדי מישראל

ארגונים יהודיים צריכים לקרוא 
לעליה

ממה שאת/ה יודע/שמעת/ראית, יהדות העולם כיום:  5א.  
 א. מתפתחת בכיוון נכון
 ב. מתפתחת בכיוון שגוי

ב. בלי קשר לתשובה הקודמת, אנא סמנ/י סיבה עיקרית אחת להעריך 
את יהדות העולם באופן שלילי:

אחר, פרט

-------

רמת 
האנטישמיות

התבוללות מצבם של 
הארגונים 

היהודים

יחסי ישראל 
תפוצות

רמת 
המחויבות 

ליהדות

כשאתה חושב על יחסי ישראל-תפוצות, האם באופן כללי את/ה מאמינ/ה     .6
כי )בחר/י תשובה אחת בלבד(:
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• ישראל צריכה לקבל החלטות מבלי להתחשב בדעותיהם של יהודים בשאר 	
העולם.

• על ישראל להתחשב בדעות של יהודים לא-ישראלים, בעיקר משום שהחלטותיה 	
עשויות להשפיע על חייהם בארץ מגוריהם.

• על ישראל להתחשב בדעות של יהודים לא-ישראלים, בעיקר משום שישראל 	
היא מדינת הלאום של כל היהודים.

• על ישראל להתחשב בדעות של יהודים לא-ישראלים, בעיקר כדי לזכות 	
בתמיכתם של יהודים שאינם מתגוררים בה.

7. א. אנא דרג/י את הפריטים הבאים מ-1 עד 4 כשאת/ה שוקל/ת מה גורם לך 
להרגיש קרוב יותר ליהודי התפוצות:

קצת לא מרחיק
מרחיק

מאוד מרחיק
מרחיק

1234העמדות הפוליטיות שלהם
1234התרבות שלהם
1234היהודים עצמם

1234ההיסטוריה שלהם
1234היהודיות שלהם

אנא דרג/י את הפריטים הבאים מ-1 עד 4 כשאת/ה שוקל/ת מה גורם לך     ב.  
להרגיש רחוק יותר מיהודי התפוצות:

קצת לא מרחיק
מרחיק

מאוד מרחיק
מרחיק

1234העמדות הפוליטיות שלהם
1234התרבות שלהם
1234היהודים עצמם

1234ההיסטוריה שלהם
1234היהודיות שלהם

11 אנא נסה/י להשיב על השאלות הבאות )בלי להיוועץ בחבריך, או בסלולרי(.
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כמה יהודים מתגוררים מחוץ לישראל?  
11 שני מיליון.

21 עשרים מיליון.

31 שמונה מיליון.

41 חמישה מיליון.

מי היה אברהם יהושע השל?  
11 פוליטיקאי .

21 סופר .

31 רב .

41 שחקן בייסבול.

לפי הסיפור הידוע )המבוסס על מציאות(, מה אוכלים יהודים אמריקאים   
בערב חג המולד?

11 פיצה.

21 אוכל סיני.

31 חמין.

41 דג מלוח.

איזה אחוז מיהודי אמריקה ביקרו בישראל?  

11 .43%

21 .90%

31 .15%

41 .59%

האם יהודים רפורמים ככלל:  

11 מתנגדים לציונות.

21 מנגנים בעוגב בשבת.

31 ביטלו את חנוכה.

41 מאמינים באלוהים.
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למי מותר לעלות לישראל לפי חוק השבות?  

11 כל יהודי.

21 כל יהודי לפי ההלכה.

31 כל מי שיש לו אבא-אימא יהודי.

41 כל מי שיש לו סבא/סבתא יהודי.

מי מהדמויות בקומדיה ״סיינפלד״ יהודי/ה:  

11 ג׳רי וג׳ורג׳.

21 ג׳ורג׳ ואיליין )חצי(.

31 ג׳רי.

41 קריימר, ג׳רי וג׳ורג׳ )חצי(.

מה הסעיף ב״פשרת הכותל״ שהביא לביטולה?  

11 שיהיה מותר לנשים להתפלל עם תפילין בעזרת הנשים בכותל.

21 שלרב הראשי ולרבנות הראשית לא תהיה יותר סמכות בכותל.

31 שהמדינה תקצה רחבה לתפילה לא אורתודוכסית.

41 שיינתן מעמד רשמי לקונסרבטיבים ולרפורמים בחלק מהכותל.
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דיאלוגים קודמים של המכון 
למדיניות העם היהודי
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אודות המכון למדיניות העם היהודי

המכון למדיניות העם היהודי )מיסודה של הסוכנות היהודית לא"י( בע"מ )חל"צ( פועל 
במתכונת של  צוות חשיבה )Think-Tank( ומאוגד כחברה ללא מטרות רווח. באמצעות 
לשגשוגם  לתרום  מאמציו  את  המכון  ממקד  טווח,  ארוך  ותכנון  אסטרטגית  חשיבה 
של העם היהודי ושל הציביליזציה היהודית. המכון יושב בירושלים, אך מתייחס לכל 

הקהילות היהודיות ברחבי העולם בראייה גלובאלית.

הפעילות של המכון למדיניות העם היהודי מכוונת מעשה, מדגישה במיוחד את זיהוי 
וסדר  מדיניות  המלצות  והצגת  העתיד,  על  השפעתן  של  ניתוח  הזמינות,  החלופות 
קדימויות אופרטיבי.  לשם כך, מפתח המכון היבטי מדיניות מקצועיים ואסטרטגיים, 
תוך בחינת הגורמים המרכזיים שמהווים אתגר לעתידו של העם היהודי.  במסגרת זו 

מציג המכון למדיניות העם היהודי בפני מקבלי החלטות ומנהיגים:

• סקירות וניתוחים של מצבים מרכזיים ושל תהליכים דינאמיים;	

• "התרעות" בדבר איומים והזדמנויות; 	

• הערכות על התרחשויות עכשוויות והתפתחויות צפויות;	

• חלופות פעולה אסטרטגיות חדשניות;	

• ניתוח חלופות לקביעת מדיניות; 	

• המלצות מדיניות, קביעת סדר יום, ועיצוב תכניות עבודה.	

הנוגעים  עיקריים  תחומים  לשישה  מתייחסים  היהודי  העם  למדיניות  המכון  פרסומי 
גיאופוליטיות  התפתחויות  בפניו:  הניצבים  ולאתגרים  היהודי  העם  של  לשגשוגו 
משאבים  דמוגרפיה;  והזדהות;  זהות  קהילה;  קשרי  העולם;  יהדות  על  המשפיעות 
חומריים; הישגים אינטלקטואליים ותרבותיים. את כל הפרסומים העיקריים של המכון 

 WWW.JPPI.ORG.IL :ניתן למצוא באתר האינטרנט שלנו, שכתובתו

המכון למדיניות העם היהודי נהנה מעצמאות מקצועית מוחלטת. הוא פועל בהנחיית 
ניסיון  בעלי  מחברים  רק  והמורכבת  מנהלים  כמועצת  המאוגדת  מקצועית  מועצה 
בעלי  לשעבר  רוס,  ודניס  אייזנשטאט  סטוארט  השגרירים  בראשות  מדיניות,  בתכנון 

תפקידים בכירים ביותר בממשל האמריקאי. 


